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Vážení spoluobčané,
sychravé počasí, které nám v poslední době jasně dává najevo, že léto se již
nevrátí, ani to babí, ovládlo také slavností den české státnosti – 28. říjen.
Oslavy zasáhly celou naši vlast. Malým počinem jsme tento den oslavili i my
v Kladrubech, kdy jsme zasadili lípu k výročí republiky. Slavnostní akt začal
zpěvem hymny a po zasazení stromu zazněly české písně, třeba oblíbená píseň
našeho prvního prezidenta Ach synku, synku. O tuto hudební součást naší
malé oslavy se postaral hudební sbor Cantus a muzikanti z líhně zdejší pobočky
umělecké školy pod vedením paní Stanislavy Šmahelové. Účastníci slavnostního
sázení si odnesli pamětní list.
A co si v tento slavnostní den přát, co popřát naší stoleté republice? Snad
jen to, aby za dalších sto let naše republika vzkvétala a žili v ní spokojení
občané. A také, aby se v naší zemi objevili politici formátu T. G. Masaryka, pro
kterého byla politika opravdovou službou vlasti a nikoliv prostředkem pro své
vlastní obohacení a své vlastní zájmy.
Na začátku října byla slavnostně otevřena in-line dráha, a přestože počasí
přálo jejímu užívání jen po krátkou dobu, myslím, že ukázala, že bude patřit
k velkým lákadlům pro malé i velké.
To nová posilovna bude sloužit svým uživatelům po celý rok. Firma již
dodala objednané stroje a dojde také k přesunu části strojů z posilovny staré.
Slavnostní otevření je naplánováno na sobotu 3. listopadu ve 14 hodin. Určitě
se přijďte podívat a případně si rozmyslet, zda se také nepřidáte k těm, kteří se
již o své tělesné schránky a zdraví starají.
Vaše Svatava Štěrbová

FOTO: Slavnostní zasazení lípy k výročí 100 let republiky
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Informace z jednání rady a zastupitelstva města
Zasedání rady města ze dne 5. 9. 2018
Rada města vzala na vědomí:
•
Zrušení žádosti p. T. Blaha, Stříbro na odkup pozemku č. 51 v lokalitě
Kladruby – západ II. etapa
•
Zrušení žádosti pí T. Šedové, Sokolov na odkup pozemku č. 29 v lokalitě
Kladruby – západ II. etapa
•
Zrušení žádosti pí R. Hilfové, Kladruby na odkup pozemku č. 23 v lokalitě
Kladruby – západ II. etapa
•
Zrušení žádosti společnosti Ekonomické stavby, s.r.o., Chotíkov na odkup
p.p.č. 580/120, k.ú. Kladruby u Stříbra v lokalitě Kladruby – západ II. etapa
Rada města projednala a schválila:
•
Zařazení žádosti o byt v DPS do seznamu žadatelů – manželé Pešovi, Bor
•
Zařazení žádosti o byt do seznamu žadatelů:
- J. Nedvěd, Milevo
- N. Špalková, Nedražice
•
Prodloužení nájemních smluv na byt:
- A. Pokorná, Kladruby – do 31. 12. 2019
- Z. Liška, Kladruby – do 31. 12. 2019
•
Uzavření Smlouvy na zřízení věcného břemene na stavbu „Kladruby, TC,
p.č. 41/1 – kNN“ na p.p.č. 32/3 v k.ú. Kladruby u Stříbra, mezi městem
Kladruby a ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, Děčín za cenu 1.000,- bez
DPH
•
Záměr města na pronájem p.p.č. 1572/4, 1713/8 a 1713/9 vše k.ú. Láz
u Kladrub o celkové výměře 3.928 m2
•
Finanční podporu na opravu pumpy při zprovoznění studny v Brodu
a zajištění servisu od p. Slepičky
•
Veřejnoprávní smlouvu č. 03/2018 o poskytnutí dotace uzavřenou mezi
městem Kladruby a DSO Stříbrský
•
region na podíl k dotaci od PK – Oprava drobných sakrálních památek
na území SR – křížky v k.ú. Vrbice a Milevo v částce 46.108,- Kč
•
Instalaci okenních žaluzií do střešních oken v domě čp. 36 v Kladrubech
s tím, že úhradu provede město
•
Pronájem klubovny hasičské zbrojnice pí M. Duspivové, Kladruby na oslavu
narozenin
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Cenové nabídky firem Prolemax a Sport Čárli na čtvrtletní a roční kontroly
víceúčel. hřiště u posilovny, lezecké stěny za MěÚ a lanové dráhy na hřišti
za MěÚ

Rada města nemá námitek:
•
K předložené PD na akci „Novostavba rodinného domu“ na p.p.č. 580/125
a 580/124 v k.ú. Kladruby u Stříbra investor A. Geiger, Husova 17, Kladruby
•
K předložené PD na akci „Stavba garáže – skutečný stav před dokončením“,
investor I. Dejlová, Kladruby

ZPRÁVY MĚSTSKÉHO ÚŘADU

•
•
•

•
•
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Prodej p.p. 185/38 v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře 225 m2
pí M. Petříkové a J. Šrámkové, Kladruby za cenu 162,- Kč/ m2 a náklady
spojené s prodejem
Splátkový kalendář za dluh na nájemném (byt č. 4 v čp. 403 v Revoluční
ulici v Kladrubech) ve výši 29.218,- Kč, splátka 1.000,- Kč/ měsíc, splatnost
dluhu 30 měsíců
Uzavření dohody o uznání dluhu za ukončenou pachtovní smlouvu
č. 2/2015 na částku 31.370,50 Kč formou měsíčních splátek 1.000,- Kč
vždy k 20. dni v měsíci uzavřenou mezi městem Kladruby a T. Pinďákem,
Bor
Financování dopravního automobilu pro SD Kladruby z rozpočtu města
Bezúplatný převod majetku dle zákona č. 92/1991 Sb. v k.ú. Kladruby
u Stříbra p.p.č. 202/43 od SPÚ, Husická 1024/11a, Praha 3
Zadání změny územního plánu města Kladruby č. 3

Zasedání zastupitelstva města dne 22. 8. 2018

•

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí:
•
Zápis č. 5-6/2018 ze zasedání finančního výboru města

Zastupitelstvo města neschválilo:
•
Odprodej p.p.č. 2008 a části p.p.č. 2007 v k.ú. Milevo p. T. Jašovi,
Kladruby z důvodu, že město vodní plochy neodprodává a v blízkosti má
stavební záměr

Zastupitelstvo města projednalo a schválilo:
•
Informaci o provedení zápisu ze zasedání ZM ze dne 22. 5. 2018
•
Informaci o činnosti rady města za uplynulé období a kontrolu usnesení
•
Rozpočtové opatření města Kladruby č. 1/2018
•
Stanovy dobrovolného svazku obcí Stříbrský region
•
Smlouvy o smlouvě budoucí kupní na pozemky na výstavbu RD v lokalitě
Kladruby – západ, II. etapa:
- Manželé V. Křenová a V. Křen, Starý Plzenec, pozemek č. 26,
p.p.č. 2493/30, 960 m2
- G. Balounová, Stříbro, pozemek č. 46, p.p.č. 2493/17, 866 m2
- P. Kotrlík, Kladruby, pozemek č. 47, p.p.č. 2493/18, 935 m2
- BBS partner, s.r.o., pozemek č. 52, p.p.č.2493/23, 1010 m2
- BBS partner, s.r.o., pozemek č. 27, p.p.č.2493/31, 961 m2
- BBS partner, s.r.o., pozemek č. 33, p.p.č.580/151 a 580/148, 877 m2
- BBS partner, s.r.o., pozemek č. 34, p.p.č.580/150 a 580/147, 938 m2
- Manželé I. Kunzová a R. Kunz, Kladruby, pozemek č. 38, p.p.č. 2493/7,
660 m2
- Manželé M. Majerníková a L. Majerník, Zhoř, pozemek č. 50,
p.p.č. 2493/21, 1.451 m2
- M. Koníček, Stříbro, pozemek č. 25, p.p.č. 2493/29, 1035 m2
- J. Baňas, Stříbro, pozemek č. 48, p.p.č. 2493/19, 985 m2
- R. Daniel, Stříbro, pozemek č. 37, p.p.č. 2493/8, 660 m2
- J. Lörik, Kladruby a B. Váchová, Záchlumí, pozemek č. 41,
p.p.č. 2493/12, 726 m2
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Výsledky voleb do Zastupitelstva města Kladruby (5.–6. 10. 2018)

CELKEM KLADRUBY ZA VŠECHNY OKRSKY

OKRSEK 1 – KLADRUBY, POZORKA, MILEVO
voliči
v seznamu
1072
číslo
1
2
3
4
5

vydané
obálky
689

volební
účast v %
64,27 %

odevzdané
obálky
689

kandidátní listina
název
SNK Kladrubska
Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura
Strana zelených
Komunistická strana Čech a Moravy
Česká pirátská strana

voliči
v seznamu
1232

platné hlasy
9675

číslo
1
2
3
4
5

hlasy
abs.
3919
288
4226
770
472

5/ 2018

%
40,51 %
2,98 %
43,68 %
7,96 %
4,88 %

vydané
obálky
796

volební
účast v %
64,61 %

odevzdané
obálky
796

kandidátní listina
název
SNK Kladrubska
Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura
Strana zelených
Komunistická strana Čech a Moravy
Česká pirátská strana

platné hlasy
11136
hlasy

abs.
4627
372
4616
992
529

%
41,54 %
3,34 %
41,45 %
8,90 %
4,75 %

Zvolení zastupitelé dle navrhujících stran:
OKRSEK 2 – BROD, TUNĚCHODY
voliči
v seznamu
71
číslo
1
2
3
4
5

vydané
obálky
48

volební
účast v %
67,61 %

odevzdané
obálky
48

kandidátní listina
název
SNK Kladrubska
Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura
Strana zelených
Komunistická strana Čech a Moravy
Česká pirátská strana

kand.listina

číslo
1
2
3
4
5

vydané
obálky
59

volební
účast v %
66,29 %

odevzdané
obálky
59

kandidátní listina
název
SNK Kladrubska
Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura
Strana zelených
Komunistická strana Čech a Moravy
Česká pirátská strana
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abs.

%

pořadí
zvolení

1

SNK Kladrubska

1

Floriánová Hana

46

NK

BEZPP

391

8,45

1

1

SNK Kladrubska

5

Pomyjová Eva

51

NK

BEZPP

372

8,03

2

1

SNK Kladrubska

3

Pospíšil Jaroslav

46

NK

BEZPP

367

7,93

3

1

SNK Kladrubska

4

Kasl Tomáš, Ing.

46

NK

BEZPP

344

7,43

4

1

SNK Kladrubska

2

Havránek Matěj

22

NK

BEZPP

281

6,07

5

1

SNK Kladrubska

6

Kuvík Radek

40

NK

BEZPP

275

5,94

6

1

SNK Kladrubska

7

Strachotová Ivana, Ing.

58

NK

BEZPP

325

7,02

7

3

Strana zelených

1

Štěrbová Svatava, Mgr.

47

Zelení

Zelení

369

7,99

1

platné hlasy

3

Strana zelených

8

Nový Pavel, Mgr.

57

Zelení

BEZPP

366

7,92

2

777

3

Strana zelených

5

Tůma Martin

36

Zelení

BEZPP

346

7,49

3

3

Strana zelených

2

Šmahel Vladimír, Mgr.

62

Zelení

Zelení

301

6,52

4

3

Strana zelených

3

Pospíchal Jan

48

Zelení

BEZPP

302

6,54

5

3

Strana zelených

4

Kunešová Helena

58

Zelení

BEZPP

312

6,75

6

3

Strana zelených

6

Horák Vojtěch

40

Zelení

BEZPP

280

6,06

7

4

Komunist. str.
Čech a Moravy

2

Šálová Blažena

57

KSČM

BEZPP

146

14,71

1

684
%
51,02 %
8,48 %
33,33 %
2,34 %
4,82 %

hlasy
abs.
359
26
162
206
24

věk

polit.
přísl.

název

OKRSEK 3 – VRBICE U STŘÍBRA, LÁZ
voliči
v seznamu
89

hlasy

navrh.
strana

č.

hlasy
abs.
349
58
228
16
33

kandidát
poř.
č.

platné hlasy

%
46,20 %
3,35 %
20,85 %
26,51 %
3,09 %

příjmení, jméno, titul
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INFORMACE ORGANIZACÍ A SPOLKŮ
Základní škola informuje:

INFORMACE ORGANIZACÍ A SPOLKŮ

•

11. 10. připravili učitelé pro žáky 1. stupně „Cyklistické dopoledne“…

•

12. 10. Horniny a nerosty, ale také další zajímavosti si mohli prohlédnout
deváťáci v hornickém skanzenu ve Stříbře. Načerpané znalosti využijí
v hodinách přírodopisu…

•

15. 10. – žáci 3. a 4. třídy zhlédli představení „Tři siláci na silnici“
v plzeňském divadle Alfa a pro žáky druhého stupně bylo připraveno
„Cyklistické odpoledne“. Soutěžilo se v jízdě zručnosti, testech ze silničního
provozu a zdravovědě…

•

16. 10. přijel do naší školy p. Záleš s programem „Odchov orlů“.
V tělocvičně školy si děti z prvního a druhého stupně vyslechli zajímavé
povídání o životě dravců a samozřejmě viděli i živé jedince…

•

18. 10. navštívili druháci a páťáci výukový program v Západočeském muzeu
v Plzni…

•

28. 10. – kontrolní otázka pro žáky: „Víme všichni, co se událo před sto
lety?“ Kdo nezná správnou odpověď, bude muset přijít o podzimních
prázdninách (29. a 30. 10.) na doučování do školy ☺ Dobře se oblečte –
netopí se!

Střípky ze ZŠ…
•

3. 9. byl zahájen nový školní rok
–
tradičně
před
školou
„u kaštanu“. Letos nastoupilo
31 prvňáčků a počet všech
našich žáků ve školním roce
2018/ 19 dosáhl počtu 220.
Naposledy
bylo
více
žáků
v r. 2003/ 04, pak už počet
klesal a zastavil se ve školním
roce 2009/ 10 na čísle 165. Těší
nás, že od té doby stále stoupá ☺

•

7. 9. se konal oblíbený orientační běh smíšených družstev (1. – 9. třída)

•

13. – 14. 9. se konal seznamovací pobyt šesťáků ve Svojšíně

•

14. 9. „Hudební škatulky“ a „Český rock 20. století“ – pořady, které
seznamují žáky základních škol s moderní hudbou. Představení kombinují
reprodukovanou hudbu, živé hraní a zpěv s promítáním obrázků. Žáci
prvního a druhého stupně je zhlédli v KD Kladruby…

•

18. 9. žáci 3. a 5. třídy vyrazili na exkurzi do Kladské u Mariánských
Lázní…

•

20. 9. šesťáci a osmáci odcestovali se svými třídními učiteli do Prahy
na výstavu Hry a hlavolamy…

•

2. 10. tři děvčata z páté a šesté třídy navštívila společně s výpravou
ZŠ Mánesova ze Stříbra partnerskou školu v Altenstadu. S sebou vezla dvě
latě, které budou umístěny v plotu u altenstadtské školy. Na našich latích
byl vyobrazen kostel sv. Jakuba a kladrubský klášter, další byly zase
vyzdobeny žáky ostatních škol…

•

téhož dne navštívili třeťáci a páťáci plzeňskou ZOO, kde byl pro ně
připraven zajímavý výukový program…

•

stejnou exkurzi absolvovali i druháci a čtvrťáci o týden později…

•

8. 10. exkurze 5. třídy v ČOV v Kladrubech…

•

9. 10. byli pozváni žáci 9. ročníku do SZŠ Stříbro, kde byl pro ně a také
pro žáky ostatních škol připraven program „Škola jinak“…
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Pavel Nový

FOTO: V Grundschule Altenstadt
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Orientační běh
V pátek 7. září se konal v celé škole tradiční orientační běh, zapojili se jak
žáci, tak i učitelé. Na trase bylo kolem 10 stanovišť, kde jsme plnili různé úkoly.
Za splněný úkol jsme dostali jedno písmenko a nakonec jsme museli vyluštit
tajenku, která zněla ŠKOLA HROU.
Soutěžilo 18 družstev, v týmech byli žáci prvního i druhého stupně,
pro prvňáky to bylo zábavné uvítání do školy, pro deváťáky zas jejich poslední
„orienťák“.
Letos se mi to moc líbilo, jen nám skoro celá akce propršela a do školy jsme
se vrátili pořádně promoklí. Počasí nám mohlo přát víc. Ale co, i tak jsme si to
všichni užili!
Klára Budínová, VIII.
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5/ 2018

Po hodině následovala přednáška s jedním matematikem, zadával nám různé
úkoly a hádanky. Poté jsme si opět mohli zkoušet hlavolamy nebo si zahrát
různé stolní hry, a že jich bylo opravdu hodně na výběr. Ve vedlejší budově pak
byla neviditelná výstava, žáci po skupinkách prošli několik místností
s průvodcem, který je od malička slepý. Poslepu měli poznat, kde se nachází,
jestli např. v kuchyni, obýváku, na ulici, v přírodě, muzeu nebo baru. U baru
jsme si mohli poslepu objednat např. pití. Celá výstava trvala asi hodinu. Byl to
opravdu zážitek.
Isabela Igerská, VIII.

Otevření inline dráhy
Ve středu 26. 9. začal den normálně, ale po velké přestávce vyrazila celá
škola na fotbalové hřiště, kde se otvírala nová inline dráha. Paní starostka
Svatava Štěrbová odstartovala první slavnostní kolečko. Kdo ho projel, dostal
lízátko. Poté první stupeň kromě páťáků odešel zpátky do školy a týmy z 5. až
9. třídy soutěžily v jízdě na kole, na koloběžce, kolečkových bruslích a závěrečné
štafetě. Akce se vydařila, myslím, že jsme novou inline dráhu pěkně otestovali.
Tomáš Eret, VIII.

Cyklistické odpoledne
V pondělí 15. 10. jsme měli cyklistické odpoledne
pro druhý stupeň. Někteří žáci vyrazili na cyklovýlet, ti se
rozdělili na dva týmy, jeden vyrazil na asi 15 km trasu
po silnici s p. učitelem Kindelmannem, druhý jel
s p. učitelem Cvrkem 15 km terénem.
Ten, kdo nejel na výlet, zůstal ve škole a tam jsme
soutěžili na různých stanovištích. V tělocvičně jsme
s paní učitelkou Havránkovou zkoušeli první pomoc,
dvojice si vylosovala úkol a musela ukázat, jak by
pomohla zraněnému člověku. V učebně informatiky jsme
si vyzkoušeli testy Besip s paní učitelkou Špetovou,
museli jsme vyplnit 20 otázek a za ty špatně zodpovězené byly trestné body.
Na dopravním hřišti jsme s paní učitelkou Dusíkovou projížděli jízdu zručnosti,
kde byl např. slalom a podobné překážky. A v učebně 6. třídy jsme s paní
učitelkou Vávrovou poznávali a malovali dopravní značky.

FOTO: Orientační běh

Hry a hlavolamy

Bára Budínová, VIII.

Žáci 6. a 8. třídy se vydali ve čtvrtek 20. 9. do Prahy na akci Hry
a hlavolamy. Vlakem jsme dojeli do Prahy a došli pěšky na Karlovo náměstí.
Byly tam různé hlavolamy, např. ježek v kleci, pyramida z kostek a podobně.
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Mateřská škola informuje:

Podzimní procházka „indiánkou“

Inline dráha

Koťata z MŠ Kladruby se vydala na podzimní procházku „indiánskou
cestou“. Jejich úkolem bylo hledání přírodnin. Každý se úkolu zhostil se ctí,
protože jsme nasbírali velké množství krásně barevných listů, žaludů, kaštanů,
trnek, jeřabin, různých větviček, šišek, ale také šišky okousané od veverky.
Pozorovali jsme i ptáčky a vyprávěli si o tom, jak se nám někteří z nich na zimu
odstěhují daleko za moře. Při té příležitosti jsme si zahráli hru „Co slyšíš?“
„Ptáčku, jak zpíváš?“ a poslouchali jsme „zvuky přírody“. Na rozloučenou děti
zazpívaly písničku „Milí skřítci“ a vydaly se zpět do MŠ.
Přírodniny, které jsme nasbírali, jsme si roztřídili a už se těšíme, co
zajímavého z nich budeme vyrábět.

V polovině září se děti z MŠ ze třídy Koťat vydaly na prozkoumání inline
dráhy na fotbalovém hřišti. Dráhu jsme vyzkoušeli – proběhli jsme se,
zazávodili, rozcvičili se a jen jsme litovali, že nemáme inline brusle. Dětem se
sportování moc líbilo, a proto jsme si slíbili, že dráhu navštívíme častěji.

FOTO: Koťata na inline dráze

Šárka Ježová, Petra Kertysová
Čas jablíčkové vůně
Touto cestou bychom chtěli poděkovat manželům Rudolfovým, kteří do MŠ
darovali jablka. Koťata jablka využijí k výrobě ovocného salátu, křížal, budou
péct jablečný závin a muffinky. Určitě ochutnají všechny děti z MŠ, rády se
rozdělíme.

FOTO: Procházka „indiánskou stezkou“

Šárka Ježová, Petra Kertysová
Divadlo „Kolem” v naší MŠ

FOTO: Koťata s darovanými jablky

Šárka Ježová, Petra Kertysová
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Jedno říjnové pondělní dopoledne nám do MŠ přijelo zpestřit divadlo
„Kolem” se svou pohádkou „O Honzovi a ledním medvědovi”. Pohádka o dvou
nejlepších kamarádech byla vhodně doplněna krásnou písničkou o přátelství.
Děti byly nejen poučeny o tom, jak se k sobě mají kamarádi vzájemně chovat,
ale pomocí pěkného příběhu navštívily moře v teplých krajích a také se setkaly
s tučňáky u ledového oceánu. Že však je všude dobře, ale doma je nejlépe, zjistil
Honza, jeho kamarád lední méďa i děti v naší „mateřince”.
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FOTO: Představení divadla Kolem

Marcela Jandíková
Klaunka Pepina
MŠ Kladruby navštívila kouzelnice Pepina. Přivezla si s sebou kufr plný
překvapení. Potřebovala od dětí poradit, jak se obléci na společenskou událost,
do školy a třeba na sport. Dokázala vykouzlit různé barvy šátků a dokonce
jeden vytáhla i naší paní učitelce z ucha.
Pepina dokázala kouzlit i s balónky. Vymodelovala několik zvířátek, mečů,
ale i berušku. Představení bylo plné humoru, groteskních situací a vymodelované
balónky si po představení děti odnesly domů. Zábavu si užily nejen děti i paní
učitelky.
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pregramotnosti předávají zajímavé podněty a náměty mezi učitele, kteří se chtějí
o tomto oboru dozvědět a použít v praxi něco nového.
Našimi hosty už byli – Mgr. Eva Svobodová – expertka na předškolní
výchovu, Mgr. Vojtěch Jurík – autor a ilustrátor nejen dětských knih,
publikující pod pseudonymem VHRSTI a Mgr. Božena Solová – dlouholetá
vedoucí Městské knihovny ve Stříbře.
Na zářijovém setkání CKP byla naším hostem Mgr. Hana Švejdová –
lektorka ped. fakulty JU v Českých Budějovicích, která přednáší na vždy
obsazených seminářích po celé České republice. Věnuje se předškolnímu
vzdělávání a u nás se zaměřila na aktivity napomáhající předčtenářské
gramotnosti. Ve dvou čtyřhodinových seminářích pracovala s kolegyněmi
na možnostech začlenění známých pranostik do výchovného programu každé
mateřské školy. Učitelky pracovaly s konkrétními hravými aktivitami, měly
možnost si vyzkoušet některé činnosti a použít je ve své praxi.
Za svou mnohaletou pedagogickou práci učitelky a ředitelky mateřské školy
nasbírala množství nápadů a zkušeností a nám učitelkám MŠ je velkou ctí, že
se o ně ráda podělila i v našem regionu.
Děkujeme zaměstnancům muzea v Kladrubech, že nám umožnili semináře
Mgr. Hany Švejdové prezentovat v prostorách muzea a poskytli nám nádherné
zázemí pro workshopy.

FOTO: Klaunka Pepina v MŠ Kladruby

učitelky MŠ
Projekt pro pedagogy
Naše mateřská škola pokračuje v projektu CKP – Center kolegiální podpory
ve vzdělávání pedagogických pracovníků pod záštitou PF JU v Českých Budějovicích.
Každý měsíc pořádáme setkání pedagogů zaměřené na čtenářskou pregramotnost.
Máme možnost pozvat na semináře experty, kteří na téma čtenářské

17

FOTO: Účastnice workshopu v kladrubském muzeu

Zuzana Křížová, Eva Pomyjová
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Zahájení školního roku 2018/ 2019
Nový školní rok byl zahájen 3. 9. 2018. Poprvé po několika letech ještě
jedno místo chybělo do naplnění kapacity. Ale netrvalo dlouho a koncem září
jsme měli opět zapsáno 75 dětí do tří tříd.
Pokud se týče pedagogických pracovnic, ve třídě Sluníček zůstala Z. Křížová
s A. Medovou, ve třídě Koťat P. Kertysová s Š. Ježovou a ve třídě Broučků
a Berušek E. Pomyjová s M. Jandíkovou.
I letos budeme pokračovat v péči o dvě 2,5 leté děti, tentokráte ve třídě
Broučků. V této pozici vystřídala L. Pauchovou L. Jandíková. A protože se
ve třídě Koťat vyskytla potřeba asistence pedagoga, již ji v současné době
zastává I. Špetová.
Ve školní kuchyni zůstala R. Zíková, které pomáhá jako pomocná kuchařka
nyní místo M. Duspivové L. Andraščíková. Ta ještě má na starost úklid ve třídě
Broučků. A ještě jedna změna nás neminula, neboť na postu školnice vystřídala
L. Barfusovou H. Berková.
Aby co nejméně ráno při příchodu do tříd zazníval stýskavý pláč nově
příchozích dětí, mohli rodiče využít nabízený adaptační režim. To znamená, že
několik dní před nástupem do konkrétní třídy přišel rodič s dítětem, buď
do třídy nebo ven na zahradu, a také s ním po určité době odešel.
Ještě bych se ráda zmínila o další aktivitě našich učitelek. Z. Křížová
a E. Pomyjová jsou angažovány již druhým rokem jako pracovnice Jihočeské
univerzity v Českých Budějovicích, kde se angažují na poli předčtenářské
gramotnosti. Vše spočívá v tom, že buď v MŠ nebo v muzeu Kladruby se
odehrávají semináře s lektory, kteří jsou významnými kapacitami v předškolním
vzdělávání. Sem jsou zvány učitelky ZŠ i MŠ ze stříbrského i tachovského
regionu. Dá se říci, že společná setkávání jsou navštěvována v hojném počtu
a někdy i zájem učitelek přesáhne kapacitu. Proto se semináře konají
dopoledne i odpoledne.
Díky tomuto projektu získala MŠ Kladruby k účelům kvalitnější prezentace
projektu CKP (Centrum kolegiální podpory – téma předčtenářská gramotnost)
novou mobilní interaktivní tabuli – stůl a dále i možnost časem doplnit dětskou
knihovnu o spoustu krásných dětských knih.
Alena Medová
Připomenutí 40. výročí zahájení provozu Mateřské školy Kladruby
Mateřská škola Kladruby se letošním rokem stala dámou čtyřicetiletou.
V životě lidském jsou to prý nejlepší léta, a proto by stálo za to tyto kulatiny
patřičně oslavit.
Datum připomenutí zahájení provozu Mateřské školy Kladruby byl stanoven
na sobotu 22. 9. 2018. Během letošního jara a hlavních prázdnin pracovnice
MŠ sestavovaly a zajišťovaly kulturní a společenský program, navrhovaly
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plakáty, sháněly i tvořily výhry do tomboly, posílaly pozvánky a promýšlely
nejrůznější detaily akce.
22. 9. 2018 se mohly všechny současné pracovnice MŠ potkat v 10:00
hodin s těmi bývalými a taktéž i se zástupci města Kladruby. Ve třídě Koťat bylo
připraveno pro všechny malé pohoštění a spousta archivního materiálu.
Se zájmem si hodně bývalých kolegyň zalistovalo v kronikách, prohlédlo si
fotografie v albech podle ročníků a společně si všichni zavzpomínali na léta
minulá. Na závěr našeho setkání nechyběla ani prohlídka celé mateřinky.
Úderem 13:30 přivítala na větší zahradě MŠ přítomné starostka města
Kladruby paní Svatava Štěrbová. Uvedla do provozu nové hřiště vyrobené
z recyklované technické pryže míchané s polyuretanovým pojivem a realizované
firmou 4soft. Hřiště je navrženo jako multifunkční – má běžeckou dráhu,
dopravní komunikaci se semafory i dopravními značkami a kruhovým
objezdem. K dalším pohybovým aktivitám slouží v ploše probarvený skákací
panák s malou trampolínou. Jsou zde vyznačena i místa na branky k různým
míčovým hrám.
Po dalším seznámení s organizací dne mohl hlavní program začít. O ten se
postarala paní bubenice s menšími i většími bubínky, které nabídla k výuce
rytmů přítomným dětem i dospělým. Následoval výstup šermířů. I ti po ukončení
své produkce vyzvali přihlížející k souboji s nimi i mezi sebou. O ukázku toho,
co je schopen naučit se pejsek, se postarala Nikolka Demeterová. Nesmíme
zapomenout ani na naše kladrubské divadelníky, jejichž pohádkové postavy
lákaly děti k různým akrobatickým i pohybovým aktivitám. A aby těch
pohybových aktivit nebylo málo, k tanci a poslechu hrál DJ Sulda. V případě,
že by některé návštěvníky akce přepadl hlad či žízeň, mohli uspokojit tyto
potřeby ve stánku p. Vaňka a L. Černochové.
Prohlídka tříd MŠ i hlavní kuchyně byla nabídnuta také všem odpoledním
hostům. V průběhu exkurze si mohli návštěvníci zakoupit lístky do tomboly,
a tím zajistit dětem bezplatný vstup na několik kulturních akcí v MŠ
(představení klaunky Pepiny, divadla Kolem, Zábavná 1. pomoc). Tombola byla
bohatá, každý lístek vyhrával a my musíme moc, moc a moc poděkovat
cukrárně paní Zdvihalové, firmám Ehrmann, Lom Praha, RSF Stříbro, Eismann
Automotiv, MěÚ Kladruby, Steelcase Stříbro a dalším dárcům za jejich
sponzorské dary – výherní příspěvky.
Pokud lze závěrem hodnotit odpoledne 22. 9. 2018 na zahradách MŠ, pak
díky tomu, že počasí ukázalo nakonec svoji vlídnou tvář se sluníčkem a bez
deště (ač to tak večer v pátek nevypadalo a my jsme ráno v sobotu trochu
bojovali s následky větru a deště), zdá se, že kladrubská i mimokladrubská
veřejnost si nabídnutý program užila, protože poslední zúčastnění odcházeli
ze zahrad až po 18:00 hodině.
Možná by čtenáři těchto řádků ocenili i několik faktů z historie výstavby
MŠ. V kronice MŠ je zaznamenáno, že úmysl postavit MŠ v Kladrubech byl
projednán 2. 2. 1973. Pak se výstavby chopily Školské stavby Karlovy Vary,
Zemědělské stavby Planá, Okresní stavební podnik Tachov a další. Vedoucím
stavby byl pověřen p. Jaroslav Duspiva – t.č. předseda MNV.
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Dne 4. 10. 1974 započaly první výkopové práce a za dobrovolných
bezplatných sobotních pomocí brigádníků (především občanů Kladrub v tzv.
„Akci Z“) trojtřídní MŠ plánovaná pro 90 dětí mohla růst.
Její slavnostní otevření se odehrálo 4. 3. 1978 a hodnota celého díla
se vyšplhala na 4 443 000 Kč.
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ZUŠ informuje:
V letošním školním roce se otevřela další třída pobočky ZUŠ
v Kladrubech. Třída p. uč. Stanislavy Šmahelové je zcela naplněna,
ve druhé třídě učí p. uč. Markéta Kučerová. Znáte ji určitě
z mnoha kulturních akcí. Sama ZUŠ prošla, nyní studuje VŠ se
zaměřením na učitelství hudby. Sama působí aktivně v několika
kapelách (Cavalla Canor, Corchen, Džem).
Stanislava Šmahelová

DPS informuje:
Opékání buřtů – podzim 2018
Dne 6. 6. 2018 se v Seniorparku před DPS uskutečnilo posezení pro seniory
s živou hudbou. Pozvání patřilo nejen obyvatelům DPS, ale i všem seniorům
z Kladrub a okolí. Počasí nám tentokrát již konečně přálo a my si mohli toto
setkání opravdu užít. Celé odpoledne se o skvělý hudební doprovod postarali
muzikanti s harmonikou, saxofonem a vozembouchem. Měli jsme možnost si
s nimi společně zazpívat několik známých písniček. Ani občerstvení nechybělo
v podobě kofoly, vychlazeného piva a opečených buřtů. Domů jsme odcházeli
spokojeni a s dobrou náladou. Těšíme se na další setkání, které bychom rádi
uskutečnili ještě v září.

FOTO: Oslavy 40 let MŠ

Alena Medová

Víte, že:
FOTO: Hudební doprovod při opékání buřtů

•

31. 10. – „Zábavná 1. pomoc“

•

24. nebo 25. 10. (dle přízně počasí) – drakiáda

Mezinárodní den seniorů
Alena Medová
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První říjnový týden nás přišli navštívit žáci páté a šesté třídy ZŠ
v Kladrubech, aby nám popřáli k Mezinárodnímu dni seniorů. Připravili si

22

INFORMACE ORGANIZACÍ A SPOLKŮ

5/ 2018

pro nás pásmo několika krásných básniček. Za doprovodu různých hudebních
nástrojů nám zazpívali několik známých písniček a my měli možnost společně
si je s nimi zazpívat. Vystoupení žáků se nám moc líbilo a jako odměnu si
od nás odnesli něco dobrého na zub. Těšíme se na další setkání.
Informovaný senior
V rámci projektu Informovaný senior, který organizuje Plzeňský kraj,
se v naší DPS v Kladrubech uskutečnila přednáška pro klienty na téma sociální
bezpečnost pro seniory a finanční gramotnost. Z témat se klienti dozvěděli
mnoho nových informací, které jim pomohou při řešení různých životních
situací. Všem se nám přednáška velice líbila a těšíme se na příští rok.
Den otevřených dveří v DPS
Dne 11. 10. 2018 proběhl v našem DPS Den otevřených dveří v rámci
celostátního Týdne sociálních služeb. V dopoledních hodinách byla naše DPS
otevřena pro širokou veřejnost. Každý se mohl přijít podívat a informovat se,
jak funguje naše služba. Odpoledne pak byl připraven program pro naše
klienty. O příjemnou atmosféru se nám postaral pan Zdeněk Čechura, který
nám odpoledne zpříjemnil hraním na harmoniku. Společně jsme si zazpívali
několik známých písniček. Ke kávě nechybělo ani malé pohoštění. Na závěr
našeho odpoledne nás čekalo ještě jedno milé překvapení a to překvapení psí.
Tříletý pejsek Rony a jeho majitelka Nikolka nám spolu předvedli moc úžasné
vystoupení. Za to, že nás přišli navštívit, jim moc děkujeme a jejich přítomnost
nás opravdu moc potěšila. Doufáme, že tato návštěva nebyla poslední, a těšíme
se na příště.
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Hasičské okénko:
Vážení spoluobčané,
rád bych vás informoval o dění v našem sboru. Na přelomu
léta a podzimu se konaly poslední tři soutěže Tachovské ligy
O mistra požárního útoku. Byla to soutěž ve Ctiboři, kde jsme
skončili na 4. místě, soutěž v Nahém Újezdci, kde jsme
vybojovali 2. místo, a vyvrcholení ligy bylo u nás v Kladrubech, kde jsme
skončili na 6. místě. Celkově v lize družstvo mužů skončilo na 3. místě, tím
jsme obhájili loňské umístění. Na poslední – již nebodovanou – soutěž jsme
vyrazili do Chodové Plané, kde jsme skončili na 3. místě.
Od září se naplno rozjel kroužek Mladých hasičů. Přivítali jsme v našich
řadách 4 nové členy. Podzim jsme věnovali přípravě na Kladrubskou studnu
a na podzimní kolo hry Plamen. Na naší soutěži skončili děti na 5. místě
v kategorii mladších, což nás velmi potěšilo, protože polovina družstva soutěžila
poprvé a bylo málo času na přípravu. V plameni obsadili ve štafetě požárních
dvojic 5. místo a v závodu požární všestrannosti 8. místo.
Jsme rádi, že se nám opět podařilo obnovit tradici hasičské soutěže
v Kladrubech, kde jsme měli konečně dětské i dospělé družstvo. Naše soutěž
byla zařazena jak do ligy dospělých, tak do ligy mladých hasičů. Liga MH u nás
měla dokonce i celkové vyhlášení. Přijelo k nám 19 dětských družstev,
7 družstev mužů a 2 družstva žen. Tento počet byl docela náročný na organizaci.
Podle ohlasů družstev, která k nám přijela, dopadlo vše na výbornou a dostali
jsme spoustu pochval za organizaci soutěže. Chtěl bych poděkovat fotbalovému
klubu za zapůjčení zázemí v kabinách, městskému úřadu za materiální
podporu a všem sponzorům za příspěvky na ceny pro dětská družstva.
Výjezdová jednotka zasahovala od minulého čísla u 6 událostí, 18. 8.
při požáru komínu ve Stříbře, 21. 8. při transportu pacienta ve Vrbici, 21. 9.
u padlého stromu u Lázu, 23. 9. po vichřici na pěti místech v Kladrubech a na
Kostelecku u padlých stromů, 10. 10. při požáru v letním táboře mezi Kladruby
a Stříbrem a 11. 10. v Benešovicích na požáru rozvaděče.
Martin Větrovec

Chovatelské okénko:
Úspěch kladrubského chovatele

FOTO: Vystoupení Nikoly Demeterové se psem Ronym v DPS

pečovatelská služba Kladruby
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První víkend v září se konala v Olomouci na výstavišti Flora Celostátní
výstava mláďat králíků, drůbeže a holubů. Pěkného úspěchu zde dosáhl člen
základní organizace Českého svazu chovatelů v Kladrubech František
Janoušek. Na čtyřčlennou kolekci králíků belgických obrů divoce zbarvených
obdržel titul Mistr republiky. Na lednového samce titul Šampion republiky. Celá
kolekce byla vyhodnocena jako nejlepší na výstavě a byla oceněna od Ústřední
odborné komise chovatelů králíků zlatou plaketou. Jménem všech členů našeho
spolku mu děkuji za reprezentaci a přeji mnoho dalších chovatelských úspěchů.
Vladimír Šmahel
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les, ale to již německá vojska dorazila do Kladrub. Kladrubští (myšleno opět
němečtí obyvatelé) byli po měsíci úzkosti vysvobozeni, mohli lehčeji vydechnout
a pozdravit výborně vyzbrojené a disciplinované jednotky německého vojska z
Porýní. Brzy se vrátili rukojmí, vráceny byly i zabavené zbraně, radiopřijímače,
motocykly a automobily. Dva „zuřiví komunisté“, Hans Schill a Anton Scharnagl
byli odesláni do koncentračního tábora a někteří sociální demokraté byli
zatčeni. Dlouholetý kladrubský lékař dr. Julius Kübl (Žid) musel do tří dnů
opustit Kladruby.

Až do poloviny třicátých let žili Češi a Němci v Kladrubech a okolních obcích
vcelku bez vážných rozporů, i když už i tehdy mezi nimi jakási nevraživost
existovala. Po nástupu Hitlera v Německu a po vzniku Sudetoněmecké strany
(SdP) však začaly spory mezi nimi nabývat výraznějších rozměrů. Nechme zaznít
už jen strohým zápisům historiků a kronikářů obou stran:
Wilhelm Weschta, německý okresní školní rada ze Stříbra k roku 1937:
Jak se naplňovalo semknutí sudetských Němců, rostlo i jejich
pronásledování od Čechů. Jedno nedělní odpoledne v létě šli do restaurace
v Obecním mlýně čtyři mladí Němci z Kladrub. Když se loudali kolem
mlýnského náhonu, začali být najednou ostřelováni ostrými náboji českým
vojákem z bunkru na druhé straně řeky. Mladíci pak byli podmíněně
potrestáni, že prý se vysmívali českým bunkrům. Nezaměstnanost dostoupila
vrcholu. Češi ubytovali v budově Jednoty Pošumavské (dnešní pošta) zedníka
poslaného sem z Prahy, ačkoli kousek odtud bydlel německý zedník.
Kronika české školy v Kladrubech si stěžuje na to, že místní Němci stále
útočí na českou školu, upírají jí existenční právo a přisuzují jí čechizační úmysl
a poslání. Německé obyvatelstvo má být tím poštváno, aby se naplnilo záštím
vůči všemu českému.
1938 – 1939 Kronika české školy:
Po vítězství SdP ve volbách byly ve všech oknech, kde bydlí její členové,
rozsvíceny svíčky. Při slavnosti Božího Těla zdravil majitel zámku Aladar
Windichgrätz za zvuku písně Ich hatte einen Kameraden zdviženou pravicí
dokonce v klášterním chrámu před hlavním oltářem. Před zápisem do školy
vyhrožovali členové SdP německým rodičům, kteří chtěli dát děti do české školy,
a nazývali je zrádci německého národa.
Wilhelm Weschta k roku 1938:
Na koupališti Na Zvěřinci (dnes u fotbalového hřiště) si Češi činili nárok na
nejhezčí místa na levém břehu, zatímco Kladrubští (myšleno němečtí obyvatelé
Kladrub) a výletníci museli procházet kolem vojenských stráží na druhou
stranu řeky. V září znovu byla v Kladrubech umístěna posádka československé
armády, musely být odevzdány zbraně a radiopřijímače. Mnozí muži
(funkcionáři SdP) byli zatčeni a jako rukojmí odvlečeni do Plzně a později do
Kyjova na Moravu. 8. října měly čs. vojenské jednotky ještě obsazen Jirenský
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FOTO: Na koupališti Na Zvěřinci

Adolf Vešta, po válce rostlinolékař a kronikář ze Stříbra vzpomíná, jak už
se od roku 1934 cvičily dobrovolnické sbory německého Freikorpsu
na ozbrojený boj na Vlčí hoře u Černošína a ve svých prostorách, které se
nacházely ve sklepení sýpky ve Slavicích a v hájence Sedmihoří. Začátkem října
roku 1938 museli Češi opustit narychlo své domovy, a tak byly pro ně
budovány uprchlické tábory ve Stříbře s provizorním stravováním a ubytováním
u restaurace Beseda nebo na Chebském dvoře a v městské tělocvičně, než
mohli odejít pěšky, jen s příručním zavazadlem, po tzv. staré plzeňské silnici
přes Vranov, Pňovany a Plešnice do vnitrozemí. Ve městě Stříbře bylo zatčeno
přes 400 osob.
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učitelem zaujali místo k přivítání. Na všech je zřejmé nadšení z tohoto
okamžiku. Po celou dobu se ozývaly pozdravy Heil Hitler našemu Vůdci
a zdravíme náš Wehrmacht tisíckrát, ba mnohotisíckrát oslavovaný. 1. 6. 1939
vykonali noví radní přísahu: „Přísahám, že budu věrný a poslušný Vůdci
německého lidu Adolfu Hitlerovi … K tomu mi dopomáhej Bůh.“ Byl jmenován
nový řídící učitel, věrný režimu.

Školní kronika:
10. října (správně asi již
8. října) byly Kladruby zabrány pro Německou říši a česká
škola zanikla. Končím zápisy
v kronice. Nemohu psáti o posledních dnech, byly příliš
smutné a tragické. Chci jen
ještě jednou zdůrazniti, že
náš boj byl spravedlivým
a že naši hraničáři do poslední chvíle stáli neohroženě
na svých místech. Věřím, že
přijde doba, kdy místo, kde
odpočívá Svatopluk a Vladislav, se navrátí tam, kde tkví
svými kořeny.
František Heller, řídící učitel

OBR.: Kopie zápisu z české kroniky

Kronika obce Lom u Stříbra (německy psaná část):
Během voleb 29. 5. 1938 nastala v Lomu velká radost, byly vyvěšovány
(německé) vlajky a do oken vystaveny obrazy Konráda Henleina. Do volební
místnosti dorazili dva ozbrojení českoslovenští vojáci a sedli si do nepřístupného
prostoru. Ale na zásah komise si museli přesednout ke dveřím, protože to bylo
neslýchané porušení zákona. Výsledky voleb ukázaly smýšlení obce. Z 251
voličů hlasovalo pro SdP 236. Zbývajících 15 byli buď Češi nebo „odcizení“ se
svými přisluhovači (to je němečtí sociální demokraté, v kronice je všech 15
jmenovitě vypsáno!). Potlačování a šikanování německého obyvatelstva
od českých „Machthaber“ (přeloženo „držitelů moci“, myšleno hlavně četnictva,
vojáků) bylo stále častější. Prapory, Henleinovy obrazy a písemnosti SdP
se musely dočasně odevzdat do Svojšína na četnickou stanici. „Machthaber“ ani
neodkládali zbraně, ano a byli jimi vyzbrojeni i „marxističtí soudruzi“ (němečtí
sociální demokraté) v německých územích. Vedení SdP muselo před nimi utíkat
do lesů s kolečky a kárami, tisíce sudetských Němců, též i z naší obce, prchaly
za hranice a zakládaly tam z dobrovolníků ozbrojený Freikorps.
5. 10. 1938 přišla zpráva, že k obci Lom táhnou německé oddíly. Chystaly
se přípravy na uvítání. Všichni pocítili po 20 letech poroby uvolnění. Na každém
domě byly německé prapory. Obyvatelstvo, též hasiči a školní mládež s řídícím
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Kostelec a Ostrov (podle školní kroniky české menšinové školy v Kostelci):
Do první světové války nebyly mezi Němci a Čechy vážnější rozpory.
Po vzniku ČSR se začaly objevovat první národnostní potyčky poté, co byli
ustanoveni čeští úředníci na poštu a na četnickou stanici v Dolních Sekyřanech
a také co se začalo uvažovat o založení české školy v Kostelci. Neustávaly útoky
na českého faráře Čeňka Kopeckého a bylo požadováno, aby z Kostelce odešel.
Již 21. 6. 1928 na návrší za obcí při Slavnostech slunovratu německý učitel
volal: „Hleďte ty svaté německé ohně! Až sem sahá hranice německého národa,
za námi stojí milióny Němců. Mezi nás nikoho nepustíme, naopak, půjdeme ještě
dále. Nebojme se!“
Ve stejném roce nechal farář Kopecký do kaple v Ostrově k miléniu
sv. Václava zavěsit dva nové zvony. Na jednom z nich byl nápis „Svatý Václave,
vévodo české země, oroduj za nás!“ Zvon byl německými obyvateli obce tajně
v noci sejmut a podán zabalený jako zavazadlo v úschovně na nádraží
v Heřmanově Huti. Tam byl vypátrán teprve po nějaké době četníky ze Sekyřan
a znovu již nebyl zavěšen. Zato německý soudce ve Stříbře odsoudil Kopeckého
k zaplacení soudních výloh, když se tato záležitost řešila soudně. V Ostrově
nějakou dobu zvonili zvonkem, který patřil k oltáři místní kaple, než se místní
sedláci složili na jiný.
Starého kosteleckého faráře, věrného vlastence Čeňka Kopeckého, místní
Němci za jeho postoje nehorázně týrali. Tak třeba do žlabu jeho dobytka na faře
nasypal kdosi do krmení sáček hřebíků. V roce 1938 po obsazení obce nacisty
ho zamaskovaní výrostci pozdě večer vtáhli pod obecní pumpu a tam na něho
pumpovali studenou vodu. Ihned po Mnichovu musel (podle německé kroniky
obce Kostelec) bleskově opustit svůj statek v Alfrédově také český legionář
Bohumil Velík a ponechat zde všechno „ležící a stojící“, jak doslova kronika
uvádí. Alfrédovský dvůr byl potom dlouhodobě obhospodařován určeným
poručníkem. Ten řídil vše ze svého statku v Sasku prostřednictvím
jmenovaného správce. Místní Žid Julius Buxbaum musel okamžitě uzavřít svůj
krámek v Kostelci, ale nějakou dobu „směl ještě bydlet“ v domku, který si sám
nedávno předtím nově předělal. (Asi do té doby, než dostal „umístěnku“
v Terezíně, to však už kronika nepíše.)
Jak jsem hlídal republiku
Dovolte i mně vlastní vzpomínku na tento neblahý rok. Bylo mi tehdy pět let
a bydleli jsme v malé vesničce na Plzeňsku. Dobře si vzpomínám, že moje
maminka byla vybrána do složek tzv. SOS, to je Stráže obrany státu. Nevím už,
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zda pro tuto činnost byla určena jako členka Červeného kříže nebo místního
Sokola. Pamatuji si, že byla vybavena zdravotnickou brašnou s vyznačeným
červeným křížem a plynovou maskou v pouzdře. Pokud ale vím, tak masku
s sebou nikdy nenosila. Jejím úkolem bylo držet hlídku na návsi v určených
hodinách u poměrně frekventované silnice, přímo naproti našemu malému
domku. Stávala u dřevěného sloupu elektrického vedení vedle největšího
hostince v obci zvaného U Šenkýřů. Měla za úkol, pokud si trochu pamatuji,
sledovat pohyb vozidel a osob po silnici. V případě zjištění nějakého porušování
pořádku nebo vzájemných potyček měla ošetřit raněné a vše telefonicky ohlásit
ihned do štábu SOS. Nejbližší telefonní přístroj, jediný v obci, se ovšem
nacházel dosti daleko od jejího stanoviště, ve škole, v bytě pana řídícího.
Také já, pětiletý kluk, jsem chtěl s maminkou hlídat. Vyrobil jsem si
papírovou pásku na rukáv, podobnou té, jakou měla i maminka. Byl na ní
červený kříž nakreslený pastelkami s nápisem SOS (což jsem pochopitelně sám
ještě napsat neuměl, ale přečíst ano). Maminka mi ušila malou plátěnou
brašnu a já jsem v ní měl svitek nějaké záclonoviny (jakoby „gázu“) a kousek
opravdové náplasti. Také nějaká voda v lahvičce, snad smíchaná s octem, byla
součástí mé lékárničky. Nevím už, kdy maminka brašnu a masku odevzdala
zpátky svému „štábu“ SOS, pochopitelně nikdy nepoužitou. Lékárničku
nepoužila ani tehdy, když jsem já, ač včasně varován, byl při přebíhání silnice
poražen starým panem Zahradkou, který tudy projížděl na kole. Odnesl jsem to
boulí na hlavě a několika odřeninami od kamenů na silnici.
Můj tatínek byl vesnickým ševcem a svou dílničku měl doma v naší nevelké
kuchyni u okna směřujícího na náves s kapličkou. Tam chodil pravidelně
třikrát denně zvonit až do konce března roku 1942, kdy byl zvon sejmut
a odvezen na roztavení. Dobře si pamatuji, že nad „štelářem“ s ševcovskými
kopyty visela zarámovaná fotografie stojícího prezidenta Masaryka s kloboukem
na hlavě. Na jeho pohřeb v roce 1937 chtěl vzít do Prahy i mě, čtyřletého kluka.
Ale maminka nedovolila, že prý by mne tam ušlapali. Vlevo od Masaryka byla
jakási barevná litografie „Loučení Karla Havlíčka Borovského“. Vpravo pak
visela celostránková fotografie z titulní strany nějakého časopisu, kde byl záběr
ze cvičení mužů na X. všesokolském sletu z roku 1938, na níž se můj tatínek
(alespoň to tvrdil) našel mezi několika tisíci cvičenci ve třetí řadě podle dvou
vousatých kamarádů, kteří cvičili vedle něho. Obrázky nechtěl sundat ze stěny,
ačkoli ho kamarádi neustále varovali a upozorňovali na nebezpečí, které mu tím
hrozilo. Dobře si, i přes své tehdejší mládí, pamatuji na tatínkův rozhovor
s jedním jeho známým, v němž ostře kritizovali místního starostu obce. Nelíbilo
se jim, že tento starosta, ač nikdy nebyl za války udavačem, odsuzoval
na veřejnosti prezidenta Beneše za jeho emigraci po Mnichovu a nazýval ho
posměšně „Kožlánkem“, protože Edvard Beneš pocházel z nedalekých Kožlan.
Jiří Čechura
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Zveme Vás…

HUBERTSKÉ ZVĚŘINOVÉ HODY
3. a 4. listopadu, nádvoří kláštera

SVATOHUBERTSKÁ MŠE
3. listopadu od 12:00,
kostel Nanebevzetí Panny Marie

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ POSILOVNY
3. listopadu od 14:00, posilovna

DUŠIČKOVÁ POBOŽNOST
4. listopadu od 11:00, kostel sv. Petra

MARTINSKÁ SLAVNOST
10. listopadu od 17:00, zahrada fary
Zveme všechny děti a jejich rodiče na Martinskou slavnost.
Sejdeme se na zahradě fary v Kladrubech. Odtud se vydáme
hledat svatého Martina. Čeká nás procházka večerní krajinou.
Proto je potřeba se na cestu pořádně připravit. Budete
potřebovat teplé oblečení a obutí, lucerničku, baterku (nutné!!!),
propisku (nutné!!!), něco na opékání. Těšíme se na Vás.
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ZABIJAČKOVÉ HODY

VERNISÁŽ: OBRAZY JANA KLEPSOVÁ

10. a 11. listopadu, nádvoří kláštera

30. listopadu od 18:00, muzeum

K ochutnání bude i svatomartinská husa
a svatomartinské víno…

MIKULÁŠSKÉ TRHY S VEPŘOVÝMI HODY
MUZEJNÍ KAVÁRNA
18. listopadu od 14:00, muzeum
Přijďte si zpříjemnit sychravé podzimní odpoledne
šálkem kávy… Na piáno bude hrát Petr Puda.

KOMORNÍ KONCERT ABSOLVENTŮ
KONZERVATOŘE
20. listopadu od 18:00, muzeum

1. prosince od 8:00, náměstí
Můžete těšit na zabijačkové hody, teplou medovinu i vánoční
zboží… Žáci ZŠ budou prodávat své výrobky a vydělávat na školné
pro Muthinu z Keni. Kladrubské lesy nabídnou u svého stánku
vánoční stromky. Na děti se těší kladrubští čerti.

LAMPIONOVÝ PRŮVOD
2. prosince od 17:30, sraz u ZŠ
Průvod projde ulicemi města na náměstí, kde si za
hudebního doprovodu žáků ZUŠ zazpíváme vánoční
koledy.

KLUBOVÝ VEČER: KATEŘINA MISÍKOVÁ
23. listopadu od 18:00, muzeum
Povídání o cestách do Ugandy, ukázky artefaktů, promítání fotografií,
ukázka živých zvířat…
Vstupné 50 Kč.
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CESTOVATELSKÝ OBČASNÍK
4. prosince od 18:00, muzeum
Povídání s Čestmírem Lukešem – horolezcem, dobrodruhem a cestovatelem…
Vstup zdarma.
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RORÁTNÍ ZPÍVÁNÍ
8., 15. a 22. prosince – vždy
od 7:30, kostel sv. Jakuba

VÁNOČNÍ KONCERT CAVALLA
16. prosince od 15:00, kostel
Nanebevzetí Panny Marie

CHODĚJÍ LUCIE, CHODĚJÍ

Zazní méně známé adventní a vánoční písně a skladby
z barokních kancionálů, vystoupí soubor staré hudby
Cavalla Kladruby a pěvecký sbor Cantus Stříbro –
Kladruby.

12. prosince od 16:00, Kladruby

Vstupné dobrovolné.

VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ
18. prosince od 18:00, muzeum
Vystoupí žáci hudebního oddělení ZUŠ ve hře na klavír, keyboard, kytaru,
flétny a žestě.

VÁNOČNÍ BESÍDKA NA PONY FARM
15. prosince od 17:00, Pony Farm

ROZDÁVÁNÍ BETLÉMSKÉHO SVĚTLA
24. prosince od 13:00 do 15:00, klášter

MUZEJNÍ KAVÁRNA
16. prosince od 14:00, muzeum
Přijďte si zpříjemnit sychravé podzimní odpoledne šálkem kávy, o hudební
doprovod se tentokrát postará Dáma s hranostajem…

33

34

KULTURA

5/ 2018

KULTURA

5/ 2018

VIGILIE NAROZENÍ PÁNĚ – MŠE SVATÁ
24. prosince od 22:30, kostel sv. Jakuba

SVÁTEK SV. ŠTĚPÁNA – MŠE SVATÁ
26. prosince od 11:00, kostel Nanebevzetí
Panny Marie
Připravované akce – na měsíce leden a únor 2019

OŽIVENÝ BETLÉM
26. prosince od 12:00,
nádvoří kláštera

1. 1.

od 11:00

Slavnost Matky Boží – mše svatá (kostel sv. Jakuba)

1. 1.

od 17:30

Novoroční setkání v kostele sv. Jakuba

1. 1.

od 18:00

Novoroční ohňostroj

6. 1.

HEJBNI KOSTROU

Tři králové

6. 1.

od 11:00

Slavnost zjevení Páně (kostel Nanebevzetí Panny Marie)

18. 1.

od 20:00

Myslivecký ples

19. 1.

od 20:00

Hasičský ples

25. 1.

od 18:00

Vernisáž

26. 1.

od 20:00

Včelařský ples

1. 2.

od 20:00

Učitelský ples

Sportovní odpoledne pro všechny věkové kategorie.
Možno využít horolezeckou stěnu, ping-pongové stoly…

15. 2.

od 18:00

Vernisáž

16. 2.

od 15:00

Maškarní rej pro děti

Nutné je sportovní oblečení a obuv. Vstup zdarma!

22. 2.

od 18:00

Klubový večer

28. prosince od 13:00,
tělocvična ZŠ Kladruby

redakce

SVÁTEK SVATÉ RODINY
30. prosince od 11:00, kostel sv. Jakuba
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V měsíci listopadu a prosinci 2018 se dožijí významného životního jubilea tito
naši občané:
LISTOPAD

PROSINEC

Janeček Bohuslav (Milevo)
Brabec Miroslav (Kladruby)
Nedvědová Monika (Kladruby)
Mikešová Filoména (Kladruby)
Naruševič Josef (Kladruby)
Horáček Jaroslav (Kladruby)
Koutská Hana (Kladruby)
Ferčáková Dagmar (Kladruby)
Trávníček Miroslav (Kladruby)
Janoušková Emilie (Láz)
Zíka Václav (Brod)
Panuška Josef (Kladruby)
Zeman Jaroslav (Vrbice)
Tůzová Vlasta (Kladruby)
Heřman Zdeněk (Kladruby)
Ryp Radek (Láz)
Kadešová Hana (Kladruby)
Nedvěd Jaroslav (Kladruby)

Junková Miloslava (Kladruby)
Jaša Josef (Kladruby)
Kašáková Zdeňka (Brod)
Frošová Zdeňka (Kladruby)
Šlapák Miroslav (Kladruby)
Šrůtová Marie (Kladruby)
Martínek Bohumil (Kladruby)
Zezulová Jarmila (Kladruby)
Suda Josef (Vrbice)

Poznání
Noc třpytí se a jasná záře hvězd
ta navrací tě domů z dálných cest
vede tě známou cestou k domovu
kde pookřeješ v srdci poznovu.
Modravé dálky, moře, bájný kraj
a ve snech Eden, dávný světa ráj
nic nemůže se rovnat vzpomínkou
kraji, kde žili táta s maminkou.
V kraji, kde láska zůstává
štěstí a krásy se mi dostává
a i když nejsem bohat ani mlád
v mém šťastném kraji budu spát.
Cizina není štěstí ani sen
zůstal jsem v zemích pouze cizincem
a jazyk můj, ten nejkrásnější jest
když vracím se z těch nekonečných cest.

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

Blanka Krýslová

Městský úřad Kladruby
Sbor pro občanské záležitosti
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TJ oddíl kopané

SPORT

V sezoně 2017/ 2018 se naši fotbalisté umístili ve III. třídě na 1. místě
a zajistili si tak postup do okresního přeboru. Bohužel se nepodařilo vhodně
doplnit kádr, a tak současní hráči poznali, jaký je rozdíl v úrovni hry ve II. třídě.
Tým v současné době vedou trenéři A. Valena a A. Kotlár st. spolu s vedoucím
družstva M. Goblirschem. Výsledky doposud odehraných kol:

TJ Sokol Kladruby informuje:
Oddíl volejbalu mládeže
I v tomto školním roce se náš oddíl účastní oficiální krajské soutěže
mladších žákyň ve čtyřkovém volejbalu. První z turnajů se uskutečnil v neděli
14. října v Plzni v tělocvičně 15. ZŠ.
První turnaj je rozřazovací. Osazení téměř všech družstev se od loňska
změnilo. Nikdo tedy netušil, jak na tom ostatní jsou. Naše děvčata nastoupila
odhodlaně. První zápas hrály herně výborně, s nasazením a bojovností. Hrály
o každý bod. Podařilo se jim vyhrát první set. Trochu je ale svazovala nervozita.
Herních zkušeností ještě nemají tolik. K výhře chyběl opravdu jen malinký
krůček. Ten se nakonec bohužel nepovedl a děvčata prohrála v tiebreaku.
V základní skupině jsme už narazily na herně vyspělejší soupeřky, které nám
moc šancí nedaly. Následovaly tedy dvě prohry. Ve skupinách o konečné
umístění ale dívky zase předvedly, že se od loňska hodně zlepšily. Závěrečné
dvě výhry byly naprosto zasloužené. V celkovém hodnocení prvního turnaje
skončily na desátém místě s dobrým poměrem setů 5:7.
Koncem října nás ještě čeká turnaj v minivolejbalu v Rokycanech, na který
se vydáme s našimi nejmladšími. Tak držte palce, ať se zadaří.

Kladruby – Studánka A
Kladruby – Kostelec
Kladruby – Bezdružice
K. Lázně A – Kladruby
Kladruby – Kšice
Bor – Kladruby
Sulislav – Kladruby
Kladruby – Stříbro B
Částkov A – Kladruby

1:8
1:3
1:2
6:1
3:5
2:1
3:0
(nedohráno pro nezpůsobilý terén, 30 min.
deště změnilo hřiště na bazén)
7:1

S výsledky ani s předváděnou hrou nejsme spokojeni, a hledáme proto
vhodné typy hráčů na doplnění týmu. Bohužel je dlouhodobě zraněn Radek
Valena, který byl velmi platným hráčem v obraně. Jakub Šimek, který hraje
na pravé obraně, byl pouze na 3 zápasech (píská vyšší soutěž). To vše přispělo
ke špatným výsledkům, kdy jsme museli v obraně dost improvizovat. Podařilo
se nám získat pouze jednu posilu a to Pavla Rypa z Kostelce. Trénujeme každou
středu od 17:00 hod na hřišti, později budeme chodit od 18:30 hod. do tělocvičny
místní školy a rádi uvítáme nové i staronové tváře, které by chtěly náš tým
doplnit. V měsíci březnu se chystáme na krátkodobé soustředění do Sušice.
Velké poděkování patří našim stálým fanouškům, kteří nás přes všechny
nezdary podporují.
Tomáš Kasl, Milan Goblirsch
Kladrubská desítka 2018

FOTO: Zleva: Aneta Žižková, Simona Šrůtová, Zuzana Kuršová a Karolína Kuršová

Jitka Kuršová
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Letošní svátek sv. Václava vyšel na pátek. Panovaly trochu obavy, aby se
nás sešlo dost. Prodloužený víkend přece jen mnoho lidí svádí k odjezdům.
Opak byl naštěstí pravdou. Sešel se nás rekordní počet. Magická stovka byla
pokořena. Celkem 102 účastníků se po tradičním focení na schodech ZŠ vydalo
směrem Kostelec.
Nejprve jsme se vydali na fotbalové hřiště, abychom si ze zvědavosti
prohlédli nově vybudovanou in-line dráhu. Po „slavnostním“ půl kolečku jsme
pokračovali přes zámecký park, nad klášterem kousek po silnici a dále
po modré turistické značce až do Kostelce. Šlo se poklidně přes les, kolem
golfového hřiště. Cestu jsme se snažili naplánovat tak, aby byla příjemná
i pro kočárky. Ty jsem napočítal letos tři.
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Po příchodu do Kostelce nás uvítali perfektně připravení pořadatelé. Každý
obdržel lístek na občerstvení. K dispozici bylo maso kuřecí i vepřové, klobása,
guláš. Kdo nezaváhal, mohl si dát i koláček. Prostě paráda. K tomu všemu hrála
muzika, tančilo se. Došlo i na tradiční předání škrpálu. Naše starostka Svatava
Štěrbová ho (ač nerada ☺) předala Kosteleckým. U nich zůstane až do příštího
setkání, které se uskuteční za rok v Hněvnicích.
Příště nás bude čekat už jubilejní 20. ročník. Všem, kteří s námi nechodí,
vřele doporučuji, ať to aspoň jednou zkusí.
Město, obec
Kladruby
Stříbro
Hněvnice
Kostelec
Celkem

Počet účastníků
102
62
45
45
254
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Běžecký závod Kladrubská pětka se vydařil!
Dne 16. 9. 2018 se v Kladrubech uskutečnil běžecký závod s názvem
Kladrubská pětka. Jednalo se již o čtvrtý ročník této sportovní akce, která je
zařazena i do seriálu Běžec Tachovska. Zázemí závodu pravidelně poskytuje ZŠ
Kladruby a s finančními prostředky vypomáhá město Kladruby.
Start i cíl se odehrával na nádvoří školy, kde bylo pro závodníky připraveno
i občerstvení a reprodukovaná hudba. Samotný závod začínal v 10 h., kdy se
na startovní listinu zapsalo bezmála 100 závodníků. Trať představovala jeden
pětikilometrový okruh, který vedl od školy směrem k fotbalovému hřišti, pak
přes zámecké zahrady a klášterní nádvoří. Tuto krásnou část trasy většina
závodníků ocenila úplně nejvíc. Dále trať pokračovala po stezce kolem bílého
kříže směrem k čističce odpadních vod a po indiánské stezce zpět na školní
nádvoří. Krátce po doběhnutí všech závodníků následovalo slavnostní
vyhlášení, kdy absolutně nejrychlejší muž a žena převzali putovní poháry. I pro
ostatní umístěné byly připraveny věcné ceny. Ti závodníci, kteří nepatřili mezi
nejrychlejší, měli ještě šanci vyhrát jeden z několika dortů, které se losovaly
v malé tombole.
Celková atmosféra závodu byla výborná a všichni si ji užili. Velké dík patří
všem, kteří se na akci nějakým způsobem podíleli. Také bych rád poděkoval
všem sportovcům, kteří si přišli užít běh a udělat něco pro svoje zdraví.
Hlavní kategorie MUŽI
Jaša

Tomáš

1992

TJ Baník Stříbro

16:19

Šroubek

Vlastimil

1992

AK Škoda Plzeň

16:33

Davidík

Jakub

2002

TJ Baník Stříbro

17:17

1995

Velosport Domažlice

20:45

1994

TJ Baník Stříbro

21:30

1984

SV Stříbro

22:27

Hlavní kategorie ŽENY
Brantlová

Jana

Davidová

Lucie

Procházková Patricia
Ostatní
výsledky
KLADRUBSKÁ PĚTKA.

jsou

k dispozici

na facebookových

stránkách
Tomáš Jaša

FOTO: Účastníci Kladrubské desítky

Jiří Kurš, předseda TJ Sokol Kladruby
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Z Mistrovství světa canicrossařů přivezl Jaša dvě zlata
Dvojnásobný mistr světa v canicrossu. Tímto titulem se od prvního
říjnového víkendu tohoto roku může chlubit Tomáš Jaša. Rodák z Kladrub
u Stříbra v polském městečku Lubieszow zhruba 50 kilometrů od českých
hranic bojoval při Mistrovství světa v individuálních musherských disciplínách
na suchu a opravdu zářil.
Na šampionátu Jaša se svým čtyřnohým kamarádem Zulu soutěžil
v disciplíně canicross. Mimo to se závodilo i v bikejöringu a scooteru. Sehranou
dvojici z Tachovska čekali soupeři z 20 zemí, kde kromě Evropanů startovali
i Palestinci, Kolumbijci či pozvaní sportovci z USA. Po pátečním slavnostním
zahájení šampionátu, prohlídce trati, tréninku se psem či bez něj v místních
terénech, přišel na řadu závodní víkend.
V sobotním programu na převážně rovinaté a suché trati se startovalo
individuálně s 15 vteřinovými rozestupy. „Losem bylo určeno, že z 51
startujících jsme vybíhali na trať úplně první a nikdo nám nikde nepřekážel.
Mírnou nevýhodou bylo, že Zulu na dlouhých rovinách před sebou nikoho
neviděl a neměl stoprocentní motivaci táhnout,“ popisoval Tomáš Jaša výchozí
pozici na startu.
Dvojice z Tachovska i přesto dala do závodu všechno a po doběhu všech
velkých favoritů se mohla radovat z komfortního náskoku 12 s, respektive 17 s
na nejbližší dva pronásledovatele, což byl na bezmála pětikilometrové trati
v nabité konkurenci nejlepších světových canicrossařů skvělý výsledek. Ten ale
bylo třeba potvrdit i v nedělní závěrečné etapě. Ta měřila „pouze“ 3,7 kilometru,
ale startovalo se hromadně. „Hned po startu Zulu v téměř 30 kilometrové
rychlosti podběhl vodítko jednomu ze soupeřů a hrozil nebezpečný pád, který
by nás z boje o vítězství určitě „odpáral“. I přes kolizi na startu se nám podařilo
poměrně rychle dobíhat Bena Robinsona z Británie a Antonyho Lemoigne
z Francie, tedy dva naše největší soupeře,“ přibližoval dramatičnost druhého
pokračování závodu Jaša.
Reprezentant TJ Sokol Maxičky konkurenty zhruba 1200 metrů před cílem
předčil, a i když doběh byl těsný, pozici si pohlídal. V součtu s první etapou
v celkovém čase 21:02 nadělil Jaša s psem Zulu druhému Robinsonovi
16 s a úspěšná dvojice se mohla radovat z premiérového zisku titulu Mistra
světa v canicrossu!
Tomáš se ještě v závěru šampionátu postavil s reprezentačními kolegy
Petrem Fochlerem a Jakubem Rinnem na štafetový závod. Úkolem každého
člena tříčlenného družstva bylo v co nejrychlejším čase zvládnout kilometrový
okruh. Čerstvý mistr světa přebíral po dvou úsecích pomyslný štafetový kolík
s nepatrným vteřinovým náskokem před Antonym Lemoigne, který mu chtěl
oplatit porážku z individuálního startu. Boj to byl opravdu nervydrásající
a rozhodovalo se až v samotném závěru. V něm nakonec o pouhých 11 setin
první místo uhájil Tomáš Jaša, čímž udělal velkou radost nejen přítomné
partnerce Štěpánce, ale i pospolu držícímu českému reprezentačnímu výběru.
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„Akci mohu hodnotit pouze v superlativech. V letošním roce rozhodl hlavě
Zulu, který podal mimořádný výkon a do cíle mě dotáhl. Děkujeme všem
za podporu, především pak Maxičkám za servis a firmě Fitmin za veškerou
přízeň. Rád budu znovu reprezentovat v co nejlepším světle na další velké akci,“
zhodnotil veleúspěšný víkend Tomáš Jaša.

FOTO: Tomáš Jaša na Mistrovství světa canicrossařů

Ondřej Váchal
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VÍTE, ŽE…
… město vysadilo v neděli 28. 10. 2018 v parku u základní školy strom
republiky ke 100. výročí založení republiky …
… rodina Budínova ve spolupráci s městem Kladruby pořádá každou středu
a sobotu od 11:00 do 15:00 hodin BAZÁREK VŠEHOCHUŤ na podporu
opuštěných zvířat. Prodej probíhá v zahradě Sulanova statku. Ceny jsou
smluvní ke spokojenosti obou stran …
… město Kladruby získalo finanční podporu 15 539,- Kč z dotačního programu
Plzeňského kraje Ochrana přírody 2018 na projekt „Dub letní, na p.p.č. 1969/3
v k.ú. Kladruby u Stříbra“. Díky projektu byly provedeny nutné kroky
k zlepšení celkové vitality stromu a k jeho záchraně v dané lokalitě …

Tajenka ke křížovce ze str. 47:

FOTO: Zachráněný dub dotace Plzeňského kraje

45

46

5/ 2018

5/ 2018

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO ÚŘADU V KLADRUBECH
IČ 00259888, náměstí Republiky 89, 349 61 Kladruby
Redakce:
Regionální muzeum Kladrubska, příspěvková organizace,
tel. 702 160 605, e-mail: muzeum@kladruby.cz, web: www. muzeumkladruby.cz
Redakční rada: Ing. Václav Balík, Jiří Čechura, Mgr. Bohuslava Dusíková,
Tiskárna LIEBLPRINT Planá
Počet výtisků: 370 ks
Cena: 5,- Kč
Registrace MK ČR E 13336 10.12.2001
Zpravodaj č. 5/ 2018 vychází 31. 10. 2018

Městský úřad Kladruby, jakožto vydavatel Zpravodaje, si vyhrazuje právo
odmítnout zaslané příspěvky, a to bez udání důvodu.

47

48

