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SLOVO ÚVODEM 

 
 

Vážení spoluobčané, 
 

v poslední době se na mne obrátilo mnoho občanů s dotazem: „Proč došlo 
k pokácení některých stromů v Kladrubech?“ Tento dotaz zcela chápu a věřte, 
že k pokácení stromů nedošlo z mojí libovůle či z nápadu někoho na úřadě či 
ve vedení města. Všichni, kdo mne znají, dobře ví, že jsem naopak velkým 
zastáncem stromů jak ve volné přírodě, tak na veřejných prostranstvích, 
parcích, návsích i jinde. A všichni vědí, že jsem schopná bojovat 
za smysluplnou záchranu stromu. K pokácení stromů došlo v jednom případě 
na základě žádosti správce komunikace – to v případě majestátního topolu 

u kláštera, a ve dvou případech (park a Zahradní ulice) na základě nařízení 
správce sítí. V prvním případě se žádost o pokácení stromu ukázala jako 

oprávněná.  Strom byl totiž v opravdu špatné kondici, a i když jsme si prostor 
před klášterem jen těžko představili bez něj, musel být pokácen. V druhém 
případě kácení mi bylo ještě více smutno, protože je stále považuji za zbytečné, 
ale pod pohrůžkou vysoké pokuty jsme nemohli jednat jinak. 

Dobrou zprávou z oblasti životního prostředí však je, že jsme obdrželi dotaci 
na vysázení zeleného pásu za lokalitou Kladruby – západ a ozelenění Okružní 
a části Hřbitovní a Stříbrské ulice. V současné době se připravuje vypsání této 
zakázky. Podle pravidel poskytovatele dotace musí být zadávací podmínky 
schváleny, takže postup není tak rychlý, jak bychom si všichni přáli. 

Ze stejného operačního programu bylo požádáno také o dotaci na obnovu 
rybníka za městem směrem na Milevo. Výsledek však dosud není znám.  

A do třetice z aktualit z oblasti životního prostředí Vás chci informovat, že 
dalšími prostranstvími, na kterých se chystá významný zásah, je prostor u řeky 
na Pozorce (za altánem) a dále park u školy. V současné době se tyto projekty 
připravují velice podrobně a pečlivě, takže již nemůže dojít k tomu, že by došlo 
k zásahu do nějakého ochranného pásma inženýrských sítí. 

A vlastně mám ještě jednu zprávu, která s životním prostředím souvisí. 
Velkým učitelem a vzorem pro mnohé z nás v oblasti ochrany přírody (a to 
nemluvím o dalších oblastech) je totiž pan Jiří Čechura. Ten v minulých dnech 
oslavil významné životní jubileum. Ráda bych mu tedy k tomuto jubileu popřála 

hlavně hodně zdraví, elánu a spokojenosti. A hlavně mu za všechny z nás 
poděkovala za jeho práci pro naše město. 

V nejbližší době dojde k doplnění herních prvků na hřišti za úřadem, 
na hřišti v Revoluční ulici (vedle bytovek) a v Lázu. Prosím Vás tedy o trpělivost, 
protože normální provoz na těchto hřištích bude při jejich úpravě omezen. 

16. května zvu především naše starší občany na posezení s harmonikou, 
které proběhne v Seniorparku. Jako již v minulosti u podobných akcí musím 

zdůraznit, že akce je určena nejen pro obyvatele přilehlého Domu 
s pečovatelskou službou, ale pro všechny seniory či milovníky harmoniky. 
 

Vaše Svatava Štěrbová
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ZPRÁVY MĚSTSKÉHO ÚŘADU 
 
 

Informace z jednání rady a zastupitelstva města 
 

Zasedání rady města v období od 28. 2. 2018 do 18. 4. 2018   
 
 
 

Rada města vzala na vědomí: 

 Žádost p. R. Železného, Kladruby o odprodej části p.p.č. 137/1 v k.ú. 

Kladruby o výměře cca  21 m2 s tím, že bude provedeno místní šetření 

 Předložený návrh společnosti POVED s.r.o. na jízdní řády pro autobusovou 
dopravu v regionu po roce 2020 

 Žádost p. B. Šmajstra, Plzeň a M. Křenové, Nýřany o odprodej pozemku 

č. 30 v lokalitě Kladruby – západ II. etapa pro výstavbu RD 

 Stížnost p. J. Švarce na chování sousedky  

 Žádost p. M. Hradila, Ostrov o odprodej pozemku č. 40 pro výstavbu RD 

v lokalitě Kladruby – západ II. etapa  

 Oznámení pí A. Fuksové, Kladruby o zrušení žádosti o pronájem zahrádky 
v k.ú. Kladruby u Stříbra 

 Žádost pí R. Kolínové, Telice o pronájem pozemku za účelem zřízení 

zahrady a zařazení do seznamu žadatelů 

 Žádost pí I. Nové, Kladruby o pronájem pozemku za účelem zřízení zahrady 

a zařazení do seznamu žadatelů 

 Dle § 132 odst. 1 zák. č. 513/1991: 

- Zprávu jednatele o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2017 

 Žádost manž. Švarcových, Kladruby o úpravu cesty k ČOV s tím, že bude 
svoláno místní šetření za přítomnosti VaK 

 
 
 

Rada města projednala a schválila: 

 Darovací smlouvu uzavřenou mezi městem Kladruby a Stodskou 
nemocnicí, a.s. Stod na příspěvek ve výši 20.000,- Kč na pořízení nového 
zdravotnického přístroje  

 Smlouvu o dílo uzavřenou mezi městem Kladruby a společností D.EU 

Consulting, s.r.o. Luby 251, Klatovy na zajištění zpracování zadávací 
dokumentace na založení sídelní zeleně v obytné zóně v Kladrubech vč. 
výzvy k podání nabídek na veřejnou zakázku za cenu 16.000,- Kč 

 Cenovou nabídku firmy Otto Hilf, malířské práce, Stříbro na opravu bytu 

č. 3 v domě čp. 209 v Kladrubech ve výši 90.545,- Kč 
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 Výroční zprávu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím za rok 2017 

 Zařazení žádosti J. Jozové, Kladruby do seznamu o přidělení bytu v DPS 

 Úplatu za vzdělávání v MŠ Kladruby na rok 2018/2019 ve výši 500,- 

Kč/ měsíc 

 Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti  

inženýrských sítí a práva stavby kanalizační přípojky na p.p.č. 2063/1 k.ú. 
Kladruby u  Stříbra  pro  RD  na  p.p.č. 1953/12    

 Záměr prodeje pozemků II. etapy v lokalitě Kladruby – západ dle přílohy     

 Užívání veřejného prostranství před provozovnou cukrárny, nám. Republiky 

30 v rozsahu 2 stolky a 12 židlí od 1. 4. 2018 do 30. 9. 2018, žadatelka 
pí H. Zdvihalová, Kladruby 

 Nabídku TV Zak Plzeň – nabídka pořadu Okénko z měst a obcí za cenu 

15.000,- Kč a pořad Tip za cenu 11.900,- Kč bez DPH 

 Nabídku HITRÁDIA Plzeň – Návrh rozhlasové spolupráce při propagaci 

KladRockFestu (RockRádio) za cenu 8.658,- Kč bez DPH a propagaci 
Kladrubské pouti (FM Plus) za cenu 14.250,- Kč bez DPH 

 Přidělení bytu v DPS (byt 1+0 v 1. NP) p. Z. Heřmanovi, Kladruby 
od 1. 4. 2018 

 Výměnu plynového kotle v bytě č. 1, Milevská 359, Kladruby (oprava není 

vzhledem ke stáří spotřebiče rentabilní) 

 Sponzorský dar Gymnáziu Stříbro na konání Majálesu ve Stříbře – 

propagační materiály (1x kniha Kladruby, 2x kniha Pověsti, 
5x propisovačka, 3x kalendář, 3x hadrová taška) 

 Cenovou nabídku PPPOkna Kladruby na zhotovení dvojdílných vchodových 

dveří do bytu v hostinci v Brodě za cenu 37.890,- Kč vč. DPH 

 Příspěvek na konání mariášového turnaje v Kladrubech O velikonoční 
kozičku konaného dne 7. 4. 2018 ve výši 4.000,- Kč 

 Žádost p. T. Pinďáka, Bor o ukončení smlouvy o zemědělském pachtu 
č. 2/2015 na pronájem p.p.č. 1442/11 v k.ú. Brod u Stříbra o výměře 
93795 m2 k 31. 3. 2018 

 Prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 7 v č.p. 36 do 31. 12. 2018 

 Zařazení žádosti p. J. Švarce, Kladruby o výměnu bytu za větší do seznamu 

žadatelů 

 Cenovou nabídku firmy OTIS na opravu výtahu v DPS za cenu 22.555,- Kč 

vč. DPH 

 Provedení zápisu do 1. třídy ZŠ v Kladrubech 

 Prodej soustruhu dle inzerce jediné nabídce – Ing. Šantrůčkovi, Sušice 

za cenu 1.800,- Kč 

 Zakoupení nového sporáku do bytu č. 2 v čp. 405 v Revoluční ulici 

v Kladrubech s tím, že nájemkyně doplatí životnost původního sporáku 

 Záměr pronájmu p.p.č. 1652/1 v k.ú. Milevo o celkové výměře 1201 m2  

 Zařazení žádosti pí V. Oláhové, Kladruby do seznamu žadatelů o přidělení 
bytu v DPS 



ZPRÁVY MĚSTSKÉHO ÚŘADU       2/ 2018 

 

 

6 

 

 Zařazení žádosti p. Š. Oračka, Stříbro do seznamu žadatelů o přidělení bytu  

 Přidělení bytu 2+1 v Husově ul. čp. 209 v Kladrubech manž. Hřebíkovým 

 Provedení zápisu dětí do Mateřské školy v Kladrubech dne 9. 5. 2018 

 Cenovou nabídku firmy Otto Hilf, malířské práce, Stříbro na provedení 
nátěru fasády DPS Kladruby za cenu 555.000,- Kč a uzavření smlouvy 
o dílo  

 Dohodu se společností Zevyp – pozemky, s.r.o. o uložení sedimentu 
ze stavby „Optimalizace vodního režimu MVN na p.p.č. 31 – Vrbice 
u Stříbra“ na  p.p.č. 68/9 v k.ú. Vrbice u Stříbra  

 Dodatek č. 3 Smlouvy o zemědělském pachtu č. 11/2015 ze dne 

23. 12. 2015 mezi městem Kladruby a firmou Zevyp – pozemky, Pozorka 52, 
Kladruby z důvodu zasíťování pozemků pro výstavbu II. etapy – Kladruby – 

lokalita západ od 1. 5. 2018 

 Účetní závěrku Základní školy v Kladrubech za rok 2017 

 Účetní závěrku Mateřské školy v Kladrubech za rok 2017 

 Účetní závěrku Regionálního muzea Kladrubska za rok 2017 

 Dle §132 odst. 1 zák. č. 513/1991: 

a) Účetní závěrku Kladrubských lesů s.r.o. za rok 2017 
b) Rozdělení zisku 2017 ve výši 683.386,54 Kč takto: 

- ve prospěch nerozděleného zisku minulých let – 683.386,54 Kč 

 Poskytnutí příspěvků organizacím a spolkům města Kladruby na rok 2018 

dle přílohy 

 Cenovou nabídku firmy Zikostav s.r.o., Plzeňská 41, Horní Sekyřany 

na provedení demolice garáže a výstavbu brány u čp. 36 v Kladrubech 
 
 
 

Rada města nemá námitek: 

 K předložené technické infrastruktuře – situace na akci „Kladruby, TC, 

p.č. 249316 – kNN, E PLUS s.r.o., Pila 131, Karlovy Vary    

 K předložené PD pro potřeby územního a stavebního řízení na akci 
„Umístění veřejného osvětlení u výrobní haly H a F v k.ú. Ostrov u Stříbra. 
Investor Accolade CZ III, s.r.o., Sokolovská 394/17, Praha 8 

 K předložené PD na stavbu „RD na p.p.č. 1953/12 v k.ú. Kladruby“, 

vypracované Z. Kubešovou, Stříbro, investor K. Špringl, Kladruby 

 K předložené PD na stavbu „RD na p.p.č. 580/138 v k.ú. Kladruby“, 

vypracované Ing. J. Voříškem, Bezdružice, investor J. Nuhlíček, Konstantinovy 
Lázně a H. Kokrmentová, Kladruby 

 K předložené PD na stavbu „Novostavba RD, k.ú. Kladruby u Stříbra na p.č. 

77/5“, vypracované Ing. P. Picmausem, Praha, investor P. Krásná, Kladruby 

 K  připravované  stavbě dle předloženého situace stavby „Kladruby, TC, 
p.č. 83/19 – kNN“, investor ČEZ Distribuce a.s., Děčín, žadatel společnost 
OMEXOM GA Energo s.r.o., Na Střílně 1929/8, Plzeň   
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Rada města neschválila: 

 Žádost p. M. Rédla, Milevo o příspěvek na úpravu vody 
 

 
Rada města doporučila: 

 ZM schválit odprodej p.p.č. 580/120 v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře 

1334 m2 dle schválených podmínek společnosti Ekonomické Stavby s.r.o., 
Ke Křižovatce 466, Zruč – Senec   

 ZM schválit Smlouvu o vytvoření společného školského obvodu spádové 
mateřské školy uzavíranou mezi městem Kladruby a obcí Prostiboř 

 ZM schválit Účetní závěrku města Kladruby za rok 2017 

 ZM schválit Závěrečný účet města Kladruby za rok 2017 

 

 
Rada města nedoporučila: 

 ZM schválit pronájem části pozemků 580/2 v k.ú. Kladruby u Stříbra 

p. O. Naruševičovi, Kladruby za účelem využití jako manipulační plocha 
a zahrada z důvodu realizace výstavby II. etapy RD – Kladruby – lokalita 
západ 

 

 
 

Zasedání zastupitelstva města dne 28. 2. 2018 
 
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí: 

 Vyhodnocení výsledků jednání návrhu Územní studie veřejného 

prostranství – město Kladruby ve smyslu § 30 zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu v platném znění, jednání dne 
18. 1. 2018 

 Pokyny k finální úpravě Studie revitalizace městského hřbitova, Studie 
revitalizace veřejného prostranství návsi v sídle Brod u Stříbra, Studie 

revitalizace veřejného prostranství návsi v sídle Milevo, Studie revitalizace 
veřejného prostranství v sídle Tuněchody 

 Zápis č. 1/2018 ze zasedání finančního výboru města  
 
 
 

Zastupitelstvo města projednalo a schválilo: 

 Informaci o provedení zápisu ze zasedání ZM ze dne 6. 12. 2017 

 Informaci o činnosti rady města za uplynulé období a kontrolu usnesení 

 Rozpočtové opatření města Kladruby č. 4/2017 
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 Odprodej pozemku p.p.č. 580/122, 580/123 (pozemek č. 3) v k.ú.  
Kladruby u Stříbra o výměře 1076 m2 v lokalitě Kladruby – západ 
sl. M. Nedvědové, Kladruby dle schválených podmínek 

 Cenu pozemků v lokalitě Kladruby – západ II. etapa – 650,- Kč + DPH 

 Nevratnou zálohu, kterou uhradí zájemce při rezervaci pozemku ve II. etapě 

lokality Kladruby – západ, a to ve výši 50.000,- Kč 

 Tvorbu sociálního fondu roku 2018 

 
 
Zastupitelstvo města revokovalo: 

 Usnesení ZM č. 18/2017/II/21 ze dne 6. 12. 2017 – Odprodej pozemku 
p.p.č. 580/120 (pozemek č. 1) v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře 1334 m2 

v lokalitě Kladruby – západ sl. M. Nedvědové, Kladruby dle schválených 
podmínek 

 

Irena Lőriková 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Jednání starostky města 
 
26. 2. 2018 –  jednání s firmou LAKI obhledně pořádání ohňostroje 
28. 2. 2018   –  účast na krajském setkání Svazu měst a obcí ČR v Plzni 
28. 2. 2018 –  zasedání rady města 
28. 2. 2018 –  zasedání zastupitelstva města 

   
1. 3. 2018 –  jednání Stříbrského regionu 
6. 3. 2018   –  jednání se zástupcem firmy Poklop systém 
6. 3. 2018   –  jednání u Okresního soudu v Tachově 
7. 3. 2018   –  přeshraniční spolupráce v oblasti cestovního ruchu v Bärnau 

8. 3. 2018   –  zasedání rady SOČ (skládka) 
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12. 3. 2018   –  účast na výjezdním zasedání ústavněprávního výboru senátu 
13. 3. 2018   –  zasedání rady cestovního ruchu Tachovska v Plané 
14. 3. 2018   –  zasedání investiční komise VSOZČ 
14. 3. 2018   –  jednání s komisí ŽP PK na skládce Černošín 
14. 3. 2018   –  zasedání rady města 
15. 3. 2018   –  členská schůze Stříbrského regionu 
16. 3. 2018   –  zasedání komise ORP Stříbro (památky) 
19. 3. 2018   –  jednání s ředitelkou MŠ 
19. 3. 2018   –  jednání se zástupkyní Euregia Egrensis 
20. 3. 2018   –  jednání se starostkou obce Prostiboř ohledně smlouvy na MŠ 
20. 3. 2018   –  jednání se zástupcem ČEZ ohledně požadavku na kácení 

stromů v Zahradní ulici 

20. 3. 2018   –  jednání s firmou Ekodepon Černošín 
21. 3. 2018   –  jednání s projektantkou ohledně rekonstrukce elektro 

v hostinci Brod 
21. 3. 2018   –  jednání s pracovníky Kladrubských lesů 
22. 3. 2018   –  jednání se zástupkyní televize ZAK 
23. 3. 2018   –  jednání na odboru školství, KÚ PK 
26. 3. 2018   – valná hromada MAS v Plané 
27. 3. 2018   – účast na křtu knihy Zaniklé školy PK 
28. 3. 2018   – jednání s ředitelkou ZŠ 
28. 3. 2018   – školení GDPR pro školy 
28. 3. 2018   – zasedání právní komise PK 

   
3. 4. 2018   – jednání na KÚ PK – systém odpadového hospodářství v PK – 

překládací stanice 

4. 4. 2018   – jednání s ředitelem MKS ve Stříbře 
4. 4. 2018   – zasedání rady města 
6. 4. 2018   – valná hromada Euregia Egrensis v Sokolově 
7. 4. 2018   – předávání cen na mariášovém turnaji O velikonoční kozičku 

10. 4. 2018   – setkání na Zlaté stezce – Bärnau 
12. 4. 2018   – jednání na SPÚ v Plzni – podpis smlouvy 
12. 4. 2018   – jednání u Okresního soudu v Tachově 
12. 4. 2018   – jednání na skládce Černošín s managementem spalovny Chotíkov 
17. 4. 2018   – zasedání rady SOČ (skládka) 

18. 4. 2018   – jednání s pracovníky Kladrubských lesů 
19. 4. 2018   – setkání starostů s představiteli Rady Plzeňského kraje v Boru 
20. 4. 2018   – jednání se starostou obce Kostelec (kompostárna) 
20. 4. 2018   – jednání s ředitelkou MŠ 
26. 4. 2018   – účast na právní konferenci v Brně 
27. 4. 2018   – účast na právní konferenci v Brně 
  

 Irena Lőriková 
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Táboření na Výrově  
 

Od 1. 7. bude jako každým rokem v tomto období 
zahájen provoz tábořiště na Výrově. Provoz bude opět 
zajišťovat obsluha, která bude přítomna až 
do 31. 8. 2018. Telefon na obsluhu je vyvěšen v areálu 

spolu s ceníkem a provozním řádem.  
 

Ceník poplatků za táboření:  

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

dítě od 6 do 15 let ……. 20,- Kč  

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

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

Irena Lőriková 

 
 
 
 
 

Vítání občánků 
 

V sobotu 14. dubna proběhlo v obřadní síni MěÚ Kladruby 115. vítání 
občánků. Přizváno bylo 16 dětí se svými rodiči: 

 

 Blažek David 

 Blažek Viktor 

 Boháčková Emilie 

 Danielová Gabriela 

 Eberlová Julie 

 Greiner Dominik 

 Kermes Petr 

 Kuvíková Lucie 

 Nedvědová Karin 

 Nováková Eliška 

 Odvody Jan 

 Szabó Jan Jaroslav 

 Šimková Nela 

 Šrámek Mikuláš 

 Vaňková Michaela 

 Zíková Běla 
 

Sbor pro občanské záležitosti 
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Další pracoviště: 
Plzeň, 17. listopadu 1, tel.: 371 408 608, 727 826 508 
Po, St: 7:00–17:00 Út, Čt, Pá: 7:00–15:00 
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Kladrubské lesy, s.r.o. informují: 
 

PRODEJ DŘEVA 
 
Kladrubské lesy nabízejí: palivové dříví v délce 2 m – cena 655,50 Kč 

za 1 prm, štípané dříví – cena 805,- Kč za 1 prm sypaný. 
 
Telefon: Josef Burian – 606 814 826, 374 631 955 

 

PRODEJNA  
 

NABÍZÍ NA ZAHRÁDKU: 

 substráty (zahradnický, na muškáty, pokojové květiny, výsev a množení) 

 hnojiva (KRISTALON START, KRISTALON PLOD A KVĚT) – 0,5 kg za 47,- Kč  

 postřiky, přípravek proti mravencům, proti slimákům 

 veškeré nářadí na zahrádku (struny, květníky, truhlíky, kropáče) 
 

NABÍZÍ DROGERII: 

 prášky na praní, aviváže 

 masti (KOSTIVAL, RYKYTNÍK, KOŇSKÝ BALZÁM) 

 WC přípravky, na podlahy (AJAX 5 l za 210,- Kč), na nádobí. 

 

NABÍZÍ PRO DOMÁCNOST: 

 kuchyňské nádobí, kuchyňské nádobí FISKARS , 

 sáčky do mrazničky, sáčky do košů 

 kolíčky na prádlo, vědra, umyvadla, smetáky a košťata všeho druhu, hadry 

 

NABÍZÍ PRACOVNÍ ODĚVY: 

 modrákové blůzy, modrákové kalhoty (i dětské) 

 obuv (polobotky, kotníkové, gumové holinky, pantofle) 

 vesty, kalhoty, trička, pláštěnky, rukavice (i dětské) 

 

NABÍZÍ ŽELEZÁŘSKÉ ZBOŽÍ: 

 hřebíky, vruty, vratové šrouby, matičky, podložky, háčky, panty, zahradní 

postole, hadice, hadicové sponky, svorky, vrtáky, kleště, šroubováky, metry, 
pilky, žárovky, násady 

 misky pro králíky, napáječky, krmítka, kroužky na drůbež 

 nože, nůžky, řetěz na pilu 

 kolečka, závitové tyče, lepenky, provázky, zakrývací plachty 

 FISKARS nářadí (sekyry, rýče, nože, nůžky, pilky) 

 dětské nářadí 

 
Telefon: Hana Koutská – 374 631 955 
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PROVOZ TACHNICKÝCH SLUŽEB: 
 
VELKÉ KONTEJNERY JEN NA ZELENÝ ODPAD (nedávat větve!) 
Budou umístěny v Okružní ulici, v Zahradní ulici (pí Šrámková), u zahrádek 

za p. Krejčím, u sušky (bývalý Agroservis). 
 

KONTEJNERY NA BIO ODPAD 
Druhy odpadů do kontejneru jsou napsány na kontejneru (nedávat jiný 

odpad!) 
 

VĚTVE 
Veškeré větve odvážejte před plochu technických služeb, zde je na to 

vyčleněna plocha, zde se větve šrotují. Technické služby je u domů neuklízí 
a neodváží! 

 

DOMOVNÍ ODPAD 
Domovní odpad se ukládá na skládku za poplatek (p. Koprna), vyjma 

pneumatik a elektronických spotřebičů, to je zdarma. 
Technické služby domovní odpad u domů neuklízí a neodváží!  

 
ÚKLID VEŘEJNÝCH PROSTRANASTVÍ 
V případě úklidu veřejných prostranství budou občané upozorněni včas 

veřejným rozhlasem a cedulí „UPOZORNĚNÍ“, kde je napsáno, aby přemístili 

zaparkované auto, a v případě, že vaše auto bude nadále na parkovišti, bude 
odtaženo na vaše náklady, za případné škody neneseme zodpovědnost! 

 

SLUŽBY 
V případě potřeby odvozu traktorem účtují technické služby 545,- Kč 

na hodinu provozu traktoru a práce jednoho pracovníka 303,- Kč na hodinu. 
  
Telefon: Zdeněk Liška – 606 814 827, 374 631 955 

 

Vedení Kladrubských lesů s.r.o. 
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Základní škola informuje: 
 

Střípky ze ZŠ… 
 

 11. 1. s projektem mobilních dinosauřích 
dílen nazvaných Trilopark nás ve školní 
tělocvičně navštívili paleontologové 
z Přírodovědecké fakulty Univerzity 

Karlovy v Praze. Kromě zajímavého 
výkladu a skutečných vykopávek si žáci 

mohli zakoupit i sádrové odlitky 
pravěkých mlžů, korýšů, trilobitů aj. 

 1. 2. se na prvním stupni konal tradiční 

Maškarní karneval se spoustou masek, 
hudby a soutěží… 

 22. 2. vyrazili šesťáci a sedmáci do DEPA 

2015 v Plzni… 

 26. a 28. 2. jsme měli možnost zhlédnout naučný pořad Netopýři. Vedle 

obrázků a videí jsme viděli i opravdové netopýry! 

 15. 3. si osmáci a deváťáci vyšlápli do Stříbra na prohlídku legionářského 

vlaku. Velmi zajímavé! 

 20. 3. a 28. 3. jsme měli zamluvené exkurze v plzeňské Techmánii. 

Zúčastnili se žáci z 2., 5., 7. a 8. třídy… 

 22. 3. navštívili třeťáci a čtvrťáci představení „Don Šajn a Johanes doktor 

Faust“ v plzeňském divadle Alfa… 

 23. 3. jsme vyráběli velikonoční dekorace pro velikonoční trhy. Ty se konaly 
29. 3. a výtěžek z prodeje byl opět určen na podporu vzdělání naší 
„adoptované“ Muthiny z Keni… 

 28. 3. začali žáci 3. a 4. třídy dojíždět na plavecký výcvik do Tachova. 
Celkem je čeká 10 dvouhodinových lekcí… 

 4. 4. soutěžili starší žáci na Okresní fyzikální olympiádě v Tachově… 

 6. 4. byla tělocvična od rána do odpoledne „obsazena“ mobilním 

planetáriem, ve kterém se vystřídaly všechny třídy. Pořady o vesmíru 
se moc líbily  

 téhož dne se starší žáci a žákyně zúčastnili turnaje v přehazované 

v Tachově… 
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 11. 4. se konal zápis žáků do 1. třídy pro školní rok 2018 – 19. Celkem se 
dostavilo 29 zapisovaných dětí, s loňskými odklady školní docházky se 
rýsuje budoucí první třída s počtem 31 žáků. Konečné číslo je však vždy 
přesné až před začátkem nového školního roku… 

 12. – 17. duben byl ve znamení přijímacích zkoušek na střední školy. Ti, 
kterých se týkalo, jsou určitě rádi, že už mají vše za sebou  

 14. 4. se v Plzni konal první letošní závod Překližka Cupu 2018 – Los Ninos 

Boulder V16. Z našich závodníků se zúčastnili jen sourozenci Čechurovi – 
Eliška skončila na šestém místě a Vojta ve své kategorii na druhém. 
V obrovské konkurenci opět dva výborné výsledky! 

 18. 4. navštívili prvňáci a druháci ZOO v Plzni. Jako obvykle se jim mezi 

zvířátky líbilo  

 20. 4. se konal projektový Den Země. Opět se uklízelo kolem Kladrub, 

skládky a turistických tras. Kluci z deváté třídy pomáhali svážet 
elektroodpad. Podle toho, kolik odpadků děti nasbíraly, mohlo by se uklízet 
asi každý měsíc  Každý by měl začít u sebe… 

 

Pavel Nový 
 
 
 
Jak se točí peníze 

 
Dne 22. února jeli žáci 6. a 7. třídy 

do Depa Plzeň na exkurzi s názvem „Jak se 
točí peníze“.  

Mohli si tam zkusit sami hospodařit 

s penězi, tisknout peníze, užívat si život 
v luxusu nebo si naopak poslechnout 
příběhy lidí, kteří se dostali do finanční 
tísně. Postupně pomocí kvízů a hádanek 
získávali na kreditní kartu peníze, které 
mohli na konci exkurze darovat na výcvik 

psů pro hendikepované. 
 

Zuzana Kuršová, VII. 
 
 
 
Legiovlak 

 
Ve čtvrtek 15. března jsem se těšila na odpoledne, protože jsme se šli 

podívat do Stříbra na „legiovlak“. Na nádraží stálo celkem 18 vagónů, mohli 
jsme v nich vidět např. promítání dokumentu o první světové válce, byl tam  
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také lékařský vagón, vagón, kde se spalo (tzv. těpluška, byl totiž jediný, kde se 
topilo), vagón pro výše postavené nebo vagón, kde se střílelo za jízdy. 

Mohli jsme se procházet sami či s výkladem mužů převlečených 
za legionáře. 

Ve vagónu se suvenýry jsme si mohli koupit odznaky či pohlednice a také 
zde měli databázi legionářů z 1. světové války, kde jste mohli vyhledat příbuzné 
podle dat narození či úmrtí nebo podle jména. 
 

Michaela Kašáková, VIII. 
 
 

 
Výrobní den 

 
Každoročně se v naší základní škole koná před 

Velikonocemi výrobní den. Výrobky se potom prodávají 
na Velikonočním jarmarku a utržené peníze se použijí 
na podporu vzdělávání dívky z Keni. 

Výrobní den se týká druhého stupně, první stupeň 
vyrábí při hodinách výtvarné výchovy a světa práce. 
Žáci byli rozděleni do pěti skupin po přibližně 16 žácích. 
Vyráběly se různé velikonoční dekorace, jako např. 

věnce, zajíčci z bambulí, kuřátka, pletly s pomlázky. 
Byl to příjemný den.  

 

Isabela Igerská, VII. 
 
 
 
Výlet do Techmanie 

 
V Techmanii jsme byli už poněkolikáté a vždy je tam něco nového. 

Tentokrát tam ve středu 28. března vyrazila 7. a 8. třída. 
Nejprve jsme šli do planetária, viděli jsme 3D film o tom, jak se kosmonauti 

připravují do vesmíru. Film byl sice krátký, ale zajímavý a občas i vtipný. Poté 
jsme šli do Techmánie, kde jsme měli dvě hodiny na prozkoumání všech atrakcí 
a pokusů.  

Bylo to moc zajímavé. Pak jsme ale už museli odjet zpět. 
 

Lukáš Kalvoda, VIII. 
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Velikonoční prodej 
 
Tak jako každý rok jsme i letos před Velikonocemi 

prodávali své výrobky a vydělávali peníze na podporu 
adopce na dálku. Prodávalo se ve čtvrtek 29. 3. dopoledne 
a v neděli 1. 4. odpoledne. 

Naše skupinka se sešla na kladrubském náměstí 
v neděli kolem dvanácté hodiny. Rozmístili jsme výrobky 
na svá místa a čekali na kolemjdoucí, co se jim zalíbí a co 
si u nás koupí… Měli jsme končit v 15:00, ale počasí nám 
to nedovolilo, museli jsme bohužel sbalit stánek dřív, 
protože začalo pršet a navíc foukal silný vítr. Naštěstí se 

nám to podařilo uklidit dřív, než se pořádně rozpršelo. 
Den se – až na to počasí – vydařil, moc jsme si to užili. 

 

Klára Budínová, VII. 
 

 
Foto: Velikonoční prodej – čtvrtek 29. 3.  

 

 

Turnaj v házené 
 

6. dubna ve tři čtvrtě na osm jsme se sešli my – kluci a holky ze 7., 8. 
a 9. třídy na zastávce v Zadní ulici. Po chvilce pro nás přijel autobus a společně 
s týmy ze ZŠ Gagarinova a stříbrského gymnázia jsme vyrazili na cestu. 

Když jsme dorazili do Tachova, převlékli jsme se do sportovního a nastoupili 
do haly, kde se odehrávaly všechny turnaje. 

Bylo celkem 22 týmů, 11 klučičích a 11 holčičích. Každý tým odehrál 
3 zápasy a pak se hrálo finále. Naši kluci skončili na 10. místě a my holky 
byly 7. V obou kategoriích vyhrála ZŠ Přimda.  

Po vyhlášení výsledků jsme nastoupili do autobusu a jeli zpět domů.  
 

Sabina Žáková, VIII. 
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Mateřská škola informuje: 
 

 
Svátky jara u Koťat 

 
Koťata Velikonoce přivítala tanečkem „Hopsasa, hejsasa vajíčka 

se natřásaj“, naučila se koledu „Přišel jsem k vám na koledu pro vajíčka“ 
a písničku s pohybem „Slepička běhá po dvoře.“ Kluci si natrénovali koledy, aby 
si před holčičkami neudělali ostudu, až je přijdou vyšupat s pomlázkou. 

Děti si zahrály pohádku „O slepičce Pipce“. Při té příležitosti rytmizovaly 
koledy na papírová vejce, která následně ozdobily tzv. artefyletikou – různým 

dostupným materiálem. Vytvořily si zápichy slepiček, beránků, zajíců, zdobily 

vajíčka mramorováním, zasadily osení a také si vyrobily sedící slepičky a zajíčky 
z papírových ruliček. Všichni už jsme se těšili na Velikonoce, krásné jaro 
a hlavně sluneční paprsky. 
 

 Šárka Ježová, Petra Kertysová 
 

  
Foto: Jaro ve třídě koťat 

 
 

Zima v zahradě 
 
V druhé polovině února nás v MŠ navštívila paní Čechurová se svým 

ekologickým programem „Zvířátka v zimě“. 
Společně jsme zavítali do zimní zahrady i lesa. Povídali jsme si, která 

zvířátka v zimě spí a která naopak ne. Sledovali jsme zvířátka i ptáčky podle 
stop a poznávali, které stopy ke komu patří. Vyprávěli jsme si, jak se o zvířátka 
v zimě staráme, jaké dobroty jim nosíme do krmeliště. Na závěr jsme 
nezapomněli ani na ptáčky a vyrobili jsme „ptačí dort“ z tuku a semínek. 

Děti se zase přiučily něčemu novému zábavnou formou a my paní 
Čechurové děkujeme a těšíme se na další program. 
 

 Šárka Ježová, Petra Kertysová 
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 Foto: Program „Zvířátka v zimě“ 

 
 
Jaro v zahradě 

 
Naše „školková“ zahrada se konečně probouzí po dlouhém zimním spánku, 

je barevnější, voňavější, zajímavější… Už jsme se nemohli dočkat, až vyběhneme 
ven! A tak jsme s radostí očekávali, až přijde paní Petra Čechurová i se  
Šimonem a všechny naše třídy si užijí jejich jarní ekoprogram „Jaro v zahradě“. 

Nejprve jsme společně probudili a pozdravili sluníčko, které již krásně 
zahřívá celou zemi. Zahráli jsme si na včelky – pilně jsme pracovali a sbírali pyl 
z květin. A jarní květiny v zahradě jsme i poznávali. Dále jsme pomocí vábniček 

poslechli některé ptáčky a hledali je i na stromech. Zjistili jsme, z čeho si staví 
svá hnízda, a i my jsme přispěli tím, že jsme se pokusili taková hnízda vytvořit. 

Na závěr jsme si zahráli „na zahradníky“ a zaseli voňavé bylinky – mátu, 
meduňku a majoránku. O ně se nyní ve třídách staráme a pozorujeme, jak 
rostou.  

Na další setkání, tentokrát již letní, se velmi těšíme a jsme zvědaví, co 
skvělého si pro nás paní Čechurová se Šimonem opět připraví. 

 

  Marcela Jandíková, Eva Pomyjová 

 

  
Foto: Program „Jaro v zahradě“ 
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Kouzelník Waldini 
 

Čáry, máry, fuk… 
…tu říkanku všichni známe, ale co se stane, když jí řekne opravdový 

kouzelník! To jsme viděli na vlastní oči, když k nám přijel sám Waldini. Byl to 
kouzelník se vším všudy. Měl cylindr a věřte, že byl plný kouzel. Nestačili jsme 
se divit! Kouzelník nechal zmizet různé věci, aby se potom objevily úplně jinde. 
Z řad našich kamarádů vybral šikovné asistenty, ale přesto se kouzlo vždycky 
popletlo. Ale všechno dobře dopadlo a všechny ztracené věci se objevily přesně 
tam, kde měly být.  

Úplně se nám zatajil dech, když na závěr vykouzlil živou hrdličku, kterou 

jsme si dokonce mohli všichni pohladit. Waldini byl moc fajn a o jeho kouzlech 
jsme ještě několik dní přemýšleli. 
   

Eva Pomyjová 
 

 
Bubeníci ve školce 

 
Do naší školky pravidelně jezdí s krásnými pohádkami divadla. Ale letos 

poprvé přijeli i bubeníci. Moc jsme se na ně těšili! Na úvod jsme si rozcvičili 
mluvidla i tělíčka při krásné říkance, kterou si děti prozpěvují dodnes. A pak to 

začalo! Během chvilky jsme byli v Africe! A už jsme rozjeli bubenickou show – 
společně jsme do rytmu bubnovali a užili si spoustu zábavy s malými i velkými 
bubny. Rytmizací jsme vyjadřovali charakteristiku zvířat. Byla to velká legrace, 
která nás moc bavila.  

Doufáme, že nás zase hodně brzy bubeníci navštíví. 
 

Marcela Jandíková 
 

  
Foto: Představení kouzelníka Waldiniho  Foto: Bubeníci ve školce 
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Seminář Mgr. E. Svobodové 
 
V naší mateřské škole od ledna tohoto roku pracuje Centrum kolegiální 

podpory – CKP pro oblast čtenářské pregramotnosti. Měsíčně se u nás schází 
pedagogičtí pracovníci a vyměňují si zkušenosti z této oblasti. V rámci projektu 
máme možnost mezi nás pozvat experty, kteří mohou svým pedagogickým 
kolegům předat zkušenosti, nové náměty a současné trendy v předškolním 
vzdělávání.  

V březnu jsme mezi námi přivítali lektorku Jihočeské pedagogické fakulty 
v Českých Budějovicích paní Mgr. Evu Svobodovou, která ve dvou 

samostatných seminářích předvedla nespočet nápaditých činností, her 
a námětů, které může každý pedagog zařadit do své práce s dětmi a využít 
krátký příběh při plnění cílů všech výchovných složek. Rády bychom 
poděkovaly zaměstnancům Muzea v Kladrubech, kteří nám poskytli nádherný 
prostor pro tento seminář, který absolvovalo 36 pedagogických pracovníků 
z celého regionu. 
 

Zuzana Křížová 
 

 
Foto: Seminář o čtenářské pregramotnosti 
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Sluníčka a ovečky 
 

Ekoprogram paní Petry Čechurové pod názvem „Pásla ovečky“ si užívaly 
naše děti 20. března. Jaro bylo v očekávání a příroda se připravovala na teplé 
dny. Zimu Moranu jsme odnesli k vodě, poslali ji do severních studených krajů 
a těšili jsme se s dětmi na teplé sluníčko.  

Říkali jsme si s dětmi, že na jaře přichází na svět nejvíce mláďat – také 
ovečky se připravují na svá jehňátka. Proto děti dostaly možnost se pod 
vedením paní Čechurové seznámit s mnoha zajímavostmi ze života těchto 
chundelatých zvířat. Už znají, kolik práce dá, než se z ovčí vlny stane hebounké 
klubko barevné příze, ze které může babička uplést třeba hřejivou šálu nebo 
rukavičky. Z ovčího mléka rostou nejen jehňátka, ale i dobrý ovčí sýr, který 
chutná malým i velkým. Děti si mohly samy vyrobit malou ovečku z pravého 

ovčího rouna a pochlubit se doma mamce i taťkovi, jak byly šikovné. 
 

Zuzana Křížová 
 

 
    Foto: Program „Pásla ovečky“ 

 

 

Víte, že: 
  

 velký dík patří kladrubským včelařům za velikonoční perníkový balíček 
pro každé dítě 

 24. 4. přijede zahrát dětem Divadlo Hra pohádku „Zvířátka a loupežníci“ 

 26. 4. se sejde v kladrubské MŠ skupina učitelek MŠ ze stříbrského 

i tachovského regionu na seminář o čtenářské pregramotnosti 

 9. 5. se uskuteční Zápis do Mateřské školy Kladruby 

 22. 5. zahraje Divadlo Ondřej své „Indiánské příběhy“ 
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 29. 5. zahájí Petra Čechurová sérii eko příběhů „Léto v zahradě“ 

 30. 5. se zúčastní učitelky MŠ Kladruby semináře pí Hany Švejdové 
(lektorka předškolního vzdělávání) v MŠ Kostelec 

 31. 5. pojedou všechny děti z naší mateřinky v rámci nadcházejícího svátku 
všech děti do plzeňského Divadla Alfa na pohádku „O uminuté princezně“ 

 v červnu využijeme některý program mobilního Planetária... 

 v červnu se uskuteční individuální výlety všech tříd (Plzeň – Techmánia, 

Planetárium, Muzeum s programem „Kořeny“…) 

 ke konci června pojedou děti na společný výlet (Plzeň, Plasy…) 

 

 
* * * * * * * * * *  

 

Ředitelství Mateřské školy Kladruby 
ve spolupráci s Městským úřadem v Kladrubech  

vyhlašuje podle zákona 561/2004 o předškolním a jiném vzdělávání (školský 
zákon) a podle vyhlášky č.14/2005 o předškolním vzdělávání 

 

ZÁPIS 
 

dětí do Mateřské školy Kladruby pro školní rok 2018/2019, 
 

který se koná dne 9. 5. 2018 

od 10:15 do 13:15 h 
 

Zápis bude proveden v ředitelně MŠ a rodiče si zároveň s rodným listem 
přinesou i očkovací průkaz svého dítěte. 

 

Děti budou zapsány do docházky od září 2018 podle těchto kritérií: 
1. děti předškolní 
2. děti s celodenní docházkou 
3. děti matek samoživitelek 
4. děti, jejichž sourozenec již MŠ navštěvuje 
5. děti kladrubské a ze spádových obcí 
6. děti, které dosáhnou 3 let věku do 31. 8. 

kalendářního roku, v němž probíhá zápis 
 

Do naplnění kapacity MŠ lze přijmout od září 2018 i dvě 2,5leté děti 
pracujících rodičů (pokud získá MŠ Kladruby „chůvu“, 3 let děti dosáhnou 

v únoru 2019, pak zájem o umístění do MŠ poslat písemně na adresu 
reditelka.ms@kladruby.cz) a i děti spádově nepatřící do kladrubského regionu. 

 

O přijetí i zařazení dítěte rozhodne ředitelka MŠ 
a písemnou formou bude rodiče informovat. 

 

 * * * * * * * * * * 
 

Alena Medová  

mailto:reditelka.ms@kladruby.cz
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Regionální muzeum Kladrubska informuje: 
                                                                              

V recepci RMK  
 

 Muzeum přijme brigádnici na výpomoc. Převážně víkendy. 

Více informací na recepci muzea nebo po telefonu 
702160605 či na emailu muzeum@kladruby.cz 

 Regionální muzeum Kladrubska oslovuje: pokud máte 

fotografie z dob první republiky a jste ochotni je zapůjčit 
na výstavu, můžete je nosit do muzea. 

 

kolektiv muzea 
 
 

 

Přednáška o Putování od hradu Švamberk k hradu Gutštejn 
 
Libor Marek, který se zabývá historií a především historií hradů na území 

Tachovska, navštívil 8. 3. 2018 muzeum v Kladrubech. Návštěvníci 
Regionálního muzea Kladrubska již jednou pana Marka mohli vyslechnout 
při povídání o hradu Přimda. Toto povídání bylo zajímavé, proto se vedení 
muzea rozhodlo pana Libora pozvat znovu. Tentokrát pro nás měl Putování 
od hradu Švamberk k hradu Gutštejn. Tyto zříceniny zná asi mnoho obyvatelů 
Tachovska, ale málokdo o nich ví zajímavosti, které pan Marek vyprávěl. 
Posluchači měli možnost zhlédnout dva krátké filmy, které vznikly ve spolupráci 
pana Marka a pana Pavla Kučery, který je kameramanem. Ve snímcích zazněly 
různé legendy a pověsti z dob slávy a vzniku těchto hradů. Součástí přednášky 
byly také 3D exponáty v podobě zbroje, mincí a makety hradu Švamberk, 
kterou vyrobila paní Andrea Huclová.  

 

Pavel Parlásek 
 

 
Foto: Přednáška p. Libora Marka 
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Vernisáž výstavy Sběratelská autíčka a Kladrubsko a Plzeňsko na starých 
pohlednicích 
 

V pátek 16. března se zaplnil sál nedočkavými návštěvníky, kteří chtěli vidět 
výstavu pana Vladimíra Šmahela a pana Eduarda Kvasničky. Oba autoři výstav 
jsou občané Kladrub a mnozí je velmi dobře znají, o to větší byl zájem vidět 
jejich sbírky naživo. Pan Šmahel se již mnoho let zabývá sbíráním pohlednic, 
a to především těch historických z Plzeňského a Tachovského kraje. 
Samozřejmě v jeho sbírkách najdete i mnoho zahraničních pohlednic. Jeho 
sbírka je totiž velmi rozsáhlá, čítá okolo 30 tisíc kusů pohlednic. „Je to 

rozhodně mravenčí práce, najít různé rozdíly a detaily a určit, odkud pohled 
pochází nebo jaké místo je na něm zobrazeno,“ říká pan Vladimír Šmahel. Pan 
Kvasnička se zabývá jiným druhem sběratelských předmětů a tím jsou autíčka.  
Vlastní zhruba 70 kusů různých druhů modelů aut. Mezi tyto modely patří 
vládní speciály z USA, legendární automobily, které ovlivnily svět, různé modely 
značky Škoda, auta z Německé republiky, Polska, Ruska… Sbírání se věnuje asi 
od roku 2012, ale autíčka měl rád odmala, asi jako každý kluk. Sbírat začíná 
také jeho mladší dcera, takže určitě má sbírka pana Eduarda svého dědice.  

Vernisáž proběhla v příjemném duchu za hojné účasti.  
 

Pavel Parlásek 
 

 
        Foto: Březnová vernisáž výstav 
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Velikonoční radovánky 
 

Začátek velikonočních prázdnin jsme s dětmi započali v muzeu 29. 3. 2018. 
Čekaly na ně hry, malování, vyrábění a hledání zajíčkova pokladu, který byl 
ukryt na tajném místě, ke kterému se dle mapky děti musely dostat. Byla 
legrace a děti si to opět užily stejně jako my dospělí. Účast byla tentokrát 
opravdu hojná, sešlo se 22 dětí. O letních prázdninách se opět se uvidíme  

 

Kateřina Karasová 
 

 
   Foto: Velikonoční radovánky v muzeu 

 
 
Cestovatelský občasník Galapágy 

 
Námořník, dobrodruh, spisovatel a velmi milý člověk, pan Jiří Frank zavítal 

12. dubna do sálu Regionálního muzea Kladrubska, kde návštěvníkům vyprávěl 
o svých zážitcích při službě u námořnictva. Povídání prokládal různými 
historkami, ať už vtipnými nebo i těmi vážnějšími. Nejvíce však posluchače 

zaujalo povídání o Berlengově křtu neboli rovníkovém křtu, který musí 
podstoupit každý námořník, stejně tak ho podstoupil i pan Frank. Takový křest 
není žádná sranda, křtěný musí absolvovat různé zkoušky, za úspěšné splnění 
úkolů každý námořník dostal certifikát, který je stále uznávaný po celém světě. 
Avšak hlavní téma večera, Galapágy, byly neméně zajímavé, jelikož pan Frank 
o nich mluvil s láskou a předvedl velké znalosti tohoto čarovného místa. 
Promítal nám i spoustu fotografií. Přivezl s sebou i pár artefaktů, které si z cest 
přivezl. Další povídání s panem Jiřím Frankem nás čeká již 15. května. Těšit se 
můžete na pirátské povídání. 

 

Pavel Parlásek 
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Klášter informuje: 
 

Po zimě se otevřely brány kladrubského kláštera a na návštěvníky zde čeká 
množství ojedinělých akcí. 

V květnu se můžete těšit na speciální prohlídky. Oblíbené prohlídky 

doprovázené netypickými aranžemi z živých květin se v letošním roce ponesou 
v aristokratickém duchu. Během tří dnů (11. – 13. května) se v komponovaném 
programu nesoucím název Vaše Excelence! můžete nejenom pokochat 
nádhernými květinovými vazbami, ale dozvíte se i něco o historii knížecí rodiny 
Windischgrätz, jejich vztahu k habsburské monarchii a vlivu na chod dějin. 
Prohlídky jsou součástí celostátního projektu Národního památkového ústavu 
„Šlechta českých zemí v evropské diplomacii“.  

Třetí květnový víkend bude v rámci cyklu Víme, kudy chodíme… 
zpřístupněn krov klášterního kostela. Na tyto prohlídky, které poskytují 
nezvyklý pohled na jedinečnou stavbu Jana Blažeje Santiniho Aichela, je nutné 
si zarezervovat místa předem. Z bezpečnostních důvodů je počet návštěvníků 
na prohlídku omezen.  

Předchozí rezervace vstupenek je možná od 1. 5. 2018 na tel.: 374 631 773 
nebo na kladruby@npu.cz. 

Správa kláštera Kladruby 

 
 

Hasičské okénko: 
 

Vážení spoluobčané,  
 

s příchodem krásného jarního počasí, 

začínají i námi velice oblíbené akce. Nejbližší je 
stavění máje. Májku a dřevo na oheň přivezeme 
27. 4. 2018. Stavění se bude konat v pondělí 
30. dubna v 18:00 na plácku u paneláků, občerstvení a hudba jsou zajištěny. 
S tím souvisí i následné kácení máje, které je spojené se Dnem dětí. 

Další naší velkou jarní akcí je Okresní kolo Hry plamen, které se koná 
26. 5. 2018 na hřišti v Chodové Plané. 

Začali jsme také s pracovní činností. Zásahová jednotka provedla 
pravidelnou údržbu vozidel a zásahového vybavení. Opět jako v minulých letech 

jsme byli sázet stromky, tento rok 14. 4. 2018. 
Samozřejmě nemůžeme opomenout naše děti, které se zúčastnily první 

soutěže ve Staňkově, kde skončily na krásném 13. místě z 22 družstev. Jak 
děti, tak dospělí se začali připravovat na soutěže v požárním útoku. První 
soutěž nás čeká 12. května v Kostelci. 

Dne 17. 3. 2018 v Halži proběhla soutěž ve střelbě ze vzduchovky. 
Zúčastnila se dvě družstva kladrubských hasičů. 

1. družstvo: P. Kunz, T. Palma, R. Budín – se umístilo na 6. místě 
2. družstvo: M. Větrovec, M. Šebesta, B. Polívka – se umístilo na 4. místě 
Celkový vítěz soutěže byl M. Šebesta. 

Kateřina Hlinková

mailto:kladruby@npu.cz
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HISTORIE 

 
 

Co přinesl konec třicetileté války našemu městu 
(Kladrubské osmičky – 1648) 
 

Traduje se, že dlouhou třicetiletou válku a její zlé časy prý předpověděla 
mnichům v kladrubském klášteře spadlá hlava madony nad bočním vchodem 
do klášterního chrámu. Ta upadla 23. května 1618 sošce zcela bez cizího 
zavinění, jak jsme si mohli přečíst o tom článek v minulém čísle Zpravodaje. 
Samotná válka měla však pro Kladruby neblahé následky, které se promítly až 

do několika dalších staletí kladrubských dějin. 
Poslední etapa této války poznamenala naše město velice významně. Kladruby 

ležely na hlavní silnici, a tak tu jednou protahovala císařská pěchota, jindy zase 
bavorské jízdní oddíly, či třeba Francouzi, a tak to šlo jedno za druhým. 
Tenkrát platila taková zásada, že se vojsko muselo živit samo na úkor 
obyvatelstva - vezmi, kde vezmi! 

Ani opatova prosba, aby alespoň část vojska byla odvelena jinam, nebyla 
vyslyšena. Opat si stěžoval, že klášterní grunty (pozemky), vysílené častými 
„durchcuky“ (průtahy vojsk) nemohou již zásobovat další přitahující pluky. Lidé 

opět opouštěli své domovy, někteří utíkali ze svých statků, aby se sem již 
vícekrát nevrátili. Statky zůstávaly prázdné a chátraly. V kostelích nebylo 
možné sloužit služby boží, neboť všechny k tomu potřebné věci byly rozkradeny 
vojsky. Válka přibývala na síle a škody byly čím dále, tím hroznější. 

Válka se sice pomalu chýlila ke svému konci, ale klášter znova několikrát 
vyrabovali protahující švédští vojáci. Ještě pár týdnů před koncem války musel 
opat Benedikt Malahovský z kláštera utíkat a skrývat se před žoldáky 
švédského generála Königsmarka, aby po návratu našel opět všechno 
vykradené a rozbité, jako už mnohokráte předtím. Nejinak tomu bylo 
v samotném městě. 

Konečně přišel v roce 1648 tolik očekávaný Westfálský mír. Jaká byla však 
potom situace v Kladrubech, popisuje městská kronika: „Počet obyvatelů ubyl 

všude až na nepatrný zlomek stavu předválečného. Mečem nepřátelů bylo mnoho 
zahubeno, ale ještě více zemřelo jich hladem nebo morem, a to ještě bylo mnoho 
těch, co z nouze nebo strachu opustili domov a nikdy se nevrátili. Kostelní 
matrika vykázala tou dobou jen 16 novorozeňat ročně, což jest důkazem velikého 
úbytku obyvatelstva. Obchod a řemesla byly zničeny, ani rolnictví se nedařilo, 
neboť nebylo zrní k osívání, ani dobytka k zapřažení.“ 

Městská rada musela odpustit mnoha obyvatelům staré dluhy, neboť ti je 
neměli z čeho zaplatit. Když odcházela Mandalena Turková z Kladrub jako 
markytánka s vojáky do války, odevzdala všechno své jmění, a to 70 kop grošů 
míšeňských, svému sousedovi Bartoloměji Ostovi. Do městských knih nechala 
zapsat, že si je páni konšelé od něho v případě potřeby mohou vyzvednout a 
použít ve prospěch obce. Jenže válečné události způsobily, že se Mandalena už 
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do Kladrub nevrátila, a na její peníze páni radní nějak pozapomněli. Vzpomněli 
si na ně až teprve po válce, ale to už byl jejich opatrovatel chudý jako kostelní 
myš a peníze nebyl schopen vyplatit. 

Co měla městská rada dělat? Vyřešila to tedy šalamounsky a do městských 
knih to vyúčtovala takovýmto zápisem: „Rada vynachází, že týž Ost použil sumu 

uvedenou, těch 70 kop od Mandaleny Turkové, k obecnému dobrému rozdělení na 
penězích i pivu, kteréž na některé regimenty lidu vojenského Jeho Milosti císařské 
obrácené a dané byly. Což zouplna psaných 70 kop vynáší, kterýchžto páni radní 
jemu na časy budoucí a věčné kvitují a jako oučet do knih městských vkládají. 
Stalo se za purkmistra Matěje Střížky.“ 

Zda jmenovaný Bartoloměj Ost těch „zouplna“ 70 kop grošů utratil opravdu 
jen za pivo pro císařské vojáky, či snad hostil i jejich protestantské protivníky a 

zda i on sám, nedejbože, se také přiživil, o tom se zápis pochopitelně již 
nezmiňuje. 

Vždyť za třicetileté války neměla radnice ani na platy učitelů. Až teprve pár 
let po válce přišel na radnici starý kladrubský kantor Tobiáš Krtínský a 
předložil městské radě „restcetl“ (dlužní úpis) podle něhož mu obec dlužila za 18 
let služby kantora školního a 12 let písaře radního 96 zlatých, 7 a půl věrtelu 
piva a 2 a půl prostice (bečka o objemu přes 80 litrů) soli, což představovalo 
celkem částku 155 zlatých a 51 krejcarů. Protože mu obec tyto peníze nemohla 
vyplatit v hotovosti, dostal chudý kantor místo nich alespoň „dědinku obecní“ 

(obecní políčko) pod strání Kocourovskou a „kout loučky u řeky“. 

Kladrubský „podnikatel“ pan Jakub Croo byl už před třicetiletou válkou 
zkušeným obchodníkem. Jeho hlavním artiklem byla ovčí vlna, kterou 
vykupoval po okolí a vozil převážně do Bavorska. Pak přišla válka a obchody 
začaly váznout. Přesto se mu roku 1627 podařilo uzavřít výhodnou smlouvu s 
urozenou paní Barborou Šaidlerovou a její provdanou dcerou Kateřinou ze 
Sthratin s tím, že jim za vlnu bude platit způsobem „tolikéž ve zlatě, a sice v 

dukátech neb v rejnských zlatých, říšských tolařích a dáleji v mincích v tomto 
království berných“. Jak vidět, už tenkrát měla „tvrdá valuta“ přednost. Jenže již 
v roce 1631 musel syn paní Barbory, urozený rytíř pan Jakub Hax z Horšfeldu, 
žalovat pana Croo u kladrubského práva (soudu), že dluží oběma paním značné 

částky peněz. Různými přesnými a potvrzenými doklady dokazoval, že pan Croo 
od nich odebral vlnu v hodnotě 3835 zlatých a 30 krejcarů. Pravda, větší část 
již byla zaplacena, ale přesto pan Hax „pokládal sobě restu 1245 zlatých a 56 

krejcarů. Že tomu tak a ne jinak, mnohými svědky dolíčiti a aprobírovati se 
uvolil“. 

Naproti tomu pan Croo se bránil a předkládal soudu zase svoje doklady, 

kterými potvrzoval, „o co odebral nad dohodnutou sumu centýřův vlny víceji, 

dále za práci svou v témž handlu, na posly i všelijakého vydání jiného, registry 

svými dolíčiti a ukázati mohl“.  Kladrubští konšelé zasedli tedy „v plnosti rady“ a 

rozřešili tento spor takto: 

„Srazíc to vše, vynašlo se restu skutečnýho, kterýmž pan Croo povinen jest, a 
to 1034 zlatých a 56 krejcarů. Po bedlivém sečtení pan purkmistr a rada téhož 
města, znaje možnosti téhož pana Croo, tolikéž přihlížejíc k manželce a dítkám 
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jeho nezletilým, že on, kdyby podle práva vyměřenou částku zaplatiti měl, 
dokonalá záhuba živnůstky jeho následovati by musela...“ 

A tak, na žádost pana purkmistra, urozený pan Hax, „jsa srdce milosrdného 
a lítostivého, sebou hnouti dáti jest ráčil“ a souhlasil, aby Jakub Croo zatím 
zaplatil jen 50 říšských tolarů z tohoto dluhu, to je za 6 centýřů vlny, počítaje 
centýř po 20 kopách míšeňských, které jsou složeny již v Bavořích. Zbytek měl 
pak platit v pravidelných ročních splátkách. Takže živnůstka jeho sice 
k bankrotu nepřišla, ale jak je patrno z dalších zápisů v městských knihách, 
pan Croo už se z dluhů nevzpamatoval. Brzy poté zemřel a jeho manželka ještě 
dlouhá léta splácela oběma urozeným dámám dluhy za vlnu, kterou od nich 
kdysi odebral její zemřelý manžel. 

Berní rula udává pro rok 1659 na kladrubském panství 49 pustých 

selských statků, k nimž je třeba připočítat ještě celou řadu tzv. pohořalých 

obydlí a domů. Prázdné domy a pozemky skupovali levně překupníci z Plzně 

a prodávali je s velkým ziskem především německým přistěhovalcům. Ještě 

několik let po válce jezdila pravidelně do Kladrub jakási Anna Vořechová, 

manželka Petra Vořecha, měštěnína a obchodníka královského města Plzně, 

aby tu vyhledávala a postupně vytipovávala takovéto prázdné či vyhořelé 

a opuštěné domy. Potom přijel její starší syn Jiřík Antonio Vořech, který zajistil 

jejich oficiální odkoupení 

za nízkou cenu a obratem je 

prodával s velkým výdělkem 

zájemcům přicházejícím pře-

vážně z Německa. Stejně tak 

činil i kladrubský řezník Jiří 

Eplpach. Tak se v krátké době 

změnilo národnostní složení 

obyvatelstva městečka. Značně 

utrpěly i mravy obyvatelstva, 

ba i mnichů v klášteře. Také 

klášter byl značně zadlužen 

a jen těžce získával zpět ztra-

cený majetek. V těchto letech 

dosáhla germanizace města po 

třicetileté válce vrcholu, o čemž 

svědčí všeříkající zápis v městské 

knize zvané Registra špitální: 

 „29. Marty 1696. Od to-
hoto času počata Niemčina 
v aučtech Kladrubských.“ 
 

 

Obr: Žoldnéř (J. Balík)              Jiří Čechura 
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KULTURA 

 
 
Soutěž o nejkrásnější okno – balkon – terasu 
 

Město Kladruby opět vyhlašuje soutěž O nejkrásnější 
květinové okno – balkon – terasu (situované směrem 
do ulice). Soutěž se týká Kladrub a přilehlých obcí. 

Okna bude hodnotit soutěžní komise složená 
ze zástupců města. Do soutěže se nemusíte přihlašovat. 

Oceněno bude jedno nejkrásnější okno v každé 

spádové obci a 3 nejkrásnější okna v Kladrubech. 
Slavnostní vyhlášení a předání cen proběhne v neděli 19. 
srpna 2018 odpoledne v rámci Kladrubské pouti. 

 

redakce 
 

 
 

Výstava na Kladrubské pouti 
 
I letos připravujeme na Staré poště výstavu 

fotografií, obrazů a výtvorů místních občanů, a to 
v rámci Kladrubské pouti ve dnech 18. 8. – 19. 8. 2018. 
Pokud máte zájem vystavovat, přijďte se zaregistrovat 
nebo napište e-mail na muzeum@kladruby.cz. 

Příprava výstavy bude probíhat v týdnu od 13. –
 16. 8. 2018, vernisáž proběhne v pátek 17. 8. 2018 
od 17:00 hodin. 

redakce 
 

 

 
Divadlo pro děti – Jak se Jíra mlynářem stal 

 
Na Velký pátek do muzea zavítalo mnoho malých i velkých návštěvníků, 

jelikož se konalo loutkové představení. Divadlo Dokola, které u nás již také 
několikrát bylo a vždy s úspěchem odjíždělo, nám přijelo zahrát pohádku o tom, 
Jak se Jíra mlynářem stal. Loutkovou pohádku nám zahrál sám principál 
divadla pan Petr Abbe Hroš. Pan Hroš všechny děti náramně pobavil a smích 
na rtu vykouzlil i dospělým, zvláště když vyzval jednu maminku z publika, aby 
mu asistovala při zvukových efektech, jako byl klapot koní, odbíjení hodin 
na věži a roztáčení mlýnského kola. Jak to v pohádkách bývá, vše dobře 
dopadlo, vysloužilý voják Jíra se stal mlynářem a vodník se setkal se svou 
krásnou vílou. 

 

Kateřina Karasová 
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Velikonoční jarmark 

 
Velikonoční jarmark se nezvykle konal na náměstí, které se zaplnilo stánky 

s různým zbožím. Nechyběl ani hudební doprovod v podání Kudrna Bandu. 
O smích a zábavu se postaral šikovný kejklíř Vojta Vrtek. Počasí bylo chvílemi 
trochu proti nám, jelikož vítr byl vlezlý a snažil se zbourat stánkařům jejich 
stánky se zbožím. Všichni ale měli vše pod kontrolou, takže nedošlo k žádným 
škodám. Návštěvníci si mohli zakoupit něco dobrého na zub, jako například 
langoš, klobásku, cukrovou vatu, různé druhy pražených oříšků. Také bylo 
k dostání keramické zboží, šité oblečení pro děti, šperky, kraslice, drátenické 

výrobky a také různé živé dekorace v podobě květinových truhlíků. Svůj stánek 
zde také měla místní základní škola, která tradičně prodává své výrobky 
na podporu adoptované Muthiny z Keni. 

 

Kateřina Karasová 

 

 
 

Klubové večery 
 
V měsíci březnu a dubnu se konaly klubové večery, které ke kladrubské 

kultuře již neodmyslitelně patří několik let.  
V březnu 23., byl hostem pan Jan Dohnal se svým povídáním o plazech 

centrální Ameriky. Toto téma zaujalo opravdu mnoho lidí a dalo by se říci, že 
sál muzea téměř praskal ve švech. Přispěl tomu určitě hadí návštěvník, kterým 
byla cizokrajná užovka. Na tuto užovku si mohli návštěvníci sáhnout. Což 
nejvíce ocenily děti, ale našli se i odvážní dospělí. Ač je tato užovka neškodná, 
byla celkem dlouhá a neškodně nevypadala. Pan Dohnal je vášnivým 

herpetologem, který pracuje v Plzeňské zoologické zahradě. Hady má prý 
i doma. Často také podniká různé cesty, kde se věnuje objevování různých 
druhů plazů anebo jejich záchraně či pořízení pro Zoo.  

V dubnu 20., muzeem zněly tóny nevšedních hudebních nástrojů, které 
bravurně ovládal pan Václav Kořínek, který byl hostem klubového večera.  Pan 
Kořínek je hudebník, vynálezce, umělec, skladatel, zpěvák. Hraní na hudební 

nástroje doprovázel hrdelní zpěv, který pan Kořínek ovládá již 20 let. Václav je 
inspirativní osobou nejen proto, jaký má postoj k životu, hudbě, umění ale 
celkově k světu. Jeho náhled na život jistě velmi ovlivnil zásah bleskem, 
dlouhodobá nemoc, kterou prodělal v dětství a také životní krize 
v postpubertálním věku.  

V sále Regionálního muzea Kladrubska také budete moci od 27. 4. do 8. 6. 
zhlédnout výstavu jeho obrazů. 

 

Pavel Parlásek 
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Zveme Vás…  

 
PŘEDNÁŠKA V MUZEU:  

Z NORMANDIE PŘES ARDENY AŽ K NÁM 
 

3. května od 19:00, muzeum 
 

Fotografie, video, povídání… Vstupné 50 Kč. 

 

 
DIVADELNÍ ROK – 3. PŘEDSTAVENÍ: 

ŠŤOVÍK, PEČENÉ BRAMBORY 
 

4. května od 18:00, KD Kladruby 
 

Divadlo Jakohost,sonda do šatny fotbalových rozhodčí. 
Vstupné 80 Kč. 

 

 
MÁJ – HUDEBNĚ POETICKÝ VEČER  

 

9. května od 19:00, muzeum 
 

Přednes lyrickoepické skladby Máj od K. H. Máchy 
s hudebním doprovodem souboru Ludus musicus. Vstupné 50 Kč. 

 
 

VAŠE EXCELENCE! 
komponovaný program v klášteře Kladruby 

 

11. – 13. května, klášter Kladruby 
 

Speciální prohlídky kláštera Kladruby, doprovázené aranžemi z živých květin, 
o působení Windischgrätzů v evropské diplomacii. V rámci prohlídky budete 

moci přivonět k novému parfému "Eleonora". 
 

od 11:15, 14:15 a 17:00. Vstupné 150 Kč. 

https://www.klaster-kladruby.cz/cs/akce/32075-vase-excelence-komponovany-program-v-klastere-kladruby
https://www.klaster-kladruby.cz/cs/akce/32075-vase-excelence-komponovany-program-v-klastere-kladruby
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RYBÁŘSKÉ ZÁVODY V LÁZU 
 

12. května od 7:00 hodin, rybník na návsi 
 

Startovné: dospělí 100 Kč, děti 50 Kč. Občerstvení zajištěno. 

 
 
 

MŠE SVATÁ SLOVENSKY, 
KONCERT OPERNÍCH SÓLISTŮ 

 

13. května od 11:00,  

kostel Nanebevzetí Panny Marie 
 

Mše svatá slovensky, po mši koncert operních sólistů. 
U příležitosti 50. narozenin P. Miroslava Martiše. 

 
 
 

KONCERT K SVÁTKU MATEK 
 

13. května od 15:00, muzeum 
 

Vystoupí žáci hudebního oddělení ZUŠ a děti z MŠ i ZŠ. 

 
 

 
 

CESTOVATELSKÝ OBČASNÍK:  
DOBRODRUŽSTVÍ V KARIBIKU 

 

15. května od 18:00, muzeum 

 
Již druhé poutavé vyprávění s panem Jiřím Frankem… 

https://www.klaster-kladruby.cz/cs/akce/31414-mse-svata-slovensky-koncert-opernich-solistu-v-klastere-kladruby
https://www.klaster-kladruby.cz/cs/akce/31414-mse-svata-slovensky-koncert-opernich-solistu-v-klastere-kladruby
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OPÉKÁNÍ BUŘTŮ S ŽIVOU HUDBOU  
 

16. května od 15:00, seniorpark 
 

Městský úřad Kladruby zve všechny seniory na posezení s harmonikou 
a vozembouchem… Uzenina pro seniory je zdarma. 

 
 
 
 
 
 

HISTORICKÝ JARMARK 
 

19. května od 10:00, 

nádvoří kláštera 
 

Připraven je kulturní program, šermířská 
a taneční vystoupení, gotická 
a renesanční hudba, divadelní 

představení… Na nádvoří budou dobové 
stánky s rozličným zbožím, ukázky 

řemesel i občerstvení. 

 
 
 

VÍME, KUDY CHODÍME... KROV KOSTELA 
 

19. a 20. května, klášter Kladruby 
 

Čtvrtý ročník speciálních prohlídek běžně nepřístupných 
částí v areálu kláštera Kladruby Vás letos podruhé zavede 

do krovu klášterního kostela Nanebevzetí Panny Marie.  
 

Začátek prohlídek ve 12:00, 14:00 a 16:00. Vstupné 150 Kč. 
Rezervace vstupenek je možná od 1. 5. 2018 na tel.: 

374 631 773 nebo na kladruby@npu.cz. 

 

https://www.klaster-kladruby.cz/cs/akce/31423-vime-kudy-chodime-krov-kostela-v-klastere-kladruby
mailto:kladruby@npu.cz
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NOC KOSTELŮ 2018 
 

25. května od 18:00,  
kostel Nanebevzetí Panny Marie 

a kostel sv. Jakuba 
 

Otevření klášterního kostela Nanebevzetí Panny Marie 
a kostela sv. Jakuba v rámci celostátní akce.  

 

 18:00 – zahájení Noci kostelů (klášter) 
 19:00 – komentovaná prohlídka klášt. kostela a kaple Všech svatých 
 20:00 – program v kostele sv. Jakuba na náměstí 
 22:30 – komentovaná prohlídka klášt. kostela a kaple Všech svatých 

 
 

 
DEN KONÍ NA PONY FARM 

 

26. května, ve 13:30 začíná průvod městem, 
od 14:30 program na Pony Farm Kladruby 

 
Hudební program a občerstvení zajištěno. 

 
 

 
DEN DĚTÍ 

 

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

 
Připraveny jsou pohádkové soutěže, střelba ze 

vzduchovky, házení na panáky, hasičské soutěže, 
nafukovací atrakce, hry, zábava, dobroty… 

 
 

 

https://www.klaster-kladruby.cz/cs/akce/31202-noc-kostelu-2018-v-klastere-kladruby
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KÁCENÍ MÁJE 
 

27. května od 18:00,  
„plácek před paneláky“ v Kostelní ulici 

 

 
 

KladRockFest 
 

2. června od 18:00, fotbalové hřiště 
 

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

 
 

MONASTÝROVÁNÍ… ANEB KLÁŠTERNÍ ŽIVOT 
 

2. června, klášter Kladruby 
 

Opět máte jedinečnou příležitost prohlédnout si kláštery Kladruby, Plasy 
a nově i klášter Zlatá Koruna a klášter premonstrátů Teplá.  

Po vybraných interiérech kladrubského kláštera vás provede jako speciální 
host zástupce benediktinského řádu, bratr Martin Ševeček O. S. B., 

z kláštera v Břevnově. 
 

Začátek prohlídek v 16:30, 18:00 a 19:30. Vstupné 150 Kč.  
Rezervace vstupenek je možná na tel.: 374 631 773 nebo na kladruby@npu.cz. 

 
 

SPANILÁ JÍZDA 
 

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

 
Závody se vším, co má kola a vlastní 
pohon… Sraz tradičně „u Prokešů“ 

http://www.klaster-plasy.eu/
http://www.klaster-zlatakoruna.eu/cs
http://www.klastertepla.cz/hroznatova-akademie/hroznatova-akademie.html
mailto:kladruby@npu.cz


KULTURA         2/ 2018 

 

 

38 

 

 

KLADRUBSKÝ EXPRES 
 

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

Závody v lezení na rychlost. 

 
 

MŠE SVATÁ SV. NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE 
PANNY MARIE V KLÁŠTEŘE KLADRUBY 

 

10. června od 11:00, kostel Nanebevzetí Panny Marie 
 

Mše svatá svátku Nejsvětějšího srdce Panny Marie, česky zpívané litanie 
Panny Marie. Slouží P. Miroslav Martiš. 

 
 

MALOVÁNÍ NA ASFALT 
 

13. června od 10:00, náměstí 
 

Letošní tématem bude „můj hrdina“. Pro všechny děti 
je připravená sladká odměna… 

 

 
PASOVÁNÍ NA ŠKOLÁKY 

 

20. června od 15:30, obřadní síň MěÚ 
 

Rozloučení s předškolními dětmi za účasti rodičů.  

 
 

VERNISÁŽ VÝSTAVY: INDIÁNI NAŠIMA OČIMA 
 

15. června od 18:00, muzeum 
 

Ukázka života indiánů, výstava artefaktů, teepee 
a různých předmětů denní potřeby… 
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KLADRUBSKÝ KOLOBĚH 
 

16. června od 16:00, start: dvůr ZŠ 
 

Čtvrtý ročník závodu dvojic: cyklista – běžec… 
Soutěžit  se bude v kategoriích: 

 

 - maminky s kočárkem   
 - rodič a dítě   
 - dospělí (součet věku do 100 let)  
 - dospělí (součet věku nad 100 let) 

 

 
 

ZÁVĚREČNÝ KONCERT ZUŠ 
 

19. června od 18:00, místo konání 
bude upřesněno 

 
V programu vystoupí žáci ZUŠ ve hře na klavír, flétny, 
kytary, klávesy, žestě. Koncert doplní žáci VO svými 

výtvarnými pracemi. 

 
 

 
SLUNOVRAT V KLÁŠTEŘE 

KLADRUBY 
 

23. června od 18:00, klášter 
 

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

 
 
 

SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ 
ŽÁKŮM IX. TŘÍDY 

 

29. června, obřadní síň MěÚ 
 

Slavnosti se mohou zúčastnit rodiče. 

https://www.klaster-kladruby.cz/cs/akce/31203-slunovrat-v-klastere-kladruby
https://www.klaster-kladruby.cz/cs/akce/31203-slunovrat-v-klastere-kladruby
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Připravované akce – na měsíce červenec a srpen 2018 
 

7. 7. od 15:00 The Marischal Chamber Orchestra (koncert v klášt. kostele) 

8. 7. od 11:00  Poutní mše svatá svátku sv. Benedikta v klášteře Kladruby 
13.+14. 7. od 20:00 Benediktinské dny 
13.–15. 7.  Léto vůní Kladruby (kurz) 

14. 7. od 15:00 KLADRUBSKÉ LÉTO – 1. koncert  
Eva Bublová – varhany 

20.–21. 7.  od 20:00 Benediktinské dny 
21. 7. od 15:00 KLADRUBSKÉ LÉTO – 2. koncert  

České saxofonové kvarteto, Jiří Hošek – violoncello 
27.–28. 7.  od 19:00 Monastýrování… aneb Nocí ke hvězdám 

28. 7.  od 15:00 KLADRUBSKÉ LÉTO – 3. koncert  
Consortium Pragense Orchestra 

   
3.–5. 8.  Léto vůní Kladruby (kurz) 

4. 8.  od 15:00 KLADRUBSKÉ LÉTO – 4. koncert  
Boni Cantores – komorní orchestr 

11. 8.  od 15:00 KLADRUBSKÉ LÉTO – 5. koncert  
Praga Camerata – komorní orchestr 

11. 8. od 20:30 Barokní noc – klášter  
17. 8. od 17:00 VERNISÁŽ – Fotografové a výtvarníci 
18. 8.  od 8:00 Chovatelská výstava a výstava zemědělské techniky 
18. 8.  od 15:00 KLADRUBSKÉ LÉTO – 6. koncert  

Irena Chřibková – varhany, Jan Adamus – hoboj 

19. 8. od 8:00 KLADRUBSKÁ POUŤ 
19. 8. od 11:00 Poutní mše svatá svátku Nanebevzetí Panny Marie 
25. 8.  od 14:00 Ahoj prázdniny – Ostrov pirátů 
25. 8.  od 18:30 Hradozámecká noc v klášteře Kladruby 

 

redakce 
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Jubilejní 30. ročník festivalu TANEC PRAHA přijíždí do Kladrub 

 
Mezinárodní festival současného tance a pohybového divadla se i letos 

v červnu vrací do kláštera Kladruby. Obyvatele srdečně zve v sobotu 10. června 
v 17:00 a 20:00 na nezapomenutelné site-specific představení nizozemské 
produkce Corridor Piece. 

 

 
        Foto: Billy Mullaney & Niels Weijer (USANL) A Corridor Piece, archiv 

 
Performeři Niels Weijer, Billy Mullaney a chodba. Tito tři protagonisté, kteří 

se poprvé potkali v roce 2016 na Zámku Žďár, se po letech opět setkávají 
a svým originálním a humorným kouskem, v němž hlavní slovo má chodba, 
zaplní prostory kladrubského kláštera. 

Ve čtvrtek 14. června proběhne v klášteře i dopolední představení pro školy 
Svět z papíru Mirky Eliášové. 

Představení pořádá Tanec Praha z. ú. ve spolupráci s Národním 
památkovým ústavem – správou kláštera Kladruby za podpory Ministerstva 
kultury ČR a Plzeňského kraje. Během celého měsíce června proběhne také 

v Plzni, kde nabídne bohatý program z tuzemské i zahraniční produkce.  
 
Více informací na: www.tanecpraha.org 

Marie Vejvodová 
Tanec Praha 

http://www.tanecpraha.org/
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Plzeň slaví jubileum republiky celoročně 

 
100. výročí vzniku samostatného československého státu si v Plzni 

připomeneme cyklem zajímavých událostí, jako je například Festival světla 
BLIK BLIK, výstava Sto let republiky očima pěti plzeňských generací, Historický 
víkend ve stylu první republiky, 100. výročí narození slavných Plzeňanů – herce 
Miroslava Horníčka a fotografa Viléma Heckela nebo opera Prodaná nevěsta 
pod širým nebem. Celoroční program vyvrcholí v říjnu velkolepými dvoudenními 
oslavami s tradičním vzpomínkovým aktem u Památníku T. G. Masaryka, 
lampionovým Průvodem světel centrem města nebo slavnostním setkáním 
na náměstí Republiky, které vyvrcholí společným zpěvem hymny a ohňostrojem 
v národních barvách. Mimořádně bude při této příležitosti vystaven originál hry 

Fidlovačka, psaný rukou J. K. Tyla, s textem české národní hymny. Její 
počáteční slova „Kde domov můj“ se stala hlavním mottem projektu. 

 
Více informací o programu najdete na www.plzen2018.eu 

 

 
Adéla Kuželíková 

 Magistrát města Plzně 

http://www.plzen2018.eu/
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Slavnosti svobody Plzeň 

3. – 6. května 2018  

 
Události odehrávající se na začátku května roku 1945 si jako každý rok 

Plzeň připomene Slavnostmi svobody, tradiční akcí s bohatým vojensko-
historickým a kulturním programem. Oslavy osvobození americkou armádou 

se uskuteční od čtvrtka 3. do neděle 6. května, kdy vyvrcholí vzpomínkovým 
setkáním u památníku Díky, Ameriko!, kterému se po dvou letech vrací jeho 
původní podoba. Hlavnímu programu bude předcházet 1. května 
v lochotínském amfiteátru koncert slavné kapely The Australian Pink Floyd 
Show s nesmrtelnou hudbou legendární kapely Pink Floyd v doprovodu 
nejmodernějších světelných efektů a animací. 

Convoy of Liberty, tradiční přehlídka vojenských historických vozidel 
s 200 kusy techniky, projede zhruba dvoukilometrovou trasu ze Sukovy ulice 
po Klatovské třídě až do sadů Pětatřicátníků letos mimořádně v sobotu 
5. května. Ve vzduchu ji přeletem doprovodí nejen současné vojenské letouny, 
ale i nejslavnější a nejlepší stíhací letadlo britského královského letectva 
za druhé světové války Spitfire a Harvard, letoun z roku 1943 sloužící k výcviku 
nových pilotů USAAF v Texasu. Čelo konvoje včetně džípů s válečnými veterány 
bude pokračovat ze sadů Pětatřicátníků na náměstí Republiky, kde budou mít 
návštěvníci příležitost prohlédnout si historická vozidla zblízka a setkat se 
s americkým a belgickými veterány. 

K atmosféře Slavností svobody patří dobové vojenské kempy. V parku 

za obchodním centrem Plzeň Plaza se rozloží vojenské tábory 16. obrněné divize 
a Československé samostatné obrněné brigády. K vidění tady bude i polní 
letiště s dvoumístným průzkumným letadlem Piper L4H a tábor RAF, britského 
královského letectva, jehož 100. výročí založení si letos připomínáme a v němž 
za druhé světové války sloužilo 2 402 Čechů a Slováků. Královské letectvo 
a navíc ženské pomocné letecké sbory (WAAF) připomene také kemp v prostoru 
U Zvonu, vedle Křižíkových sadů a Proluky, kde je pravidelně při oslavách 
v rámci projektu Plzeň 1945 představován život v táboře 2. pěší divize a taky 
civilistů. Camp Raiders s expozicí americké pěchoty bude mít své stanoviště 
před kulturním domem Peklo, v němž zůstanou otevřené dveře ojedinělého 
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muzea Patton Memorial Pilsen se svými více než tisíci exponáty a fotografiemi 
vztahujícími se k americké armádě a událostem 2. světové války. 

Součástí slavností bude jedinečný kulturní program, který Plzeň přenese 
zpět do radosti z konce války a osvobození.  Hlavní program na náměstí 
Republiky zahájí v pátek 4. května nejlepší big band všech dob s více než 
80letou historií, legendární americký The Count Basie Orchestra, o jehož 
kvalitách vypovídá celkem 18 cen Grammy. Folkové sobotní odpoledne bude 
hostit Nezmary a Big Band Klatovy, Cop, Taxmeny, Nadoraz nebo v poslední 
době oblíbenou kapelu Jelen. Neděle bude patřit Hrádeckému Big Bandu, 
kapele St. Johnny Blues a Mydy Rabycad. V Křižíkových sadech oživí vojenské 
ležení folklor, swing, scénky s komentářem či ukázky módy a na 
pódiu amfiteátru za obchodním centrem Plzeň Plaza se představí folkoví a 

country muzikanti.  
Slavnosti svobody doprovází vzpomínkové akty u jednotlivých památníků, 

speciální akce, mezi nimi 3. května Plzeňské rozhovory II na téma 100 let 
česko-amerických vztahů s podtitulem Co nás spojuje, a výstavy. Například 
venkovní expozice ve Smetanových sadech s názvem Muži generála Pierce 
připomene 75. výročí založení 16. obrněné divize, která v roce 1945 vstoupila 
do Plzně jako první jednotka americké armády. 

 
Více informací o programu najdete na www.slavnostisvobody.cz 
 

Adéla Kuželíková 
 Magistrát města Plzně 

 
 

 
 
 

 

 

http://www.slavnostisvobody.cz/
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BLAHOPŘEJEME 

 

  
V měsíci květnu a červnu 2018 se dožijí významného životního jubilea tito naši 
občané: 
 

KVĚTEN 
 

Šavlová Monika (Kladruby) 
Šedivý Jan (Kladruby) 
Čížková Edita (Kladruby) 
Kovaříková Milada (Kladruby) 

Černoch František (Kladruby) 
Poljaková Olga (Kladruby) 
Kajer Jaroslav (Kladruby) 
Ganobják Milan (Kladruby) 
Ulčová Helena (Kladruby)  
Maňko Pavel (Vrbice)                                               
Šmahelová Františka (Kladruby)                           
Filip Alois (Kladruby)                                   

Junker Robert (Kladruby)   
Uhlíková Zdena (Kladruby)                                   
Hejplík Jaroslav (Kladruby) 

ČERVEN 
 

Kohucík Antonín (Milevo)  
Palečková Magdalena (Kladruby) 
Žáková Mirka (Kladruby) 
Rubášová Lidmila (Kladruby) 

Švarcová Bohuslava (Kladruby) 
Horáková Alena (Kladruby) 
Horáček Václav (Milevo) 
Ganobják Milan (Kladruby) 
 

 
 
 
 

 
 

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

Městský úřad Kladruby 
Sbor pro občanské záležitosti 
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POEZIE Z KLADRUB 

 
 
 
 
 

Óda na jaro 

 
Rozkvetly stromy, zahrady, čas, té vůně kolem všude, 

nejhezčí čas, jež zůstane v nás, zdát se nám o něm bude. 
 

Vlaštovky už se vrátily a ptactva plno kolem, 
zelenou barvou pokryly se louky, hájem, polem. 

 
I smuteční vrba rozčísla dlouhé, husté vlasy, 

jarnímu slunci nabídla svou něhu plnou krásy. 
 

Buď pozdraveno jaro, zázraku života, 
v Tvém bujném, mladém čase vše žije, kolotá. 

 
Nestačí slova díků, radosti záplava, 

po celé věky světa nám štěstí rozdává. 
 
 

Blanka Krýslová
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SPORT 

 
 

TJ Sokol Kladruby informuje: 

 
TJ oddíl kopané 

 
Po zimní pauze nám začala jarní sezona fotbalové 3. třídy. Zimní pauzu 

jsme mimochodem vyplnili tréninky jak v místní tělocvičně, tak na našem 
hřišti. Odehráli jsme pár přípravných zápasů na umělé trávě na stříbrském 
stadionu. Ke konci přípravy proběhlo i malé soustředění ve sportovním areálu 

v Písku. Myslím, že bychom naší přípravu na tuto sezonu mohli hodnotit velice 
kladně. Tímto bych chtěl všem chlapcům poděkovat za dobře odvedenou práci, 
kterou jistě prodáme v již započaté jarní sezoně. K prvnímu zápasu jarní sezony 
k nám dorazili soupeři z nedaleké Sulislavi a myslím, že nebudou na tento 
zápas vzpomínat určitě v dobrém. Myslím, že výsledek 5:0 mluví za vše. 
K druhému domácímu zápasu k nám dorazili hráči z Plané a rovněž si odtud 
body neodvezli, prohráli 2:0. Tímto bychom vás chtěli pozvat na další zápasy 
na domácím hřišti a požádat, abyste nás přišli podpořit.  

 

s pozdravem Tým TJ Kladruby  
Pavel Jamriška 

 
 
 
 
 
 

Oddíl volejbalu mládeže informuje 
 
V letošním školním roce se náš oddíl zúčastnil oficiální krajské soutěže 

mladších žákyň ve čtyřkovém volejbalu. Soutěž probíhala turnajovým 
způsobem. V průběhu šesti hracích nedělí odehrála děvčata celkem 30 zápasů. 
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Jakožto naprostí nováčci jsme neměli přehnané ambice. Šlo o to, získat 
zkušenosti, vyhrát se a užít si soutěžní atmosféru. To se nám určitě podařilo. 
Sice jsme celkově obsadili poslední místo, ale pokrok, který děvčata za ten půl 
rok udělala, byl obrovský.  

Navíc věkově i v následujícím soutěžním roce 2018-19 budou spadat mezi 
mladší žákyně. Na ten se už teď pilně připravujeme. Tréninky probíhají dvakrát 
v týdnu vždy ve středu od 17:00 hodin a v pátek od 16:00 hodin. Zájemci 
o vstup do našeho oddílu jsou vítáni. Uvítáme především dívky od ročníku 
2008. 

 

Jitka Kuršová, trenérka mládeže 

 

 

 
Foto: (zleva) Karolína Kuršová, Zuzana Kuršová, Simona Šrůtová, Eva Heřmanová, Valérie Hradová 
a Pavla Křížová 
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Povelikonoční turnaj v Kladrubech 
 

Dne 22. 4. 2018 se od 10:00 hodin konal 
v tělocvičně ZŠ Kladruby již třetí turnaj 
v barevném minivolejbale, který pořádal oddíl 
OSR – opravu správní rošťáci Kladruby, DDM 
Stříbro. Tentokrát se z celkového počtu 
15 družstev zúčastnilo pouze 11, a to z důvodu 
rodinných oslav či nemoci. Přesto všechna 
družstva bojovala s velkým nasazením.  Hrálo se 

ve třech skupinách, ve dvou kolech a na čas, 
jeden zápas trval 8 minut. O celkovém vítězi 
rozhodl nejvyšší počet dosažených bodů.  Součástí celkového turnaje byla i hra 
družstev „Hledání pirátského pokladu“. I tuto aktivitu zvládly děti bezvadně 
a s přehledem. Na závěr celého turnaje bylo provedeno slavnostní vyhlášení 
vítězů.    

 
A to: ve skupině A: 
 

1. místo: Klára Kuršová, Jakub Kasl 
2. místo: Kateřina Stahlová, Pavel Kubizňák 
3. místo: Markéta Mašková, Ondřej Ďurinda 

 
ve skupině B: 
 

1. místo: Nella Trochová, Viktor Vačviric 
2. místo: Alžběta Kubizňáková, Ondřej Kasl 
3. místo: Rozárie Duspivová, Daniela Jamrišková 
4. místo: Dominika Lehečková, Eva Hradilová 

 
ve skupině C: 
 

1. místo: Lucie Hejplíková, Tobias Stahl 
2. místo: Daniela Böhmová, Jan Škubal 
3. místo: Filip Hejplík, Matyáš Horák 

4. místo: Jiří Martinec, Jan Vačviric 
 

Poděkování patří všem pořadatelům, rozhodčím, fotografům a zúčastněným 
rodičům i prarodičům. 

 

Miroslava Škorvánková 
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VÍTE, ŽE… 

 
 

 
… na Zelený čtvrtek proběhl na faře nultý ročník pečení velikonočního pečiva 
zvaného jidáše, v jehož samotném závěru přišel i nový pan farář P. Mgr. 
Miroslav Martiš, AChLJ; pro velký úspěch, kdy počet účastníků značně převýšil 
původní očekávání, se bude příští rok akce pravděpodobně opakovat 
 
… děti ze Včelařského kroužku mládeže společně s dětmi z kroužku Lidových 
tradic, rodiči a dalšími příchozími vynesli na konci března Moranu, čímž 

přivolali do Kladrub jaro 
 
… ve středu 16. května od 15:00 hodin proběhne v seniorparku u domu 
s pečovatelskou službou opékání buřtů s hudebním vystoupením (harmonika + 
vozembouch)… Zváni jsou všichni senioři! 
 
… 9. května proběhne v mateřské škole v Kladrubech zápis dětí pro školní rok 
2018/2019 
 
… na internetové úřední desce města je zveřejněn Závěrečný účet města 
Kladruby za rok 2017 
 
… procházky na Den Země a následného vyrábění z recyklovaných materiálů 
se v sobotu 21. dubna zúčastnilo přes 20 dětí se svými rodiči či prarodiči 
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