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SLOVO ÚVODEM 

 
 

Vážení spoluobčané, 
 

svůj třetí letošní příspěvek do kladrubského Zpravodaje píši právě, když 
začalo léto. Ano, to začalo, ale jen astronomicky, podle kalendáře. Podle 
teploměru to spíše vypadá, že se vrací zima. Je to o to horší, že jsme si již letos 
zvykli na tropická vedra, koupání v bazénu i na Výrově, nošení žabek a teď 
najednou abychom vytáhli zimní bundy, když nám teploty klesly o dvacet 
stupňů dolů. Doufejme, že se počasí zase umoudří a prázdniny budou mít děti 
(a vlastně i my, dospělí bez prázdnin) zalité sluncem. 

Přes léto budou v Kladrubech a okolí probíhat již započaté investiční akce. 

Bude dokončena přestavba bývalých školních dílen na posilovnu a zázemí 
pro víceúčelové hřiště. Stavební práce probíhají podle plánu a vedení města 

za účasti nadšenců z řad cvičenců připravuje plán vybavení posilovny tak, aby 
byl uspokojen co největší počet uživatelů posilovny – jak těch, co chtějí něco 
nabrat, tak i těch, co mají problém zcela opačný. 

Na minulém zasedání rady města jsme schvalovali smlouvu na vybudování 
in-line dráhy kolem fotbalového hřiště. Podařilo se nám sehnat dodavatele, což 
je v dnešní době skoro zázrak. Pryč jsou doby, kdy stavební firmy sháněly práci 
a skoro se podbízely cenou. Dnes je situace zcela opačná. Sehnat solidní firmu, 
která má kapacitu a nemá naplánovanou práci na řádku let dopředu, je 
problém. In line dráha tedy bude vybudována v letních měsících a naším 
úkolem je domluvit takový harmonogram, aby nenarušil některé tradiční akce 
na hřišti. 

Úspěšně jsme také vybrali dodavatele dopravního automobilu pro naši 
jednotku. Smlouva je podepsána a hasiči se mohou těšit na nový vůz značky 
Mercedes. Nevím, nevím, jak se jim ale bude loučit se starou Avií…. 

V letních měsících také bude probíhat akce na ozelenění Kladrub, kdy bude 
vysázen pás stromů kolem nové lokality Kladruby západ (samozřejmě kolem 
budoucí druhé etapy) a dále bude nově osázena Okružní ulice a část Stříbrské 
a Hřbitovní ulice. Na tuto akci se nám podařilo získat dotaci ve výši 1,5 milionů 
Kč, ve kterém je zahrnuta i péče o tuto zeleň na období tři roky odbornou 
firmou. Vzhledem k tomu, že momentálně je největší naděje na získání 

prostředků z operačního programu životní prostředí, máme dále požádáno 
o dotaci na revitalizaci městského parku (u školy) a prostoru u řeky (směrem 
ke klášteru za altánem) a dále o dotaci na rybník (směr Milevo). 

Vážení spoluobčané, doufám, že letní měsíce prožijete co nejpříjemněji. 
Pevně věřím, že si vyberete z pestré nabídky našich kulturních akcí, ať se jedná 
o Kladrubské léto, které již nabízí šest koncertů, nebo se potkáme na pouti – na 
náměstí, Sulanově statku či v muzeu. 
 

Vaše Svatava Štěrbová



ZPRÁVY MĚSTSKÉHO ÚŘADU       3/ 2018 

 

 

4 

 

ZPRÁVY MĚSTSKÉHO ÚŘADU 
 
 

Informace z jednání rady a zastupitelstva města 
 

Zasedání rady města v období od 9. 5. 2018 do 22. 5. 2018   
 
 

Rada města vzala na vědomí: 

 Žádost manželů Pokorných, Kladruby o pronájem pozemku v Kladrubech 

za účelem zřízení zahrady a zařazení žádosti do seznamu uchazečů  

 Žádost p. Pelánka, Kladruby o pronájem pozemku v Kladrubech za účelem 
zřízení zahrady a zařazení žádosti do seznamu uchazečů   

 Žádost Ing. Fictuma, Stříbro o zrušení žádosti o odprodej pozemku č. 28 

na p.p.č. 2493/32 v k.ú. Kladruby u Stříbra – lokalita Kladruby – západ 

 Žádost p. R. Daniela, Stříbro o odprodej pozemku č. 37 v lokalitě Kladruby 

– západ II. etapa pro výstavbu RD 

 Žádost manž. Davídkových, Zdiby o odprodej pozemků 1459/1 a části  

1642/1 a 1462/2 v k.ú. Brod u Stříbra s tím, že bude provedeno místní 
šetření 

 Požadavky p. Hory k provozu tábořiště na Výrově s tím, že dle finančních 
možností bude zajištěno 

 Žádost o odbahnění rybníčku v osadě Výrov s tím, že bude provedeno 

místní šetření 

 Žádost občanů obce Milevo o rozšíření dětského hřiště a vybudování 

venkovního přístřešku, bude řešeno v rozpočtovém opatření 

 Žádost p. A. Palečka, Stříbro o pronájem pozemků p.p.č. 2442, 2440 a 2441 

v k.ú. Kladruby u Stříbra za účelem udržení vodního života, napajedla 
pro zvěř a vodního ptactva, udržení zeleně a pořádku zdejších vodních 
ploch s tím, že bude provedeno místní šetření 

 Závady vyplývající z prověrky BOZP – oprava střechy na objektu v areálu 
Kladrubských lesů 

 

Rada města projednala a schválila: 

 Dodatek č. 3 pozemkové nájemní smlouvy ze dne 15. 3. 2010 mezi městem 
Kladruby a sl. Ž. Šnajdrovou o pronájmu části p.p.č. 2007 a části p.p.č. 
2013 v k.ú. Milevo od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2020 

 Záměr pronájmu p.p.č. 1114 v k.ú. Milevo o celkové výměře 2330 m2 

p. P. Naruševičovi, Milevo z důvodu údržby vodní plochy  

 Dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 12. 1. 2012 mezi městem  

Kladruby a spolkem „Léto Milevo“, z.s. v zastoupení pí Evy Vosecké, 
Babylon, Domažlice, za  účelem konání letních táborů na p.p.č. 1962, 1963  
a 1964 v k.ú. Milevo do 31. 12. 2020 
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 Žádost společnosti Zikostav, s.r.o., Plzeňská 41, Horní Sekyřany o zábor 
chodníku u RD, Husova 8 z důvodu opravy fasády a provedení hydroizolace 
dle PD 

 Žádost o pronájem části chodníku před restaurací U Koruny v Kladrubech, 

Revoluční 80 za účelem osazení restaurační zahrádky od 1. 5. 2018 
do 30. 9. 2018 

 Zařazení žádosti o byt do seznamu žadatelů, žadatelé p. V. Touš a 

sl. Sušická, Láz 

 Zařazení žádosti o byt do seznamu žadatelů, žadatelka pí M. Zámková, 

Kladruby 

 Zařazení žádosti o byt do seznamu žadatelů, žadatelka pí H. Cínová, Most 

 Vyřazení majetku města v hodnotě 113.884,- Kč dle přílohy 

 Cenovou nabídku Jaroslava Zabloudila, Stříbro na opravu sociálního 

zařízení v hostinci Brod u Stříbra za cenu (150.800,- – 182.882,- Kč + DPH) 

 Přidělení bytů v tomto pořadí:  

- č. 3 v č.p. 209 (2+1) – J. Šrámková, Šustrovi, Bebrovi 
- č. 4 v č.p. 403 (1+1) – J. Dvořáková, H. Zámková, Z. Hollá 
- č. 1 v č.p. 197 – Bebrovi 

 Smlouvu o dílo uzavřenou mezi městem Kladruby a firmou 4 SOFT, s.r.o. 
Tanvald, Šumburk nad Desnou, Krkonošská 625 na akci – Víceúčelové 
hřiště v MŠ Kladruby za cenu 467.335,- Kč bez DPH (565.475,35 Kč 

vč. DPH) 

 Cenovou nabídku zápůjčky statistického videoboxu od firmy Gemos 
Dopravní systémy, a.s., Hálova 47/12 Praha 9 na měření a zpracování 
dopravní statistiky v Kladrubech za cenu 25.725,- Kč vč. DPH  

 Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu 

o umístění stavby č. IV-12-0012956/ Kladruby, TC, p.č. 2493/16-
kNNVB/001 uzavřenou mezi městem Kladruby a ČEZ Distribuce, a.s. 
(lokalita Kladruby, západ – II. etapa) za jednorázovou náhradu ve výši 
55.767,- Kč vč. DPH 

 Nákup záložního čerpadla do kašny na náměstí od firmy Droojf Vejprnice 

za cenu 8.082,- Kč bez DPH 

 Cenovou nabídku J. Míky, Plzeň na rekonstrukci zvonků v Kladrubech, 

Zadní ul. čp. 356 a úpravu dveří pro odzvonění za cenu 19.860,- Kč bez 

DPH 

 Přidělení bytů: 

- Husova 197 – R. Valena a Š. Mikotová 
- Husova 209 – F. Kaňok 

 

Rada města nemá námitek: 

 K připravované stavbě dle předložené situace stavby „Kladruby, TC, p.č. 
2493/16 – kabel NN“, investor ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 

 K připravované stavbě „Dobíjecí stanice pro elektromobily – Kladruby“, 

investor ČEZ, a.s., Duhová 2, Praha dle předložené situace 
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 Ke změně užívání stavby rekonstruovaného objektu Eč. 2 Kladruby, 
Pozorka – 1. NP využití pro krátkodobé ubytování formou penzionu, 
investor M. Tolar 

 
Rada města doporučila: 

 ZM schválit odprodej  p.p. 185/38 v k.ú. Kladruby u Stříbra pí M. Petříkové 

aj. Šrámkové, Kladruby za cenu 162,- Kč/m2 a náklady spojené s prodejem 

 ZM schválit úhradu splátek dluhu na nájemném za v čp. 403 v Kladrubech 

ve výši 500,-Kč/ měsíc (splatnost dluhu 30 měsíců), celkový dluh 14.800,- 
Kč 

 

 

Zasedání zastupitelstva města dne 22. 5. 2018 
 
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí: 

 Územní studii městského hřbitova, Studii revitalizace veřejného 

prostranství návsi v sídle Brod u Stříbra, Studii revitalizace veřejného 
prostranství návsi v sídle Milevo a Studii revitalizace veřejného prostranství 
v sídle Tuněchody 

 Zápis č. 3 a 4/ 2018 ze zasedání finančního výboru města  

 Zápis č. 9/ 2018 ze zasedání kontrolního výboru města 

 
Zastupitelstvo města projednalo a schválilo: 

 Informaci o provedení zápisu ze zasedání ZM ze dne 28. 2. 2018 

 Informaci o činnosti rady města za uplynulé období a kontrolu usnesení 

 Účetní závěrku města Kladruby za rok 2017; kdy posoudilo:  

a) úplnost podkladů účetní závěrky; b) soulad podkladů účetní závěrky; 
c) kontrolní zjištění.  
ZM zjistilo, že předložená účetní závěrka poskytuje v rozsahu posuzovaných 
požadavků věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace 
účetní jednotky města Kladruby.  
ZM schvaluje výsledek hospodaření za rok 2017.  

 Bez výhrad závěrečný účet města Kladruby za rok 2017 v předloženém 

znění vč. zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města 

za rok 2017 

 Střednědobý výhled rozpočtu města Kladruby na rok 2018 – 2022 

 Vložení dat Územní studie městského hřbitova, Studie revitalizace 
veřejného prostranství návsi v sídle Brod u Stříbra, Studie revitalizace 
veřejného prostranství návsi v sídle Milevo a Studie revitalizace veřejného 
prostranství v sídle Tuněchody do evidence územně plánovací činnosti iLAS 
(lokální aktualizační systém), vedené Ústavem územního rozvoje ČR, jako 
podklad pro další rozhodování 
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 Odprodej pozemku p.p.č. 580/ 120 (pozemek č. 1) v k.ú. Kladruby u Stříbra 
o výměře 1334 m2 v lokalitě Kladruby – západ společnosti Ekonomické 
Stavby s.r.o., Ke Křižovatce 466, Zruč – Senec dle schválených podmínek 

 Splátkový kalendář na byt v čp. 403 v Revoluční ulici v Kladrubech na dluh 

na nájemném ve výši 14.800,- Kč, splátka 500,- Kč/ měsíc, splatnost dluhu 
30 měsíců 

 Smlouvu o vytvoření společného školského obvodu spádové mateřské školy 

uzavíranou mezi městem Kladruby a obcí Prostiboř 
 

Zastupitelstvo města neschválilo: 

 Pronájem části pozemků 580/2 v k.ú. Kladruby u Stříbra p. O. Naruševičovi, 

Kladruby za účelem využití jako manipulační plocha a zahrada, a to 

z důvodu realizace výstavby II. etapy RD – Kladruby – lokalita západ 
 

Zastupitelstvo města doplnilo: 

 Usnesení ze zasedání ZM ze dne 6. 12. 2017 č. 18/2017/II/9: 

- Odprodej pozemku p.p.č  580/125 a 580/124 v k.ú. Kladruby u Stříbra 
o výměře 865 m2 v lokalitě Kladruby – západ p. A. Geigerovi, Kladruby 
a Z. Zápárinyuk, bytem Ukrajina dle schválených podmínek  

 

Zastupitelstvo města uložilo: 

 Starostce města do příštího zasedání ZM připravit aktualizaci vyhlášky 
o místních poplatcích 

 
 

 

Irena Lőriková 
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Jednání starostky města 
 
2.5. 2018 – zasedání právní komise PK 

3.5. 2018   – jednání se zástupcem O2 

3.5. 2018 – jednání se zástupcem – Bulíček 

9.5. 2018 – zasedání rady města 

10.5. 2018 – jednání u Okresního soudu v Tachově 

11.5. 2018 – jednání s učitelkou ZUŠ Kladruby 

17.5. 2018   – jednání na SPÚ v Plzni – podpis smlouvy 

17.5. 2018   – jednání u Okresního soudu v Tachově (opatrovnictví) 

17.5. 2018   – jednání ohledně odpadového hospodářství v Krsech 

18.5. 2018   – jednání se zástupcem Tachovského deníku 

22.5. 2018   – zasedání rady města 

22.5. 2018   – zasedání zastupitelstva města 

24.5. 2018   – jednání s ředitelkou MŠ 

25.5. 2018   – účast na semináři o veřejném opatrovnictví 

28.5. 2018   – jednání s ředitelkou ZŠ 

28.5. 2018   – schůzka se zástupci Vak ohledně cesty k ČOV 

28.5. 2018   – schůzka se zástupcem pojišťovny Kooperativa 

29.5. 2018   – účast při kolaudaci RD v Kladrubech 

29.5. 2018   – účast při kolaudaci objektu ve Vrbici 

31.5. 2018   – zasedání rady SOČ v Černošíně (skládka) 

31.5. 2018   – zasedání členské schůze Stříbrského regionu 

   

1.6. 2018   – jednání se zástupcem rybářského kroužku 

13.6. 2018   – účast na konferenci o odpadech v Hradci Králové 

14.6. 2018   – účast na konferenci o odpadech v Hradci Králové 

18.6. 2018   – 
jednání se zástupcem firmy Gemos Dopravní systémy (měření 
a zpracování dopravní statistiky ve městě) 

18.6. 2018   – jednání se zástupcem firmy Zevyp 

19.6. 2018   – zasedání rady cestovního ruchu Tachovska v Chodové Plané 

20.6. 2018   – pasování předškoláků z MŠ na školáky 

20.6. 2018   – zasedání rady města 

21.6. 2018   – zasedání členské schůze SOČ v Černošíně (skládka) 

22.6. 2018   – jednání na krajském úřadu ohledně cyklotras 
  

 Irena Lőriková 
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Jak kompostovat 
 
Umístění kompostéru: 

- kompostér umístíme na zkypřenou hlínu, na rovnou plochu 

- do polostínu, nevystavujeme přímému slunci, dešti a větru 

 
Zásady kompostování 

- hrubé suroviny mícháme s jemnými, suché s vlhkými, suroviny „hnědé“ 
(s vysokým obsahem uhlíku) se „zelenými“ (s obsahem dusíku) 

- hrubší suroviny podrtíme na malé části velikosti palce 
- pouze z trávy kompost většinou nevznikne – na 30 dílů hůře 

rozložitelných materiálů (dřevo, zelenina, sláma) by měl být 1 díl rychle 

rozložitelných, měkkých, šťavnatých materiálů (tráva) 
- kompost by neměl být příliš vlhký, pokud prší, je vhodné jej přikrýt 

- obsah kompostéru je nezbytné promíchávat a tím umožnit dostatečný 

přístup kyslíku, kompost tedy musíme po několika týdnech prohazovat 
 

Suroviny vhodné ke kompostování: 
- tráva, listí, sláma 
- bioodpad z domácností 

- zbytky ovoce, zeleniny 

- káva, čaj 

- rozdrcené skořápky z vajíček 
- květy, listí 

- posekané, nadrcené větve 

- třísky, piliny, hobliny, kůra 

- popel ze dřeva 
 
Suroviny nevhodné ke kompostování: 

- zbytky potravin (vařené zbytky jídla) 

- kosti, odřezky masa, tuky, 

- ryby, mléčné výrobky 

- rostliny množící se řízkováním (maliník, růže…) 
- oddenkový plevel 

- rostliny napadené chorobami 

- pecky, skořápky ořechů, listy ořešáku 
- slupky melounu, kokosu, atp. 

- popel z uhlí, cigaret 

- časopisy, barevně potištěný papír 

- plasty, kovy, sklo, kameny 
 
Více informací na http://www.odpadovecentrum.cz/jak-kompostovat 
 

 redakce 
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Základní škola informuje: 
 

Střípky ze ZŠ… 
 

 24. 4. Třeťáci a páťáci navštívili výukový program v plzeňské ZOO… 

 27. 4. V Tachově se konalo okresní kolo dopravní soutěže BESIP, kterého se 
zúčastnila dvě družstva z naší školy. Mladší žáci se umístili na pěkném 
pátém místě a starší skončili třetí. Gratulujeme  

 3. 5. Žáci 5. a 6. třídy zhlédli představení „Tajemný hrad v Karpatech“ 

v plzeňském divadle Alfa… 

 Téhož dne jsme přijali pozvání partnerské školy z Altenstadtu 

na tematickou exkurzi do bývalého koncentračního tábora Flossenbürg. 
Žáci osmých a devátých tříd z Kladrub a Altenstadtu si návštěvou 
připomněli utrpení tisíců obětí v době druhé světové války… 

 11. 5. K příležitosti Svátku matek vystoupili žáci 5. třídy v DPS Kladruby, 

13. 5. pak vybraní žáci zpívali a recitovali na koncertě v kladrubském 
muzeu… 

 16. 5. Zajímavé promítání a vyprávění o Kubě měli možnost zhlédnout žáci 

5., 7. a 8. třídy ve Stříbře... 

 22. 5. byl ve znamení Atletického dne pro 1. stupeň. Děti z 1. – 5. třídy 

soutěžily v atletických disciplínách na fotbalovém hřišti… 

 28. 5. byl v učebně chemie a fyziky k vidění Workshop, tentokrát zaměřený 

na chemické pokusy… 

 29. 5. Žáci 3. a 5. třídy vyjeli na exkurzi do Kladské. I přesto, že 

průvodkyně z důvodu nemoci odřekla účast, vše zdárně dopadlo. Pan učitel 
Kasal se ujal slova a situaci zachránil  

 28. 5. Vybrané školy z celé České republiky se zúčastnily dotazníkového 

šetření, které se týkalo zdravého stravování. Mezi nimi byla vybrána 
i ta naše a žáci 5., 7. a 9. třídy odpovídali na otázky týkající se jejich 
stravovacích návyků. Jíme opravdu zdravě??? 

 30. 5. Třeťáci a čtvrťáci ukončili plavecký výcvik v Tachově a získali „Mokré 
vysvědčení“… 

 1. 6. Spoustu času věnovali učitelé přípravě zábavných soutěží ke Dni dětí. 

Ale pořádný liják všechny plány zhatil a spousta rodičů si tak musela 
odvézt své „promočené“ potomky domů. Doufejme, že náhradní termín 
v posledním červnovém týdnu konečně vyjde! 
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 4. 6. Deváťáci připravili „Pohádkový les“ pro děti z MŠ… 

 7. 6. Pan Pavel Šimek provedl vyhodnocení celoročního sběru víček z PET 
lahví a odměnil všechny zúčastněné zákuskem, první tři žáky pak dortem 
a diplomem  

 9. 6. Třetí letošní závod Překližka Cupu se konal v tělocvičně kladrubské 
školy /více v článku/… 

 13. 6. si deváťáci zajeli pohrát do Prahy na Vědohraní… 

 20. 6. k nám zavítá Divadlo Slunečnice s netradičním hudebním pořadem 

pro 4. – 9. třídu. Jak to dopadne? 

 

Poděkování 

Jménem základní školy a malých čtenářů děkuji paní Kolínové z Telic za 
darování krásných knih do žákovské knihovny  

 

Pavel Nový 
 
 
 
 
Soutěž mladých cyklistů Besip 

 
Pátek 27. 4. byl pro několik žáků naší školy 

soutěžním dnem, dva týmy se zúčastnily soutěže 
Besip. Týmy byly tvořeny dvěma chlapci a dvěma 
děvčaty. Za mladší jeli: Markéta Čepičanová, Tereza 
Burešová, Ondřej Ďurinda a Michal Benda, za starší 
pak Filip Rohm, Michal Varga, Isabela Igerská a Eva 

Heřmanová. Všichni byli vybráni ve školním kole 
soutěže a na okresní kolo se důkladně připravovali.  

Po příjezdu jsme trochu znervózněli, dopravní 
hřiště bylo velké, ale nakonec to bylo jednodušší, než 
jsme si mysleli. 

Jako první úkol byla zdravověda, kterou jsme všichni zvládli na jedničku. 
Poté následovaly testy, mladší tým měl s testy trochu problém, ale zvládli jsme 
to všichni. Další úkol bylo dopravní hřiště a na konec přišla jízda zručnosti. 

Mladší tým skončil celkově na 8. místě a starší tým po sečtení bodů odjel 
s krásným a vydřeným 3. místem. Užili jsme si to ale všichni a odvezli si krásné 
ceny. 
 

Eva Heřmanová, VIII. 
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Den Země 

 

V pátek 20. 4. se v naší škole konal Den Země, je to již dlouholetá tradice. 
Jednotlivé třídy chodí vždy uklízet do okolí Kladrub, 9. třída odváží 
elektroodpad, první stupeň uklízí v okolí skládky...  

Naše osmá třída šla tento rok směrem k lázskému letišti, všude se 
povalovaly plachty, kabely, pneumatiky atd. Z několika plachet vyběhly i myši. 
Po úklidu jsme za odměnu opékali buřty a pak stále hladoví šli ještě na oběd. 

 

Adéla Jašová, VIII. 
 

 
 
Exkurze Flössenburg 

 
Ve čtvrtek 3. května vyrazila osmá a devátá třída do německého města 

Flössenburg, kde byl dříve koncentrační tábor.  
Měli jsme zde prohlídku, paní průvodkyně nás provázela po prostorách 

tábora, vyprávěla, co se zde dělo, co vězni museli dělat, jaké práce vykonávat, 
jak zde žili, co jedli… a různé příběhy o tomto místě. 

Pak jsme se dívali na film, kde pamětníci vyprávěli, co zde zažili. 
Nakonec jsme s žáky z partnerské německé základní školy v Altenstadtu 

na oběd, potom jsme se rozloučili a jeli domů. 
 

David Havránek, VIII. 
 

 
 
Promítání o Kubě 

 
Ve středu 16. 5. jsme ráno vyrazili autobusem do Stříbra, společně 

s 5. a 7. třídou jsme se zúčastnili promítání o Kubě. Bylo to velmi zajímavé, 
promítání trvalo asi hodinu, poté následovaly různé dotazy. 

Po skončení jsme šli na náměstí, kde byl chvíli rozchod. Potom jsme už 
všichni vyrazili pěšky zpátky do Kladrub. 
 

Milan Brzobohatý, VIII. 
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Historický jarmark 
 
V sobotu 19. května jsem vyrazila na nádvoří kláštera prodávat výrobky 

za naši školu. Měla jsem trošku obavy, že tam budu sama, protože tentokrát se 
na prodej nikdo moc nehlásil. Když jsem přišla, našla jsem náš stánek a zjistila, 
že jsme tam s Dáňou a Zuzkou. 

Já jsem měla na starosti pokladnu, na začátku jsem byla trochu zmatená 
a všechno jsem musela počítat na kalkulačce… Dáňa společně s paní učitelkou 
Dusíkovou povídali něco k výrobkům a Zuzka s panem učitelem Kindelmannem 
se starali o květiny. 

Stihla jsem si prohlédnout i ostatní stánky, dali jsme si klobásu, byla 

dobrá. Celý program byl skvělý, člověk se tam nenudil, vystupovaly tam i děti 
z hudebky. 

Pan učitel s paní učitelkou byli fajn, byla s nimi legrace. Bylo to super!  
 

Valerie Šmídová, VIII. 
 
 

 
FOTO: Stánek ZŠ na Historickém jarmarku 
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Mateřská škola informuje: 
 

Návštěva Divadla Alfa v Plzni 
 
Koťata, Sluníčka a Broučci s Beruškami dostali k MDD 

dárek, návštěvu divadla ALFA v Plzni. 
Děti zhlédly pohádku „Umanutá princezna, aneb Tak 

teď vím, kam chodí krab od dvanácti do tří“. Jednalo se o 
italskou hudební pohádku. Seznámili jsme se s obrovitým krabem, umanutou 
princeznou Marfou, která se snaží získat čarovný květ, aby zachránila zakletého 
prince Bruna. 

Jak už to bývá, vše v pohádce dobře dopadlo a my jsme se v pořádku vrátili 

zpět do MŠ. 

Šárka Ježová 

 
               FOTO: MŠ v Divadle ALFA 

 
 

Pohádkový les 
 
 Děti z 9. třídy ZŠ v Kladrubech připravily pro Koťata, Sluníčka, Broučky 

a Berušky překvapení – Pohádkový les. 
 Děti z MŠ procházely stanoviště, kde plnily různé úkoly a setkávaly 

se s pohádkovými bytostmi. Navštívily Popelku, Sněhurku, čerty, vodníky 
a další. Skládaly obrázky, snažily se uhodnout hádanky, skákaly v pytli, chytaly 
ryby a házely na cíl a také si procvičily postřeh. 

Na závěr si zasoutěžily i paní učitelky v hodu na cíl za velkého povzbuzování 
dětí z mateřinky. Všechny skupinky dětí zvítězily a byly odměněny sladkostmi 
a diplomem. Dopoledne jsme si užili a tímto děkujeme dětem ze ZŠ a jejich 
vyučujícímu p. Kindelmannovi. 

 

                                                Šárka Ježová, Petra Kertysová 
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 FOTO: Pohádkový les připravený deváťáky ZŠ 

 
 

Předškoláci v knihovně ve Stříbře 
 
Předškolní děti ze třídy Koťat a Sluníček navštívily knihovnu ve Stříbře. 

Ve stříbrské knihovně nás přivítala paní B. Solová. Děti seznámila s prostředím 
dětského oddělení v knihovně. Paní knihovnice nám přečetla úryvek popletené 
pohádky, hádanky a rýmování od J. Žáčka. Provedla nás dětským oddělením, 
abychom se dozvěděli, kde jsou knihy naučné, pohádkové, pro kluky i holčičky 
a také časopisy. Paní Solová dětem vysvětlila, že mohou zdarma získat 
průkazku do knihovny a stát se „čtenáři“. 

Na závěr jsme i mohli prohlédnout knihy i časopisy. Paní Solové děkujeme 
za poutavé vyprávění o knihách a doufáme, že její láska ke knihám „nakazí“ 
i školkové děti a stanou se z nich opravdoví čtenáři. 
 

                                          Šárka Ježová, Petra Kertysová 
 

  
FOTO: Předškoláci ve stříbrské knihovně 

 

 



INFORMACE ORGANIZACÍ A SPOLKŮ      3/ 2018 

 

 

17 

 

Den Země v MŠ Kladruby 
 
Koťata z MŠ Kladruby se pilně celý týden připravovala na Den Země. Nejen 

Koťata, ale i Sluníčka a Broučci s Beruškami měli připraveny svoje činnosti 
a aktivity související s tímto svátkem. 

Děti ve třídě Koťat začaly výrobou kontejnerů na třídění odpadů. Jejich 
úkolem bylo přinést z domova odpadový materiál, který pak formou hry správně 
třídily do kontejnerů. 

Naučili jsme se píseň „Třídíme odpad“ a báseň „Kontejnery“, to se dětem 
opravdu líbilo, protože to bylo něco nového a zajímavého. Ještě jsme si zahráli 
na „Smeťáky“, ze kterých šel opravdu strach. Děti se jako mávnutím 
kouzelného proutku proměnily v tyto „smeťákovské bytosti“, které žijí 

na skládce a řádění za doprovodu písně „Smeťáci“, mohlo začít. 
Odpadový materiál, který jsme třídili, nezůstal bez povšimnutí. Ze zbytků 

alobalů, igelitu, kelímku od jogurtů, drátků, provázků, špulek, roliček a mnohého 
dalšího, vyrobily děti ještě zmiňované „Smeťáky“. Dílo se jim opravdu zdařilo 
a ony byly náležitě pyšné. Z vytříděných PET lahví jsme vytvořily krásné květiny 
a sluníčka pro radost. Děti se opravdu činily a jejich výrobky stály za to. 

Nezapomněli jsme ani na úklid přilehlého okolí MŠ a části lesa. Děti byly 
vybaveny ochrannými rukavicemi a pečlivě sledovaly a vybíraly, co do lesa 
nepatří. 

Na závěr týdne jsme se vypravili na návštěvu skládky, kde nám podal 
odborný výklad p. Koprna. Děti zajímalo, kolik je na skládce odpadků, jak 
dlouho se může skládka naplňovat, jaké odpadky na skládce najdeme a hlavně, 
jestli se v té hromadě odpadků nenašel nějaký poklad. Děti byly ujištěny, že 
poklad se opravdu nenašel, ale takovým pokladem pro skládku je kompaktor, 

stroj, který skládku obhospodařuje. 
Celý týden jsme si s tématem „Ekologie“ opravdu užili. Děti se naučily třídit 

odpad, získaly povědomí o tom, proč musí být naše Země „čistá“ a musíme se 
o ni starat. Můžeme jen doufat a přát si, aby jim toto předsevzetí „starat se 
o naši Zemi“ vydrželo až do dospělosti. 
 

Petra Kertysová, ŠárkaJežová 
 

  
FOTO: Den Země v MŠ 
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Koťata v Techmanii 
 
Koncem května se předškoláci ze třídy Koťat vydali na výlet do Plzně, kde 

navštívili Techmanii. 
Prvním velkým zážitkem byla jízda vlakem do Plzně. Děti byly nadšené, jízda 

rychlíkem se jim opravdu líbila. Po příchodu do Techmanie jsme se náležitě 
posilnili a prohlídka expozic mohla začít. Vyzkoušeli jsme všechno možné – 
vytahovat se lanem do výšky za pomoci vlastní váhy, sledovat koloběh vody 
v přírodě, vytvořit „zamrzlý stín“, navštívit strašidelný hrad, předpovídat počasí 
a mnoho dalšího. 

Po zevrubné prohlídce všeho možného jsme se nasvačili a vyrazili na cestu 
domů. 

Koťata si výlet užila a s nadšením svoje zážitky sdělovala mladším 
kamarádům, na které výlet teprve čeká. 

Petra Kertysová, ŠárkaJežová 
 

  
FOTO: Koťata na exkurzi v Techmanii 
 
 
Léto v zahradě – Ekoprogram 
 

Paní Čechurová nás ke konci května ve třídě Koťat navštívila s programem 
„Léto v zahradě“. Přivítala nás spolu se svým kamarádem Šimonem a zábava 

mohla začít. 
Dozvěděli jsme se a vyzkoušeli jsme si spoustu zajímavých věcí. Vyfotili 

jsme rostliny za pomoci sluníčka, vyrobili jsme si náramek z květů a trávy 
a také jsme pozorovali, co se děje v trávě a kolem nás pomocí zrcátka. Zahráli 
jsme si na motýly, kteří pomocí sosáčků sosali nektar, a vybarvili jsme krásné 

dárkové tašky na již zmíněný náramek. Vybarvovali jsme pomocí květů 
pampelišek, pivoňky a použili jsme i trávu. 

Dopoledne nám uteklo jako voda a my jsme zase byli bohatší o nové 
zkušenosti a zážitky. Všichni jsme si to užili a těšíme se na další program. 
 

Petra Kertysová, ŠárkaJežová 
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FOTO: Ekoprogram s Petrou Čechurovou 
 
 
Den matek v muzeu 

 
Druhou květnovou neděli se děti ze třídy Koťat zúčastnily kulturního 

programu v muzeu. 
   Předškoláci vystoupili s krátkým pásmem básní, písní a tanečků, které 

měli připravené pro všechny maminky a babičky k svátku. 
  Za svou snahu byla Koťata odměněna velkým potleskem a pochvalou 

od svých nejbližších. 
 

Petra Kertysová, ŠárkaJežová 
 

 
FOTO: Koncert ke dni matek v kladrubském muzeu 
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Sportovní hry ve Stříbře 
 
Koťata spolu se Sluníčky se zúčastnila Sportovních her ve Stříbře. Naší 

účasti předcházela důkladná příprava a trénování všech disciplín. 
Po příjezdu do Stříbra jsme šli procházkou parkem na stadion. Před 

zahájením sportovního klání se děti posilnily svačinou od paní kuchařky a pak 
už se mohlo začít soutěžit. Děti se s velkým nasazením a odvahou pustily 
do všech disciplín – skok v pytli, hod na cíl, překážková dráha, štafetový běh 
a pětiskok. 

Úsilí Koťat a Sluníček se opravdu vyplatilo. Jejich výkony byly oceněny 
první místem se spoustou odměn a čestným diplomem. 
 

Petra Kertysová, ŠárkaJežová 
 

  
FOTO: Sportovní hry ve Stříbře 

   

 
Sluníčka mezi KOŘENY 
 

Výlety – každý je má rád a děti se na ně těší. Zažívají při nich různá 
dobrodružství, objevují vždy něco nového a zajímavého, seznámí se 
s netradičním prostředím nebo se mohou na běžné věci dívat jiným pohledem. 
A to se přihodilo i našim nejstarším dětem od Sluníček. Měly možnost se 

podívat do podzemí a to ve zmenšené podobě. Překročily totiž bludný kořen, 
rázem se zmenšily, a mohly tak probíhat krtčími chodbičkami, pozorovat 
rozmanitý hmyz žijící ve spleti kořenů stromů. Seznámily se s křečkem Hugem 

a s ním společně obdivovaly kořenovou zeleninu gigantických rozměrů. Ptáte se, 
kde to všechno bylo? Sluníčka se vypravila totiž vlakem do Západočeského 
muzea v Plzni na výstavu Kořeny. 

Tvůrci tohoto projektu spojili pohádkovou hravost s naučnou částí 
podzemního života a připravili pro děti velmi poutavou podívanou. Část výstavy 
byla sestavena z výtvarných prací dětí z uměleckých oborů ZŠ. 
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Když Sluníčka dostatečně nakrmila krtka žížalami a vynořila se 
z podzemních chodbiček na povrch, měla možnost si zahrát známou pohádku 
O řepě. A tak děti tahaly a tahaly, až obrovskou řepu společnými silami ze země 
vytáhly. 

Vláčkem jsme se všichni zase vrátili zpátky – svačinky byly dojedené, 
nožičky uběhané a zážitky z výletu véééééééliké! 
 

    Zuzana Křížová 
 

 
FOTO: Sluníčka na výstavě kořeny v Západočeském muzeu v Plzni 
 
 
Divadla ve školce 
 

Herce divadla „Ondřej“ dobře známe, přijedou vždy s novou pohádkou. 
Tentokrát jsme viděli „Indiánské příběhy“. Pohádky byly spíše pro předškolní 
děti, ale indiánské převleky i písničky se líbily i našim nejmenším. Dokonce se 
příběhů samy děti účastnily. Velké děti sehrály roli indiánské babičky, 

kamaráda, či orla. 
Novým divadlem pro nás bylo divadlo „Hra“. Herci přijeli z Plzně a zahráli 

nám pohádku „Zvířátka a loupežníci“. 
 

Eva Pomyjová, Marcela Jandíková 
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FOTO: Představení divadla Hra v MŠ 

 
 

Berušky a Broučci ve Stříbře 
 

Na červen se vždy moc těšíme. Je naplněn radovánkami a výlety. Vždy 
samotný začátek měsíce patří našim dětem. A tak jsme u Berušek a Broučků 
tento velký svátek oslavili hrami a soutěžemi, za které jsme dostali velkou 
medaili a krásný „beruško-broučkovský diplom“, sladkosti a nanuka. Náš velký 
den jsme si moc užili a už jsme se těšili na společný výlet do Stříbra. 

Ráno jsme spěchali na autobus, který nás dovezl na autobusové nádraží, 

ze kterého je to jen malý kousek do MŠ v Pastýřské ulici. Potkali jsme několik 
malých kamarádů, kteří kráčeli právě do té své školky, a my dostali nápad, že 
je všechny pozdravíme a na jejich školku „mrkneme“. Paní učitelky z Berušek 
nás přijaly s otevřenou náručí a za to jim chceme moc poděkovat! Společně 
jsme si zatančili a paní učitelky nám také ukázaly svou kuchyňku, herničky, 
ložnici a posteskly si, že tato školka končí a v září budou otevírat novou MŠ 

jinde. Přejeme jim, ať se jim v nové líbí stejně jako v té staré, neboť to tam mají 
moc hezké. Když jsme se rozloučili, naše kroky mířily k lékárně na poliklinice, 
kde nás čekala maminka Míši Krejčího. Ukázala nám celou lékárnu 
a na posilnění na naše další putování nám dala moc dobré lízátko a přidala 
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i omalovánku na doma. Moc děkujeme. Pak jsme si prohlédli kostel a zamířili 
do Minoritských zahrad. Tam jsme se nasvačili, prošli všechny cestičky, 
spočítali schody a stromy, které jsme se snažili i poznat, společně se vyfotili 
u našich kamarádek berušek. Nevadí, že byly plechové Zkratkou kolem muzea 
jsme došli do DDM Kaštánek, kde nás přivítal tatínek Toníčka Čechury s paní 
Marcelou Šulcovou. Společně nám ukázali prostory DDM a zavedli nás 
do tělocvičny, kde jsme si mohli pořádně užít legraci na kruzích, s obrovským 
míčem Kin-ballem i na „motorkách“. Také jsme navštívili herničku pro 
nejmenší, kde jsme si parádně zařádili.  

A už nás čekala hračkárna, kde jsme dostali na prohlížení katalogy pro 
holky a kluky. Rádi v nich totiž listujeme. Na závěr našeho výletu jsme si dali 
sladkou tečku v podobě výborné točené zmrzliny, kterou jsme si vychutnali 

u poledníku. Na výletě se nám moc líbilo. Důkazem je naše šatna ve školce 
vyzdobená obrázky z výletu ze Stříbra. 

 

Marcela Jandíková 
 
 

  
 

  
FOTO: Výlet Broučků a Berušek do Stříbra 
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Svět z papíru 
 

Kdybyste někdo náhodou nevěděl, co všechno se dá dělat a zažít s listem 
papíru velikosti A4, zeptejte se jakéhokoliv kamaráda ze školky. My jsme totiž 
byli součástí unikátního představení Tance Praha v kladrubském klášteře 
ve čtvrtek 14. 6. 2018. Tolik legrace jsme s papírem už dlouho nezažili. 

Čtyři tanečníci nás všechny pozvali do tanečního prostoru, abychom s nimi 
balancovali s papírem, tančili s ním, hledali papírové cestičky, které nás 
vyvedou z neznáma. Atmosféru doplňoval muzikant svou hrou na pozoun. 
Všichni jsme si zatančili i zařádili a předškoláci ještě skládali z papíru origami. 

My menší jsme byli na návštěvě v kostele. Chytili jsme se za ruce a udělali hada 
a pokusili se změřit délku kostela, ale i když jsme byli pěkně dlouhý had, 
dosáhli jsme jen do půlky. S kamarády jsme se za chvíli setkali znovu venku. 
Rozloučili jsme se potleskem a poděkováním s tanečníky a pospíchali do školky 
na dobrý oběd! 

 

   Eva Pomyjová 
 

 
FOTO: Speciální představení Tance Praha pro MŠ 
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Výsledky „Zápisu do MŠ“ 
  
V současné době se dostávají k rodičům, kteří přišli projevit 9. 5. 2018 

zájem o umístění svého potomka do Mateřské školy Kladruby na školní rok 
2018/ 2019, „Rozhodnutí o přijetí “. 

V loňském roce nebylo možné přijmout k docházce přes kapacitu 10 dětí, 
proto jsme očekávali i letos větší nával.  

Ale opak byl pravdou – letos se přihlásilo pouze místních 18 rodičů. 
Naší nejistotou je (ač máme delší dobu zažádáno), že zatím nemáme pro 

další dva roky přiznanou pozici chůvy, takže ještě nelze přijmout dvě 2,5 leté 
děti. Proto s nimi nemůžeme zatím počítat. 

Závěrem se dá říci, že do naplnění kapacity můžeme ještě přijmout 

do konce srpna 2018 další 4 – 5 dětí. 
 

Alena Medová 
 
  

Omezení provozu MŠ Kladruby v červenci a srpnu 2018 
  
MŠ Kladruby oznamuje, že prázdninový provoz v červenci a srpnu 2018 

bude omezen v termínu od 23. 7. do 17. 8. 2018. Docházející děti budou 
vzdělávání platit pouze za  měsíc červenec – tzn. 500,-. 

 

Alena Medová 
 
  

Pozvánka do  Mateřské školy Kladruby 
  
Zveme kladrubskou veřejnost v sobotu dne 22. 9. 2018 od 13.00 hod. a od 

10.00 hod. pak bývalé pracovnice a členy zastupitelstva města na oslavu 
40. výročí otevření Mateřské školy Kladruby. 

Tímto prosíme bývalé pracovnice MŠ z Kladrub a blízkého okolí (nemáme 
všechny kontakty), aby se telefonicky či osobně přihlásily k účasti na setkání 
v MŠ, popřípadě pomohly najít chybějící kontakty.  

Předběžně máme v úmyslu nabídnout např. Den otevřených dveří, ukázku 
středověkého šermu, vystoupení bubeníků, cestu pohádkovým lesem a jiné 

činnosti a zábavy pro děti i dospělé. 
Doufáme, že nám bude přát počasí, neboť valná část oslav se bude 

odehrávat na zahradách MŠ a o mokrou variantu opravdu nestojíme! 
Organizace i harmonogram akce ještě upřesníme v letáčcích, které budou 

včas vyvěšeny na patřičných místech, a slyšet bude o ní  i ve veřejném hlášení 
MěÚ. 

Všichni jste zváni, přijďte v hojném počtu, ať společně vzdáme hold naší 
„čtyřicetileté“ dámě. 

 

Alena Medová 
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 Realizace nových hracích ploch na zahradách MŠ 

                 
Díky vstřícnosti MěÚ v Kladrubech vzniknou na zahradách MŠ nové hrací 

plochy. 
Oslovena byla firma 4Soft, která pracuje s barevnými pryžovými materiály 

a do vytvořené kompozice dovede začlenit různé prvky určené k rozvoji hlavně 
hrubé, ale i jemné motoriky dětí. 

Mělo by vzniknout jedno multifunkční hřiště, kde lze provozovat hokej, 
fotbal, házenou i košíkovou. 

Zároveň jindy mohou děti využít okraj i střed hřiště k dopravní výchově 
s dopravními symboly a v neposlední řadě i jako atletickou dráhu. 

Na druhém hřišti ve svahu ze severu je navržena hlavně pro naše nejmladší 
skluzavka s lezeckými úchopy a lanem ke šplhání. Nesmí zde chybět ani 
houpací prvky, možná je i trampolína a zábavná hra „mraveniště“. 

Veškeré práce mají být dokončeny do konce srpna 2018 a firma 4Soft by 
obě hřiště měla předat ke spokojenému, bezproblémovému a bezpečnému 
užívání všem třem třídám MŠ. 

 

Alena Medová 
 
                                
  

 

 
 
 
 
 
 

Víte, že: 
  

 děti z MŠ navštívily v kladrubském muzeu výstavu panenek a autíček  

 nadále probíhají ve třídě Sluníček odpolední semináře o čtenářské 

pregramotnosti za účasti učitelek ZŠ a MŠ 

 14. 5. proběhlo fotografování dětí předškolních na pamětní knížku 

i ostatních dle zájmu rodičů 

 děti ze všech tříd se zúčastnily EKO programu „Léto v zahradě“ 

 13. 6. kreslily děti křídami na náměstí svého hrdinu 

 20. 6. se uskuteční na MěÚ slavnostní rozloučení se všemi předškolními 

dětmi 

 22. 6. pojedeme s dětmi tradičně na školní výlet do Lvíčka Plzeň 

 

Alena Medová  



INFORMACE ORGANIZACÍ A SPOLKŮ      3/ 2018 

 

 

27 

 

ZUŠ informuje:  
 
Žáci hudebního oddělení pobočky ZUŠ v Kladrubech zahráli druhou 

květnovou neděli k Svátku matek všem maminkám, babičkám, tetám i ostatním 
posluchačům, kteří přišli do sálu kladrubského muzea. Hudební dárek se 
skládal hlavně z písniček ať už zahraných na flétny, kytaru, klavír, klávesy. 
Jako hosty si pozvali děti z MŠ a I. st. ZŠ, které doprovodili muzikantskou část 
přednesem básní pro maminky. 

Žáci HO též vystoupili v květnu na vernisáži VO pob. ZUŠ Kladruby, která 
se konala v dětském odd. knihovny ve Stříbře. Zaměření tentokrát bylo: 
Písničky z pohádek. 

Závěrečný koncert ZUŠ se konal 19. 6. Zde všichni žáci ZUŠ předvedli, co se 

za rok naučili. Zahráli na všechny nástroje, které se v ZUŠ učí (flétny, kytary, 
klavír, elektronické klávesové nástroje, trubka) od těch nejmenších – přípravky 
a 1. ročníku až po nejstarší. Letos absolvovala II. st. ZUŠ Lucie Kollerová. 
Přejeme jí hodně úspěchů při studiu na VŠ. 

 
Cavalla 

 
Soubor historické hudby Cavalla vystoupil na Historickém jarmarku 

19. května. Jarmark se konal na nádvoří kladrubského kláštera. Mladí 
muzikanti vystoupili v dobových kostýmech, zahráli veselé renesanční skladby, 
které zaznívaly na podobných akcích před 300 lety. 

Další akcí byl Májový koncert na nádvoří muzea ve Stříbře. Zde doprovodili 
komorní pěvecký sbor Cantus. 

 
Cavalla Canor 

 
Soubor středověké hudby Cavalla Canor, který se skládá z dospělých hráčů 

Cavally a kde kromě instrumentální hudby zní také zpěv středověkých písní, 
vystupuje na akcích historického rázu. V letošní sezoně chystá vystoupení 
na hradě Klenová, na zámku Toužim, Zelená Hora (mimořádné otevření zámku 
v červenci), Chyše, v klášteře Teplá apod. Vydal své první promo CD, které si 
můžete zakoupit u členů kapely nebo na nějaké historické akci. 

 

Corchen 
 
Kapela celtic music z Kladrub se letos účastnila keltského festivalu 

na hradě Rýzmberk – Gabrétské Keltohraní. Další festival, na kterém 
vystoupila, se konal v městečku Úterý. Na festivalu folk & country si zahráli 
s ostatními renomovanými kapelami a sklidili velký úspěch. Další tradiční akcí 
byl Klášterní Slunovrat. Na nádvoří kláštera bylo možné kromě tradiční keltské 
hudby, skotského dudáka, vikingského koně a tradičních tanců zatancovat si 
společně kolem mystického ohně a přivítat léto podle tradice našich předků. 

 

 Stanislava Šmahelová 
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Regionální muzeum Kladrubska informuje: 
                                                                              

V recepci RMK  
 

 v muzeu budou během prázdnin ke zhlédnutí dvě 

výstavy – Indiáni našima očima (kde jsou pro malé 
návštěvníky připraveny otázky a úkoly) a Zlaté 
české ručičky  

 v recepci muzea jsou v prodeji nové upomínkové 

předměty 

 od začátku července jsou v prodeji lístky 

na Kladrubské hudební léto 
 

kolektiv muzea 
 
 
Vernisáž výstav Indiáni našima očima a Zlaté české ručičky  

 
Letošní poslední předprázdninová vernisáž výstav byla ve znamení indiánů 

a kutilství. V patře muzea se můžete přenést do světa prérijních indiánů 
a obdivovat obrazy inspirované indiánskou tématikou. V menším výstavním 
prostoru v přízemí jsou k vidění zbraně vyrobené domácími kutily a zabavené 
v rámci domovních prohlídek, razií a perlustrací osob. 

Vernisáž začala mimořádně již před muzeem zasvěcovacím rituálem 
a posléze se hosté přemístili k hudebnímu doprovodu do muzea. Autor výstavy, 
pan Konečný, během večera ochotně zodpovídal dotazy a kromě klavírního 
doprovodu si bylo možné poslechnout i indianský zpěv a bubnování.  

Obě výstavy můžete navštívit až do 15. září.  
 

Kateřina Karasová 
 

 
Indiáni našima očima 

 
Indiáni našima očima – tak pojmenovali svoji výstavu tři chlapíci z několika 

současných indiánských kmenů fungujících na území České republiky. Zní to 

sice zvláštně, ale opravdu je v naší republice společenství nadšenců, kteří se 
snaží žít v souznění s přírodou, znají historii severoamerických indiánů 
a používají jejich zvyky a tradice. Jedná se o občanské sdružení Indian Corral 
Westerners International, z.s. a založené bylo již v roce 1990. Každý kmen, 
stejně jako kdysi  v Americe i u nás, má své jméno. Výbavu, tabatěrky, zbraně, 
šperky, teepee a další si vyrábějí sami. A s tím pak několikrát do roka pobývají 
v přírodě a pořádají dokonce i tábory pro nejmenší. Příslušník kmene Lakotů si 
povzdechl, že bohužel  ti pak v teenegerském věku skupinu většinou opouští. 
V době notebooků, tabletů, mobilů a Harryho Pottera se prostě indiáni už 
„nenosí“. 
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Po indiánsku byla i vernisáž této krásné, zajímavé a opravdu netradičně 
zpracované výstavy zahájena. V pátek 15. června úderem 18 hod. na kostelních 
hodinách zapálil představitel kmene Bílé Vrány se svým kolegou křesadlem 
pytlík vonných bylinek v obří mušli a následně provedl očistný rituál kouřem 
bylinek u každého přítomného návštěvníka. Následovala indiánská píseň 
za doprovodu bubnu v podání jednoho z Lakotů a pak už návštěvníci mohli 
vstoupit do výstavního sálu kladrubského muzea a celou výstavu si 
prohlédnout. Mnozí neodolali možnosti se s vystavenými figurínami i vyfotit, 
neb v první chvíli měli všichni dojem, že tam sedí Indiáni opravdoví. Tak moc 
autentické figuríny jsou.  Zúčastnění měli možnost přenést se do 19. století, 
kde potkali např. bizoního tanečníka, indiánskou ženu, prkýnko na maso 
z bizoní lopatky či sáňky z bizoních žeber. Čeští indiáni byli i výřeční 

a každému, kdo měl zájem, nadšeně odpovídali na dotazy a vyprávěli své zážitky 
a zkušenosti. 

A protože málokdy je v kladrubském muzeu jen jedna výstava, i tentokráte 
současně s indiánskou běží i expozice nejrůznějších podomácku vyrobených 
zbraní s názvem Zlaté české ručičky. Člověk u těchto zbraní jen tiše žasne, jak 
někoho napadlo vyrobit si tlumič na pistoli např. z PVC trubky atd. 

Obě tyto expozice jsou opravdu zajímavé a dovoluji si je doporučit, neb 
věřím, že kdo se na toto vypraví podívat, nebude litovat. 

 

Monika Šavlová 

  
 

  
             FOTO: Vernisáž výstavy Indiáni našima očima 
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Kladrubská farnost informuje: 
 

Noc kostelů v Kladrubech 
 
V poslední květnový pátek se opět otevřely dokořán dveře kostela 

sv. Jakuba na kladrubském náměstí. Letošní program Noci kostelů zahájil 
slavnostním přivítáním páter Miroslav Martiš, který návštěvníky provedl 
po kostele a sakristii. Varhany, které si příchozí mohli i později zblízka 
prohlédnout, společně se sborem Hudebníků od svatojakubského kůru 
doprovodily Noc kostelů barokní i moderní hudební produkcí. Součástí 
programu byl i výstup na kostelní věž a zájemci si mohli ozkusit rozeznít místní 

zvony. 

Děkujeme za účast všem návštěvníkům i spoluorganizátorům. 
 

Silvie Strachotová 
 

 
 

 
FOTO: Noc kostelů v kostele sv. Jakuba
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Klášter informuje: 
 
Novinky z kláštera 
 

I v průběhu prázdninových měsíců jsou pro všechny obyvatele Kladrub 
a okolí připraveny zajímavé kulturní akce. Kromě tradičních koncertů 
Kladrubského léta můžete navštívit i skotský univerzitní sbor z Aberdeenu The 
Marischal Chaimber Orchestra, který do Kladrub zavítá již 7. července. Koncert 
proběhne v prostoru kostela od 15:00.  

V neděli 8. července proběhne od 11:00 v kostele mše ke svátku 
sv. Benedikta, které se zúčastní benediktini ze slovenského kláštera v Samporu. 

Benediktinské dny, které se budou konat 13. – 14. července a 20 – 21. 

července, letos návštěvníky zavedou do roku 1233, kdy byl za přítomnosti krále 
Václava I. slavnostně vysvěcen kostel Nanebevzetí Panny Marie. Noční oživené 
prohlídky začínají ve 20:00, 21:00, 22:00 a 23:00.  

Na závěr července se můžete těšit na prohlídky Monastýrování… aneb Nocí 
ke hvězdám. V rámci těchto mimořádných prohlídek se mohou záhady milující 
návštěvníci pokusit rozluštit tajenku ukrytou v prostorách klášterů Kladruby, 
Plasy a Teplá. Ve dnech 27. – 28. července se tyto tři kláštery spojí, aby 
v nočních hodinách odhalily jedno ze svých mnohých tajemství. 

Do 14. září bude v prostorách kláštera zpřístupněna Keramika Kladruby 
2018, salonní výstava 15 členů spolku Sdružení výtvarných umělců keramiků, 
na které uvidíte drobnou keramickou plastiku, keramické vázy, nádoby i velké 
zahradní objekty.  

 

Silvie Strachotová 
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DPS informuje: 

 
 

Masopust v DPS 
 
Jako tradičně, tak i letos k nám do DPS zavítal očekávaný masopustní 

průvod. Masky byly opravdu jako každý rok velmi rozmanité a nechyběly ani 
masky tradiční. Přišli i muzikanti, kteří nám zahráli k poslechu a tanci. 

 
 
 

Velikonoce v DPS 
 
S příchodem jara a blížících se 

Velikonoc se v našem DPS již 
po několikáté uskutečnilo společné 
malování velikonočních vajíček. Znovu 
jsem požádala paní Kašparovou, která 
maluje vajíčka již řadu let a malování je 
i jejím velkým koníčkem, zda by nám 
ukázala a předvedla různé techniky 
malování. My jsme si pak vyzkoušely 

vajíčka namalovat voskem. Opravdu to 
není nic snadného a jednoduchého, ale 
z každého našeho výtvoru jsme měly 
všechny velikou radost. Odpoledne nám 

příjemně uteklo a domů jsme si pak 
odnesly několik povedeně 
namalovaných velikonočních vajíček.  

 
 
 
Den matek 

 
Dne 11. 5. nás přišli navštívit žáci páté třídy, aby nám popřáli k blížícímu 

se Dni matek. Připravili si pro nás několik krásných písniček za doprovodu 
různých hudebních nástrojů. Dále jsme mohli slyšet pásmo básniček a pak 
nám žáci zahráli nacvičené divadlo. Jejich vystoupení se nám jako vždy moc 
líbilo. Jako poděkování  za jejich povedené vystoupení dostali od nás něco 
dobrého na zub. Naše poděkování patří také samozřejmě panu Kasalovi, který 
žáky pokaždé na všechna vystoupení v DPS pečlivě připravuje. 

 



INFORMACE ORGANIZACÍ A SPOLKŮ      3/ 2018 

 

 

33 

 

Opékání buřtů 
 
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 
odpoledne opravdu užít. Celé odpoledne se o skvělý hudební doprovod staralo 
těleso složené z hudebních nástrojů jako např. harmoniky nebo saxofonu. Měli 
jsme možnost si s nimi společně zazpívat několik známých písniček. Ani 
občerstvení nechybělo v podobě 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. 

 

Veronika Burešová 
 

 
 

 
        FOTO: Opékání buřtů v seniorparku 
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Hasičské okénko: 

 
Vážení spoluobčané, 

 

máme za sebou tradiční 
stavění máje, které proběhlo 
30. dubna. Z našeho pohledu se 
akce vydařila, i počasí nám tento 
rok přálo. Následovalo kácení 
máje, které bylo spojené se dnem 
dětí, kde i tentokrát bylo 

připravené hasičské soutěžní 
stanoviště. 

Sportovní družstva jak mužů, tak našich dětí pilně trénují na soutěže 
v požárním útoku. Máme za sebou soutěž v Boru u Tachova, kde muži skončili 
na krásném 4. místě. A poté v Brodu nad Tichou, tam obsadili výborné 
3. místo. Děti se také těchto soutěží zúčastnily, jsou velice šikovné a věřím, že 
se budou i nadále zlepšovat. 

Nyní se budeme připravovat na námi pořádanou Kladrubskou studnu, 
která se bude konat 15. září na hřišti v Kladrubech. Samozřejmě budeme moc 
rádi, když přijdete podpořit naše družstva. 

Výjezdová jednotka zasahovala celkem u dvou událostí. V Telicích 
při povodni, poté v Kladrubech a držela pohotovost při požáru u dálnice. 

 
Jménem celého sboru Vám přeji příjemné prožití letních měsíců. 

 

Kateřina Hlinková 
 
 

   
FOTO.: Stavění máje 
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Včelařské okénko: 
 

Medobraní ve VKM Kladruby 
 
Medobraní je pro některé včelaře tou nejpříjemnější činností včelařského 

roku. Je to zhodnocení výnosu, celoroční práce i péče o včelstva. Ale 
i medobraní vyžaduje přípravu a spoustu práce. Ostatně bez práce nejsou 
koláče ani med. A i o tomto měly možnost se děti letos přesvědčit. 

Díky paní ředitelce ze ZŠ Kladruby, která nám zapůjčila prostory cvičné 
kuchyně ve škole, jsme získali zázemí pro vytočení medu od našich, 
„kroužkových“ včelek.  

Abychom dětem přece jen trochu práci ulehčili, do kuchyňky jsme přivezli 

již odvčelené rámky. Ale i tak to byla docela fyzicky náročná práce. Už jste 
někdy potěžkali plný medník? Jeho váha je samozřejmě závislá na velikosti 
rámků, přesto se při přenášení rámků i medníků pořádně zapotíte. Děti si 
rámky také potěžkaly a pak již došlo na samotné vytáčení. Vlastně ještě 
nejdříve bylo potřeba rámky odvíčkovat. I když to byla pro děti zcela nová 
činnost, která vyžaduje přece jen trochu zručnosti, všichni se jí zhostili 
s nadšením, a musím říci, i s úspěchem. Po odvíčkování děti vložily rámky 
do medometu a už se vytáčelo. A protože po každé práci následuje sladká 
odměna, odnesli si všichni členové včelařského kroužku domů ve skleničkách 
čerstvě vytočený med. Tak na zdraví a dobrou chuť! A ať je ten příští včelařský 
rok minimálně tak dobrý jako ten letošní! 

 

Pavla Kovaříková 

 
FOTO: Medobraní včelařského kroužku 
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Den dětí v Lázu 

 
Dne 16. 6. 2018 se v Lázu konal 2. ročník dětského dne. Již loni se Lázečtí 

s přibývajícím počtem dětských spoluobčanů rozhodli k uspořádání dětského 
dne. V loňském roce se tato akce uskutečnila za finanční podpory místního 
rybářského spolku, letos však byla akce zaštítěna z rozpočtu města Kladruby. 

Dětský den jsme zahájili v odpoledních hodinách. Děti již byly natěšeny 
na neznámé hry, které jsme pro ně připravili. Závodilo se v mnohých 
disciplínách, mezi které patřil i slalom na kolech, skákání v pytli, chůze 
na chůdách, hod míčkem, převlékací maraton a mnoho dalších.  

Největším překvapením byl příjezd dobrovolných hasičů z obce Ošelín. 

Hasiči dětem vytvořili pěnu, ve které skotačily i děti větší, to pravé osvěžení 
však přišlo se sprškou z proudnice. Nezapomenutelným zážitkem pro mnohé 
děti však byla jízda s hasičským autem. 

Po takovém dni nám vyhládlo, a tak se zaprášilo jak po kotlíkovém gulášku, 
tak po opečených buřtíkách. Po rozdání sladkých odměn jsme se rozešli 
do svých domovů, abychom se připravili na stezku odvahy, která odstartovala 
úderem 9 hodiny večerní. 

Celý den se nesl v přátelském duchu, počasí bylo také vydařené 
a odměněny nebyly jen děti, ale i rodiče, a to plně spokojenými a unavenými 
dětmi. Těšíme se na příští rok, ale možná, pro velký úspěch, si akci zopakujeme 
na konci prázdnin. 
 

Kateřina Slívová, Lucie Navrátilová 
 
 

  
FOTO: 2. ročník dětského dne v Lázu 
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HISTORIE 

 
 

Revoluční rok 1848, generál Windischgrätz a kladrubská 
Národní garda  
 

Kladrubské osmičky – 1848 
 

Revoluční rok 1848 patří bezesporu mezi významná kladrubská osmičková 
jubilea, jimž se celý letošní rok ve Zpravodaji věnujeme. Město se tehdy již 
vcelku vzpamatovalo ze šoku, který utrpělo pět let předtím při zhoubném 

požáru, jenž zničil 82 % obydlených domů v Kladrubech. Většina domů byla 
obnovena díky různým darům, přicházejícím z celého rakousko-uherského 
mocnářství a pečlivě evidovaným kladrubskou radnicí. Stejně tak bylo použito 
i výnosu výherní loterie, kterou vypsala a dotovala cenami z vlastního majetku 
i získanými od svých známých, kněžna Eleonora, manželka majitele 
kladrubského panství Alfréda I. Windischgrätze. 

Připomeňme si tedy události, k nimž došlo v Kladrubech před 170 lety. Ne 
nadarmo dostal rok 1848 přídomek revoluční. Tehdy vřela celá Evropa – Paříž, 
Benátky, Vídeň, stejně jako Budapešť a pochopitelně i Praha. Také tam vyšli 
do ulic především studenti, provolávali různá revoluční hesla a vítali sjíždějící 
se delegáty chystaného Slovanského sjezdu. Narychlo byl odvolán obávaný 
kancléř Klemens Metternich a duševně nemocného císaře Ferdinanda brzy 
nahradil osmnáctiletý František Josef I. Vláda ve Vídni se oprávněně obávala 
revoluce, a tak se odhodlala vyhlásit „konstituci“ – především svobodu tisku, 
zrušení cenzury a také slíbila, že brzy vydá dosud neexistující ústavu. Současně 
vydala vyhlášku o zřizování oddílů Národní stráže, do níž chtěla podchytit 
všechny revoluční skupinky, aby je mohla mít pod svou kontrolou. 

Hlavním úkolem Národní stráže (gardy), jak je popsáno v „Oznámení“, 

vydaném hrabětem Rudolfem Stadionem 13. dubna 1848, byla ochrana 
konstitučního zeměpána, tedy císaře, hájení zemského řádu a zákonů, 
zachování pokoje a pořádku a zabránění jakéhokoliv nepřátelského útoku 
zevnitř říše. 

Mezitím vrchní velitel císařské armády v Čechách, jímž byl majitel 

kladrubského panství, generál Alfréd Windischgrätz, již začal značně posilovat 
vojenskou hotovost v samotné Praze. 
 
 

Založení Národní gardy v Kladrubech 
 

Ani Kladruby nezůstaly stranou tohoto dění a brzy poté již obíhal 
městečkem oběžník s výzvou k přihlášení se do Národní stráže či Národní 
gardy, jak se častěji říkalo. Vyhláška nařizovala: 
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„K činné službě v Národní stráži jsou všichni 
státní občané v stálých bytovách svých 
od dosaženého roku 19 do 50 let věku svého 
povinností zavázáni…“  
 

Na druhé straně neměli být do Národní gardy přijímáni ti … 
 

„…jenž do třídy řemeslnických tovaryšů, čeledínů 
aneb oněch náleží, kteříž se živí mzdou denní neb 
týhodní. Osoby, jenž přečkaly věku 50 let, ale 
ještě 60 nedosáhly a jsou-li služby schopny, 
mohou dobrovolně v Národní stráži sloužiti. 

 

 
     Obr.: Část vyhlášky o zřizování Národní stráže 

 
A tak se do listiny zapsalo a vlastnoručně podepsalo více než 170 

kladrubských mužů. Stejná výzva putovala též na Pozorku do zámku a okolí, 
kde bydleli vrchnostenští úředníci Windischgrätzova panství. I tam se přihlásilo 
za členy 13 mužů, včetně justiciára, důchodního, nadlesního, lékaře, notáře, 
písaře, účetního a dalších. Justiciár Johann Neubauer ke svému jménu 
neopomněl připsat: 
 

„Účast na cvičeních podmiňuji možnostmi 
v zaměstnání a včasným projednáním“.  A k tomu 
nadšeně připsal: „Vivat Ferdinand I.“ 

 

 
Činnost Národní gardy  

 
Do svého čela si gardisté zvolili místního starostu Josefa Czerného a další 

členy výboru, z nichž ale ani jeden nepatřil k zámeckým úředníkům, což vedlo 
později k mnoha sporům a incidentům. Hned začátkem června dostal velitel 
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gardy přípis od vrchnostenského úřadu, aby vyslal na zámek hlídku gardistů, 
jež měla střežit čtyři uvězněné ženy z Tuněchod, přistižené při jakési krádeži 
na panském poli. Když byly tyto ženy zatýkány, vystřelil jeden z jejich manželů 
po zatýkajícím hlídači z pistole, a tak vznikla obava, že by se mohl někdo 
pokusit v noci o osvobození vězněných žen ze zámecké šatlavy. Proto tu sloužilo 
v dalších dnech po deseti gardistech od 22 hodin do 4 hodin ráno. 

Předpoklad se skutečně vyplnil a muži se několikrát pokoušeli do zámku 
vniknout, ale byli vždy od gardistů vyhnáni. Až teprve po šesti dnech, když 
si přivedli posilu kamarádů, ozbrojeni vidlemi a sekyrami, hlídku odzbrojili 
a své ženy si odvedli domů. Vrchnostenská kancelář sice gardistům poděkovala 
dopisem s pochvalou za „nezměrnou odvahu při výkonu služby“, ale sdělila, že 
z rozkazu generálního komanda (zřejmě samotného Windischgrätze) byly 

do Kladrub vyslány jednotky regulérního vojska, které od této chvíle převzaly 
střežení zámku. Asi gardistům páni úředníci moc nedůvěřovali. 

V Praze zatím Windischgrätz tvrdě potlačil povstání, k čemuž prý zavdala 
příčinu i náhlá smrt jeho manželky Eleonory, která byla nešťastnou náhodou 
zastřelena, když sledovala z okna jakousi potyčku mezi vojskem a revolucionáři. 
V Kladrubech byla její smrt velice oplakávána, neboť tu byla považována 
od požáru v roce 1843 za ochránkyni města, když se tehdy zasloužila, jak bylo 
již uvedeno, o značnou sumu peněz z veřejné loterie, kterou vyhlásila 
ve prospěch postižených. 
  
 

Windischgrätz a gardisté 
 

O to poctivěji cvičili místní gardisté na svém „execírplace“ u milevské silnice 

při kraji lesa Dušníku, i když si potřebné zbraně půjčovali na zámku. Vedení 
gardy sice požádalo uctivým dopisem samotného Windischgrätze o poskytnutí 
potřebných zbraní z armádních skladů, jenže ten měl tehdy zřejmě již jiné 
starosti. Páni úředníci ze zámku se stali brzy předmětem kritiky ostatních 
gardistů, neboť se často „ulejvali“ a nedocházeli na pravidelná cvičení Národní 
gardy ani po domluvě jejího velitele. A tak šel do Prahy další dopis generálu 
Windischgrätzovi, v němž mu Kladrubští žalovali na jeho zámecké úředníky. 
V úvodu dopisu mu napsali: 
 

„Vaše Jasnost, vysoce urozený kníže a vrchní 
velitel c. a k. armády v Čechách. Na základě 
toho, že nastala nová doba konstituční a my, 
nechtěje zůstat pozadu, založili jsme 
v Kladrubech též Národní gardu podle nařízení 
ze dne …“ 
 

Jak bláhově se Kladrubští domnívali, že slovy „nová doba“ a „konstituce“ 
potěší svého vrchnostenského pána. Ale tomu znělo každé takové slovo i celá 
Národní garda jako výsměch. On byl vždy konzervativním zastáncem starých 
pořádků a protivníkem každého, kdo by chtěl jakkoli „fušovat“ do vojenských 
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věcí. Proto i jeho odpověď byla stručná a chladná. Zastal se svých úředníků 
s poukazem na to, že jejich členství v Národní gardě je dobrovolné a on jim sám 
nemůže nic přikazovat a účast na cvičeních jim může nanejvýš jen doporučit. 
Dopis je psán v Praze na Hradě a datován 20. srpna 1848. Jeho originál, stejně 
jako seznamy členů Národní gardy v Kladrubech s jejich podpisy jsou uloženy 
ve Státním okresním archivu v Tachově. 

                     
                 Obr.: Gardista (kresba V. Balík)    Alfréd I. kníže Windischgrätz (kresba V. Balík)  

 
 

Konec Národní gardy 
 

V létě se konala v kladrubském kostele na náměstí jakási velká slavnost, 
snad tradiční kladrubská pouť. Kostel byl nabitý k prasknutí a další zástupy se 
shromažďovaly kolem. Tu najednou vystoupil na podstavec mariánského 
sloupu mladý sedlák Bešta z Hněvnic a začal promlouvat k přítomnému davu. 
Bylo před volbami do Zemského sněmu a on byl jedním z kandidátů. Přítomný 
krajský komisař usoudil, že jeho agitace je příliš horlivá a dal příkaz hlídkující 
Národní gardě, aby řečníkovi zabránila v dalším projevu. Jenže toho okamžitě 
obstoupili jeho příznivci a gardisty k němu jednoduše nepustili. Ti, jakožto 
odpůrci násilí a krveprolití, se raději stáhli zpět, a tak mohl Bešta svoji řeč 
dokončit. Říkalo se tehdy, že po fiasku s hlídáním žen na zámku to byla další 

ostuda kladrubské Národní gardy, jenže většina lidí to tak neviděla, neboť se 
na to dívala z té druhé, lidštější stránky. 

A tak „execírování“ gardistů nedaleko lesa Dušníku pokračovalo, zvláště 
poté, co jim kladrubský magistrát zakoupil hudební nástroje pro gardovou 
kapelu. V archivu se zachovaly také originály účtů o zaplacení klarinetu, 
lesního rohu, bubnu, trumpety, pikoly a basbombardonu. To se to pak 
pochodovalo a zvláště děti pak rády chodily obdivovat své cvičící táty. Jenže 
aktivita gardistů pomalu upadala, jak už to tak bývá i v jiných případech, až 
v srpnu 1851 přišlo rozhodnutí o rozpuštění Národní gardy v celých Čechách. 

Jiří Čechura 
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KULTURA 

 
Malování na asfalt 

 
Malování na asfalt, které se koná každý rok, se uskutečnilo i v roce 

letošním. Tentokrát děti malovaly svého hrdinu. Mezi kresbičkami jsme mohli 
najít klasické hrdiny z pohádek a večerníčků, ale i komiksové a televizní hrdiny. 
Všechny děti dostaly po svém výkonu sladkou odměnu. V malovací náladě nás 
nezastavil ani hrozící déšť, děti ho totiž svými barvičkami a veselými obrázky 
do Kladrub nepustily. Těšíme se zase příští rok. 

 

Kateřina Karasová 
 
 
Den dětí 

 
Krásné počasí, zábava, smích, to vše doprovázelo oslavu Dne dětí, která se 

konala 27. 5. 2018. Tento den dětem nabídl spoustu zážitků a zábavy. Nechyběl 
aquazorbing, skákací hrad, vyrábění náramků, zdobení perníčků, střelba, 

hasičské úkoly a ostatní hry 
a také dobrota od Lucky. 
Také tradiční malování na 
obličej využilo nejedno dítě, 
takže mezi námi běhali 
motýlci, zvířátka, víly, piráti 
a mnoho dalších 
pomalovaných tvářiček  
Návštěvníků bylo mnoho, 
spokojení proto byli 
naprosto všichni. Tímto 
bychom také rádi 
poděkovali všem, kteří se na 
přípravách a organizaci dne 
dětí podíleli. 

 

Kateřina Karasová 
 

 
KladRockFest 

 
Letošní KladRockFest se i přes konkurenční koncerty v okolí podařil. Účast 

byla skromná, ale na příjemné rockové atmosféře neubrala. K poslechu zahráli 
různé kapely, takže si na své přišli všichni návštěvníci. Zlatým hřebem festu 
byla kapela New Level, která k nám zavítala až z Běloruska. 

 

Kateřina Karasová 
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KLADRUBSKÉ LÉTO – 41. ročník: 
 

Hudební festival pořádají město Kladruby a RMK společně 
s NPÚ – správou kláštera Kladruby. Vstupné na jednotlivé 
koncerty je 150,- Kč, permanentka na všechny koncerty 
600,- Kč. Informace o předprodeji v Regionálním muzeu 
Kladrubska, tel. 702 160 605; muzeum@kladruby.cz 
nebo MěÚ Kladruby, tel. 374 616 711. 

 

1. koncert 
Eva Bublová – varhany 

 

14. července od 15:00; klášter Kladruby  
 

2. koncert 
České saxofonové kvarteto, Jiří Hošek – violoncello 

 

21. července od 15:00; klášter Kladruby 
 

3. koncert 
Consortium Pragense Orchestra + sólisté ND 

 

28. července od 15:00; klášter Kladruby  
 

4. koncert 
Boni Cantores – komorní orchestr 

 

4. srpna od 15:00; klášter Kladruby  
 

5. koncert 
Praga Camerata – komorní orchestr 

Lucie Sedláková Hůlová – housle 

Pavel Hůla - housle 
 

11. srpna od 15:00; klášter Kladruby 
 

6. koncert 
Irena Chřibková – varhany, Jan Adamus – hoboj 

 

18. srpna od 15:00; klášter Kladruby 
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Hudební festival Kladrubské léto 2018 – XLI. ročník podpořili: 
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KLADRUBSKÁ POUŤ: 
 

 

pátek 17.8. 

17:00 – Vernisáž výstavy fotografů a výtvarníků (Stará pošta) 

 

sobota 18.8. 

8:00 – Chovatelská výstava, výstava zemědělské techniky (Sulanův statek) 

11:00 – 12:30 – Divadlo Řimbaba – dětský kabaret (náměstí) 

12:00 – 18:00 – Černobílá kafírna (muzeum) 

13:00 – 17:00 – Dětský bleší trh (před muzeem) 

13:00 – 15:30 – Stavařinka – lidovky i světové evergreeny (náměstí) 

18:45 – 21:15 – DOA ROCK – populární  skupina (náměstí) 

21:30 – 21:50 – LENKA KAZECKÁ a spol. – ukázky ZUMBA DANCE (náměstí) 

22:15 – 00:00 – BON JOVI ABSOLUTE – největší hity této skupiny (náměstí) 

 

neděle 19.8. 

8:00 – Chovatelská výstava, výstava zeměd. techniky (Sulanův statek) 

10.00 – 13.00 – Plzenští heligonkáři (náměstí) 

11:00 – Poutní mše svátku Nanebevzetí Panny Marie (klášterní kostel) 

12.00 – 17.00 – Černobílá kafírna (muzeum) 

14.00 – 15.00 – Oranžáda – balkánská dechovka (náměstí) 

15.00 – 15.30 – Martin Komárek – ukázka dřevorubeckého sportu (náměstí) 

15:30 – Vyhlášení soutěže „O nejkrásnější okno“ 

16.00 – 19.00 – Lucie revival (náměstí) 
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THE MARISCHAL CHAMBER 
ORCHESTRA 

 

7. července, od 15:00, klášter 
 

Koncert skotského univerzitního orchestru 
z Aberdeenu – The Marischal Chamber Orchestra 

v klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie. 
 

 
 

POUTNÍ MŠE SVATÁ SVÁTKU SV. BENEDIKTA 
 

8. července, od 11:00, klášter 
 

Poutní mše svatá svátku sv. Benedikta za účasti benediktinů ze Slovenska. 
V klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie slouží P. Miroslav Martiš. 

 
 

 
BENEDIKTINSKÉ DNY 

 

13. + 14. a 20. + 21. července, 
od 20:00, klášter 

 
XVIII. ročník oživených nočních prohlídek. 

Objednávky vstupenek od 1. 7. 2018, 
na tel. č.: 374 631 773, 

e-mailu: kladruby@npu.cz.  
Vstupné: dospělí 150 Kč, děti 100 Kč. 
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LÉTO VŮNÍ KLARUBY  

 

13. – 15. července, klášter 
 

Workshop – letní setkání s vůněmi a klášterem Kladruby v rámci 
programu Archivu vůní.  

 

Víkendem Vás provede Petra Hlavatá a průvodci kláštera Kladruby. Kapacita 
workshopu: 12 osob. Info a přihlášky: petra@rafaella.cz nebo tel: 604 790 097. 

 

 

 
MONASTÝROVÁNÍ ANEB NOCÍ 

KE HVĚZDÁM 
 

27. + 28. července, od 19:00, klášter 
 

Mimořádné, tematicky zaměřené prohlídky kláštera se soutěží, 
připravené ve spolupráci s kláštery Plasy a Teplá. Tradiční 

prohlídky kláštera se soutěží…  

Vstupné: 150,- Kč. Předchozí rezervace vstupenek je možná 
na tel.: 374 631 773 nebo na kladruby@npu.cz. 

 
 
 

LÉTO VŮNÍ KLARUBY 
 

3. – 5. srpna, klášter 
 

Workshop – letní setkání s vůněmi a klášterem Kladruby v rámci programu 

Archivu vůní.  
 

Víkendem Vás provede Petra Hlavatá a průvodci kláštera Kladruby. Kapacita 
workshopu: 12 osob. Info a přihlášky: petra@rafaella.cz nebo tel: 604 790 097. 
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Jízda malých motocyklů a mopedů 
3. – 5. srpna od 14:00; sraz na náměstí  

 

Výlet pod stan na Jesenici… 

 
 
 

BAROKNÍ NOC V KLÁŠTEŘE 
KLADRUBY 

 

11. srpna, klášter 
 

Komponovaný program v rámci Letního barokního 
festivalu 2018. Odpolední koncert klasické hudby, 
večerní taneční vystoupení v klášterním kostele a 
další doprovodný program (např. barokní kolotoč 

pro děti, barokní ohňostroj. 
Vstupné na hlavní program (od 20:30): 100 Kč. 

 
 
 

AHOJ PRÁZDNINY – Ostrov pirátů 
 

25. srpna od 14:00; fotbalové hřiště  
 

Zábavné odpoledne nejen pro děti. Čekají na Vás 
nejrůznější pirátské soutěže…  

 
 

 

Hradozámecká noc 
 

25. srpna od 18:30; klášter Kladruby 
 

Program připravený ve spolupráci s Hvězdárnou v 

Rokycanech a Plzni. Pozorování slunce, 
mobilní planetárium, přednáška „Astronomie a čas“… 

Vstup zdarma. 
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Připravované akce – na měsíce září a říjen 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1. 9. od 9:00 Memoriál Vojty Šrámka 

1. 9. od 10:00 a 15:00 Monastýrování... aneb klášterní architektura 

2. 9. od 11:00 Mše svatá za děti, požehnání školních aktovek 

(klášter) 

8. 9. od 11:00 Slavnosti vína a medu (klášter) 

8. 9.  od 9:30 Kladrubská pětka 

8.+9. 9. od 12:00 Víme, kudy chodíme... Nový konvent v klášteře 
Kladruby 

22. 9. od 15:00 Svatojánský hudební festival 2018: koncert 
Lubomíra Brabce (klášter) 

28. 9.   Kladrubská desítka 

29. 9.  od 13:00 Hubertova jízda pro děti 

   

5. 10.  od 18:00 Divadlo pro děti (muzeum) 

6. 10.  od 13:00 Hubertova jízda pro dospělé 

7. 10. od 11:00 Pouť Slováků k Panně Marii 

12. 10. od 18:00 Vernisáž (muzeum) 

7. 10. od 11:00 Mše svatá – 14. pouť Slováků k Panně Marii v 
Kladrubech (klášter) 

12. 10.  od 16:00 Zábavné odpoledne pro seniory (kulturní dům) 

13. 10. od 13:00 Den stromů 

19. 10. od 18:00 3. klubový večer: (muzeum) 

21. 10. od 10:00 Den archeologie (muzeum) 
 

redakce 
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BLAHOPŘEJEME 

 

  
V měsíci červenci a srpnu 2018 se dožijí významného životního jubilea tito naši 
občané: 
 

ČERVENEC 
 

Krepsová Jiřina (Kladruby) 
Šála Pavel (Kladruby) 
Heřmanová Marie (Kladruby) 
Budínová Jaroslava (Kladruby) 

Budín Jaroslav (Kladruby) 
Opavová Jana (Kladruby) 
Budínová Alena (Kladruby) 
Marek František (Kladruby) 
Pospíchalová Zdeňka (Kladruby) 
Aron Stanislav (Kladruby)                                       
Strachota Vlastimil (Kladruby)                                   
Svobodová Anna (Milevo)                                               

SRPEN 
 

Železný Václav (Kladruby) 
Semorád František (Kladruby) 
Hřebík Lubomír (Kladruby) 
Jašová Jaroslava (Kladruby) 

Honzíková Hana (Láz) 
Vlach Jan (Kladruby) 
Winklerová Věra (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 



POEZIE Z KLADRUB       3/ 2018 

 

 

51 

 

POEZIE Z KLADRUB 

 
 
 
 
 

Kouzelné prázdniny 

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

všechny je zvou k svým krásným hrám. 
 

Načerpat sílu, lásku a štěstí 
obsypat květy palouky snů 
jít do cukrárny na náměstí, 

hrát si a snít až do konce dnů. 
 

Jahody rdí se v zahradách, v lese 
houby a borůvky provoní čas 
tu krásnou vůni nic neodnese 

zůstane nastálo v srdcích a v nás. 
 

S podzimem vrátí se zas naše škola 
do školních lavic a do starostí 

vzpomínka krásná na Tebe volá 
plní Tě steskem od radosti.  

 
 

Blanka Krýslová
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SPORT 

 

 
 

Závěrečný barevný minivolejbal 
 
V neděli dne 24. 6. 2018 ukončil kroužek DDM Stříbro volejbal 

pro nejmenší a mírně pokročilé – „Opravdu správní rošťáci“ v Kladrubech 
pod vedením paní Miroslavy Škorvánkové a paní Anety Ocelíkové, svoji činnost  
závěrečným turnajem. 

Z celkového počtu 30 dětí se turnaje zúčastnilo z důvodu nemoci 

či dovolené s rodiči 23 dětí.  
Děti se už od loňského září hodně naučily, a tak už se tentokrát hrálo 

ve vyšších kategoriích a ve třech skupinách: 
 

 žlutá a oranžová – 4 družstva 
 oranžová a žlutá – 4 družstva 
 červená – 3 družstva 

 

Před vlastním zahájením turnaje přiběhly děti se zlatými a červenými 
třásněmi v rukou a jako překvapení pro diváky předvedly slavnostní sportovní 
pokřik. Poté následoval nástup, seznámení s pravidly, rozhodčími, dalším 
programem a šlo se hrát. Hrálo se vždy deset minut na předepsaných hřištích, 
podle pravidel platných pro jednotlivé kategorie a to na dvě kola. 

Po ukončení všech zápasů proběhlo slavnostní vyhodnocení. Vyhlašovala se 
tři nejlepší družstva ve všech třech kategoriích a nezapomnělo se ani na 
družstva na místě čtvrtém. Všechny děti obdržely opravdové kovové medaile, 
diplomy, věcné ceny a sladkosti.  

 

Jak to dopadlo: 
 žluto-oranžová skupina: 1. Daniela Jamrišková, Anežka Zdvihalová 

  2. Filip Hejplík, Jan Škubal  
   3. Dominika Lehečková, Alena Němečková 

  4. Alžběta Kubizňáková, Eva Hradilová 
 

 oranžovo-žlutá skupina: 1. Matyáš Horák, Ondřej Kasl 

   2. Viktor Vačviric, Jan Vačviric 

   3. Lucie Hejplíková, Lucie Bubeníčková 
   4. Nella Trochová, Daniela Böhmová 

 

 červená skupina: 1. Saša Lehečková, Pavel Kubizňák 
  2. Jakub Kasl, Ondřej Ďurinda 
  3. Klára Kuršová, Nikola Šimková       
 

Byla vyhlášena ještě jedna mimořádná kategorie a to žlutá+, kde na prvním 
místě s hvězdičkou byla vyhlášena nejmladší členka oddílu Klárka Šimková.       
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Tentokrát akce nekončila vyhlášením výsledků, ale následovalo další 
překvapení. 

Děti pozvaly rodiče, sourozence a kamarády do tělocvičny ke společným 
kolektivním hrám. Nejvíc smíchu a legrace bylo při třídění barevných míčků, 
řazení dle různých kategorií, skupinovém „tlapkování“, „balení závinu“, 
„magnetování“ a konečně oblíbené vytleskávání různých rytmů ve velkém 
kruhu. Pro děti bylo připraveno občerstvení a v tomto čase rodiče a sourozenci 
soutěžili o „nejlépe zabalenou mumii“ a nafukovali balonky. Tělocvična byla 
plná malých i velkých lidí a všichni si dokázali hrát. Na úplný závěr byl 
proveden nástup a pozdrav „Volejbalu ZDAR, ZDAR, ZDAR“ zazněl až 
do prázdninového soustředění naposled.     

Ráda bych ještě poděkovala všem sponzorům a všem lidem, kteří vždy 

ochotně pomáhají při organizaci, při přípravě tělocvičny, při pískání, a to Pavlu 
Petráňovi, Danielu Drudíkovi, Anetě a Vojtovi Ocelíkovým a ostatním za pomoc. 
                                     

 Miroslava Škorvánková 
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Kladrubský expres, 9. 6. 2018 
 

Kladrubský expres uzavřel jarní část 12. ročníku Rock Point Překližka Cupu 
– pětidílného seriálu lezecké všestrannosti mládeže. 

Po boulderingu v Plzni /Los Ninos Boulder V 16,14. 4. 2018/ a lezení 
na obtížnost ve Stříbře /Májový Open Cup, 26. 5. 2018/ nabídly kladrubské 
závody méně obvyklou disciplínu – lezení na rychlost. Celkem se v tělocvičně 
místní ZŠ sešlo 37 závodníků, kteří se pokoušeli zdolat sedmimetrovou 
horolezeckou stěnu v co nejkratším čase. V kvalifikaci a ve finále tak vylezli 
stěnu celkem osmkrát, takže v parném dni síly rychle ubývaly. Přesto letošní 
14. ročník expresu přinesl i překonání absolutního rychlostního rekordu, který 

nyní činí neuvěřitelných 6,33 s /V. Čechura, kategorie H4/. 
Po náročných výkonech panovala u většiny závodníků spokojenost a nějaké 

ty slzičky z nesplněných očekávání patří ke každému závodu. K lepší náladě 
pak určitě přispěly pěkné ceny od sponzorů a nějaká ta drobnost v tašce, 
kterou dostal každý závodník bez ohledu na umístění. 

Po dlouhé letní přestávce se sejdeme až na podzim v hale TJ Lokomotiva 
v Plzni při závodech na obtížnost /Los Ninos Escaladores, 3. 11. 2018/.  

Více informací a fotek najdete na www.preklizkacup.cz nebo na facebooku. 
 

Pavel Nový 
 

 
FOTO: Kladrubský expres – 12. ročník

http://www.preklizkacup.cz/
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VÍTE, ŽE… 

 
 

 
… město Kladruby za rok 2017 vytřídilo 
a předalo k využití společnosti EKO-KOM, a.s. 
celkem 49,490 tun odpadu a za tento odpad 
obdrželo 127.463,50 Kč 
 
… ve středu 20. 6. proběhlo v obřadní síni MěÚ 
rozloučení s mateřskou školou, kdy bylo 

pasováno na prvňáčky 23 dětí 
 
… v pátek 29. června bylo slavnostně předáno 
v obřadní síni MěÚ vysvědčení 20 žákům 
9. třídy ZŠ 
 
… na hřišti za MěÚ byla nově instalována lanová dráha 
 
… vandalové poničili květinovou výzdobu na náměstí!!!  

 

 
        Obr.: Výzdoba náměstí poničená vandaly
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