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Zdarma

Městské slavnosti 2019 jsou za námi
Druhý červnový víkend byl ve Stříbře
opět ve znamení Městských slavností. Jak
už návštěvníci z posledních let vědí, program je rozeset na mnoha místech ve městě. V letošním roce se kolotoč akcí rozjel
už v pátek po poledni, kdy byly v areálu

TJ Baník k vidění nejrůznější složky integrovaného záchranného systému. Děti i
dospělí si tak mohli vyzkoušet například
výstroj policie, vidět zásah hasičů, prohlédnout si vrtulník, který přímo na hřišti
přistál a mnoho dalšího. V podvečer pak

na hřišti vystřídali záchranáře fotbaloví
internacionálové, kteří sehráli zápas s výběrem stříbrského Baníku.
V pátek odpoledne začal také program
už tradičních Maloměstských slavností
pokračování na str. 2
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pokračování ze str. 1
u Poledníku, který připravuje sdružení
Dolníci. Tady si lidé mohli až do sobotní
noci poslechnout pestrou škálu místních
i přespolních kapel.
Hlavní program byl umístěný v sobotu
na Masarykovo náměstí. Zde jsme si dali
za cíl uspokojit co nejširší publikum. Zazněla proto dechovka, představily se děti
z mateřských a základních škol, zazpívaly
country, rock and rollové i popové kapely. Prostor dostaly místní spolky. Starosta
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města se zhostil oficiální části, kdy představil pozvané hosty z řad místních firem,
partnerských měst nebo politiků.
Prostor před stříbrským muzeem byl
v letošním roce zasvěcen rukodělným
stánkům a představení některých spolků.
K vidění tak byla práce včelařů, chovatelů
a rybářů. Děti se naopak v Minoritských
zahradách oddávaly hrám na Kelty nebo
si zkoušely vyrobit ozdoby spolu s dráteníkem. Nechybělo ani loutkové divadlo.

Celý program Městských slavností
ve Stříbře uzavřel opět nedělní Běh historickým Stříbrem - Memoriál Petra Bursíka.
Nezbývá, než touto cestou poděkovat
všem, kteří se na přípravě slavností podíleli a upozornit vás na datum 13. 6. 2020,
kdy nás čeká další ročník této události.
David Blažek, ředitel MKS ve Stříbře
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MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
letošní Městské slavnosti jsou již minulostí. Hodnocení nechám na vás a budu
rád, když od vás obdržíme jak připomínky
k programu a k organizaci slavností, tak
i náměty co zlepšit a co příště do programu
třeba zařadit. Jedny slavnosti sice skončily,
ale s přípravou těch dalších již začínáme.
Zvláště, když se příští rok bude konat již
30. ročník Běhu historickým Stříbrem
- Memoriál Petra Bursíka. Chceme se
na tuto událost včas připravit.
Chtěl bych touto cestou poděkovat
Policii ČR, Hasičskému záchrannému
sboru Plzeňského kraje, Zdravotnické
záchranné službě Plzeňského kraje, Celní správě ČR, Vodní záchranné službě,
Besipu, naší Jednotce sboru dobrovolných hasičů a Městské policii za páteční program slavností v areálu Baníku.
Ukázky techniky a zásahů se jistě setkaly
se zájmem dětských i dospělých návštěvníků. Je třeba poděkovat také Městskému
kulturnímu středisku, které neslo hlavní
díl organizace letošních slavností, Dolníkům za tradiční Maloměstské slavnosti
či SMMS za technické zajištění. A nesmím
zapomenout ani na naše spolky a organizace - Hornicko-historický spolek, Privilegovaný měšťanský střelecký sbor, Sbor
dobrovolných hasičů, včelaře, chovatele,
Baník Stříbro a další. Prostě děkuji všem,
kteří se na slavnostech podíleli. Většími
sponzorskými dary přispěly na slavnosti
firmy Eurosérum, CTP, Kion, Kermi. I jim
patří poděkování.
O investičních akcích města vás
podrobněji informoval v minulém čísle
Zpravodaje místostarosta Martin Záhoř.
V současné době považujeme za důležité
zpracování studií a projektových dokumentací na naše prioritní investiční záměry. Bez takové dokumentace nelze žádat

o dotace. A připraveným štěstí přeje, jak
se říká. Se studiemi na bazén či přestavbu bývalé hasičské zbrojnice vás také ještě
do konce roku seznámíme prostřednictvím veřejné prezentace.
S koncem letošního roku končí smlouva o provozování MHD dopravcem ČSAD
Plzeň. V podstatě posuzujeme dvě možnosti, jak zajistit MHD v následujících letech. Buď vyhlásit výběrové řízení na provozovatele, nebo se připojit k Plzeňskému
kraji, který již dopravce na dopravní
obslužnost kraje na dobu 10 let vybral.
Hlavním kritériem je pro nás nejen přijatelná cena, kterou město za službu bude
platit, ale i komfort pro cestující spočívající např. v zapojení do Integrované dopravy Plzeňska /IDP/.
Pozornost věnujeme posílení a dovybavení naší Městské policie. „Měšťáci”
po nové služebně dostali také nové zásahové vozidlo. Budeme modernizovat
a rozšiřovat kamerový systém, na který
jsme od Plzeňského kraje obdrželi dotaci.
Prostřednictvím výběrového řízení nabízíme volná místa strážníků, kterým kromě
náborového příplatku můžeme nabídnout
městský byt.
Považuji za potřebné se vyjádřit a uvést
na pravou míru záležitost, která rezonuje
ve městě, a to ohledně paní notářky. Paní
notářka Mgr. Vávrová byla již v listopadu
minulého roku upozorněna na to, že prostory, které užívá, jsou určeny pro Městskou policii, bude v nich zřízen byt pro
strážníka a bude je tedy muset opustit.
Zároveň jí bylo řečeno, že máme zájem
na zachování notářských služeb ve městě, a i když to není naší povinností, tak
jí nabídneme jiné adekvátní prostory.
Po podání výpovědi, která byla v souladu
s platnou nájemní smlouvou, se tak také

stalo. Bohužel, obě nabídky na pronájem
od města odmítla, podala žalobu na neplatnost výpovědi a odmítla se vystěhovat.
Soud oprávněnost výpovědi nezpochybnil
a paní notářka protiprávně užívá prostory dál. Obrátili jsme se tedy sami na soud
a zároveň podali podnět na zahájení kárného řízení s paní notářkou u Notářské
komory ČR. Jednání paní notářky nám
činí problémy, neboť nemůžeme provést
stavební úpravy na bytovou jednotku, potřebnou pro nábor a stabilizaci strážníka.
Je to pro nás velmi nepříjemná záležitost
a mrzí nás, kam až jednání paní notářky,
přes naši vstřícnost, dospělo.
Příjemnější a radostnější informací
je, že naše nová mateřská škola Prokopa
Holého obdržela v soutěži Stavba roku
Plzeňského kraje 2018 Ocenění poroty
za netradiční pojetí vnitřního prostoru.
Vážení spoluobčané, nastal čas prázdnin a dovolených. Přeji vám a vašim dětem hodně sluníčka, pohody a krásných
zážitků.
Václav Votava, váš starosta
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Z jednání zastupitelstva 22. 5. 2019
Jednání se zúčastnilo 13 zastupitelů.
Po úvodní protokolární části požádal
o slovo jeden z návštěvníků z řad veřejnosti.
Vysvětloval problematiku Honebního společenstva Erpužice a parcelace pozemků
lokality „Za Baníkem“. Po jeho vystoupení
se už zastupitelé věnovali schválenému programu.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
- Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí
Stříbrský region za rok 2018.
Zastupitelstvo schválilo:
- Záměr směny a prodeje pozemků v rámci
vypořádání při vzniku nové bytové zóny
„Za Baníkem“.
- Rozpočtové opatření na převod finančních prostředků na Účelovou rezervu
na výstavbu bazénu, a to z prodeje pozemku společnosti RSF Elektronik spol.
s. r. o. Stříbro.
- Rozpočtové opatření na nákup jednoho
automatického mobilního defibrilátoru.

- Poskytnutí zápůjček z Fondu rozvoje
bydlení na území města Stříbra.
- Zapracování dvou podnětů do pořizované změny č. 5 Územního plánu Stříbro.
- Pověření radního Vladimíra Součka
k zastupování města Stříbra na valné hromadě Honebního společenstva Erpužice
a uložilo mu hlasovat pro odvolání HS
- Erpužice v soudním sporu k Vrchnímu
soudu v Praze.
- Radního Karla Neubergera jako zástupce města Stříbra při jednání Svazu města
a obcí ČR a nominaci města Stříbra
do rady tohoto svazu.
Zastupitelstvo odročilo:
- Poskytnutí finanční dotace ve výši 200
000 Kč Farní charitě Stříbro na částečné
pokrytí mzdových nákladů a pořízení
šatních skříní.
- Rozhodnutí o dalším působení města
Stříbra v o. p. s. Geoloci.

V závěrečné diskusi se zastupitel Miroslav Šimek dotazoval na problematiku Vodohospodářského sdružení obcí Západních
Čech. Promluvila také předsedkyně Okresního soudu v Tachově o problematice péče
o nezletilé děti a situaci sociálních programů ve Stříbře.
Zastupitel Karel Lukeš se zajímal
o možnost připojení kynologického cvičiště
ve Stříbře na elektřinu. Od občanů pak zazněl dotaz na podporu města Stříbra projektu Senior taxi. Na to odpověděl starosta
Václav Votava, že je pro podporu tohoto
projektu, ale za jasných podmínek, aby byly
vynaložené prostředky pod kontrolou.
Předseda TJ Baník Stříbro přítomné také
informoval o vývoji soudního sporu ohledně ubytovny na Baníku.
Marcela Nováková a David Blažek

Distribuce Stříbrského zpravodaje
Jak jistě většina čtenářů Stříbrského
zpravodaje zjistila, od června je tento měsíčník distribuován zdarma do schránek.
Zatímco v červnu měla roznos na starosti
Správa majetku města Stříbra, od července přechází tato zodpovědnost na Městské
kulturní středisko. Už z roznosu prvního
čísla máme ale určitou zpětnou vazbu.
Lidé, kteří zpravodaj roznášeli do schránek, se často setkali s problémem, dostat se do samotných domů. Žádáme vás
proto, abyste v rámci možností umožnili

jejich vstup a zpravodaj mohl doputovat
tam, kam má.

učinit během následujících měsíců v kanceláři MKS.

Zdarma si nadále můžete vyzvednout
výtisk také ve vestibulu radnice, v informačním stánku v poliklinice, v přízemí
kina Slavia a v knihovně. Počet těchto
míst se budeme snažit do budoucna ještě
rozšiřovat. Zpravodaj si můžete stáhnout
také na stránkách www.mustribro.cz. Máte-li zájem dostávat výtisk do schránky
a nestihli jste se ještě přihlásit, můžete tak

Každá změna s sebou nese určité problémy. I my se snažíme vychytat mouchy
tohoto systému a věřím, že nám v tom
budete nápomocni. Věříme, že zůstanete
Stříbrskému zpravodaji věrní a najdete
na jeho stránkách vše, co chcete a potřebujete.
Za MKS ve Stříbře David Blažek

MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE
Černé skládky
Dnes se podíváme na problematiku
černých skládek, často se stává, že MP
Stříbro během pěších kontrol města Stříbra narazí na odpad pohozený u odpadních
kontejnerů, může se jednat o kusy starého nábytku nebo elektroniky. Tyto věci
do kontejnérů nepatří, a pokud je ponecháte jen tak ležet, dopouštíte se přestupku dle zákona 185/2001 Sb. nehledě na to,
že můžete ztížit přístup ke kontejneru
spoluobčanům, nebo přidělat práci popelářům, navíc samotné odklizení poté město také něco stojí, a to jsou finance, které
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by město mohlo využít jinak. Za černou
skládku se ale dá považovat i pytel plný
odpadků ponechaný mimo odpadní kontejner. Věci, jako starý nábytek a p., patří
do sběrného dvora, který se ve Stříbře nachází v prostoru bývalých kasáren, výpadovka na Tachov, poslední vjezd ve směru
od Stříbra na Benešovice, a pro občany
Stříbra je zde odložení odpadu zdarma.
Co dělat v případě, že na takovou černou
skládku narazíte? V dnešní době chytrých
telefonů je nejlepší takovou skládku nafotit, a poté informovat městskou policii,

obecní úřad anebo využít stránek města Stříbra a zadat nález do mapy závad.
Pokud se vám podaří vidět, jak někdo skládku právě zakládá, je nejlepší
celý proces zdokumentovat a přivolat
na místo MP Stříbro. Pokuta za založení
černé skládky může být až 50 000 Kč. Proto doporučuji, když už ne kvůli ostatním,
tak alespoň kvůli své peněžence, odkládejte odpady jak se sluší a patří.
Michal Záprt, strážník Městské policie
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STŘÍPKY HISTORIE
O českém hornictví
Jedna z nejstarších zpráv o hornických bratrstvech je z Kutné Hory z roku
1443. Kutnohorští havíři se tehdy domáhali zřízení hornického cechu, jehož
cílem bylo podporovat své nemocné
druhy. Horníci do tohoto svého cechu
platili dva haléře z každého vydělaného
zlatého formou srážky měsíčně. Správu
pokladny cechu vedli nejstarší havíři,
kteří skládali každoročně účty dvěma
revizorům. Snahou bylo podporovat
staré, slabé a zmrzačené horníky, kteří již nemohli vykonávat svoji profesi
a nebyli schopni uživit svoji rodinu.
Tyto hornické pokladny u hornických
bratrstev začaly fungovat až o století dále. Kolem roku 1509 jsou zprávy
o těchto bratrstvech v Jáchymově, Horním Slavkově a ve Stříbře.
Horníci mají odnepaměti zvláštní
a ojedinělé zvyky a obyčeje. Již jenom
oděv je rozděluje. Staří horníci měli
kytle s přišitými kápěmi na hlavě (13.
-14. století). Současní horníci nosí černé kytle, na hlavě čáku a flek. Oproti

dávným časům je kytle dneska jen pro
slavnostní příležitosti.
Nářadím horníka jsou kahan s kroužky (loj v kroužkách), nosatec, šramovačka, želízka, pemrlice, špárátko,
patrony (sumky s prachem) stébla,
hyzna a sekyra. Arcištola je (erbštola, ne dědičná štola) bývá nejhlubší ze všech štol a podsedává všechna důlní díla, aby odváděla vody.
K zajištění vnitřních důlních prostor
je potřeba velkého množství dřeva.
Dále je potřeba různého druhu dřeva
k zajištění stěn šachty, k výrobě žebříků,
na mihadla, tahadla, kyblíky, nádoby,
centýře, na hřídele a kola, na žentoury, již z tohoto krátkého vyjmenování je patrné, že velké množství dřeva
je potřeba k důlnímu podnikání. Kde
se rudy těžily, vznikaly následně hutě
a tavírny a mincovny. Rudy se tloukly
najednou bez znalosti geologie, sázely
se do pecí k pražení, a pak s přísadami
k tavení. Naši panovníci odnepaměti
dávali přednost všem revírům, kde se
těžilo zlato (Jílové, Kašperské Hory)
a stříbro (Jihlava, Kutná Hora, Jáchymov,

Příbram, Nalžovské Hory, Rudolfov)
a olovo (Stříbro, Oloví), které bylo
nutné k hutnění stříbrných rud. Naše
středověká horní města díky štědrosti
panovníků prosperovala, vzkvétala, získávala horní a městská práva. Příkladem může být naše město, v okolí Plzeň, Klatovy, Písek, Horní Slavkov, dále
Jihlava, Kutná Hora, Znojmo, Tábor
a další.

O stříbrských důlních dílech

O nejdůležitějších stříbrských důlních dílech (Spodní dlouhý tah, Horní
dlouhý tah, Langenzug, Frischglück,
ReichensegenGottes a královská štola Prokop) toho bylo již také napsáno
mnoho. Proto se tentokrát v krátkosti
zmíním i o dalších neméně důležitých
dílech stříbrského revíru.
Důl Antoni Verhau I. - je situován
při výjezdu z města Stříbra, vpravo
od silnice na Plzeň. Má další dvě jámy
vzdálené cca 340 m od sebe. Důl byl zaražen na žíle Antonín a několika dalších
menších žilách, které pravděpodobně

1827. 3. 16 Mies, hauptmappe, řez hlavními žilami, hlavní mapa určená c. k. odborům hornictví ve Stříbře,
kreslil asistent horního mistra a zeměměřič Adolf Hellmich
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tvoří pokračování rudního pruhu Reichesegengottes. Horní jáma Protasi jde
do hloubky 70 m a je z ní raženo několik směrných chodeb. Jsou zde jak žíly
s větším obsahem galenitu a sfaleritu, tak i žíly čistého galenitu. Všechny
výskyty jsou hojně přerušovány puklinami. Směrem na jih jsou žíly Protasi,
Antonín a Jiří mladší. Na sever jdou
žíly Protasi a Antonín, a byly rubány
po sestupkách až do hloubky 76 m.
Severní nebo spodní šachta Antonín
dosahuje hloubky 50 m a sloužila jako
vodotěžná jáma.
Důl Antoni Verhau II. - je situován na jih od Antoni I., má dvě jámy
vzdálené cca 200 m s několika směrnými chodbami na třech patrech po
žilách Jan Fakund a Matka Anna. Obě
žíly mají velkou poruchovost, jejich
mocnost je silně proměnlivá. Celkově
se jedná o chudé žíly. Podle získaných
údajů je zde možno vytěžit na 2 m postupu 2 q rudy. Hlavní jáma má hloubku 80 m, z níž je raženo několik chodeb
na sever i na jih. Směrem na jih jsou tři
patra. Patra jsou spojena komíny. Rubá
se sestupně i výstupkově. Celkem bylo
těchto jam Antoni 5.
Důl Antonín II. spodní (posléze pohodnice) - je situován nejdále od státní
silnice na Plzeň, na druhé straně tohoto
pole směrem k Jirné. V současné době
bychom ho mohli lokalizovat asi takto.
Cca 100 m od silnice Stříbro-Ostrov,
v zatáčce a následné dlouhé rovince,
proti odvalu jámy II., před současným
ledním porostem asi 50 m daleko. Zde
stával původně statek. Uvnitř statku
byla tato výše zmíněná jáma, v 50. letech 20. století asi jen 35 m hluboká
s jedním patrem.
Štola sv. Michael - ústí na břehu
řeky Mže, cca 350 m směrem na Vranov od ústí Spodního dlouhého tahu.
Je jedním z nejstarších a nejrozsáhlejších děl stříbrského revíru. Příznivá
poloha a snadný přístup byly určitě
důvodem pro její otevření kolem roku
1610. Doba třicetileté války se jednoznačně podepsala na stagnaci a útlumu
ražby této štoly. Teprve až na začátku
18. století dochází k otevření štoly, ale
asi s malým úspěchem. Otvírka štoly byla pravděpodobně ne moc drahá
z důvodů ražby v pevně hornině. Z této
doby pochází i první zprávy (31. 12.
1732) od stříbrských horních úředníků
Fröhlicha, Meyera a Putze. V roce 1848
nastává opět pokles těžby. V této době
zaměstnává důl jen 3 horníky. Protože
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výsledky nebyly dle očekávání, štola
a důl byly nakonec opuštěny. Ve starých
zprávách nenacházíme podrobnějších
informací o pokračující těžbě. V roce
1955 byla provedena otvírka, vyzmáhány hlavní chodby na štolovém patře, ale
k otvírkovým pracím nakonec nedošlo.
Ložisko Michael náleží do soustavy
rudních žil Pb-Zn. Ložisko se skládá
ze dvou žil. Obě žíly se od sebe nápadně liší. Severnější žíla (u ústí štoly) je
dlouhá 125 m a má směr k jihozápadu. Žíla sleduje úklonnou žílu spilitu.
Rudní žíla je nápadně málo mocná
a obsahuje poměrně málo žiloviny, která je tvořena křemenem. Jižnější žíla je
mnohem mocnější, má sklon k západozápadu. Délka žíly je 225 m. Mocnost
žíly dosahuje až 160 cm. Nejvýznamnějším rudním minerálem je galenit
vyvinutý v nepravidelných agregátech.
Sfalerit se zde vyskytuje poměrně málo.
Z ostatních minerálů se bohatěji vyskytuje pyrit s krystalky v drúzách křemene. Celkové zvodnění žíly Michael a žíly

Evangelista je zcela minimální. Štola je
ražena 280 m na jih, pak uhýbá 180 m
na jihovýchod a opět se vrací do směru jih. V několika patrech se rozbíhá
řada sledných chodeb. Dále pokračuje
na východ a posléze je spojena s jamou
Michael vzdálenou cca 500 m od ústí
štoly. Dále se pravděpodobně napojuje
na systém chodeb dolu Evangelista,
jehož šachta je cca 250 m na východ
od jámy Michael. Bohužel nebyla postupem let zastižena žádná významná
žíla. Nejstarší geologické mapy pocházejí z první poloviny 19. století od
M. Zippeho. První oficiální mapu vytvořil F. Lindl. Poté nacházíme řadu
drobných map a skic v dílech F. Pošepného (1874), J. Krejčího (1877). J. Hrabáka (1902). Novější mapy pocházejí
od L. Čepka (1934), J. Šufa (1936).
Zdař Bůh

Karel Neuberger,
člen hornického spolku ze Stříbra
Pokračování příště ........

Mies, mapa Reichensegen Gottes

1780 Mies, mapa Segengottes a Jan Baptista

Mies, celková mapa
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Stříbrských 100 let (část 17.)
Jakkoli se to dnes může jevit k neuvěření, teprve v roce 1987 - bylo oficiálně
zrušeno autobusové nádraží ve východní části dnešního Masarykova náměstí
a přesunuto na již připravenou plochu
v západní části ulice Benešovy (foto č. 1
z 1. dubna 1983).
24. 6. 1987 - jak jsme se již mohli dříve
přesvědčit, prvního (a také nejnutnějšího)
stavebního zabezpečení se jediné dochované baště městského opevnění dostalo
v průběhu budování nového silničního
průtahu městem - někdy v roce 1953. Ale
teprve k datu 24. 6. 1987 může známé
kalendárium „Stříbro do roku 2000“ poznamenat: „ Po dlouhotrvajících opravách
objektu byla městu předána do užívání
tzv. Husitská bašta v západních hradbách
u vjezdu do města od nového mostu.“

Zmíněnou rekonstrukcí měly vzniknout reprezentativní prostory využívané
ke konání slavnostních aktů spojených s
životem města a událostmi v něm (přijímání významných osob a delegací, akce
Sboru pro občanské záležitosti apod.).
Po dokončení generální revitalizace radnice (čp. 1) se aktivity uvedeného typu
logicky přenesly tam. Bašta pak fungovala
jako galerie, restaurace, spolková základna… a snad plnila i další funkce (viz foto
č. 2 ze dne 10. 9. 2016).
1988 - koncem března - zbořen dům
čp. 72 u „Velkých schodů“ (foto č. 3 z roku
1978).
1988 - 1997 - probíhala generální rekonstrukce historické městské radnice
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(viz obr. č. 4 z r. 1994). Ta pak byla slavnostně otevřena 9. 9. 1997. K této události byl vydán Historický věstník Stříbrska 2, zabývající se budovou radnice jak
po stránce historické, tak po stránce stavební. Předešlé větší stavební úpravy
vnitřních prostor radnice se uskutečnily
v roce 1928 podle plánů architekta
Arnošta Březiny z Plzně. Provedené změny byly podrobeny značné kritice ze strany tehdejšího památkového úřadu.
1. 6. 1989 - na ploše mezi čp. 146 a 145
byla pod patronací TJ Baník Stříbro otevřena zahradní restaurace „SPRINT“, která si záhy, zvláště pak v letních měsících,
získala značnou popularitu (obr. č. 5).

1989 - na dříve uvolněné ploše v Mánesově ulici (viz Zpravodaj č. 6/2019)
byla dokončena stavba bytových domů
čp. 1352 a 1353 (obr. č. 6).
1990 - počátek července - otevřena
prodejna TUZEX (čp. 1370) při západním
konci Benešovy ulice (obr. č. 7).
4. 5. 1990 - v parčíku na náměstí Svobody byl položen základní kámen památníku armády USA, která město v r. 1945
osvobodila (viz obr. č. 8).

František Samec, červenec 2019
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Rozhovor s básnířkou Annou Štičkovou
„Roky jsem se do Sudet nechtěla vracet.“
Anno, vy jste před nedávnem vydala
svou další sbírku básní, která se jmenuje Nejsi ze Sudet? Proč se jmenuje právě
takhle?
Protože ta kniha má tři hlavní tematické
celky. Je to cestování, další jsou vztahy a láska a třetím celkem jsou právě Sudety, odkud
pocházím. Dumali jsme nad tím s mou redaktorkou dlouho. Nejprve vlastně vznikla
ta obálka, kterou kreslil Pavel Reisenauer
z Respektu. Nakreslil třezalku s beruškou,
což nás vlastně dovedlo k tomu tematickému celku Sudet. Paradoxně ten název ale
pochází z cestovatelské básně.

Možná to napovídá i název, ale z mnoha
básní této sbírky dýchne na čtenáře určité „neukotvení“. Kladete si často otázku,
odkud jste?
Myslím, že díky té sbírce jsem přijala, že z těch Sudet jsem a že mě nějakým
způsobem formují. Roky před tím jsem
s tím bojovala a nechtěla se sem vracet
a myslím, že teď proběhlo nějaké vyrovnání se s tím. Přiznala jsem si, že mě ten kraj
inspiruje, formuje, a není vyloučeno, že si
mě časem opět přitáhne.
V některých básních se necháváte silně inspirovat i Prahou, kde teď žijete,
ale také zahraničím. Kde máte to své
„doma“?
Teď mám takový pocit, že jsem všudezdejší, protože hodně cestuji. Mám tak
v současnosti několik míst, kam, když
se vracím, tak mám pocit, že se vracím
domů. Jednak jsou to tady Sudety, mám
to i s tou Prahou a v zahraničí to mám
v Itálii. Když tam sedá letadlo, tak mám
taky pocit, že se vracím domů.

Kdybyste měla vystihnout tuto vaši básnickou sbírku jedním slovem, jaké slovo
by to bylo?
Asi by to bylo slovo zrání.
Vaše první sbírka s názvem Nádech výdech vyšla v roce 2015. Jak moc jste se
v básních nebo v tvorbě obecně posunula?
Velmi jsem se posunula. Moje kamarádka to přirovnala k tomu, že ta první sbírka hodně vyvěrá a ta druhá zraje.
Myslím, že jsem se hodně posunula i díky
svému studiu. Byly pro mě nejvíce formující dvě dílny, a to s básníkem Petrem
Borkovcem, a potom s Michalem Horáčkem, který nás učil villonskou baladu. To
pro mě bylo opravdu semestrální pocení
krve a pláče, ale řemeslně mě to hodně posunulo. Načítali jsme spousty básnických
sbírek a myslím, že na těch mých básních
je to vidět.
Co to znamená řemeslné psaní básní,
jak jste to zmínila?
Z počátku potřebuji nějaký impulz
nebo vjem, který mě inspiruje. Na tom
pak stavím. V té první sbírce právě přišel
ten impulz, ale pak už nepřišlo nic. Žádné opracovávání a upravování. Naopak
v té druhé sbírce bylo těchto úprav hodně.
Nejdříve jsem ten text napsala do mobilu, pak jsem ho přepsala do počítače, kde
jsem ho nějak upravovala. Nechala jsem
ho několik dnů nebo týdnů uležet, a pak
jsem se k němu vrátila. Poté nastala práce
s redaktorkou, která se mnou procházela
každý text slovo po slově, což byla další
fáze toho upravování. Podstatnou korekcí
také byly připomínky mých dvou pedagožek, které rukopis prošly a okomentovaly. Tam se nejvíc projevovalo to řemeslo,
které se mi snažili Petr Borkovec a Michal
Horáček vštípit. Osvojila a modifikovala
jsem si z jejich postupů nějaké své postupy, určitý soubor pravidel, který jsem při
psaní básní používala.
Neochudí se tím ty básně o něco?
Myslím si, že vůbec ne. Z praxe vím, že
ty druhé oči opravdu dokáží najít v textech ta slabá místa. V určitých chvílích
jsem se například uchylovala k patosu,
na který mě ta redaktorka upozorní, a navrhne nějaké řešení. Myslím si, že naopak
po zásahu někoho dalšího jsou ty texty
daleko lepší.
Vy jste mezi básníky taková výjimka,
protože se věnujete českému jazyku
řekněme profesně - spolupracujete například s Ústavem pro českou literaturu

Akademie věd nebo s portálem Dobrá
čeština. Je vám to při psaní spíše výhodou, nebo překážkou?
Je to určitě výhodou, že jsem se ve škole naučila opravdu detailně prozkoumávat texty do posledního slova a významu.
Naučilo mě to nejen daleko zodpovědněji
číst, ale posléze i psát. Ale nemyslím si, že
je neobvyklé, když básníci se slovem pracují i profesně. Například zmiňovaný Petr
Borkovec dělá redaktora jiným spisovatelům a do toho píše své texty.
Jak dlouho jste tu druhou sbírku připravovala?
Texty vznikaly rok a asi tři čtvrtě roku
vznikala ta knížka jako redakce, korektura
a podobně.
Jaké to je být básnířkou v 21. století?
Vlastně tak úplně nevím. Já se tak neoznačuji nebo nedefinuji, protože mi to po
dvou sbírkách pořád přijde jako drzost,
považovat se za básnířku. Vlastně bych se
odkazovala k lidem jako Baudelaire nebo
Dante, a tam se zatím opravdu nevidím.
Obecně je ale v 21. století psát a vydávat
poezii velmi náročné. Někdy je to skoro až
smutné, ale i přesto to stojí za to.
Napsat knihu či básně, je jedna věc. Jak
je obtížné dostat ji až na pulty v knihkupectví?
Já mám skvělého nakladatele, který mě
chce podporovat i přes to všechno, co si
navymýšlím. Řeknu si, že obálku bude
kreslit ten a ten nebo že to bude barevné,
a on to akceptuje. Ale samozřejmě, že je to
náročné. Je to nějaký proces, do kterého
jsem z pozice autora výrazně zasahovala. Určitě bych ale chtěla zdůraznit, že ta
kniha sice nese mé jméno, ale rozhodně to
není jen moje práce. Podílí se na tom další
lidé, jako je právě ta redaktorka, doktorky,
které to komentovaly, Pavel Reisenauer,
který dělal obálku atd.
Co chystáte do budoucna? Budete se držet básní, nebo vás láká jiný žánr?
Tak mě by i lákal jiný žánr, ale vždycky mě
to stáhne k těm básním. Próza je samozřejmě skvělá a psala jsem i fejetony pro
Dobrou češtinu. Samozřejmě, že v próze
mám větší šanci oslovit širší publikum, ale
zase nechci být úplně poplatná tomu, co
se bude víc číst. Určitě chci psát, ale teď
nemám jasné plány jak, co a kam.
Děkuji vám za rozhovor
David Blažek
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SPOLKOVÝ ŽIVOT
Hornický spolek Stříbro

Členové hornického spolku ze Stříbra
se zúčastnili ve dnech 15. - 17. - 19. května
2019 v pořadí již 12. setkání slovenských
hornických měst v bývalém královském
horním městě Lubietové. Z důvodů větší
vzdálenosti jsme se rozhodli využít času
a uspořádali jsme si výlet po kamenolomech středojižního Slovenska, hlavně kolem Lučence i s jedním fáráním na šachtě
v Mútniku. Výborným průvodcem nám
byl geolog a závodní ing. Vendelín Šulan.
Zmapovali jsme tyto lomy hlavně mineralogicky a můžeme konstatovat plnou
spokojenost. V pátečním ránu jsme se
zaregistrovali a připravili na jeden z hlavních bodů programu, a to slavnostní přijetí všech hornických a městských delegací
v místním kostele. Dá se říci, že jsme se
tam všichni vmáčkli. Místní farář konal
bohoslužbu za zdar našeho 12. setkání.
Poté si vzal slovo starosta obce a hlavní
spolupořadatel ing. Pavel Zajac a seznámil nás s celým dvoudenním programem.
Pak se slova ujal ing. Erik Sombathy, který
spolu s náměstkem ministra hospodářství
předávali čestné odznaky pro 15 členů
hornických spolků. Následně ing. Sombathy předával odznaky sv. Barbory, které
uděluje Sdružení banických spolků a cechů Slovenska. Náš hornický spolek Stříbro udělil 2 vyznamenání „Františka Jareše za zásluhy” Ing. Norbertu Wernerovi
z Rožňavy a starostovi pořadatelské obce
ing. Pavlu Zajacovi, zároveň jsme panu
starostovi předali dar starosty našeho horního města Stříbra. Poté následovalo ještě
udělení vyznamenání od spolku SOLLES

z Chodova a od Nadace Landek z Ostravy.
Dá se říci, že s překvapením se nakonec
uvedl pořadatel 12. setkání, který si dnes
již po vzoru vícero spolků a měst nechal
vyrobit medaili sv. Klimenta a jednu z 5
poct získal mimo jiné člen našeho spolku
K. Neuberger. Po skončení oficialit následoval krátký hornický průvod na místní
náves k radnici, kde byl již připraven další
program (mimo jiné stavění pivních zasrání, soutěž zpěvokolů a další). Vyvrcholením večera byl slavnostní šachtág. Připravený hornický stan byl zcela zaplněn.
Šachtágu, jako slavné vysoké a neomylné
prezídium předsedal starosta ing. P. Zajac.
Myslím si, že se své role zhostil k plné spokojenosti všech přítomných. V sobotu se
někteří vydali na naučný banský chodník
na Podlipe. My jsme se vydali do banického muzea do Španii Doliny, kde nám
byl více než dobrým průvodcem místní
emeritní předseda spolku Herrengrund
Dr. Andrej Sitár. Odpoledne byl již připraven hlavní bod setkání, a to hornická paráda, které se zúčastnilo 76 měst,
obcí a spolků ze Slovenska, Čech, Polska,
Maďarska a Ukrajiny. Průvod procházel
obcí a byl pozdravován místními občany,
v průběhu byli postupně účastníci posilováni dobrotami a pálenkou, abychom
dobře došli do cíle. Ke konci stužkování
hornických praporů se „nebe nad námi
otevřelo“ a z nebe padaly takové provazy vody, jaké jsem osobně poslední dobou ještě neviděl. Kdo mohl, vzal nohy
na ramena a pod stan. Zde se utvořila
fantastická atmosféra, kterou podtrhli

Most, otevření nové expozice důlního měřičství
Ve čtvrtečních odpoledních hodinách
se členové hornického spolku ze Stříbra
a Plané zúčastnili v Mostě otevření nové
expozice důlního měřičství. Zahájení akce
uvedl Vlasta Vozka, a poté ředitel muzea
Zbyněk Jakš. V krátkosti přiblížili historii
muzea a postupného vzniku jednotlivých
expozic. Expozice důlního měřičství je
samostatná, snaží se informovat o technikách, které důlní měřiče postupem staletí
provázely. Po delší době nám přálo počasí,
prostě bylo nádherně.
Zdař Bůh
Karel Neuberger, Stříbro
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zpěváci ze zpěvokolů. Cca po hodince se
nebe umoudřilo a bylo dobře až do rána.
Jen potok protékající obcí se zvedl za tu
chvilku cca o 1 m. Můžeme konstatovat,
že i menší obec může takovéto setkání
uspořádat, pokud se pracuje s dobrým
kolektivem, partou osob, se zapálením pro
danou věc. Může být dobrým poučením
pro pokračovatele a pořadatele dalších setkání, jak se má k takovéto akci přistupovat, a hlavně musí se dělat pro účastníky,
pro bývalé i současné pracovníky v hornictví, hutnictví a geologii, pro zachování
hornické sounáležitosti a kamarádství bez
ohledu na řeč a hranice.
Děkujeme a Zdař Bůh
Karel Neuberger
Hornický spolek Stříbro
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Festival industriální kultury Plzeňského kraje
Ve dnech 16. - 17. června 2019 proběhl ve stříbrském hornickém skanzenu
Festival industriální kultury Plzeňského
kraje. Horníci se snažili návštěvníkům
nabídnout i jiné zajímavosti, mimo vlastní
štolu Prokop. Vedle skanzenu byl otevřen
plně funkční válečný bunkr, ostrostřelci
zajišťovali občerstvení a na volném prostoru před skanzenem nám společnost
Merlet představila několik historických
stánků s historickými řemesly (s kovářem, brašnářem, truhlářem a tkadlenou).
Samozřejmě jezdil hornický vláček. Prohlídky štoly se konaly po celý den. Sobotní velmi intenzivní slunečné počasí nám
ubralo spoustu návštěvníků. Mezi hosty
byli nejen cyklisté a motorkáři, ale i ti,
kteří přijeli přímo dle programu festivalu.
Od nás pokračovali do nově otevřeného

kaolínového dolu v Nevřeni, a pak buď
do stavebně technického muzea v Plasích,
nebo do Plzně. Nedělní ráno nás překvapilo zamračenou oblohou a vytrvalým
deštěm, který posléze ustal a neděle se stala krásným posledním dnem tohoto týdne. Prohlídky ve štole Prokop probíhaly
opět po celý den. Můžeme konstatovat, že
oba dva dny se vydařily, dorazilo k nám
mnoho návštěvníků, kteří zde byli poprvé
a odcházeli nadšeni. Z mnoha stran jsme
slyšeli jen chválu za odvedenou několikaletou rekonstrukci štoly členy spolku, kteří
toho toho o hornictví na začátku moc nevěděli, přesto se stali plnoprávnými členy.
Závěrem musíme konstatovat, že naopak
ku škodě místních stříbrských občanů jich
přišlo pomálu.
Karel Neuberger

Cesty mědi, po stopách mědi z vraku lodě Bom Jesus
Vážení přátelé hornictví,
na 12. setkání slovenských banských
měst jsem obdržel od bývalého majstra
bratstva Herrengrund ze Španie Doliny
Dr. A. Sitára DVD, které vypovídá a neopakovatelně nahlíží do historie hornictví
a metalurgie mědi od středověku po raný
novověk. Příběh začíná na pobřeží státu
Namibie, kde při těžbě diamantů objevili 500 let starý vrak portugalské lodě.
V jejích útrobách se mimo zlatých mincí
a jiných cenností našlo obrovské množství
mědi. Objasňování jejího původu je jedinečným příběhem o těžbě mědi v Horních
Uhrách, v oblasti Banské Bystrice, Španie
Doliny a Starých Hor a její dopravě loďmi
přes Polsko anebo po souši přes Vídeň do
Benátek. Proč se měď stala vyhledávaným
zbožím? Kde de facto vznikly první banky na světě? Jak tehdy fungoval obchod
a jak se šířily obchodní informace? Proč se

ve středověku stal Lisabon nejdůležitějším
přístavem v Evropě? Odkud pocházelo
22 tun mědi z potopeného portugalského vraku lodi u pobřeží Namibie? Značky

na ingotech říkají jednoznačně, že z Horních Uher. Film je strhujícím dokladem
o historii hornictví a hutnictví v Horních
Uhrách. Po uvedení do kin či televize do-
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poručuji všem odborníkům ke shlédnutí.
Již před léty shlédnutý první film o rekonstrukci šachty Ludovika ve Španie Dolině
je dalším unikátem o práci našich hornických předků ve středověku. Obdivuji
ohromné úsilí a zápal a zároveň velkou
skromnost Dr. A. Sitára a dalších spolupracovníků při práci na těchto projektech,
které přesahují hranice spolkové činnosti

a jsou spíše prací odborníků z různých
ústavů a ministerstev. Ten, kdo si doposud neudělal čas na prohlídku hornického
muzea ve Španie Dolině, udělal ohromnou chybu. Dva průvodci, Dr. Sitár a ing.
Führer, vás provedou tři tisíce let starou
historií těžby mědi ve čtyřech světových
jazycích s takovou odbornou erudovaností v oborech hornictví, hutnictví, geologie,

historie, archeologie a průvodcování, že
nestačíte koukat a poslouchat zároveň.
Zažívám u nás ve Stříbře něco obdobného,
ale před těmito pány, jak se říká, musím
smeknout klobouk. Ať vám pánové elán
vydrží co nejdéle.
Karel Neuberger

Generační výměna u Stříbrských včelaříků proběhla úspěšně
Ve dnech 7. až 9. června 2019 proběhlo
v Nasavrkách v Železných horách celostátní kolo soutěže mladých včelařů Zlatá
včela 2019. Západočeské mladé včelaře
tam odjeli reprezentovat vítěz oblastního kola této soutěže pro mladé včelaře
z Plzeňského a Karlovarského kraje David
Lang a z druhého místa tohoto oblastního kola Šimon Blažek. Oba členové včelařského kroužku Stříbrští včelaříci. Jejich
pozice přitom nebyla jednoduchá. Mladí
včelaři ze Stříbra se totiž probojovávali
do celostátního kola Zlaté včely každoročně již od roku 2009 a od roku 2014
se každoročně umístili „na bedně“, a tím
se kvalifikovali k účasti na mezinárodní

setkání mladých včelařů IMYB a s ním spojenou mezinárodní soutěž. V roce 2014 se
na této soutěži dostali v konečném hodnocení do desítky nejlepších Matěj Frouz
a Matěj Brzica, oba z včelařského kroužku Stříbro (VKM), v roce 2015 se Matěj
Brzica stal dokonce absolutním vítězem.
V roce 2018 se z původně evropské soutěže stala vpravdě světová soutěž, neboť se
jí zúčastnilo osmdesát soutěžících z Evropy, Asie a Afriky. A v ní byl Jakub Heicl
(VKM Stříbro) desátý.
A jak dopadli reprezentanti Západočeských mladých včelařů z VKM Stříbro
letos, kdy v kroužku došlo ke „generační výměně“? Šimon Blažek, který nebyl

na celostátním kole soutěže nováčkem,
obsadil třinácté místo z třiceti šesti soutěžících a David Lang, ač nováček, byl
devátý. Oba přitom mají šanci se do nejvyšší soutěže mladých včelařů probojovat
i v příštím ročníku, a tam se pokusit být
pokračovateli v úspěších mladých českých včelařů i na mezinárodním poli. Oba
k tomu mají dobré předpoklady jako chovatelé vlastních včelstev i jako členové
včelařského kroužku mládeže, v němž má
vysoká kvalita činnosti kroužku dlouholetou tradici s úspěchy na oblastní, celostátní i mezinárodní úrovni.
Oldřich Koubek

Sportík navštívil profesionální hasiče
V rámci pravidelného cvičení rodičů
s dětmi ve věku 2-4 roky, se mi někdy podaří vyměnit prostory tělocvičny za odpoledne strávené venku v přítomnosti zajímavých lidí. Tentokrát s profesionálními
hasiči.
Být hasičem, jezdit velkým autem
a stříkat vodu, to je jedním z vysněných
povolání malých dětí. Proto jsem využila
možnost, která se mi naskytla, a se svými
malými svěřenci a jejich rodiči se vydala
k profesionálním hasičům zde ve Stříbře.
Hasiči z místní hasičské jednotky byli
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velmi ochotní a ukázali nám několik aut
a jejich vybavení a fungování. Děti se
mohly do aut posadit, projet se v nich při
parkování a rodiče si mohli poslechnout
popis konkrétního vybavení. Proběhla
i ukázka, kdy jeden ze zaměstnanců vylezl na výsuvném žebříku do výšky cca 20
metrů. Následně se jeden ze zaměstnanců
oblékl do chemického obleku, což děti zarazilo, protože si myslely, že se jedná o nějakou pohádkovou bytost. Největší radost
měly děti ze stříkání vody z hadice, kterou
mohly samy držet.

Profesionalita místní hasičské jednotky
se promítla i do přístupu k dětem, které si
odnášely zážitek přesahující tradiční cvičení v tělocvičně. Věřím, že děti na tuto
návštěvu budou dlouho vzpomínat. Děkujeme hasičům za jejich ochotu a přejeme mnoho sil při výkonu tak náročného
povolání.

*Sportík - cvičení rodičů s děti ve věku 2-4 let,
které vedu v prostorech DDM.

Markéta Zabloudilová
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Úspěšná sezóna starších žáků TJ Baník Stříbro - 1. místo a postup!
Uplynulá sezóna byla pro starší žáky
TJ Baník Stříbro velmi náročná. Vstoupili
do ní s předsevzetím vyhrát a postoupit
do krajského přeboru, a to se jim nakonec
podařilo.
Po podzimní části sezóny byli kluci
v tabulce na druhém místě za týmem
Mrákova, který je porazil až na penalty.
V hráčích zanechal tento zápas hořkou
stopu a dali se do práce. V zimní přípravě
pracovali na fyzičce, zlepšovali své fotbalové dovednosti a týmovou hru. Každý
naběhal cca 50 km, jarní prázdniny strávili na stadionu, kde se jim po celý týden
věnovali trenéři, kteří se rozhodli klukům
k postupu pomoci. Součástí zimní přípravy byla i tři mistrovská utkání, která si
kluci užili. Poměřili síly např. s Tachovem,
nebo Chebem .
A snaha byla oceněna. Kluci v sezóně
neprohráli jediný zápas, pouze 3x remízovali a skončili v čele tabulky s desetibodovým náskokem před druhým Mrákovem.
Získali celkem 62 bodů, vstřelili celkem
137 branek, pouze 17 jich inkasovali. Nejlepším střelcem byl Jan Flachs, kapitán
mužstva, který vstřelil 35 branek, tedy

čtvrtinu všech gólů.
Přestože se kluci potýkali se zraněními, nakonec se jim jejich úsilí zúročilo
a postupují do Krajského přeboru starších
žáků Plzeňského kraje. Cenného kovu

si budou jistě o to více vážit, že jim ho
předal během utkání Internacionálů ČR
vs. Baník Stříbro Pavel Horváth. Přejme
jim tedy do nadcházející sezóny mnoho
úspěchů a vstřelených branek.

Gólmani zleva: J. Adamovič, J. Brzobohatý
Lavička zleva: J. Bláha, J. Bárta, M. Vyšín, F. Marek, P. Kasl, P. Rašín, V. Gontkovič, J. Bárta - trenér
Stojící zleva: J. Kertis - předseda FO, R. Ichnatolya - trenér, L. Vykoupilová - vedoucí, J. Patočka - trenér,
T. Lacina, J. Flachs, D. Vykoupil, D. Donate, L. Mašek - trenér, P. Rašín - trenér
Chybí: J. Kaprhál, L. Tolar

MMČR sajdkár a čtyřkolek ve Stříbře: úřadující mistři úřadovali
Vydařeným pokračováním 72. sezóny na Terénu sv. Petra se stal podnik
MMČR sajdkár a čtyřkolek, který se konal
26. května 2019. Pořadatelský tým AMK
Stříbro potvrdil schopnosti, zkušenosti
a pracovitost. Přes dlouhodobé sucho připravil dráhu mistrovské úrovně a dokázal ji ukropit. Odměnou mu byla vysoká
sportovní úroveň a chvála účastníků včetně zástupců mateřského Autoklubu ČR.
Prestiž stříbrského závodiště také tentokrát vybičovala soupeřící jezdce k výko-

nům na hranici možného. Na trati se stále
něco zajímavého dělo a přihlížející neměli
šanci se nudit. Přestávky navíc vyplnil
svojí show kaskadér na čtyřkolce Richard
Mošna. Bitvám na terénu přihlíželo více
než půldruhého tisíce lidí.
Mezi sajdkárami se prosadili úřadující
mistři Petr Kolenčík - Matěj Hejhal, fanoušci ale nejvíce hltali strhující souboje
4 sajdkár o zbylá místa na stupních vítězů.
Také ve čtyřkolkách zvítězil loňský mistr
republiky Zdeněk Poláček, i když to vůbec

neměl snadné.
Pořadatelé z AMK Stříbro děkují všem
za návštěvu a dovolují si pozvat veřejnost
také na závěrečný letošní motokros. V neděli 29. září se na velké trati včetně „stříbrské bestie“, proslulého obřího skoku
přes silnici, pojede finále západočeského
přeboru.
Text: Miroslav Šimek
Foto: Pavel Šroubek
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Slovákov slavil Den dětí
I když trochu opožděně, ale 15. 6. 2019
uspořádali členové Obce Slovákov ve Stříbře Den dětí. Sešlo se nás 32 dospělých, 14
dětí.
Zábava byla nádherná, střílelo se ze
vzduchovky na špejli, na které byl pamlsek, jezdilo na motocyklech za asistence
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AMK Stříbro a otce a syna Mackových,
chodilo na chůdách. Největším zážitkem
byla obsluha hasičské stříkačky na cíl, který představovaly pneumatiky.
Každé dítě bylo odměněno sladkým
balíčkem. Maminky napekly značné
množství dobrot, výbor připravil kotlí-

kový guláš. Na osvěžení se našly i nanuky
a melouny.
Výbor děkuje všem zúčastněným, a ti
co zůstali doma, mohou litovat.
Ján Považanec

Stříbrský zpravodaj 7/2019

Muzejní večer 2019

V poslední květnový den proběhla
v městském muzeu tradičně akce Muzejní
večer 2019. Večer zahájili členové Měšťanského privilegovaného střeleckého sboru
slavnostní salvou a provázeli návštěvníky
celým večerem tím, že svědomitě se starali o jejich občerstvení. Po představení
žáků dramatického oboru Základní umělecké školy ve Stříbře s názvem „Jeden
z nás“ se v minoritských zahradách konala sokolnická ukázka dravců pod vedením pana Zaleše. V rámci večera byly
zdarma zpřístupněny expozice muzea

Věrnou stráž vlasti máš

24. května proběhla v severní křížové
chodbě muzejní budovy minoritského
kláštera vernisáž výstavy našich spoluobčanů, pánů Miroslava Löbla Suchela,
Jiřího Pitoňáka a Martina Svobody s názvem „Věrnou stráž vlasti máš“. Jednalo se
o výstavu ze soukromých sbírek výše uve-

v přízemí včetně nově otevřených sklepních prostor. Zajímavé byly i komentované prohlídky prvorepublikové výstavy
pánů M. Svobody, J. Pitoňáka a M. Löbla
„Věrnou stráž vlasti máš“. Během celého
večera bylo možno se zúčastnit návštěvnického kvízu MAS Český západ nebo
navštívit hornický skanzen, Mineralogický domek Duchmaus a vyhlídkovou věž
děkanského kostela Všech svatých. Na závěr večera zazpívaly všem stříbrské Světlušky.

dených, která je zaměřena na prvorepublikovou historii uniformovaných státních
složek 30 let - jako je finanční stráž, celní
úřady, četnictvo, Československá armáda
ale i ostatních složek užívajících uniformy jako hasičstvo a Československé státní
dráhy. Na výstavě se významně podílelo

i Celní muzeum Celního úřadu pro
Plzeňský kraj. Ukázky dobových uniforem v prostředí služeben jsou doplněny
rozsáhlou panelovou expozicí, exponáty
dobových užívaných zbraní a ostatního
běžného vybavení.

Vážení stříbrští spoluobčané a občané stříbrského regionu,
Městské muzeum ve Stříbře uspořádá opět v galerii městského muzea výstavu prací amatérských umělců „Babí léto“.
Vystavovat lze amatérská díla všech oborů (kresby, grafiku, obrazy všech technik, fotografie, trojrozměrná díla atd.).
Prosíme umělce, kteří budou mít zájem vystavit svá díla, aby je dodali do městského muzea nejpozději do 31. srpna 2019.
Pracovníci Městského muzea ve Stříbře
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Z NAŠICH ŠKOL A ŠKOLIČEK
FOMEI CUP 2019
Dne 1. 6. 2019 se na střelnici INTERWILD v Lomu u Tachova pod záštitou Českomoravské myslivecké jednoty
a Okresního mysliveckého spolku Tachov
konalo 1. kolo celostátní střelecké soutěže
pro mládež FOMEI CUP 2019.
Mladí střelci z DDM Stříbro a SSPK
Stříbro - juniorský oddíl ve střelbě z malorážky na terče liška - srnec - kamzík kňour obstáli na výbornou. V kategorii
dorostenci (11 - 15 let) získal David Bača
krásné 2. místo a přivezl si domů Pohár
starosty Stříbra, Daniel Hlaváček obsadil

5. místo, Filip Karvaš byl 9., Vojtěch Michal 12., Jakub Šafránek 14. a Jan Rottenborn 16. V kategorii dorostenek získala
Bára Alblová 6. místo. V juniorech (16
- 20 let) nás úspěšně reprezentoval Pavel
Kastl - 4. místo, mezi juniorkami se prosadila Michaela Krátká - 6. místo.
Za střelecký kroužek DDM
Mgr. Klára Kastlová

Soutěžní sezona úspěšně zakončena!
V pátek 24. 5. 2019 se tři skupiny vydaly do pražské Lucerny soutěžit na Finále
MIA Festival 2019. První skupinu tvořily
pouze dvě členky, a to Anna Vydrová (11
let) a Eliška Vydrová (9 let), které v Plzni
v regionálním kole vybojovaly 1. místo. Jako trenérka se přiznám, že jsem ani
nedoufala v to, že z Prahy dovezeme medaili. Jelikož jsem znala předem startovní
listinu a viděla, jak silné soupeřky holky
mají, chtěla jsem hlavně to, aby si Anička
a Eliška zkusily finále a získaly nové zkušenosti. Sesterské cheer DUO nezklamalo,
ukázalo, co v nich je, a s velkým bodovým náskokem se dostalo na 1. místo!!!
Pro celý náš tým to byla obrovská výhra,
všechny členky naše duo velice podporovaly. CHEER DUO A+E se sestavou Sweet
but psycho se stává celorepublikovým vítězem a věříme, že v příštím roce odvede
stejně dobré výsledky.
Další bojovnice byly dvě juniorské skupiny. Skupina Diamonds bojovala za kategorii PROFI CHEER 10-11 let (průměr)
a skupina Sparkles za kategorii PROFI
CHEER 11-12 let (průměr). Bylo pro nás
velkou poctou, že jsme v kategorii profi,
kam jsme byly porotou přeřazeny v regionálním kole. O mnoho těžší jsme to ale
měly ve finále. Proti nám soupeřily i skupiny ze Slovenska. Obě dvě skupiny předvedly maximální výkony, ale samozřejmě
uznáváme, že soupeři byli úžasní. My
opět víme, co děláme špatně, co napravit
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a co vylepšit. Obě skupiny si tedy odvezly ve své kategorii 3. místo. Tohle celé by
nebylo bez pomoci dvou coach asistentek - Daniely Pleskačové a Adély Peevové.
Obě dívky se věnují tanci, milují tvorbu
choreografie, učí se vedení týmu a dalším
aspektům důležitým pro toto vedení.
Na závěr bych chtěla sdělit, že od září se
konečně Cheerleaders Silverteam rozroste
o další skupinu. Bude to skupina Cheer 7Senioři. Skupina je vytvořena především
pro středoškoláky a žáky 9. tříd základní

školy. Kdo by měl zájem, stále do našeho
týmu přibíráme zájemce všech věkových
kategorií, a to od 3-18 let.
Jitka Zaoralová, DDM Stříbro
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Cvrčkiáda 2019
Ve čtvrtek 6. června 2019 probíhal
na stadionu Baníku Stříbro další, už 25.
ročník atletických závodů žáků 1. stupně škol okresu Tachov. 6. června 1995 se
závody konaly poprvé, tehdy na škvárové
dráze, vydatně nasáklé vodou.
Díky ochotě učitelů a vedení škol se
na stříbrském stadionu vždy objeví kolem
300 žáků 1. až 5. tříd, kteří se zápalem
soutěží a stejně nadšeně povzbuzují svoje
kamarády.
Zde jsou letošní výsledky.
Dívky:
1.třída:
60 m: 1. N. Čečková, Tc, Hornická, 11,0
vt., 2. Ž. Fronková, Bor, 11,1, 3. Vargová,
Kladr., 11,3
300 m: 1. Šimková, Kladr., 1:01,3 min.,
2. M. Pakostová, Tc, Záreč., 1:07,9, 3. Ž.
Fronková, Bor, 1:15,7
Dálka: 1. K. Kepková, Kladr., 297 cm, 2. B.
Cvrčková, Bezdr., 282, 3. K. Suchánková,
Stř., Mán. 264
Hod: 1. V. Kulhánková, Tc, Záreč., 14,60
m, 2. A. Kolenová, Stř., Mán., 14,40, 3. N.
Vychodková, Bor, 14,10
2.třída:
60 m: 1. V. Kostrounová, Bor, 9,8 vt., 2. K.
Vítů, Bezdr., 10,0, 3. D. Piťuchová, Planá,
10,4
300 m: 1. L. Fišáková, Chod., Pl., 57,6 vt.,
2. K. Vítů, Bezdr., 58,3, 3. V. Kostrounová,
Bor, 59,01
Dálka: 1. L. Fišáková, Chod., Pl., 344 cm,
2. K. Kozáková, Bezdr., 324, 3. N. Kaiserová, Stř., Mán., 320
Hod: 1.-2. D. Čtvrtníčková, Halže, V. Radová, Planá, 18,30 m, 3. A. Pelešková, St.
Sedl., 16,90
3.třída:
60 m: 1. B. Záhořová, Stř., Gag., 9,7 vt.,
2. K. Staňková, Tc, Záreč., 9,9, 3. Forejtová, Bor, 9,9
500 m: 1. T. Hrazdilová, Stř., Mán., 1:43,9
min., 2. N. Boudová, Stř., Gag., 1:45,9, 3.
Z. Pecharová, Bor, 1:46,7
Dálka: 1. B. Záhořová, Stř., Gag., 358 cm,
2. S. Sladká, Kladr., 358, 3. M. Márová, Tc,
Záreč., 348
Hod: 1. N. Boudová, Stř., Gag., 26,80 m,
2. E. Hrubá, Přimda, 22,40, 3. B. Tkadlecová, St. Sedl., 22,10
4.třída:
60 m: 1. K. Záhořová, Stř., Gag., 8,6 vt.,
2. N. Denkócy, Bor, 8,9, 3. N. Benešová,
Tc, Záreč., 9,3
500 m: 1. L. Čikelová, Planá, 1:39,8 min.,
2. A. Honalová, Tc, Hornická, 1:40,2, 3. N.
Šimková, Kladr., 1:43,2
Dálka: 1. K.,Záhořová, Stř., Gag., 430 cm,
2. N. Kárníková, Coh., Pl., 378, 3. T. Zuš-

ťáková, 374
Hod: 1. N. Hlavničková, 34,90 m, 2. N.
Marešová, Tc, Záreč., 29,50, 3. M. Křehlíková, Planá, 28,60
5.třída:
60 m: 1. S. Horáková, Tc, Hornická, 8,6
vt., 2. K. Štrejnová, Stř., Gag., 9,3, 3. B. Novotná, Planá, 9,4
600 m: 1. L. Danielová, Tc, Hornická,
1:56,8 min., 2. A. André, Tc, Záreč., 2:07,9,
3. A. Křížková, Planá, 2:11,1
Dálka: 1. L. Danielová, Tc, Hornická, 419
cm, 2. K. Štrejnová, Stř., Gag., 405, 3. B.
Fronková, Bor, 386
Hod: 1. B. Novotná, Planá, 35,00 m, 2. S.
Horáková, Tc, Hornická, 33,90, 3. L. Tenglerová, Tc, Záreč., 33,40
Hoši:
1.třída:
60 m: 1. S. Kiss, Tc, Záreč., 10,7 vt., 2. S.
Martinec, Tc, Kostel., 10,8, 3. D.Heinzl, Tc,
Hornická, 10,9
300 m: 1. Jamriška, Kladr., 1:01,7, 2. S.
Dmytro, Tc, Záreč., 1:02,2, 3. H. Jeřábek,
Tc, Hornická, 1:03,7
Dálka: 1. Jamriška, Kladr., 312 cm, 2. J.
Polanský, Halže, 304, 3. V. Lukšík, Tc,
Hornická, 283
Hod: 1. D. Pecha, Tc, Záreč., 26,31 m,
2. M. Kadlec, Bezdr., 23,37, 3. Š. Peteřík,
Stř., Mán., 23,33
2.třída:
60 m: 1. M. Šmídmajer, Konst. Láz., 9,9
vt., 2. J. Žůrek, Stř., Mán., 10,0, 3. P. Smolek, Stř., Gag., 10,2
300 m: 1. N. Roháč, Tc, Záreč., 58,3 vt., 2.
M. Klostermann, Planá, 59,3, 3. M. Horváth, Tc, Hornická, 1:00,7 min.
Dálka: 1. P. Kopča, Tc, Hornická, 332 cm,
2. P. Smolek, Stř., Gag., 328, 3. O. Kasl,
Kladr., 327
Hod: 1. O. Kasl, Kladr., 30,47 m, 2. M. No-

votný, Planá, 29,37, 3. J. Vaňkát, Tc, Záreč.,
29,17
3.třída:
60 m: 1. D. Opava, Planá, 9,3 vt., 2. M.
Veselý, Tc, Hornická, 9,5, 3. A. Košátko,
Bezdr., 9,6
500 m: 1. M. Veselý, Tc, Hornická, 1:37,2
min., 2. A. Košátko, Bezdr., 1:39,4, 3. M.
Homolka, Bor, 1:46,0
Dálka: 1. Kouřil, Kladr., 355 cm, 2. M. Zeman, Stř., Gag., 346, 3. S. Packan, Tc, 338
Hod: 1. T. Tran, Přimda, 34,52 m, 2. L.
Maňo, St. Sedl., 33,66, 3. J. Kasl, Kladr.,
30,24
4.třída:
60 m: 1. D. Vávra, Tc, Hornická, 8,9 vt.,
2. J. Kuneš, Planá, 9,0,3. F. Teplárek, Bor,
9,2
500 m: 1 P. Kuneš, Planá, 1:33,9 min., 2. J.
Kratejl, Tc, Hornická, 1:37,7, 3. M. Houser, Bezdr., 1:40,4
Dálka: 1. J. Kuneš, Planá, 421 cm, 2. D.
Kovárník, Tc, Záreč., 387, 3. F. Teplárek,
Bor, 384
Hod: 1. V. Kladivo, St., Sedl., 40 67 m,
2. P. Opava, Tc, Záreč., 40,29, 3. S. Nikitinský, Stř., Gag., 38,24
5.třída:
60 m: 1. Š. Suk, Stř., Gag., 9,0 vt., 2. J. Heřman, Stř., Mán., 9,1, 3. M. Matys, Chod.
Pl., 9,2
600 m: 1. M. Janoch, Chod. Pl., 1:53,8, 2.
M. Andrejs, Konst. Láz., 1:58,5, 3. V. Koliha, Tc, Kostel., 2:00,2
Dálka: 1. L. Šnajdr, Stř., Mán., 405 cm, 2.
V. Solčanský, Tc, Hornická, 400, 3. M. Matys, Chod. Pl., 397
Hod: 1. M. Janoch, Chod. Pl., 41,29 m,
2. V. Solčanský, Tc, Hornická, 41,16, 3. O.
Ďurinda, Kladr., 38,98
Za pořadatele: Václav Peteřík
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„Pasování” prvňáčků na čtenáře
Dne 28. 5. proběhlo v Městské knihovně ve Stříbře „pasování“ prvňáčků ze ZŠ
Mánesova na čtenáře. Malé čtenáře přišli
podpořit i jejich rodiče a prarodiče. Každé

dítě přečetlo hádanku, a poté je královna
„pasovala“.
Odměnou za snahu byla kniha a poukázka na roční předplatné do knihovny.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na této
akci.
E. Florusová, P. Benediktová,
třídní učitelky 1. tříd ZŠ Mánesova

vách kin a divadel (dokonce i cizojazyčných), které umí dotvářet pohled na dané
učivo. O kreativních dílnách, které podněcují tvořivost u těch nejmladších z nás.
O literárních exkurzích, díky kterým už
Domažlice nikdy nebudou jen voňavým
koláčovým městem. O různorodých výletech, které bývají útokem na nervy kantorovy, ale zážitkem pro účastníky mladší.
O Dni deváťáků – slavnosti školy, kde si
pokaždé trochu postěžujeme, že je hrůza,
jak to letí a jak ti deváťáci už rozhodně
nejsou žádní špunti, ale slečny a mladí
muži. Vzpomínali bychom na Anglii, kvůli které se uzavírají nová přátelství („Sedíš
se mnou v autobuse, jasný?!“) a vznikají
tisíce fotek s Beefeatery, na Tower Bridge,
u Stonehenge nebo prostě jen tak, ale
vždycky s blaženým úsměvem na každé
z nich.

Můžeme být spokojení - všechno proběhlo tak, jak mělo. Nové zážitky, nové
vědomosti, snad i nová přátelství a malá
osobní vítězství. Můžeme být také hrdí
(a objednat si ještě jeden dortík) - i přes
náročnější období (která prožije asi každý
z nás, že?) jsme to zase dokázali! My i žáci
jsme moudřejší, zkušenější a s nášupem
nových zážitků.
Jsem ráda, že můžu být součástí. Děkuji, kolegové moji, že jste byli vždycky
vstřícní a mně nápomocní. Umíme tím
naším pracovním kolotočem krásně proplouvat, povzbuzovat se a být si vzájemnou oporou. Pevně věřím, že díky tomu to
naše učitelování bude mít stále smysl a my
ho zvládneme s hravostí (učitelům vlastní) a s úsměvem. Krásné léto všem!

A jak to jde na Gagarince?
A zas ten červen. Deset měsíců uplynulo jako voda a my jen nevěřícně kroutíme hlavami, kdykoliv se míjíme na těch
školních chodbách, o kterých se rozhodně
nedá říct, že v nich hučí jako ve včelím
úlu. Tohle by totiž, chudinky včely, psychicky neunesly. My unášíme! S odhodláním a vervou se vrháme do každé další
vyučovací hodiny s úmyslem znovu zaujmout, poučit a naučit.
A protože to k nám, tvorům přemýšlivým, patří, porovnáváme, vzpomínáme,
bilancujeme. Kolik jsme toho pod tou jednou střechou za jediný školní rok zažili
a kolik toho mohli zažít naši žáci! A kdybychom se u kávy sešli, určitě se pochlubíme všemi našimi nápady, kterými jsme
mohli výuku našich žáčků od září zpříjemňovat. A kdyby k té kávě byl navíc
i dort, rozpovídali bychom se o návště-
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Studenti GOAS se zúčastnili Pražského studentského summitu
V letošním školním roce se studenti
stříbrského gymnázia, Ngoc Nguyenová
(G5), Anna Ho (G6), Josef Šlapák (G6),
zúčastnili 24. ročníku celoročního vzdělávacího projektu Pražský studentský summit pořádaného organizací AMO (Asociace pro mezinárodní otázky).
Jedná se o simulaci modelů OSN,
NATO a EU. Každé delegaci o 3 až 5 členech byl na základě počtu získaných bodů
ve velmi náročném přijímacím řízení přidělen určitý stát, jehož zájmy a postoje
pak prosazoval delegát ve svém orgánu.
Studenti Gymnázia Stříbro se angažovali
v modelu OSN, konkrétněji v orgánech
HRC (Rada pro lidská práva), UNEA
(Enviromentální shromáždění OSN)
a UNODC (Úřad pro drogy a kriminalitu).
Vyvrcholením projektu byla čtyřdenní
závěrečná konference ve dnech 21. - 24.
března 2019 započatá slavnostním zahájením v hotelu Ambassador Zlatá Husa
na pražském Václavském náměstí. Zde vystoupila řada známých osobností se svými
projevy, např. americký velvyslanec v ČR,
Stephen B. King. Taktéž se zde uskutečnila
debata o brexitu moderovaná Světlanou
Witowskou. Do ní se zapojili kvalifikovaní
hosté: Alexandr Vondra (bývalý ministr
zahraničí a velvyslanec v USA), Libuše
Šmuclerová (CEO českého mediálního
leadera Czech News Center) a Tomáš
Sedláček (významný český ekonom působící v ČSOB a na Univerzitě Karlově).
V minulých letech mezi hosty patřili např.

Karel Schwarzenberg nebo Marek Hilšer.
Za chilskou delegaci měla naše spolužačka
Ngoc Nguyenová projev o obchodu s lidmi a skvěle si tak osvojila řečnické schopnosti před širokým publikem o zhruba
300 hostech.
Během 3 následujících jednacích dní
měli účastníci možnost si rozšiřovat znalosti v oblasti mezinárodního dění, politiky, ekonomie, mezinárodní bezpečnosti
či životního prostředí. Při diskusích se
zlepšili v argumentační rovině, soft skills,
kritickém myšlení, rétorických a prezentačních dovednostech a edukovali se
ohledně mezinárodních vztahů a diplomacie. Cílem delegátů na každém jednání
bylo schválit rezoluci, která komplexně,
konstruktivně a kompromisně řešila dané
problematiky agendy, těmi byly např. ob-

chod s lidmi, plasty v oceánech nebo práva válečných zajatců.
Celé této konferenci předcházelo 5
přípravných setkání pořádaných na VŠE
v Praze nebo na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Ngoc Nguyenová a Anna Ho
se v dubnu 2019 ještě vydaly do Varšavy
na studijní exkurzi.
Projekt přinesl studentům do života
spoustu nových poznatků, zbrusu nový
pohled na svět a také mnoho nových
přátel. Za úspěšnost summitu vděčí hlavně perfektnímu Sekretariátu složenému
z týmu 60 studentů vysokých škol, kteří
projekt organizovali dobrovolně. Stříbrští
gymnazisté se dalšího ročníku Pražského
studentského summitu jistě velice rádi
opět zúčastní.
Ngoc Nguyenová, Anna Ho, Josef Šlapák

Studenti Gymnázia ve Stříbře zabodovali
Katedra historie Pedagogické fakulty
ZU v Plzni společně se Střediskem orální
historie (SOHI) vyhlásily v letošním roce
již 5. ročník historicko - literární soutěže.
Účastníci - žáci ze ZŠ a nižších ročníků víceletých gymnázií Plzeňského kraje
- psali o svých hrdinech, ale i o hrdinech
rodičů a prarodičů. Příspěvky hodnotila
nezávislá komise složená ze dvou členů
katedry historie FPE, ředitele Archivu
města Plzně a nezávislého historika z jiného kraje.
Slavnostní vyhlášení výsledků a předávání cen proběhlo 28.5.2019 v aule ZČU

v Jungmannově ulici v Plzni. Přítomen byl
děkan i proděkan PF.
K naší radosti ve druhé kategorii
obsadila 1. místo studentka Anežka Brahová z G4. Její práce s názvem „Chtěla
jsem být jako…“ byla po přečtení oceněna
velkým potleskem. I porota se jednomyslně shodla na nejlepším ohodnocení.
Dalším velkým úspěchem v této kategorii bylo 4. místo a Čestné uznání Vojtěcha Čechury z G4.
Další dvě práce našich studentek z G3 a
G4 byly též oceněné.
Věřím, že i v dalších ročnících budou

naši studenti, kteří mají rádi češtinu a historii, stejně úspěšní.
Mgr. Jitka Soutnerová, vyučující CJL
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ZUŠ OPEN 2019 ve Stříbře
Základní umělecká škola Stříbro se
podruhé připojila k celostátního happeningu ZUŠ OPEN, jehož třetí ročník se
opět konal pod záštitou vynikající české
operní pěvkyně Magdalény Kožené. Svůj
program chystala ZUŠ již několik týdnů.
V pátek 31. května 2019 dopoledne bylo
před ZUŠ na Kostelním náměstí postaveno kryté pódium a stany pro publikum.
Pódium bylo ozvučeno potřebnou technikou a přesně v 15:00 začal program, který
spolu s Dechovým souborem ZUŠ Stříbro
Zlatíčka ze Stříbra pod vedením Daniela
Baxy, zahájil ředitel ZUŠ František Kratochvíl a místostarosta města Stříbra Martin
Záhoř. V minirozhovoru Martin Záhoř
zalitoval, že neumí hrát na žádný hudební
nástroj. Lavice v prostoru pro posluchače
byly zcela zaplněné. V průběhu odpoledne
se publikum prostřídalo, ale plno bylo až
do večera.
„Odpolední potkávání žáků“, jak byl
celý program nazván, otevřela první část
„Začínáme příběhem …“. Kromě žáků
z hudebního oboru, vystoupili i žáci literárně-dramatického oboru. Druhá část

„S hudbou je život krásnější …“ patřila
již výhradně sólistům hudebního oboru.
Představili se klavíristé, flétnisté, klarinetisté, kytaristé, keyboardisté, saxofonisté,
zpěváci - prostě program byl pestrý a měl
spád. Minirozhovor v druhé části programu poskytl Mgr. Milan Žemlička, předseda zapsaného spolku podporujícího
činnost žáků ZUŠ Zlatíčka ze Stříbra. Mile
zhodnotil svůj osobní vztah k Základní
umělecké škole Stříbro. Součástí druhé
části odpoledne byla také dvě úspěšná
vystoupení v duchu oblíbeného tradičního Pecka koncertu. Zahrálo sourozenecké duo a band složený z muzikantů dvou
rodin. Třetí část programu „Společně to
zvládneme…“ patřila převážně malým
zpěváčkům a souborům ZUŠ Stříbro.
Vystoupil pěvecký sbor Stříbráček pod
vedením Evy Skalové, a také soubory dechových dřevěných nástrojů pod vedením
Miloše Matějky. Celé odpoledne provázela průvodním slovem Hana Bezděková.
V průběhu třetí části odpoledne vyzpovídala také ředitele ZUŠ Stříbro Františka
Kratochvíla - prozradil například, že má

velkou radost z nové generace dechového souboru Zlatíčka ze Stříbra. Zároveň
s programem na pódiu žilo umění také
vedle pódia. Tam pracovali žáci výtvarného oboru na svých dílech - obrazech
i soškách.
Odpoledne krásně a bezezbytku naplnilo své poslání - žáci různých oborů
se potkávali, učili se jeden od druhého,
zkusili si něco jiného, ale potkávali se
také se svým obecenstvem, posluchači se
potkávali s interprety i mezi sebou, zastavovali se, poslouchali, obcházeli výtvarná
umělecká díla, zatímco žáci i učitelé měli
kvalitní zázemí v budově ZUŠ,
Kostelní náměstí ožilo, bylo najednou
plné činorodého života, mládí a radosti.
Happening ZUŠ OPEN 2019 na Kostelním náměstí se osvědčil, všichni si odpoledne moc užili.
Na úspěchu akce má velký podíl také
udělení grantu z Participativního rozpočtu města Stříbra.
ZUŠ OPEN 2019 je úspěšně za námi, ať
žije ZUŠ OPEN 2020.
Mgr. Hana Bezděková

Úspěchy žáků ZUŠ v soutěžích
V krajském kole pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek, které se konalo v Plzni,
získal v kategorii A2 Ondřej TOLAR
2. místo (z 18 soutěžících) a postoupil
do celostátního kola.
V celostátním kole 18.3. 2019 v Karlových Varech získal čestné uznání.
Žák je ze třídy učitelky Evy Skalové.
V kategorii C2 získala v krajském kole
Zuzana PETRLÁKOVÁ 3. místo (z 15

20

soutěžících) a postoupila do celostátního
kola, kterého se zúčastnila 19. 3. 2019.
Žákyně je ze třídy učitelky Kristýny
Radačovské.
V soutěži v Lidové písni v Rokycanech
získal Ondřej TOLAR 1. místo (z 35 soutěžících) a postoupil do zemského kola.
25. 5. se zúčastnil v hotelu Imperiál
v Karlových Varech zemského kola a postoupil do Celostátního finále Zpěváček

- Děti a píseň do Brna.
Zároveň byl vybrán, aby vystoupil
na Mezinárodním folklórním festivalu
ve Strážnici.
Žáci soutěžili za klavírního doprovodu nebo klavírní spolupráce učitelky
Mgr. Hany Bezděkové.
Klarinetové trio ve složení Aleš Svoboda, Zuzana Tvrzická a Nikola Poláková ze třídy učitele Miloše Matějky
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v soutěži ZUŠ v Tachově 27. 2. 2019 získalo 1. místo a postoupilo do krajského kola
do Dobřan, kde získalo16. 3. 2019 čestné
uznání.
Žáci literárně - dramatického oboru
získali na oblastním festivalu dětského
divadla Plánský Tajtrlík 14. 3. 2019 za
představení Kateřina neboli Kate (soubor
Prasátko v županu) a za představení Jeden
z nás (soubor Los Niňos Locos) čestné
uznání.
S představením Duchové buše postoupil soubor TajtrDlíci do krajského
kola na Tartas do Dobřan, který se uskutečnilo 26. - 28. 4.
Na krajské přehlídce základních uměleckých škol ve Kdyni 22. 3. - 24. 3. 2019
získalo představení Kateřina neboli Kate
souboru Prasátko v županu bronzové
pásmo.
Na okresní přehlídce dětských recitátorů v Tachově 15. 3. 2019 získali Jan Karlík
a Petra Válková čestné uznání.
Eliška Bizoňová a Anežka Brahová
postoupily do krajského kola v Horšov-

ském Týně, které se uskutečnilo 16. 4.
2019, kde Anežka Brahová získala čestné
uznání.
Literárně - dramatický obor vede učitelka MgA. Terezie Pecharová.
Na prestižní mezinárodní soutěži Pro
Bohemia Ostrava 2019 získal v sólovém
zpěvu z 37 soutěžících Ondřej TOLAR
3. místo.
Soutěž se uskutečnila 5. 4. 2019 na Janáčkově konzervatoři v Ostravě.
Žák je ze třídy učitelky Mgr. Evy Skalové.
8. 6. se Veronika HRADOVÁ zúčastnila soutěže Pražský pěvec v Národním
divadle v Praze a získala diplom.
Žákyně je ze třídy učitelky Kristýny Radačovské.
8. 6. zpíval Ondřej TOLAR s Orchestrem lidových nástrojů v Plzni na Mezinárodním folklórním festivalu a primátor města Plzně Martin Baxa mu věnoval
Pamětní list.
19. 3. byla v Senátu Parlamentu ČR
v Praze vernisáž výstavy U nás na západě, kde byly vystaveny nejlepší práce žáků

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
STŘÍBRO
pod záštitou

místostarosty města Stříbra
Karla TICHÁČKA

pořádá

ZUŠ ze senátního obvodu č. 3 senátora
Miroslava Nenutila. Pořadatelem byla
ZUŠ Stříbro a autorkou učitelka Veronika
Šatrová.
Žáci výtvarného oboru se zúčastnili
Mezinárodní výtvarné soutěže Lidice
2019.
Bc. František Kratochvíl
Ředitel ZUŠ Stříbro

Příspěvky žákyň VO ZUŠ Stříbro
v Atlasu Evropy
Práce sedmi žákyň výtvarného oboru otiskne vydavatelství Albatros v knize Můj atlas Evropy.

Vzpomínka

v neděli 30. června 2019
v 15.00
před muzeem

45. PROMENÁDNÍ
KONCERT
Vystoupí

CHODOVARKA
z Chodové Plané
s kapelnicí Věrou Kestřánkovou

Dne 10. 7. 2019 uplyne 10. výročí úmrtí
pana Josefa Strnada ze Stříbra,
dlouholetého člena a zakladatele divadelního
spolku DIVOCH.
S láskou vzpomíná a za tichou
vzpomínku děkuje rodina.
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Univerzita třetího věku
Univerzita třetího věku (U3V) Západočeské univerzity v Plzni nabídne ve Stříbře
v akademickém roce 2019/2020 nový studijní program Genealogie - hledání rodinných kořenů.
Po dva semestry se budou posluchači
seznamovat se základy pomocných věd
historických. Orientovat v archivních fondech a sbírkách, poznají práva a povinnosti badatele v archivu. Zvláštní důraz bude
ve výuce kladen zejména na paleografii,
která je klíčová pro čtení matričních zápisů a souvisejících textů. Dále budou představeny základní prameny pro genealogický výzkum, ale také sčítání lidu, soupisy
obyvatelstva a další prameny, kde mohou
vyhledat informace k rodinné historii.

V závěru druhého semestru se účastníci
naučí, jak postupovat při vytváření vlastního rodokmenu, včetně praktického cvičení v práci s matrikami. Během celého
roku se tak účastníci dozví, co by měl znát
a umět začínající genealog, protože ke genealogickému studiu je potřeba mít znalost pramenné základny, jazykovou vybavenost a historické znalosti. Výuka bude
probíhat každé liché PONDĚLÍ, 14.30 16.00, ve Střední odborné škole, Benešova
508, 349 01 Stříbro.
Zápis se koná 3.9.32019 od 9.00
do 11.30 hod. v přízemí Městského úřadu
Stříbro, Masarykovo nám. 1. Cena za kurz
700.- Noví zájemci o studium si prosím
přinesou k zápisu také průkazovou foto-

grafii, která jim bude nalepena na výkaz
o studiu.
Více Informací v případě dotazů Vám
podá administrátorka pro pobočku
ve Stříbře., a to Ing. Julie Kukanová – kukanova@volny.cz
Mgr. Magdalena Edlová, Dis.
Prezidentka Asociací U3V v České republice

Mgr. Markéta Prchalová
Tajemnice U3V ZČU v Plzni

Výstava panenek - muzeum Stříbro
Barevná přehršel kočárků a panenek zavalila výstavní síň muzea
ve Stříbře. Každý sběratel má svůj předmět touhy. Já jsem zde toužila
najít panenku, kterou jsem měla jako malá holčička a našla jsem ji.
Sice měla jiné oblečení, ale tu svou „Madlenku”, jsem v muzeu mezi
všemi těmi krásnými maličkými holčičkami uviděla a pocit to byl
vlastně prima. Potěšily mě i informace o kočárcích - spousta informací slovem i obrazem. Panenky a kočárky jsou pro každou ženu cesta
zpět do dětství. Ta která se pak stala maminkou holčičky má to štěstí, že kousek svého dětství prožila znova. Já to štěstí měla a oblečení
a šperky jsem pro panenky svých dcer vyráběla ráda. Snad i proto obdivuji obě paní sběratelky s jakou trpělivostí a nadšením tyhle „malé
slečny” - panenky vracejí zpět do života. Někdy je to opravdu oříšek,
protože s některými nebylo zacházeno hezky, nebo se na nich podepsal zub času.
Běžte se podívat a zavzpomínat na své dětství do muzea ve Stříbře.
Panenky tu budou bydlet až do 7. 9. 2019.
Děkuji muzeu ve Stříbře, za krásnou výstavu.
Hana Štollová

Co dnes budeme varit?
No přece, staré - skoro zapomenuté recepty, vztahující se k našemu regionu
Čas letí rychle a já najednou zjišťuji, že
máme za sebou polovinu roku. Léto propuká v plném proudu. Proto se dnes budu
věnovat letním receptům. A protože k létu
patří i houby uděláme si jednoduchou
omáčku z hub. Moje tchýně ji dělávala
s oblibou, protože byla dcerou fořta
a o houby nebyla v chalupě nouze pomalu
celý rok. Používala houby na pokrmy podle
druhu. Každá houba měla svůj účel a dodala jídlu svou klasickou chuť. Tato omáčka
je velká letní dobrota, která i osvěží, dodá
do těla ocet, kterým se kdysi nešetřilo.
A naši předci věděli proč. Ocet totiž prý
ředí krev a působí dobře proti krevním
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sraženinám. V receptech našich předků
nesměl chybět.
KYSELÁ OMÁČKA Z MALOVICKÉ
FOŘTOVNY
Na úvod receptu dodám, že se jí s přílohou
houskovým knedlíkem, jde i s bramborem
a pro masožravce :o) je možno přidat vařené hovězí masíčko, nebo vejce. Kdo sleduje
moje recepty, našel v nich knedlík kynutý
s bramborem - ten je nejlepší.
V kastrolu si na oleji osmahneme dvě
středně velké cibule. Přidáme vrchovatý hluboký talíř pokrájených hub, může
být směs, ale speciálně na tuto omáčku se
hodí podborováci, nebo hřib žlutomasý

tzv. babka, nevadí přidat hřib strakoš, který
má silnější kořeněnou chuť a vůni. Naopak
omáčku ovoní ještě více kořeněnou houbovou vůní. Podusíme, necháme vyvařit
vodu. Osolíme a opepříme a přidáme asi
¾ litru vody - povaříme. V hrnku si rozmícháme smetanu - kelímek s polohrubou
moukou, vlijeme do směsi, řádně promícháme a provaříme, je-li hustá přidáme
trochu vody. Nakonec podle chuti dochutíme octem. Každý má rád kyselost jiné
intenzity, takže základní omáčku ochutíme
méně, na talíři si může každý dokyselit.
Tato omáčka je velmi dobrá posypaná jemně sekanou petrželkou.
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LETNÍ MÁMENÍ
Pod tímto názvem se skrývají linecké
koláčky, ale tak trochu jinak. V časech,
kdy maminka mého manžela měla hospodářství, nebyl čas na velké domácí pečení,
a protože děti mají sladké rády, pekla mu
tyto koláčky. Ne malé linecké cukroví, ale
velké slepované koláčky, které vykrajovala
hrnkem na kafe.
350 g hladké mouky, 110 g mouč.
cukru, 210 g másla, 2 žloutky. Zaděláme na vále těsto ze všech přísad. Vyválíme trošku silnější, než jsme zvyklí
na klasické linecké. Vykrajujeme kolečka,
která pečeme dozlatova. Kolečka po vychladnutí spojujeme marmeládou.
Marmeláda se kdysi dělávala převážně
z rybízu, přidal se angrešt. V létě se dělala
jahodová, malinová, ale maminka dělala
i marmeládu z lesních jahod. Tu používala
na tyto linecké koláčky, nebo i tuto směs.
100 g másla se utře s 80 g moučkového cukru, nakonec se vmíchá 1 lžíce marmelády.
Kolečka by měla den odležet, aby změkla
a chutě se prolnuly. Sypou se moučkovým
cukrem.
Zahrada u chalupy měla i svůj zeleninový koutek. A protože ke každému létu patří
a i v dávných dobách patřily saláty, tak dnes
něco na „okurkovou notu.“
Okurkový porost se táhl přes dva záhony. Listy byly svěže zelené a denně se

kropily plnými konvemi vody. Okurčí se
odměňovalo dvěma mísami okurek denně.
K létu prostě okurka patří, a jak říkala moje
tchyně, ale i babička - okurka je lék. S octovou zálivkou jsme denně pořádali mísy
salátu, protože salát z okurky, hlavně jeho
voda v létě osvěží, protože šťáva z okurek
otevírá buněčnou stěnu a tělo se zavodní. O
octu ani nemluvě. Ocet ředí krev a zamezuje tvorbě krevních sraženin. Proto se kdysi
hodně pila v létě octová voda s cukrem.
Sama okurka - pokud se její semínka dávají do salátu z bachratějších kousků okurek,
rozhýbe střeva a semena mají plno zdravých prvků - draslík, bor a vápník. Slupky
z okurek - neošetřovaných podotýkám,
mají blahodárné účinky na pleť, vzpomeňte na Evíka z filmu Slunce, seno, jahody,
to nebyl výmysl, aby se diváci pobavili, ale
skutečnost. A plátek okurky na tzv. podnebí - což je prostor mezi jazykem a horním patrem, nás zbaví škodlivých bakterií
a provoní dech. Příroda je prostě mocná a
naši předci tohle moc dobře věděli, proto
se okurkový salát objevoval na stole, pokud
okurky plodily, stále. Receptů je mnoho a
tak alespoň ten základní.
OKURKOVÝ SALÁT
Okurky nastrouháme a přidáme jednu
na drobounko nakrájenou středně velkou
cibuli. Ve sklenici promícháme půl litru
vody s octem - poměr půl na půl a dosladí-

me dle chuti cukrem. Salát zalijeme, osolíme
a opepříme dle chuti a necháme asi dvě hodiny uležet v chladnu.
Dalším receptem je klasika bez cibule, kdy můžeme následně přidat mléko,
nebo smetanu. Méně známý je salát, kdy
nastrouháme okurku na kolečka, osolíme,
opepříme a přihodíme hrst sekaného kopru, dobře promícháme. Tento salát zdobíme na povrchu lžící kysané smetany. Podává se hodně studený.
Smutné je to, že dnes pořádnou okurku,
myslím tu klasickou polní, na záhonku bez
chemie pomalu nevypěstujete. Prostě pomalu, ale jistě nás opouští obyčejné věci,
které byly kvalitní. Šlechtí se okurky hruboostné, bezostné a další a další odrůdy, ale
ve finále všechno musíte kropit chemickými roztoky, aby porost vydržel a tak je to
se vším. Četla jsem článek, že se na náš trh
chystá zelenina pěstovaná na živném roztoku. Dnes se odborně řekne živný roztok,
aby mnozí neměli „šajn”, co to je. Kdysi se
tomu říkalo hydroponické pěstování. Je
to jednoduché, rostliny žijí z chemického
roztoku živin, který se aplikuje do vody.
Jen pro zajímavost - hydroponii vynalezli
Egypťané.
Tak hezké léto všem a dejte si okurkový salát na zdraví, dokud mají ještě okurky
„nohy na zemi”.
Hana Štollová

ADMINISTRÁTOR/KA PROJEKTŮ PRV
ADMINISTRÁTOR/KA PROJEKTŮ IROP, OPŽP A OPZ
KOORDINÁTOR/KA PR A PRODUKČNÍ AKCÍ
KOORDINÁTOR/KA VZDĚLÁVÁNÍ
KOORDINÁTOR/KA AKCÍ PRO DĚTI A ŽÁKY
KOORDINÁTOR/KA AKCÍ PRO PEDAGOGY A RODIČE
ASISTENT/KA

- flexibi
flexibilní pracovní doba
- částečné úvazky
- možnost částečné práce
prá z domova
- služební notebook a telefon
- možnost podílet se na rozvoji našeho regionu,
realizaci projektů spolufinancovaných EU
a organizaci akcí pro veřejnost

Více informací na www.mascz.cz!
MAS Český Západ, z.s.
Dům U Haranta, Bezdružice

placená inzerce
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Realitní kancelář RVA

Pobočka Stříbro, Dostojevského 189
Telefon: 721 854 706

RD ve Stříbře, Hradební ul.
1.650.000,- Kč (Prodáno)

Dům 3+1, zahrada 2.198 m2, Koloveč
2.100.000,- Kč

Byt 3+1, Stříbro, Revoluční ul.
2.300.000,- Kč (Prodáno)

RD se stodolou a 2 garážemi, Vochov
3.900.000,- Kč (Prodáno)

Pronájem obchodu, Stříbro, Ben. ul.
9.000,- Kč

Novostavba RD s garáží, Benešovice
4.500.000,- Kč (Rezervováno)

RD ve Stříbře, zahrada, bazén
Info o ceně u RK (Rezervováno)

Byt 3+1, Stříbro, Třešňová ulice
1.770.000,- Kč (Prodáno)

placená inzerce
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HARVILLA – REALITY s.r.o.
Váš dlouholetý partner na trhu s nemovitostmi
SÍDLO:
POBOČKY:

RD Stříbro, tř. 5. května

Plzeň, Slovanská alej 24
Stříbro, Benešova 442
Tachov, nám. Republiky 70
Sušice, Pod Svatoborem 54

Rodinný dům Milíkov

Chata Stříbro - Mách. údolí

Byt 2+1 Stříbro, Gagarinova

Byt 3+1 Stříbro, Záp. Předm.

Byt 3+1 Stříbro, Palackého

Rodinný dům Bezdružice

Rod. dům (chalupa) Lestkov

Rod. domy Záchlumí u Stříb.

Rekreační chata Butov

Rekreační chata Butov

Zděná rekr. chata Butov

Cena: 3.590.000,- Kč Cena: 3.790.000,- Kč

St. parcely Přehýšov, okr. PS
2

Cena: 1.150,- Kč/m

Rod.dům (chalupa) Boněnov

Cena: 850.000,- Kč

Rekreační chata Svojšín

Cena: 525.000,- Kč

- tel. 377 445 369, 602 432 757
- tel. 374 621 182, 606 628 181
- tel. 606 628 181
- tel. 602 931 158

Cena: 650.000,- Kč

Zděná chata (domek) Butov

Cena: 2.290.000,- Kč

Cena: 1.490.000,- Kč Cena: 1.950.000,- Kč Cena: 1.750.000,- Kč

Cena: 3.490.000,- Kč Cena: 1.490.000,- Kč Cena: 2.865.000,- Kč

Cena: 1.590.000,- Kč Cena: 1.650.000,- Kč Cena: 1.490.000,- Kč

Našim klientům nabízíme mimo jiné tyto služby:

- zprostředkování prodeje, koupě a pronájmu nemovitostí
- vypracování kupních, rezervačních, nájemních smluv, zástavních, pachtovních smluv, atd.
- vypracování znaleckých posudků včetně daňového přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí
- vypracování průkazu energetické náročnosti budovy (tzv. "energetický štítek")
- přehlášení vody, elektřiny a plynu
- zprostředkování hypotečních úvěrů nebo úvěrů ze stavebního spoření

Kompletní nabídku nemovitostí najdete na www.harvilla.cz
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SOUHRN AKCÍ NA ČERVENEC 2019
6. 7.
20. 7.

22.00 - LETNÍ KINO - film ŽENY V BĚHU			

		

22.00 - LETNÍ KINO - film BOHEMIAN RHAPSODY			

RAJSKÝ DVŮR MUZEA
RAJSKÝ DVŮR MUZEA		

27. 7. - 4. 8. 2019 STŘÍBŘENÍ - multižánrový festival ve Stříbře
VÝSTAVY FOTOGRAFIÍ - KONCERTY - AUTORSKÉ ČTENÍ BÁSNÍ - PROGRAM PRO DĚTI
Výstava fotografií Báry Pitrové /U Poledníku/
Výstava fotografií Laca Kajaby /Muzejní náměstí/
Výstava fotografií Lukáše Houdka /Galerie v Hasičárně/
27. 7. 16.00 - Dětský koutek a dílnička /Rodinné centrum/
Muzejní náměstí
			
Ukázky leteckých modelářů /LMK Drápalík/
			
Stříbrský band - hudební vystoupení pro děti
		
18.00 - koncert - hraje kapela Tabaskér
		
20.00 - koncert - hraje kapela Ocho Rios
4. 8.
19.00 - kapela DžeM
Muzejní náměstí
		
Autorské čtení básní Anny Štičkové
28. 7.

15.00 - PROMENÁDNÍ KONCERT - hraje AMÁTOVKA

		

MUZEJNÍ NÁMĚSTÍ

do 19. 7. probíhá v Galerii v Hasičárně výstava fotografií pana Ladislava Jiránka
do 31. 8. probíhá v Městské knihovně výstava obrazů paní Evy Modré
do 7. 9. probíhá v Městském muzeu výstava Svět panenek

MĚSTSKÉ TRHY ve dnech 4., 11., 18., 25. 7. 2019
Připravujeme:
7. 8.

LETNÍ KINO - film LÉTO S GENTLEMANEM

22. 9.

AMÁTOVKA - taneční odpoledne

24. 9.

ZDENĚK IZER - zábavný pořad

3. 11. CHODOVARKA - taneční odpoledne

Městská knihovna ve Stříbře - výpůjční doba o prázdninách
DOSPĚLÍ:							DĚTSKÉ ODDĚLĚNÍ:
Pondělí		13.00 - 17.00				Pondělí			zavřeno
Úterý		

9.00 - 12.00 13.00 -17.00		

Úterý			

13.00 - 15.00

Středa		

9.00 - 12.00 13.00 -17.00		

Středa			

9.00 - 12.00 13.00 - 15.00

Čtvrtek		

9.00 - 12.00 13.00 - 17.00		

Čtvrtek			

13.00 - 15.00

Pátek a Sobota

zavřeno					

Pátek a Sobota		

zavřeno

Uzávěrka dalšího čísla je 15. 7. 2019
Příspěvky zasílejte na zpravodaj.stribro@seznam.cz
Omlouváme se těm, jejichž příspěvky se už do zpravodaje nevešly, není možné všechny zařadit.
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Náklad: 800 ks. Registrováno pod číslem MK ČR 13355.
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