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Stříbrský zpravodaj od června zdarma
V uplynulých týdnech jste se mohli prostřednictvím přihlášek a sběrných
boxů hlásit k bezplatnému odběru Stříbrského zpravodaje. Ten by měl být zdarma roznášen do schránek zájemců už od
červnového čísla. Pokud jste však nestihli
vyplnit „přihlášku“ k odběru, tak nezou-

fejte. Sběrný box, kam můžete vhodit lístek s adresou, je stále umístěn v přízemí
stříbrského kina Slavia.
Další možností, jak si Stříbrský zpravodaj obstarat, je vyzvednout si ho u informačního pultíku na poliklinice nebo ve
vestibulu radnice. V elektronické podobě

je už nějaký čas ke stažení na stránkách
města Stříbra /www.mustribro.cz/. Věříme, že si každý čtenář najde cestu, jak se
ke zpravodaji dostat a zároveň v něm najde, to co hledá.
David Blažek
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Ohlédnutí
Předávání ocenění stříbrským pedagogům na Den učitelů

Naďa Konvalinková
a Marcel Zmožek v kině Slavia

Vítání občánků
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MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE
Slovo starosty
Přátelé,
máj je lásky čas, a tak předpokládám,
že pánové své drahé polovičky, manželky,
družky či přítelkyně nezapomněli políbit
pod rozkvetlým stromem.
Květen je také měsíc, ve kterém si vždy
připomínáme konec nejstrašnější války
v dějinách lidstva a zároveň 74. výročí
osvobození Stříbra 3. americkou armádou generála Pattona. Oslavy osvobození
spojíme i s výročím 20 let trvání Dobrovolného svazku obcí - Stříbrského regionu. Ten sdružuje kromě Stříbra obce Benešovice, Erpužice, Kladruby, Kostelec,
Kšice, Ošelín, Prostiboř, Skapce, Sulislav,
Svojšín, Sytno, Trpísty, Únehle, Vranov
a Zhoř. Stane se tak 4. května a dovolím
si Vás pozvat na Masarykovo náměstí, kde
bude připraven kulturní program. Očekáváme také příjezd konvoje historických
vojenských vozidel z druhé světové války
a jejich přehlídku na náměstí.
Intenzivně pokračují přípravy na Stříbrské slavnosti, které proběhnou 7. - 9.
června. První den slavností bude probíhat
v areálu Baníku Stříbro, a to pod názvem
“Bezpečný kraj, bezpečné město - den
s IZS”. Bude zde představena technika
Policie ČR, Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje, Zdravotnické záchranné služby, ale i naší jednotky SDH
a Městské policie. Proběhnou ukázky zásahu proti pachatelům za přítomnosti policejní helikoptéry, ukázky zásahu hasičů
a záchranky u nehody, Besip zde bude mít
trenažéry apod. Den bude zakončen fotbalovým utkáním veteránů reprezentace
ČR a koncertem známé kapely. Hlavní
den slavností v sobotu na náměstí bude

vyplněn bohatým kulturním programem,
před muzeem budou mít prostor řemesla
a spolky, v minoritských zahradách bude
program pro děti. Akce budou probíhat
i v prostoru u kina (poledníku) a v dalších
částech města. Neděle bude patřit běžcům
již tradičního Běhu historickým Stříbrem
- memoriálu Petra Bursíka. Na slavnosti zveme zahraniční hosty z našich partnerských a spřátelených měst. Ucelený
program slavností najdete na jiném místě
Zpravodaje. Věřím, že si vyberete a těším
se na Vaši účast a na setkání.
Pokračujeme v realizaci investic do majetku města. Vybrali jsme prostřednictvím veřejné soutěže dodavatele na školku
Soběslavova za bezmála 20 milionů korun
a na kino za 13 milionů korun. Obě budovy dostanou novou zateplenou fasádu,
rekonstrukci střechy a další nutné stavební úpravy.
Snažíme se ale také šetřit výdaje města.
Jistě znáte pořekadlo „halíře dělají talíře”
v souvislosti s šetřením peněz. Podařilo
se nám dohodnout díky vstřícnosti Zdravotnické záchranné služby a Plzeňského
kraje, že město již nebude muset přispívat
600 tisíc korun na lékařskou pohotovostní
službu, kterou záchranka pro naše občany
zajišťuje a dál bude zajišťovat. Vyjednali
jsme také slevu 150 tisíc korun u ČSAD
za úhradu MHD. Tyto uspořené prostředky budeme moci využít jinde.
Musíme se také vážně zamyslet nad
funkcí Masarykova náměstí. Nejen jak je
více oživit, ale také řešit problémy s parkováním, s fungováním vodních výtrysků
a zrcadel, se zelení atd. Budeme určitě rádi
za Vaše názory a připomínky v této věci.

Přátelé,
považuji za potřebné se vyjádřit k mému přijetí mandátu poslance Parlamentu ČR. V žádném případě neodcházím
do Prahy! Moc si vážím důvěry, kterou
jsem dostal od voličů v komunálních volbách. Nechci ji zklamat a je to pro mne
obrovský závazek. Rozhodování nebylo
jednoduché, ale myslím, že z pozice poslance mohu mnoha věcem napomoci
i ve prospěch města a našich občanů. Jako
starosta vidím, jak se zákony projevují
v reálném životě, jaký mají dopad, a že je
tedy potřeba řadu věcí v nich změnit. Starostou zůstanu, je to moje priorita a budu
funkci po dobu trvání mandátu poslance
vykonávat jako neuvolněný. To znamená
pouze za částečnou odměnu, ale s povinnostmi a zodpovědností jako dosud.
Mějte krásné a příjemné májové dny!
Váš starosta
Václav Votava

Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
Starosta města Stříbra podle § 32 odst.
2 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje:
I.
1. Volby do Evropského parlamentu se
uskuteční: v pátek dne 24. 5. 2019 od
14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu
dne 25. 5. 2019 od 08.00 hodin do 14.00
hodin.

2. Místem konání volby jsou okrsky:
II.
Volební okrsek č. 1:
volební místnost:
Hotel U Branky, Plzeňská ul. 420
pro oprávněné občany s bydlištěm:
Americká,
Kladrubská, Lesní cesta,
Na Vrchu, Nad Kučerkou, Nádražní, Partyzánská, Plzeňská ul. 288, 289, 336, 339,
340, 342, 347, 354, 356-360, 362, 363, 365-

368, 408, 416, 420, 424, 461, 466-468, 486,
496, 506, 553, 564-568, 572, 586, 597, 606,
607, 609, 630, 650, 676, 677, 679, 686, 697,
756, 770, 839, 977, 991, 1029, 1040, 1146,
1276, 1349, 1356, 1358, 1359, 1360, 1361,
1492, 1508, 1511, 1526, 1622, 1743, Polní,
Přemyslova, Stodská, Tovární, V Lipkách,
Vranovská, Vrchlického, část města - Lhota u Stříbra
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Volební okrsek č. 2:
volební místnost:
Městský úřad, Masarykovo nám. 1
pro oprávněné občany s bydlištěm:
Alešova, Benešova, Bezručova, Boženy
Němcové, Dostojevského, Dvořákova,
Havlíčkova, Hradební, Husova, Jakoubkova, Jiřího z Poděbrad, Komenského,
Kostelní, Kostelní náměstí, Mánesova,
Masarykovo náměstí, Na Příkopech,
Na Výsluní, náměstí Svobody, Pastýřská, Pivovarská, Plzeňská 24-36, 50-56,
73, 250, 266-269, 315, 316, 319, 542, 642,
1342, 1446, Prokopa Holého, Ruská, Smetanova, Smuteční vrch, Sokolská, Tylova,
U Červené lávky, V Domkách, Žižkova,
28. října, části města - Jezerce, Milíkov,
Otročín, Těchlovice
Volební okrsek č. 3:
volební místnost:
Základní škola Stříbro, Revoluční 1431
pro oprávněné občany s bydlištěm:
Hornická, Máchovo údolí, Myslivecká,
Na Vinici, Na Vyhlídce, Revoluční, Rooseveltova, tř. 5. května, U Věže, Ve Svahu,
Vodičkova, Západní předměstí, 75E, 114E
Volební okrsek č. 4:
volební místnost:
Klub důchodců, Třešňová ul. 1438
pro oprávněné občany s bydlištěm:
Jabloňová, Jiráskova, Krátká, Kruhová,
Luční, Májová, Malá, Mírová, Ořechová,

Sadová, Soběslavova 214, 500, 543, 549,
716, Třešňová, U Kaple, U Rybníka, Větrná, Višňová, Zadní
Volební okrsek č. 5:
volební místnost:
Základní škola, Gagarinova ul. 1039
pro oprávněné občany s bydlištěm:
Gagarinova 748, 1039, 1187-1192, 1434,
Hřbitovní, Nerudova, Palackého 533, 583,
584, 633-637, 663-665, 689, 746, 747, 852,
1175-1186, 1588, 1738, Soběslavova 509,
809, 810, 811, 1003, 1026, 1293-1298
Volební okrsek č. 6:
volební místnost:
Základní škola, Gagarinova ul. 1039
pro oprávněné občany s bydlištěm:
Brožíkova 959-972, Dukelská, Gagarinova
818, 825, 918, 927, 928, 929, 930, 934-937,
938-941, 953-956, 1416, 1496, K Floriánu,
Máchova, Nerudova 696, 795, Palackého
283, 631, 647, 717, 718, 773, 784, 792-794,
808, 832, 836, 843, 844, 849-851, 877-879,
931, 932, 951, 952, 973-976, 978, 979,
1013, 1266, 1268, 1416, 1425, 1432, 1576,
1691, 1706, 1713, 1738, Zahradní a část
města - Butov
III.
1. Voliči bude umožněno hlasování poté,
kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním,
diplomatickým nebo služebním pasem

České republiky anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem.
Volič, který je občanem jiného členského
státu, prokáže svou totožnost a občanství
jiného členského státu.
Neprokáže-li uvedené skutečnosti
stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
2. Každému voliči budou dodány tři
dny přede dnem voleb hlasovací lístky.
Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
3. Volič hlasuje tak, že po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků
vloží úřední obálku s hlasovacím lístkem
před okrskovou volební komisí do volební schránky. V prostoru určeném pro
úpravu hlasovacích lístků nesmí být nikdo přítomen zároveň s voličem, a to ani
člen okrskové volební komise. S voličem,
který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže číst
nebo psát, může být v prostoru určeném
pro úpravu hlasovacích lístků přítomen
jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho
v souladu s jeho pokyny upravit a vložit
do úřední obálky.
					
Ve Stříbře dne 16. 4. 2019
Ing. Václav Votava
		
starosta města Stříbra

Z jednání zastupitelstva 13. 3. 2019
Jednání se účastnilo celkem 14 zastupitelů. Na začátku proběhly tradiční protokolární záležitosti, včetně kontroly plnění
úkolů. Následně se zastupitelé věnovali
jednotlivým bodům programu.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
- urbanistickou studii sportovního a rekreačního areálu v území bývalého školního sadu a letního kina
- zprávu o činnosti Městské policie a jednotky Sboru dobrovolných hasičů za rok
2018
- návrh podmínek prodeje pozemků - bytová zóna za Baníkem.
Zastupitelstvo schválilo:
- rozpočtová opatření na odčerpání finančních prostředků z Fondu rozvoje
bydlení města Stříbra do účelové rezervy
na výstavbu bazénu, návratnou finanční výpomoc Lesům města Stříbra s. r. o.
a uvolnění financí na vydání knihy o Stříbře
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- poskytnutí dotace z rozpočtu města Stříbra Plzeňskému kraji na zajištění dopravní
obslužnosti
- poskytnutí finančních dotací Farní charitě Stříbro, Zdravotnické záchranné službě Plzeňské kraje, TJ Baník Stříbro a Privilegovanému měšťanskému střeleckému
sboru Stříbro
- finanční prostředky na vypracování posouzení stávajícího modelu provozování
vodovodů a kanalizací ve vlastnictví města Stříbra
- zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení města
Stříbra
- podání žádosti o dotaci na obnovu místních komunikací ve Vodičkově ulici
- bezúplatný převod nevyužitých a zastaralých dýchacích přístrojů a tlakových
lahví Sboru dobrovolných hasičů
- vydání změny č. 3 Územního plánu Stříbro.

Zastupitelstvo neschválilo:
- všechny tři předložené návrhy záměrů
prodeje částí pozemků. Ani jeden prodej
totiž nedoporučil výbor výstavby
- zřízení veřejného osvětlení, vybudování
komunikace pro pěší, vybudování kanalizace a kanalizačních přípojek k rodinným
domům a návrh na řešení dopravní situace na ulici Plzeňská, jak požadovali někteří občané právě z Plzeňské ulice.
Větší debaty se rozhořely zejména
okolo zhodnocení působení města Stříbra v rámci Vodohospodářského sdružení
obcí západních Čech a výpovědi nájemní
smlouvy a případného přesunutí místní
notářky do jiných prostorů. Diskutovalo se také o dopravní situaci a parkování
v centru města a v Plzeňské ulici.
Marcela Nováková a David Blažek
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Czech POINT (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál)
1. Zřízení datové schránky na žádost Vážení spoluobčané,
jedná se o fyzické osoby a fyzické poddovolte mí, abych Vás seznámila
nikající osoby, pro právnické osoby
s agendou Czech POINT (Český Podací
zapsané v obchodním rejstříku je tato
Ověřovací Informační Národní Termiagenda povinná. Dostávají přístupové
nál). Czech POINT slouží jako asistované
údaje ihned po zápisu do veřejného
místo výkonu veřejné správy, umožňující
rejstříku.
komunikaci se státem prostřednictvím
jednoho místa, tak, aby „obíhala data, ne 2. Vydání nových přístupových údajů
– tyto údaje vyřizujeme nejen pro fyobčan“.
zické, podnikající fyzické osoby, ale
i pro právnické osoby. Tato agenda není
V současné době tuto agendu vykonázpoplatněna, pokud o údaje žádáte jen
vá ve městě pro občany a právnické osojednou za tři roky. V případě, že během
by Městský úřad na pracovištích odboru
dvou let si o údaje požádáte dvakrát
výstavby a územního plánování a odboru
nebo i několikrát, je nutné vždy zaplaobecního živnostenského úřadu.
tit částku ve výši 200,- Kč. Tyto platby
Na odboru výstavby a územního plánovájsou generovány při vydávání nových
ní lze vyřídit:
přístupových údajů, systém to vyhod1. Výpis z listu vlastnictví
nocuje automaticky.
2. Snímek katastrální mapy
3. Přidání pověřené osoby k přístupu
Jen v případě, kdy nejsou pracovnice
do datové schránky
tohoto odboru přítomny na pracovišti, 4. Zrušení přístupu pověřené osoby
Vám tento výpis provedou pracovníci od- 5. Znepřístupnění datové schránky, která
boru obecního živnostenského úřadu.
byla zřízena na žádost – mohou provést
jen fyzické osoby nebo fyzické podniNa odboru obecního živnostenského úřakající osoby
du si můžete vyřídit tyto záležitosti Czech
6. Opětovné zpřístupnění datové schránPOINTu:
ky, která byla zřízena na žádost fyzické
1. Výpisy z bodového hodnocení řidiče
nebo podnikající fyzické osoby.
2. Výpisy z insolventního rejstříku
3. Výpisy z veřejných rejstříků (obchodní 7. Povolení příjmu poštovních datových
zpráv.
rejstřík, spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společen- 8. Zrušení možnosti příjmu poštovních
datových zpráv
ství vlastníků jednotek a rejstřík obecně
9. Oznámení o změně statutárního orgáprospěšných společností)
nu
4. Výpisy z rejstříku trestů pro fyzické osoby
10. Vyřízení reklamace obdržení přístupo5. Výpisy z rejstříku trestů pro právnické
vých údajů do datové schránky.
osoby
6. Seznam kvalifikovaných dodavatelů
Dále lze vyřídit konverzi dokumentů.
7. Výpis ze živnostenského rejstříku
1. Autorizované konverze z elektronické
Dále se jedná o agendu Informačního
do listinné podoby dokumentu - žadasystému datových schránek. Na tomto
tel pokud chce konverzi dokumentu,
úseku si můžete nechat provést:
musí mít dokument zaslán do úschovny

Czech POINTu a pracovník tento dokument vybere na základě podání písemné
ho dokladu o uložení tohoto dokumentu.
2. Autorizováné konverze z listinné
do elektronické podoby dokumentu.
Ostatní podání:
1. Registr účastníků provozu modulu
autovraků ISOH
2. Zprostředkování identifikace
Přes Czech POINT je možné provést
podání pro obecní živnostenský úřad.
Tato agenda není využívána, protože samotné pracoviště Czech POINT je na živnostenském odboru, proto ji ani neuvádím v přehledu prací na Czech POINTu.
Jiné funkcionality nejsou Městskému
úřadu, pracovišti Czech POINTu zpřístupněny. Jedná se hlavně o ověřování
listin a podpisů. Na tuto agendu má úřad
vytvořeno pracovní místo. Tuto agendu
lze vyřídit na správním odboru, který sídlí
na Masarykově náměstí čp. 437, v I. patře.
Jen ve čtvrtek dopoledne je tento odbor
uzavřen z důvodu zpracování agend, které
jsou nutné zpracovat bez přítomnosti veřejnosti.
Dále není možné vyřídit elektronický
podpis, který mohou vyřizovat jen pracovníci České pošty. Je tedy nutné, aby
žadatelé o elektronický podpis navštívili
pobočku České pošty buď v Tachově nebo
v Plzni.
Pokud budete mít nějaké dotazy k výše
uvedené problematice, obraťte se na pracovníky Městského úřadu, odboru obecní
živnostenský úřad tel. 374 801 160 – 162.
Božena Petráňová
vedoucí odboru
Obecního živnostenského úřadu

MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE
Zatoulaní psi
Blíží se léto a MP Stříbro se potýká
s nárůstem psů útěkářů, proto bychom se
dnes chtěli na tuto problematiku zaměřit,
poskytnout pár rad, a pokud možno počet
psích útěkářů snížit.
Jako první je potřeba zmínit, že útěk
psa vám jako majiteli, může i pěkně zavařit. Hrozí pokuty a další poplatky, kupříkladu za umístění psa v dočasné péči
atd. Město Stříbro má vyhlášku, která se
zabývá volným pohybem psů, jedná se
o vyhlášku 4/2014, ve které stojí, že volný

pohyb psů je možné pouze ve vymezených
prostorách a psí útěkář, který se pohybuje
mimo tyto prostory, již svému majiteli zadělává na pokutu. To jsou ale ještě ty lepší
varianty, co si zřejmě mnozí neuvědomují,
je to, že za jakoukoliv škodu, kterou pes
způsobí, je zodpovědný majitel, a tady už
začíná jít do tuhého. Pes, který běží přes
silnici, může způsobit dopravní nehodu
a ohrožuje tak nejen život svůj, ale i životy
okolní a pro majitele tím může vzniknout
pořádný problém.

Ale abychom jen nestrašili, přejděme
již ke dříve zmíněným radám. Je potřeba zmínit, že existuje několik důvodů,
proč může pes utíkat a zjištění tohoto
důvodu pomáhá v zastavení útěků. Jeden
z důvodů je, že se pes vydá na lov, kdy ucítí zajímavý pach, a to ho dovede k tomu,
že přeskočí nebo podhrabe plot nebo
prostě vezme majiteli „čáru“ během procházky a nereaguje na povely. Dalším
z důvodů bývá také nuda, pokud je pes ponechán delší dobu osamotě začne se nudit
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a v takové chvíli pachy a zvuky přicházející zvenku psa lákají více a více. Je třeba
také zmínit další důvod útěku psa, především na jaře a na podzim, a sice hárající
fenky, zde pomáhá kastrace. Posledním
z důvodů pro útěk často bývají hlasité zvuky, to se stává během bouřek nebo velkých
oslav a je jedním z nejnebezpečnějších,
protože pes je ve stavu paniky a může se
při pokusu o útěk poranit, případně může
snadno vběhnout pod auto. Je dobré, víte-li, že se blíží bouře nebo kupř. oslavy nového roku, připravit pro svého psa místo,
nejlépe tmavé a malé prostory, kde najde
úkryt.
Většina těchto důvodů se dá vyřešit
správnou výchovou psa, jejímž základem je dostatečné pohybové vyžití psa a
psychická stimulace. Povětšinou platí, že
unavený pes je hodný pes. Je dobré pro
psy, kteří utíkají z nudy, vymyslet zábavný společný program. Může se jednat o
výlety, cvičák apod.. Nedoporučuje se
nechávat psy samotné déle jak 5 - 6 hodin, v případě, kdy víte, že budete pryč
déle, je dobré připravit pro psa jinou zábavu. K dostaní jsou různé interaktivní
hračky, které umožní vašeho psa zabavit
na dlouhou dobu, jedná se kupříkladu
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o hračky obsahující hlavolamy, po jejichž vyřešení se pes dostane k pamlsku
ukrytému uvnitř. Pokud máte zahradu, je i možnost schovat psovi pamlsky,
které musí najít a dostat se k nim. Další
z možností je také pořídit mu elektrický
obojek, nebo ohradník. Víme, jak to zní,
ale nebojte se, toto zařízení pejskovi nijak
neublíží , pes je nejdříve varován zvukovou výstrahou, a pouze pokud ji neuposlechne, dostaví se nepříjemný impuls,
který ho nezraní, ale upozorní ho, že dělá
něco špatně. Psi se poté velice rychle naučí, co smějí a co ne. Na co je důležité dát
si pozor, jsou tresty při návratu psa domů,
to je špatně, jelikož pes si potom návrat
domů spojí s trestem a nebude se chtít
vracet, v extrémních případech může okamžitě utéct znovu.
Ještě bychom se chtěli vrátit k dříve
zmíněné vyhlášce města Stříbra 4/2014
o volném pohybu psů, a sice části, která
zmiňuje nutnost uklízet po svém psovi,
chápeme, že to není příjemná část starosti o vašeho mazlíka, ale je nutná. Vám se
jistě také nelíbí když se při chůzi na chodníku trefíte do nějakého toho exkrementu.
Za zmínku také stojí očipování vašeho pejska, takže v případě, kdy se váš pes

zatoulá, je mnohem jednodušší a rychlejší zajistit jeho návrat domů a čipování
může sloužit i v případech, kdy vám vašeho psa někdo zcizí. Je třeba připomenout, že podle novely zákona na ochranu
zvířat bude od roku 2020 čipování psů
povinné. Ještě bychom rádi požádali majitele pejsků, aby svým mazlíčkům pořídili známku s kontaktem, nebo alespoň
tel. číslo napsali na obojek, obojí pomůže
tomu, aby se vám pes vrátil domů dříve.
Uvidíte - li jako občan města Stříbra
volně se pohybujícího psa, je nejlepší zavolat na služebnu Městské policie Stříbro
nebo na linku 158, kde již jsou schopní
předat informaci dále a odchyt zařídit.
Pokud se vám jako majiteli pes zaběhne,
doporučejeme zkontrolovat internetové a facebookové stránky města Stříbra,
kde odchycené psy vždy zveřejňujeme.
Po odchytu putují psi do karanténního
kotce Lesů města Stříbra, kde vyčkají buď
do příchodu páníčka, nebo jsou po 5
dnech umístěni v útulku, případně v náhradní péči. A ještě jedno upozornění
na závěr - v případě, že psa odchytíte, tak
jste za něj podle občanského zákoníku
zodpovědní.
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STŘÍPKY HISTORIE
Rumpály, žentoury (Pferdegöppel), stoupací stroje
I v této kapitole se budu opakovat nalezenými archivními snímky původních
žentourů, krásné a dovedné řemeslné
práce horníků a tesařů. V nejznámějších
a nejdůležitějších revírech v Čechách
(Příbram, Jáchymov, Jihlava, Kutná Hora)
žádný funkční žentour neexistuje. V příbramském muzeu je postavena nefunkční
replika, v kutnohorském muzeu je vystaven žentour přenesený ve 20. století z Jáchymova. Můžeme jen našim sousedům
závidět funkční žentoury v Marienbergu,
Freibergu, v Johanngeorgenstadtu, v Harzu. I ve Stříbře bylo zbudováno několik
žentourů, jáma Göppelschacht, později
brokárna z roku 1695, poslední na jámě
Antoni Verhau byl zlikvidován nebo rozebrán na materiál po 2. světové válce (fotografie se bohužel nedochovaly).

Těžba rud v českém království trvala
dlouhá staletí. Primitivní těžba je postupem doby doplněna o hlubinnou těžbu
rud. Nejstarším způsobem je vytahování
věder a kožených měchů pomocí rumpálů, později pomocí žentourů. S velkým
rozmachem hornictví je užití lidské síly
nahrazeno užitím vodní síly. Vodotěžní
zařízení můžeme rozdělit na dvě základní
skupiny - stroje na vytahování rubaniny
a stroje pro čerpání důlních vod. Z historie
je známo, že tyto stroje se vyráběly přímo

na míru pro potřeby konkrétního dolu dle
stávajících možností. Stroje vyžadovaly
stálý dozor s nutností náročných provozních oprav. Udržovací náklady byly docela
vysoké. Výroba stoupacího stroje nebyla jednoduchá záležitost. K výrobě bylo
potřeba značné řemeslnické zručnosti
a velkých praktických zkušeností. Opravdu to bylo skutečné umění. Měřítkem
úspěšnosti nám může být jenom praxe, ta
bohužel ze staletí minulých chybí.
Karel Neuberger

Hornické čepice (čáky) z Čech, Horních Uher, Rakouska, Německa a Polska
Hornická čepice nebo-li čáka je pevnou
součástí všech atributů spojených s hornickou uniformou. Hornické čepice (napoleonky, čákovky, lodičky, degaullky, brigadýrky) jsou nedílnou součástí hornické
uniformy. V průběhu staletí se vzhled čepic měnil nejen v závislosti na legislativních předpisech, ale i individuálně nebo
podle revírních zvyklostí. Hornická čepice má tvar části komolého kužele. Čáky
měly často štítek. Čepice bývala, a i dnes
je, z černého vyztuženého sukna. Na přední části byla čáka ozdobena mosazným
znakem hornického stavu - zkříženým
mlátkem a želízkem, často ve věnci z vavřínových či dubových ratolestí. Na mosazném knoflíku na horní části čáky býval

vyražen také hornický znak nebo císařská
orlice. Později se čáky lišily zejména podle
příslušnosti k jednotlivým těžařským společnostem. U Pražské železářské společnosti byly na knoflíku vyraženy iniciály
LNK (podle majitelů společnosti Lanny,

Novotného a bratří Kleinů), u Společnosti
státní dráhy to byl orlíček. Na hornických
čákách byly umístěny chocholy.
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Horníci nosili chocholy nejčastěji
z černého kohoutího peří o délce 15-20
cm. Vyšší úředníci mívali chocholy z bílého peří, které se muselo často objednávat
i z ciziny. Protože i tato část hornického
oděvu mě zaujala, hlavně při hornických
parádách i v cizině, kde při množství hornických a hutnických spolků nevíte, kam
se máte dívat dřív, rád bych vám velmi
kuse připomněl úpravu těchto čepic, jak
v českých zemích, tak i v Prusku, Sasku,
Německu, Polsku, Horních a Dolních
Uhrách. Pro nedostatek místa jsou v pří-
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loze opravdu jen některé obrázky.
Pokračování v dalším čísle.

Karel Neuberger,
člen hornického spolku ve Stříbře
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Stříbrských 100 let (část 15.)
1. 2. 1973 - na staveništi nové základní školy v Gagarinově ulici byly zahájeny
zemní práce. Škola pak byla slavnostně
otevřena v 16:00 hodin 30. srpna 1977.
Celkem měla 27 tříd, 3 třídy družiny a jídelnu (foto č. 1 - listopad 1990).
29. 3. 1973 - naproti tzv. Husitské baště byla projektována benzinová pumpa
s příslušenstvím. Popis archivního snímku (obr. 2) hovoří o „parcele pro benzínku
pod husitskou baštou".
18. 10. 1973 - „Svaz invalidů ve Stříbře
založil provozovnu META, kde jsou zaměstnáni invalidé s nižší pracovní schopností a plní různá léčiva do obalů. Prozatím byly přiděleny 2 místnosti v domě
čp. 96. Předběžně je tam zaměstnáno 45
osob.“ (citace z kroniky A. Vešty).
Počátkem 80. let přesídlil podnik do
nového objektu na adrese tř. 5. května čp.
1005 (viz foto č. 3).
1975 - konec uvedeného roku znamenal bohužel i konec těžby na stříbrských
dolech (viz obr. 4). S touto realitou bylo
ale předem počítáno, pročež již v v roce
1970 byla v povrchových prostorách jámy
1 zahájena výroba lešení HAKI a montovaných staveb. K tomuto účelu započala
v místě i výstavba nové haly.
Říjen 1974 - v areálu TJ Baník Stříbro
bylo zahájeno budování dvou tenisových
kurtů v hodnotě 0,5 mil. Kč (foto č. 5).
V polovině května 1996 pak objekt kabin
vyhořel.
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obr.5

1. 1. 1975 - závod Amati převzal pro
svoji výrobu uvolněný objekt Strojně početní stanice ČSD, která přesídlila do Plzně. Zahájené adaptační práce se v první
etapě soustředily na vybudování závodní
jídelny, sociálního zázemí a kancelářské
prostory. Zároveň došlo k výrazné změně
celkového vzhledu budovy (obr. 6).
10. 9. 1975 - V blízkosti kina bylo vyhledáno staveniště pro výstavbu nového
obchodního domu.
7. 3. 1977 - proběhla demolice stodoly na jejímž místě měl být obchodní dům
vystavěn.
Jenže…po zlikvidování nadzemní části
objektu se (podle ústního sdělení osoby,
zainteresované v pozdějším průzkumu
této lokality) objevuje zádrhel v podobě
dříve nezjištěných podzemních prostor,
což realizaci celého záměru poněkud
pozdrží…a možná posléze i předznamená. Např. práce ve stavební jámě nám
fotodokumentace datuje teprve do února
1986. Následná výstavba se protahovala…
a protahovala (viz obr. 7)…byly nasazeny
i výpomocné síly ze stříbrských podniků
a ani zapojení armády nedokázalo zlomit jakési zakletí, které se nad celou akcí
vznášelo. Mimo to docházelo i k občasným technologickým „nesrovnalostem“,
pročež četba stavebního deníku nebyla
rozhodně zamilovaným románkem pro
dospívající dívky. Veřejnost si proto hlasitě oddechla, když 28. 2. 1986 konečně
došlo ke slavnostnímu otevření budovy, která si mezitím vysloužila posměšný
název „Dům hrůzy“…ač oficiální propaganda oslavovala „Dům oděvů ve Stříb-
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ře“ - nepochybně další to ránu válečným
štváčům. Stříhala se slavnostně páska,
zaznívaly myšlenkově hodnotné projevy,
cvakaly spouště fotoaparátů, rozdávaly se
cenné diplomy…možná došlo i na přípitky. Leč „čas oponou trhnul a změněn svět“
- 22. 7. 2002 bylo při západní stěně zmiňovaného objektu započato s hloubením stavební jámy, předznamenávající další stavební činnost. Následující přístavbou pak
byla významně rozšířena prodejní plocha,
což umožnilo vznik široko daleko vyhlášené velkoprodejny nábytku, podlahových
krytin, bytového textilu a sortimentů souvisejících.
1975 - Děkanský chrám Všech Svatých.
V tom roce byla břidlicová krytina nahrazena mědí a při té příležitosti i změněna
podoba malé věžičky (viz obr. 8).
František Samec, květen 2019

obr.8
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Rozhovor s Karlem Kašparem, místopředsedou oblastního výboru Klubu českých
turistů Plzeňského kraje
„Jsme trochu staromódní. Základem je pro nás stále papírová mapa.“
Pane Kašpare, po jaké značce chodíte
nejraději? Červená, modrá, žlutá…?
V současné době je to úplně jedno po
jaké značce jdete, protože všechny jsou
kvalitní a všechny nás dovedou tam, kam
mají, pokud si tedy příroda neumane jinak. .

Kolik takových tras už jste udělal?
Mám označeno přes 2000 kilometrů turistických tras. Nemůžu říct, že jsem udělal 2000 nových turistických tras. Ale tyhle
jsem prošel a obnovoval. Když si vezmete,
že za den zvládnete udělat zhruba 4 až 5
kilometrů, tak si myslím, že to není málo.

Co vlastně ty barvy znamenají? Mají nějaký další smysl?

Kdy jste naposledy spal „pod širákem“?

Co všechno Klub českých turistů zajišťuje?

Kdo vybírá, kudy povede nějaká stezka?
Existuje něco, jako schvalování nové
značené turistické trasy?
Ano, každá nová trasa musí projít
schválením. Ten proces, než vznikne nová
trasa, trvá zhruba rok. Nová trasa musí
mít nějakou náplň, musí nám něco ukázat
nebo něco propojit. Konkrétně teď jsme
navrhli část nové trasy. Měli jsme modrou značku ze Stříbra na Butov. Tam ale
končila. Nyní se ale dodělává Pňovanský
most, kde bude lávka pro pěší. Na letošní
rok máme proto připravené prodloužení
téhle modré značky přes Pňovanský most
na zastávku v Pňovanech. Při tom schvalovacím řízení se to musí zakreslit do map,
krajský mapař si k tomu řekne své výhrady, musí se vytipovat, kde bude stát rozcestník, jaké tam budou směrovky. Je toho
kolem spoustu..

Máte nějakou profesionální deformaci?
Deformaci má asi každý značkař. Jdete
se jen tak sám projít, ale když vidíte chybu
ve značení, tak si jí samozřejmě všimnete.
Laikovi to asi nic neřekne, ale manuál na
značení je hodně podrobný a přesný a ne
vždy se ho povede dodržet. Základem ale
je, že značka má mít rozměry 10x10 cm.
Každý pruh má mít 3 cm a půl centimetru
je na mezery.

Teď už to není vázáno žádnými pravidly. Dříve byla červená značka páteřní,
pak byla modrá, která byla krajská, zelená
byla okresní a žluté bylo místní značení.
Tohle už v současné době neplatí, protože
ta síť už je dnes tak hustá, že už se to musí
kombinovat. Ale stále ještě platí, že se nesetkáte s tím, že by byla červená značka
jen spojnicí mezi dvěma značkami. Červená značka bývá většinou hřebenovka nebo
dálková trasa.

Tak kromě těch značkařů, kteří malují značky a vytyčují ty cesty, je součástí klubu i spousta dalších odborů. Dělají
se různé vycházky a akce pro veřejnost.
Já třeba připravuji Plánskou padesátku.
Máme sekci pěší turistiky, cykloturistiky,
lyžařských stop a tak dále. Ale hlavním
smyslem je, abychom dostali lidi do přírody, hlavně tedy mládež.

jsou ve vnitrozemí, kde je to dost rozparcelované. Naše zásada je, že chodíme po
cestách a hodně málo cest je soukromých.
Ale občas se stane, že nás někdo na svém
pozemku nechce. Už jsme taky rušili jednu trasu, protože si majitel rybníku nepřál, aby mu vedla přes hráz.

Jak se změnila vaše práce s příchodem
moderních technologií jako jsou GPS,
nejrůznější aplikace atp.?
My jsme v tomhle myslím trochu staromódní. Jako podklady pořád používáme
hlavně klasické papírové mapy, do kterých
ty trasy zanášíme. Pak se to třeba převádí na www.mapy.cz, ale papírová mapa je
základ. Samozřejmě ale už máme chytré
telefony, GPS a podobné věci. Dříve se
měřily vzdálenosti přímo na mapě takovým speciálním kolečkem. To už se dnes
nedělá, protože moderní přístroje jsou samozřejmě přesnější.
Jaká je spolupráce mezi vámi jako turisty a majiteli lesů či pozemků, po kterých
turistické trasy vedou?
Třeba se společností Lesy České republiky máme velice dobrou spolupráci,
protože jsou i jedním z našich hlavních
partnerů a sponzorů. Vycházejí nám
vstříc, když potřebujeme autem zajet na
lesní cesty a tak podobně. My tady na tom
západě máme ještě poměrně výhodu, že
tady těch soukromníků není tolik. Většina
jich má navíc pozemky třeba v pronájmu
od pozemkového fondu. Větší problémy

(smích) Musím se přiznat, že to už je
dýl. Dříve jsem přespával, když jsem značil trasy podél hranic, kam se špatně dostávalo. Dnes už jsem ale trochu pohodlný.
Ani na spaní v tělocvičnách se spoustou
dalších lidí už se necítím.
Jaká byla nejhezčí trasa, kterou jste kdy
prošel?
To se nedá dost dobře říct. Ono je všude hezky. Někomu stačí, když je jen ve volné přírodě, kde jsou stromy a klid. Někdo
tam potřebuje mít třeba hrad nebo jinou
atrakci. Já osobně mám rád údolí. Například údolí Hadovky nebo Kosího potoka
jsou moc pěkná.
Pane Kašpare, vy se věnujete této činnosti už dlouho, jak na tom česká turistika je? Přibývá turistů, nebo jich ubývá?
Lidí vlastně neubývá, spíš ubývá těch
registrovaných turistů. Lidi se nechtějí zavázat k nějaké organizaci. Když mají
chuť, zajedou si na Šumavu a zajdou si,
kam chtějí. Nemusí se někde organizovat.
Proto to taky vypadá tak, že průměrný věk
členů v Klubu českých turistů je kolem 60
let.
Děkuji vám za rozhovor
David Blažek
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Hornický spolek Stříbro
Členové hornického spolku se již nemohli dívat na stav pěšinky vedoucí
od hornického skanzenu pod viaduktem
nahoru na Ronšperk. Provedli vysekání
kolem pěšinky, vyčistili kompletně schody
pod tratí a odnesli všechny zde vyhozené
PET láhve. Pro ty, kteří se tímto směrem
vydávají do přírody, jsou zde nyní výrazně
lepší podmínky pro chůzi. Aby tento nový
stav vydržel co nejdéle, žádáme všechny,

SPOLKOVÝ ŽIVOT
kteří sice mají rádi čistotu kolem svého
domu, ale 30 m dál je to již nezajímá, aby
se zamysleli nad svým počínáním.
V současné době ale POZOR, provádí
se zde kácení jehličnanů z důvodů napadení kůrovcem. Po dobu prováděných
prací, je zde zvýšené riziko pro chodce
i cyklisty.
Karel Neuberger

Vyzkoušeli jsme mushing
Zazvonil mi telefon a na druhém konci
se ozvala Jitka:“Market, domluvili jsme se
s Rosťou a nabídl se, že by vzal psy a mohly by si děti vyzkoušet jízdu mushingu, co
na to říkáš?“ Hlavou mi šrotovala spousta

věcí, kdy, jak, co počasí...., ale jedno tam
vyskočilo hned, a to, že taková nabídka
se neodmítá. A tak jsme hned následující
týden pravidelné úterní cvičení v tělocvičně vyměnili za jízdy mushingu v bývalých
kasárnách. Rosťa
Job, který je mistrem České republiky v kategorii mid
a vícemistr České
republiky ve sprintu, měl pro nás připravých 5 tažných
psů
zapřažených
za vyrobenou motokáru.
Nebyla
zima,
zároveň ani velké

teplo. Ideální počasí na trénink psů, jak
nám Rosťa oznámil. Všudypřítomný štěkot psů oznamoval jejich radost z pohybu.
Na okruhu dlouhém cca 400 metrů svezl Rosťa všechny děti s jedním z rodičů.
Pro děti, a věřím, že i pro jejich rodiče, byla jízda velkým zážitkem. Výměna
pravidelného cvičení uvnitř v tělocvičně
za krásně strávené odpoledne v přírodě
v přítomnosti mushinga Rosti a jeho veselých psů, stála za to. Děkujeme za nový
zážitek pro mé svěřence a přejeme mnoho
dalších sportovních úspěchů.
Markéta Zabloudilová

Rodinné centrum Stříbro čeká slavnostní otevření nových prostor
Konečně jsme se dočkali a blíží se datum dne otevřených dveří u příležitosti
zahájení provozu našeho rodinného centra.
Jak jsme vás již informovali, vedení města Stříbro nám k užívání nabídlo
prostory v budově DDM. Rekonstrukce
zdárně proběhla a nyní se vše připravuje
pro otevření. Bude na vás čekat prostorný
dětský koutek se spoustou hraček, zázemí
pro děti i rodiče a plánujeme řadu akcí
a přednášek.
Slavnostní zahájení a den otevřených
dveří proběhnou 10. května 2019 od 10
do 12 a pak od 15 do 17 hodin, tak se přijďte podívat!
Touto cestou chceme poděkovat ve-
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dení města Stříbro za to, že v nás od začátku věří, za jejich podporu a spolupráci
a za krásné prostory.
U příležitosti Světového týdne respektu
k porodu zveme všechny budoucí maminky na besedu s vystudovanou porodní asistentkou. Ta proběhne 14. května v nově
otevřeném rodinném centru.
V sobotu 18. května nás čeká rodinný piknik, který se bude konat v zahradě
městského muzea. Akce probíhá v rámci kampaně Týdny pro rodinu, která má
poukázat na význam rodiny ve společnosti a pořádá ji Síť pro rodinu, do které
naše rodinné centrum také patří. Zapojit
se můžete i vy - připravte něco dobrého
a přijďte mezi nás. Pro děti bude připraven

zábavní program a jako hlavní host vystoupí oblíbená Culinka. A nezapomeňte
klobouky!
O víkendu 22. a 23. 6. proběhne jedinečný kurz šití bot. Účastníci si jednak
odnesou hotové boty dle vlastního návrhu, ale také se naučí, jak si je za pomoci
minimálního vybavení ušít i sami doma.
Více informací o jednotlivých akcích
a přihlašování na ně najdete na našem
webu www.rc-stribro.cz a na našich FB
stránkách Rodinné centrum Stříbro.
Těšíme se na setkání s vámi a děkujeme
za vaši přízeň.
Za RC Stříbro
Bc. Zuzana Skálová
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Nové stolky pro klienty domova
Domov pro seniory sv. Jana Pavla II.
Farní charity ve Stříbře se neustále snaží zlepšovat a zpříjemňovat pobyt svým
klientům, proto požádal v loňském roce
o poskytnutí nadačního příspěvku v grantovém řízení programu Senior na projekt
„Noční stolky pro Domov pro seniory sv.
Jana Pavla II“. Správní rada Výboru dobré
vůle - Nadace Olgy Havlové na svém zasedání dne 15. října 2018 žádost projednala
a rozhodla o poskytnutí nadačního příspěvku ve výši 100 000,-Kč. V roce 2019
byl realizován nákup jedenácti nočních
stolků, které jsou oproti předchozím větší,
modernější, vybaveny výsuvnou, výško-

vě nastavitelnou jídelní deskou a kolečky
umožňujícími snadnou manipulaci. Seniorům se stolky velmi líbí a pochvalují si
jejich praktičnost a vzhled.
Tímto bychom chtěli srdečně poděkovat Výboru dobré vůle Nadaci Olgy Havlové za poskytnutí příspěvku.
Mgr. Jana Středová
vedoucí Domova pro seniory
sv. Jana Pavla II.

Olympijský den letos oslaví běháním i Stříbro
T-Mobile Olympijský běh, podle ocenění Českého atletického svazu nejlepší
běžecká akce loňského roku, zamíří opět
i do Stříbra. Akce se uskuteční ve středu
19. června 2019, kdy přesně v jeden okamžik oslaví společně 80 tisíc běžců na 80
místech po celé České republice mezinárodní Olympijský den. Všichni, kteří se
chtějí do akce zapojit, se mohou už nyní
přihlásit na www.olympijskybeh.cz.
Olympijská myšlenka prostřednictvím
běhu ožívá přes třicet let a může u toho
být každý. Stačí běžecké boty a chuť vyrazit na připravené trasy. Po celé zemi se
uskuteční více než 80 běhů. Mezi nimi nebude chybět ani běžecký závod ve Stříbře,
který nabídne trasu na 5,5 kilometrů, při-

praven bude i závod pro děti.
Ač se bude běhat na osmdesáti místech
v celém Česku, budou mít závody jedno
společně – a to start z éteru Českého rozhlasu Radiožurnál. Všechny běhy se konají jako oslava celosvětového Olympijského
dne, tedy výročí založení Mezinárodního
olympijského výboru. Do Česka přinesl
myšlenku Olympijských běhů už v roce
1987 legendární běžec Emil Zátopek.
„Za vším stojí myšlenka, že by se každý
měl pohnout a jít si zasportovat. A kdy jindy, než právě v den, kdy oslavujeme olympismus, sport a zdravý pohyb,“ říká Petr
Graclík, generální sekretář Českého olympijského výboru. „Akce je letos o to významnější, že si připomínáme kromě 125

let založení Mezinárodního olympijského
výboru také 120 let od počátků Českého
olympijského výboru,“ doplňuje Graclík.
V rámci T-Mobile Olympijského běhu
účastníci neběží pouze pro sebe, část ze
startovného jde na podporu charitativní činnosti České olympijské nadace, jež
umožňuje sportovat dětem ze sociálně
znevýhodněných rodin. V roce 2018 bylo
České olympijské nadaci takto darováno
přes 350 000 Kč.
Registrace do všech závodů probíhají
na www.olympijskybeh.cz. Startovné začíná na 100 Kč. Děti do 15 let běží v rámci
dětských závodů zdarma.
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60 let lehké atletiky ve Stříbře
V letošním roce si připomínáme 60
let od prvních lehkoatletických závodů,
které absolvoval zdejší oddíl. Jeho oficiální vznik se váže k roku 1958, ale svěřen-

ci trenéra Jaroslava Vilda změřili své síly
s ostatními borci až o rok později. Jedny
z nejstarších dochovaných fotografií jsou
právě z let 1958 a 1959. Na jedné je část

atletika 1.máj 1958 (nebo 1959)

oddílu při oslavách 1. Máje, na druhé pak
kompletní oddíl lehké atletiky na novém
stříbrském stadionu.
Jaroslav Kotek

Stříbrský oddíl lehké atletiky z roku 1958. Vlevo Jaroslav Vild /trenér/

Úhyny včelstev nutí k zamyšlení
Průběh minulého léta výrazně ovlivnil
přírodu. Vysoké teploty a málo vláhy se nepříznivě projevily v zemědělství, na zahrádkách drobných pěstitelů i v chovech včel.
Včelaři jsou zvyklí na obvyklý sled úkonů, které provádějí v průběhu celého roku.
Vychází z biologických potřeb včelstev
a ze zavedeného systému péče o zdraví
včel. Ne všechno se však podařilo zvládnout v mimořádných podmínkách, které
zasáhly do života včel, zejména od července do září minulého roku.
Je třeba právě nyní připomenout, že
už delší dobu ekologové s obavami sledují
změny charakteru naší krajiny. Na základě výsledků odborně prováděných šetření
varují, že v přírodě dochází ke snižování
počtů druhů hmyzu, ale i jejich výskyt je
nižší při srovnání se stavem před několika
desítkami roků. Včely jsou také hmyzem,
ale v přímé péči včelařů. Proto jejich počty
se poslední dobou spíše zvyšovaly, ovšem
při větší náročnosti na jejich chov. Životní
procesy, které ve včelstvech probíhají, jsou
přímo závislé na pestrosti rostlinné říše.
Včely nutně potřebují k životu pestrou
skladbu pylu, nektar, případně medovicovou snůšku od na rostlinách parazitujících producentů. To všechno zpracovávají
na potravu pro včelí plod a jako zásoby
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k přečkání dlouhého zimního období. Pyl
je pro včely jediným zdrojem bílkovin.
Rozsáhlé ploch řepky však představují
pouze krátkodobou monodietu, po které
toho moc dalšího nenavazuje.
Dalším nepříznivým činitelem je intenzivní chemická ochrana polních kultur. Je skutečností, že většinou nedochází
ke zjevným až totálním otravám včelstev,
ale s velkou pravděpodobností je postižen
vyvíjející se včelí plod, z něhož se mohou
líhnout dospělé včely, ale třeba s kratší
dobou života. To je problém, který společně s dalšími faktory odborníci považují
za pravděpodobnou příčinu vyšších ztrát
včelstev.
Včelstva jsou odolným organizmem,
dokážou poměrně dobře vzdorovat jednotlivým nepříznivým vlivům. Po oslabení nemocí však kompenzační mechanizmy selhávají. Závažnou nákazou je
varroáza, vyvolaná parazitickým roztočem Varroa destructor. Ten se živí tukovým tělesem včelích larev i dospělých včel.
Navíc přenáší některá virová onemocnění včel. Včelaři tlumí tuto nákazu brzy
na jaře, potom po posledním vytočení
medu v červenci a v srpnu a v podzimním
období, kdy již postupně roztoči nejsou
schováni v plástových buňkách zavíčkova-

ného plodu. Rozhodující je však tlumení
nákazy právě v druhé polovině července
a v srpnu, kdy před masivním napadením
roztoči chráníme zimní generaci včel. Ty
v plné síle musí plnit svoje náročné úkoly až do jarních měsíců příštího roku.
Účinnost některých léčivých přípravků
v chovech včel je podmíněna také odpovídající venkovní teplotou. Právě horké letní měsíce loňského roku vyvolaly mnoho
problémů při léčení včelstev. V některých
chovech se ještě mohly přidružit dílčí chovatelské chyby, vždyť i pro včelaře mnohé
okolnosti byly nezvyklé.
Výsledně jsou zjišťovány vyšší úhyny
včelstev. Při vyspělosti našich chovatelů se
dá předpokládat, že v průběhu letošního
roku je včelaři dokážou znovu nahradit.
Bude to vyžadovat více práce, což v zájmové činnosti není rozhodující, ale tím
se také sníží produkce medu. Tak musíme
doufat, že nadcházející měsíce budou pro
včely i včelaře příznivé, aby i medu bylo
alespoň průměrně.
MVDr Jan Krabec, člen výboru
Základní organizace ČSV Stříbro
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STŘÍBRSKÝ VETERÁN CLUB
pořádá
VIII. MÁJOVOU JÍZDU HISTORICKÝCH VOZIDEL
okolím Stříbra

11.5. 2019 Stříbro - areál SDH („plovárna“)

Možnost prohlídky vozidel ráno před startem od 9.00 – 10.00 hod.
Odpoledne ( vyhlášení výsledků) od 15.30 – 16.00 hod.
Trasa: časy průjezdu vozidel jsou odhadnuté.
I. etapa
Stříbro - start 10:00 - 11:00 → Stříbro náměstí (zkouška) 10:05 - 11:05 → Černošín
(zkouška) 10:20 - 11:20 → Kokašice → Lestkov (zkouška) 10:50 - 11:50 → Pačín →
Bezdružice (oběd) 11:10 - 12:30
II. etapa
Bezdružice (zkouška-začátek v 12:30 poté odjezd) 12:40 - 13:10 → Konstantinovy
Lázně (zkouška) 12:50 - 13:20 → Rozněvice → Pernarec (zkouška) 13:20 - 14:00 →
Trpísty 13:40 - 14:20 → Malovice → Stříbro cíl 14:00 - 15:00

Akce je spolufinancována Městem Stříbro
Akci podporují:
SDH Stříbro
Ostrostřelci Stříbro

6. ROČNÍK BĚŽECKÉHO ZÁVODU
PRO HOSPIC

12.5.2019
12:00
12:45
13:15
13:40

zahájení registrace
start nejmladšího, mladšího a staršího žactva
start předškoláků a elévů
start vycházky

Sponzoři:
ZIOS PROFI spol. s r.o., Den Braven, JIPI Stříbro,
TAZATA spol. s r.o., Color servis, EKODEPON s.r.o.
AUTO VOLF spol. s r.o., Automoto Krejčí, AVA Real,
Belas JS s.r.o., Bučan s.r.o., Autoškola Havlík
Stříbrná mile,

0,6 a 1,2 km
0,16 km (160 m)
3,6 km

km

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb prodává slepičky našeho chovu typu Tetra hnědá, Dominant ve všech barvách
a slepičky Green Shell-typu Arakauna
Stáří slepiček 14-19 týdnů
Cena 159 - 205,- Kč/ks - dle stáří
Prodeje se uskuteční : 15. května a 14. června 2019, Stříbro - naproti čerp. st. AGIP - 15.25 hod.
Výkup králičích kožek - cena dle poptávky
Případné bližší informace Po - Pá od 9⁰⁰ - 16⁰⁰ hod. na tel.: 601 576 270, 728 605 840, www.drubezcervenyhradek.cz
placená inzerce
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STŘELECKÝ DEN
pro veřejnost
18.5.2019

Střelnice SSPK Stříbro
Kladrubská ulice
(za železničním mostem)

PROGRAM 9.00-16.00
- střelba z krátkých i dlouhých sportovních
zbraní pod dohledem instruktora
- střelba ze vzduchových zbraní pro děti
- střelba z paintbalových zbraní pro děti
- ukázky historických zbraní a uniforem
- prohlídka zrekonstruovaného lehkého
opevnění KVH (na příjezdové cestě ke
střelnici)

Po celý den občerstvení

Aktuální informace
a upřesnění
programu na:

sskstribro.cz

www.

Ředitelství Mateřské školy Stříbro, p.o.,
po dohodě se zřizovatelem vyhlašuje
termíny zápisu do MŠ Stříbro
pro školní rok 2019/2020
Zápis se bude konat ve dnech 13. 5. 2019 – 15. 5. 2019
na ředitelství MŠ v Soběslavově ulici 1003.
13. 5. 2019
14. 5. 2019
15. 5. 2019

od 9:00 hodin - 12:00 hodin, od 13:00 hodin - 17:00 hodin
od 9:00 hodin - 12:00 hodin, od 13:00 hodin - 17:00 hodin
od 9:00 hodin - 12:00 hodin, od 13:00 hodin - 17:00 hodin

Rodiče si mohou potřebné tiskopisy stáhnout z webu MŠ: materskaskola.stribro.cz
popřípadě vyzvednout na každém pracovišti MŠ Stříbro od 10. 4. 2019.
Kriteria pro přijetí do MŠ najdete na „žádosti o přijetí“.
K zápisu si rodiče přinesou OP a Rodný list dítěte. Pokud budete mít tiskopisy k zápisu
vyplněné, nezapomeňte na podpisy obou rodičů .
Věra Cikánová – MŠ Stříbro p.o.
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Z NAŠICH ŠKOL A ŠKOLIČEK
Favorit naší „ Gagarinky“
Většina z nás si slovo favorit spojí nejspíše s nějakými sportovními úspěchy.
Pravdou je, že v souvislosti se sportem
se slovo favorit skloňuje nejčastěji. Ale
tentokrát bych ráda stříbrskou veřejnost
seznámila s úspěchem naší školy za zcela jiných okolností. Jedná se o spolupráci s našimi partnerskými školami v SRN,
saskou Olešnicí a bavorským Vohenstraussem. Kontakty s německými žáky
a učiteli trvají již celé roky. Docházelo
i k vícedenním společným akcím, ale
v posledních letech má spolupráce podobu jednodenních setkání, přičemž se
střídají hostitelské strany. Již zmíněným
favoritem mezi žáky naší školy se stala
letošní 8. B paní učitelky Marie Markové.
I v případě tohoto třídního kolektivu se
předpokládalo, že dojde k jednomu setkání našich žáků s jejich německými
vrstevníky a že se poté do spolupráce
zapojí opět jiná třída. Avšak již při prvním setkání tehdejší 6. B s olešnickou
třídou bylo poznat, že si děti vzájemně
- jak se říká „ sedly“. Byla cítit příjemná
atmosféra, bezprostřednost a uvolnění
v komunikaci, a to i přesto, že naši tehdejší šesťáci měli jazykové bariéry, protože
se s výukou němčiny jako druhého cizího
jazyka začíná až v sedmém ročníku. Děti
si vždy poradí, když mají zájem a chuť.
A tak došlo na angličtinu a využití dalších
pomůcek a výsledek se dostavil pozitivní.
Žáci si užili spoustu smíchu, spokojeni
odjížděli i němečtí učitelé, a když zanedlouho poté přišel e-mail z olešnické školy s poděkováním a prosbou, jestli by bylo
možné uspořádat další setkání stejných
třídních kolektivů, bylo zřejmé, že se tentokrát zrodilo jiné přátelství. A tak jsem
si říkala, že se stejnými dětmi, tentokrát

již sedmáky, pojedeme do Olešnice, kde
se s německými kamarády uvidí podruhé. Ale vše dopadlo jinak. Nezůstalo ani
u druhého, ani u třetího setkání. Čas pokročil, z tehdejších šesťáků jsou v tomto
školním roce už osmáci a s olešnickými
žáky se v prosinci 2018 setkali již počtvrté.
Kronika společných akcí ZŠ Stříbro
Gagarinova a Mittelschule Oelsnitz :
Květen 2017 - olešničtí žáci a učitelé
ve Stříbře
Hlavní část programu probíhala mimo
školu. Došli jsme společně na stříbrské
náměstí, kde jsme německé žáky seznámili s hlavními památkami a historií města Stříbra. Pracovnice městského muzea
nám umožnily vystoupat na ochoz děkanského kostela a pokochat se pohledem
na město a jeho okolí z výšky 50 metrů.
Již na tomto místě plnili žáci první úkol
z připravené tajenky. Měli spočítat, kolik
schodů k ochozu musí zdolat. Další část
programu probíhala ve smíšených česko
- německých skupinách, kdy žáci s využitím obou jazyků luštili tajenku, týkající
se města Stříbra. Měli např. zjistit, po kom
je pojmenováno stříbrské náměstí a jakou
roli tato osobnost sehrála v naší historii,
kolik soch se nachází kolem Mariánského
sloupu a proč byl tento sloup vlastně postaven, kolik mělo Stříbro původně strážných bašt, které byly součástí městského opevnění, jak se nazývá typ výzdoby
na radnici, anebo co mají společného
města, která jsou uvedena na kovové pásce
na dlažbě náměstí. Pokud žáci správně splnili všechny úkoly, vyšlo jim heslo Argentaria, původní označení města Stříbra v listině
z roku 1183.
Po společném obědě v naší školní jídelně došlo i na výměny adres a fotografování.
Prosinec 2017
Po hodině a půl jízdy
autobusem dorazila 7. B
do Olešnice, kde byl pro
nás připraven uvítací kulturní program - koncert
v podání školního hudebního souboru. Místní žáci
se totiž ve vyšších ročnících
dělí na sportovní a hudební
třídy a vystoupení dechového souboru pod vedením
zapáleného učitele je pro
nás vždy kulturním zážit-

kem. Nám na počest nacvičili němečtí
žáci i píseň v našem mateřském jazyce.
Nezůstali jsme jen v prostorách školy.
Přestože byl prosinec a venku mrazivé
počasí, vydali jsme se v jazykově smíšených skupinách do města. Měli jsme se
za pomoci německých kamarádů seznámit s hlavními významnými místy města Olešnice. Němci takovou akci nazývají
Stadtrallye /rallye městem/. Jako doklad
o tom, že žáci opravdu ke všem určeným
místům dorazili, posloužila tzv. selfie, pořízená na daných místech. Na závěr jsme
byli pozváni místním panem starostou
na prohlídku místa jeho působiště - olešnické radnice. Pan Mario Horn nás seznámil s historií města i radnice, dovolil nám
prohlédnout si všechny prostory včetně
jeho kanceláře, ze které byl výhled na celé
olešnické náměstí, zkrátka centrum města
jako na dlani. Pan Horn se mimo jiné zmínil o tom, že ještě jako žák místní střední
školy byl jednoho léta na výměnném pobytu ve Stříbře, v rámci kterého byl ubytován v prostorách naší školy. Říkal, že má
ke Stříbru citový vztah.
Duben 2018
Olešničtí žáci opět u nás. Společný program byl zčásti kulturní, zčásti relaxační
a zčásti sportovní. Kulturní část probíhala ve stříbrském muzeu, ve kterém jsme si
prohlédli všechny expozice. Relaxační část
měla podobu procházky místním parkem
podél zrenovovaných městských hradeb
a sportovní část probíhala opět v prostorách naší školy, v místní tělocvičně, kde se
žáci fyzicky vyžili při turnaji ve vybíjené.
Prosinec 2018
Společně s německými žáky jsme si
užili předvánoční čas a také program se
odvíjel v adventním duchu. Jedna česko německá skupina vyráběla v místním zahradnictví adventní svícny, druhá zdobila
upečené vánoční cukroví.
Myslím, že v případě již zmíněné 8.B
naší školy splnily kontakty s partnerskou
školou v SRN svůj účel. Děti se již při
druhém setkání znaly podle jmen, komunikovaly spolu a těšily se na další setkání.
Tato třída potvrdila, že existují školy bez
hranic, ve kterých mizí jazykové bariéry.
Eva Němečková,
ZŠ Stříbro, Gagarinova
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Zpíváme si pro radost
Dne 25. 3. 2019 se v prostorách Městského muzea ve Stříbře konala již tradiční pěvecká soutěž nejlepších zpěváků
všech stříbrských základních škol a nižšího stupně gymnázia. Soutěže se zúčastnilo 30 dětí ve věku od 6 do 15 let. Všichni
účinkující zpívali velmi pěkně a porota ve
složení Mgr. Blanka Červená, Mgr. Klára Kastlová, Mgr. Jaroslava Londová
a Mgr. Zlata Nepustilová neměla lehké
rozhodování při udělování ocenění.
A kdo tedy zvítězil? V I. kategorii (1. 3. třída) Natálie Bronecová a Pavel Lukeš
ze ZŠ Gagarinova, Eliana Möllerová
a Matěj Šrámek ze ZŠ Mánesova. Ve II. kategorii (4. - 5. třída) byli nejlepší Nela Tro-

chová a Štefan Oračko ze ZŠ Gagarinova,
Eliška Svobodová, Barbora Šťastná a Michaela Trinh ze ZŠ Mánesova. Ve III. kategorii (6. - 7. třída) se porotě nejvíce líbili:
Magdaléna Vršková z Gymnázia Stříbro,
René Šutera ze ZŠ Revoluční, Šárka Hradová a Kamila Šnajdrová ze ZŠ Mánesova.
Ve IV. kategorii (8. - 9. třída) nejlépe zazpívaly Adéla Gašparovičová z Gymnázia
Stříbro, Marie Krupičková, Kristýna Brabcová a Adéla Peevová ze ZŠ Mánesova.
Přestávky mezi jednotlivými kategoriemi svým vystoupením vyplnili: Jan Pittr, ZŠ Mánesova - klavír, Ondřej Tolar,
ZŠ Gagarinova - zpěv (kl. dopr. Mgr. H.
Bezděková), Nicole Roubalová, ZŠ Máne-

Stříbrem zněla němčina
V pátek 22. března odpoledne navštívila skupina učitelů z partnerské školy
v německém Altenstadtu/WN české kolegy v ZŠ Mánesova, Stříbro. Po vřelém
přivítání se všichni ve sborovně školy občerstvili a zhlédli několik videoklipů a fotografií z dřívějších společných akcí a také
z historie zdejší školy. Němečtí učitelé si
s velkým zájmem prohlédli některé učebny, zvláště je zaujala přípravná třída pro
děti s odkladem školní docházky. Pak
všichni společně zavítali do Městského
muzea ve Stříbře, kde se podívali na nej-

zajímavější expozice. Vpodvečer se čeští
i němečtí učitelé převlékli do sportovních oděvů, rozlosovali se do tří družstev
a užili si spoustu legrace při hře bowlingu. Vítězové samozřejmě obdrželi sladkou
odměnu. Ve večerních hodinách jsme se
s německými hosty rozloučili a všichni
se budeme moc těšit na další spolupráci
a společné akce pedagogů i žáků obou
škol.
Mgr. Alena Kadlecová,
Mgr. Zdenka Rottenbornová

Výstava v senátu
Základní umělecká škola Stříbro spolu
se senátorem Mgr. Miroslavem Nenutilem
pořádala již 9. ročník výstavy prací žáků
výtvarného oboru ze senátního obvodu
č. 3 U NÁS NA ZÁPADĚ. Vernisáž výstavy byla 19.3.2019 v předsálí jednacího sálu Senátu PČR v Praze. Z 53 vystavených prací bylo 23 ze ZUŠ Stříbro,
7 ze ZUŠ Františkovy Lázně, 2 ze ZUŠ
Planá, 7 ze ZUŠ Tachov a 14 z Grundschule Waidhaus (SRN).
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Hudební složku zajistili žáci hudebního
oboru ZUŠ Stříbro.
Mezi hosty nechyběl starosta města
Stříbra Ing. Václav Votava, místostarosta města Stříbra Martin Záhoř, ředitel
Městského kulturního střediska ve Stříbře
Mgr. David Blažek a starosta Františkových Lázní Jan Kuchař.
Autorkou výstavy je učitelka Veronika Šatrová.

sova - step a Veronika Hradová, Gymnázium Stříbro - zpěv a klavír.
Za pořadatele: Mgr. Klára Kastlová,
ZŠ Mánesova Stříbro
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Jarní koncert mladých talentů ZUŠ Stříbro
Ve zcela zaplněném sále Základní umělecké školy Stříbro začal v úterý, 2. dubna 2019 v 17 hodin odpoledne, úvodním
pozdravem učitelky Hany Bezděkové Jarní koncert mladých talentů. V příjemné
atmosféře vystoupili nejmladší žáci školy
z I. až IV. ročníků, kteří nemají tolik příležitostí vystupovat jako jejich starší kolegové. Pro některé žáky to byla úplná
premiéra a vstřícné publikum jejich první hudební vystoupení náležitě ocenilo
uznalým potleskem. Malé hudební naděje
daly dohromady milý hodinový koncert a

potěšili své rodiče, příbuzné a přátele hrou
na housle, klavír, zobcovou flétnu nebo
klarinet, tenor, kytaru, keyboard, a také
zpěvem. Přejeme našim nejmenším hodně
dalších krásných zážitků s hudbou. Možná
bude zajímavé pro posluchače i malé naděje přijít si poslechnout, kam to dotáhli
naši nejstarší žáci – Absolventské koncerty žáků Základní umělecké školy Stříbro
se konají v galerii Městského muzea ve
Stříbře v pátek 10. května 2019 a v pondělí
13. května 2019, oba od 17.00. Absolventi
se na vás moc těší.

Mgr. Hana Bezděková

Tečka za XXVI. přehlídkou orchestrů
V sobotu 13. dubna 2019 pořádala
Základní umělecká škola Stříbro ve spolupráci s městem Stříbrem, zapsaným
spolkem Zlatíčka ze Stříbra, s podporou
Plzeňského kraje a pod záštitou starosty města Stříbra Ing. Václava Votavy
a senátora Mgr. Miroslava Nenutila
XXVI. přehlídku mládežnických orchestrů. Po Slavnostní fanfáře města Stříbra
oba pánové přehlídku zahájili.
Jako první účinkující se představila
Zlatíčka ze Stříbra junior s dirigentem Danielem Baxou. Nově vzniklý soubor, který
hraje teprve několik měsíců, velice potěšil.
Zlatíčka ze Stříbra junior vede již zmíněný

Daniel Baxa za spolupráce učitele Miloše
Matějky. Po nich nastoupila Zlatíčka ze
Stříbra v akademickém složení s dirigentem Antonínem Bulkou. Lehkou kavalerií
od F von Suppého a dalšími skladbami
předvedli hudebníci vynikající výkon.
Protože tento soubor byl složen většinou
z bývalých žáků školy a předních profesionálních hudebníků, dostal název Zlatíčka
ze Stříbra v akademickém složení. Například hráč na 1. trubku Josef Řezníček hrál
řadu let v orchestru Národního divadla
v Praze nebo v Symfonickém orchestru
hlavního města Prahy FOK.
Po Stříbrských se představil ve vynika-

jící formě Big Band Konzervatoře Plzeň
s dirigentem Petrem Mrázem. Plzeňští
hráli a zpívali skvěle.
Přehlídku ukončil krásným hudebním
pohlazením Dechový orchestr mladých
Základní umělecké školy Tachov pod vedením Josefa Kadlece.
Celým odpolednem již tradičně provázel redaktor Českého rozhlasu Plzeň a hudebník Jaroslav Kopejtko. Český rozhlas
Plzeň byl mediálním partnerem XXVI.
přehlídky mládežnických orchestrů, sponzorem pak VODAKVA Karlovy Vary.
Pořadatele potěšilo, že na letošní přehlídku přišlo mnohem více posluchačů
než v uplynulých ročnících.
Zvláštní poděkování patří Městskému
kulturnímu středisku Stříbro za perfektní přípravu kulturního domu a všem rodičům, učitelům, příznivcům a přátelům,
kteří se na organizaci této akce podíleli.
František Kratochvíl

Velké úspěchy Ondřeje Tolara
Žák Základní umělecké školy Stříbro
Ondřej TOLAR získal v celostátním kole
pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek v
Karlových Varech čestné uznání.
Na prestižní mezinárodní soutěži Pro
Bohemia Ostrava 2019 získal Ondřej TOLAR v sólovém zpěvu ze 37 soutěžících
vynikající 3. místo. Soutěž se uskutečnila

5. 4. v Janáčkově konzervatoři v Ostravě.
Ondra je ze třídy učitelky Evy Skalové
a na klavír ho doprovázela učitelka Hana
Bezděková.
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
STŘÍBRO
pod záštitou

místostarosty města Stříbra
Martina Záhoře

pořádá

v neděli 26. května 2019
v 15.00
před muzeem

ZUŠ STŘÍBRO
31.5.2019
Odpolední potkávání žáků

44. PROMENÁDNÍ
KONCERT

hudebního, literárně-dramatického a výtvarného oboru

Kostelní náměstí ve Stříbře
I. Začínáme příběhem…
v 15:00 hodin
II. S hudbou je život krásnější… v 16:00 hodin
III. Společně to zvládneme…
v 17:00 hodin
Přijďte si s námi hrát, těšíme se na vás!
za podpory

ve spolupráci

hlavní mediální partneři

Vystoupí

ÚHLAVANKA
Z Klatov

s kapelníkem Janem Červeným

regionální podpora:

Co dnes budeme varit?
No přece, staré - skoro zapomenuté recepty, vztahující se k našemu regionu.
Je květen - lásky čas a jedno staré přísloví praví, že „láska prochází žaludkem“.
Tak opět otevírám sešit po své tchyni, která kombinovala dvě kuchyně - německou
a českou, a já se od ní mnoho naučila.
Jaro je v plném proudu a na pultech je
zelenina, která je teď pro nás potřebná. Třeba takový květák. Možná si řeknete, květák
obalený a mozeček, ale i nákyp z květáku
je velmi dobrá věc a s novým bramborem
jistě potěší.
KVĚTÁKOVÝ NÁKYP
Jeden květák střední velikosti rozebereme na růžičky a dáme vařit do slané vody.
Vaříme ne příliš doměkka. Máslo - asi 50g
- utřeme se solí - tak jedna zarovnaná lžička
by jej mělo být, přidáme žloutky ze tří vajec
a třeme do pěny. Mlékem navlhčíme 100g
strouhanky a přimícháme k pěně. Do této
směsi přidáme květák, promícháme a ještě
dle chuti dosolíme, dopepříme a přistrouhneme muškátový oříšek. Z bílků vyšleháme sníh a podle toho, jak je směs hustá a měla by být hustá akorát k nalití do pekáčku, dohustíme strouhankou. Směs nalijeme
do pekáčku vymazaného máslem a vysypaného strouhankou. Chvíli pečeme a až
nákyp „vyskočí“ - nabyde, posypeme hustě
strouhaným sýrem a dopečeme dozlatova.
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K tomuto nákypu dělávala tchyně tzv.
divoké brambory.
DIVOKÉ BRAMBORY
Ve slané vodě uvaříme požadované
množství stejně velkých dobře omytých
nových brambor ve slupce. Slijeme vodu,
vezmeme nůž a brambory v hrnci posekáme - měly by zůstat větší kousky. Do posekaných brambor dáme dvě lžíce másla - pohoupeme v hrnci, aby se máslo rozpustilo
a brambory v něm obalily. Pak přihodíme
nadrobno nasekanou pažitku, neboli šnytlík a opět protřepeme, můžeme dosolit. Divoké brambory úžasně chutnají, jen tak mimochodem, k řízkům z kotlet bez kosti. :o)
Dnes uzavřu receptíky polévkou, kterou
vkládám jako poslední, protože je to polévka, která nemusí být zákonitě jako první na
stole, ale může být i hlavním jídlem. Variací na bramborovou polévku je nespočet. Je
však jedna, která je ta klasická a vařila se
v hrnci na plotně vždy ve velkém. Lidé ji
zde v našem regionu jedli k obědu, s chlebem k večeři a mnohdy, když zbyla, i druhý den ke snídani s rozpeky. K těm se pak
odpoledne udělala v hrnci merenda z ovoce - hrušek, jablíček nebo švestek - co bylo
po ruce, se využilo, a tak se i ušetřilo.

KLASICKÁ BRAMBORAČKA ZE SUDET. (Tento recept je asi na dva litry bramboračky.)
Do hrnce dáme asi dvě lžíce másla,
vložíme dva velké brambory, jednu větší mrkev, jednu petržel, kus celeru, jeden
střední pórek, jeden velký list kapusty vše pokrájené. Orestujeme do zlaté barvy.
Přidáme koření - sůl, pepř, kmín dle chuti
a asi hrst sušených hub. Zalijeme 1,5 litrem
vody a vaříme asi hodinu. Vedle v rendlíku
na másle osmahneme trochu mouky dozlatova na jíšku. Když je zelenina měkká,
můžeme její část rozšťouchat, aby nebyly
v polévce jen velké kusy. Zahustíme ji jíškou
a přidáme dost majoránky a třeného česneku - asi 3 stroužky z palice. Dosolíme podle
chuti a nakonec sypeme sekanou čerstvou
celerovou a petrželovou natí. V našem kraji
se dost využíval libeček, takže můžeme přidat i ten.
Jak jsem psala, k bramboračce se podávaly rozpeky.
Co to je a receptík na ně dáme v červnu,
protože to už se na nás budou smát naše
první jahody a koncem měsíce pomalu
i letní jablíčka.
Přeji Vám krásný májový čas, přeji krásné jaro. A protože ke květnu patří láska,
přeji Vám i ji, a to platí nejenom pro zamilované páry, ale všeobecně.
Hana Štollová
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Festival Zahrady
Srdečně zveme rodiny s dětmi a všechny příznivce dobrého jídla, hudby a pohybu na první ročník sportovně-kulturně-gastronomického festivalu ZAHRADY.
Z názvu je zřejmé, že celé odpoledne bude
probíhat v minoritských zahradách a v jejich blízkosti . Věříme, že druhou květnovou sobotu, tedy 11.května, na kdy jsme
pro vás akci připravili, bude přát krásné
počasí, abyste si mohli vychutnat hudebně-kulturní produkci, abyste si mohli
posedět u gastrostánků a užili si piknik

na trávníku. Zážitek umocní od 14:00
hodin svou hrou na piano Jan Sedláček
a o hudební vystoupení se postarají také
žáci ZUŠ. Od 18.00 hodin uslyšíte stříbrskou kapelu THE APRILL a od 20:00 hodin zakončí hudební odpoledne skupina
HAMLETI. Budeme rádi, když si přijdete vychutnat nejen gastronomickou, ale
i kulturní nabídku s vlastní piknikovou
dekou.
Mysleli jsme i na rodiny s dětmi. Pro
ně budou od 14:00 hodin v muzejním ná-

Do kolektivu zaměstnanců prodejny potravin
ve Stříbře rádi přijmeme nového kolegu / kolegyni
na pracovní pozici:

PRODAVAČ /KA - POKLADNÍ
Co od Vás očekáváme:
- komunikativní dovednosti a příjemné vystupování
- aktivní a pozitivní přístup k práci, bezúhonnost
- samostatnost, spolehlivost, odpovědnost
- vyučení nebo praxe v oboru - výhodou, není podmínkou,
rádi Vás zaučíme – vhodné i pro absolventy
- základní znalost práce na PC

městí připraveny tvořivé dílničky zaměřené například na malování triček, či navlékání náramků a další kreativní činnosti.
Součástí dílniček bude i fotokoutek, kde
se budou moci děti s rodiči vyfotit a fotografii si odnést domů na památku.
Pro příznivce sportovních aktivit proběhnou od 15:30 hodin v Pivovarské ulici závody rodičů s kočárky a závody dětí
na odrážedlech, kolových odrážedlech
a dětských kolech. Registrace budou probíhat před budovou DDM. Věříme, že
symbolické startovné, které činí 20,- Kč,
přiláká dostatek dětí i rodičů. Nejmenší
závodníci budou rozděleni podle věkových kategorií (nejmladší - rok narození
2019 a nejstarší 2013). Těšit se mohou
malé děti (tedy nejen děvčátka) na speciální kategorii - závod s dětskými kočárky. (Je nutné si na závody dovézt vlastní
kočárky, kola i odrážedla.) Těsně před
vyhlášením výsledků jsme pro vás připravili ukázku lekce strolleringu s Mámou
v běhu. Jedná se o outdoorový fitness
program pro maminky s kočárky a jejich
ratolestmi. Cílem tohoto programu je motivovat maminky k pravidelnému pohybu
a ukázat, že sportovat lze i s kočárkem.
Naším přáním je, abyste si druhou
květnovou sobotu spolu s námi užili.
Těší se na vás Máma v běhu, cvičitelka
Markéta a Dobrotyturek!

VZPOMÍNKY
Dne 5. května 2019 uplyne 20 let,
co zemřela naše drahá paní

Zdeňka Balíčková.
Stále vzpomínáme
a nikdy nezapomeneme.

Manžel Vojtěch, dcery Jarmila
s přítelem Václavem, Petra a Eva,
sestra Milena s rodinou,
vnoučata Patrik a Kateřina

Co Vám nabízíme:
- zázemí stabilní společnosti
- práci na HPP či brigádně ve Stříbře
- nástup možný ihned, příp. dohodou
- mzdu dle odvedené práce
- vhodné pro zájemce jakékoli věkové kategorie
V případě zájmu nás můžete kontaktovat na:
E-mail: ematuskova@rosamarket.cz,
tel. 603 583 131
placená inzerce

Tento rok si připomínáme
40 let od úmrtí paní Jindřišky Rotové
a 30. výročí úmrtí pana Františka Rota.
Za vzpomínku děkuje dcera Jitka s rodinou.
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Okénko do knihovny
Na konci března se knihovna ve Stříbře připojila k celorepublikové akci Noc
s Andersenem. V letošním 19. ročníku
byla dvě témata: Andersen známý, neznámý a 70. výročí nakladatelství Albatros
a jeho kmenoví autoři. V naší knihovně
jsme si vybrali druhé téma a přiblížili jsme
dětem svět spisovatele Jaroslava Foglara.

V knihovně přespalo deset dětských
čtenářů. Prohlédli si město Stříbro z kostelní věže, na kterou je doprovodila pracovnice muzea paní Andrea Löblová, hráli
hry, soutěžili a lovili bobříka odvahy. Jak

se dětem noc v knihovně líbila, si můžete prohlédnout na fotografiích u tohoto
článku.
Další fotografie, které doplňují tento článek jsou ze čtenářských dílen paní
učitelky Kalistové ze ZŠ Mánesova. Děti
s paní učitelkou navštěvují knihovnu často. Věnují se četbě a o svých čtenářských
objevech si povídají. Během školního roku
knihovnu navštěvují žáci ze všech stříbrských základních i mateřských škol. Jsou
pro ně připraveny tématické programy
a besedy.

V pátek 6. 4. 2019 proběhl na dětském
oddělení knihovny komiksový workshop
s panem ing. Danielem Vydrou. Studenti
gymnázia ze tříd G2 a G3 v doprovu paní
učitelky Svobodové a paní učitelky Lukšíkové doplňovali připravené komiksové
panely vlastním textem. Některé příběhy
studenti zahráli i jako vtipné divadelní
představení.

15. 5. - Bude v knihovně probíhat autorské čtení paní Aleny Bulínové spojené
s vernisáží obrazů její maminky paní Evy
Modré. Autorka knihy své čtení doplní
hrou na housle.
21. 5. - Bude v knihovně křtít svou novou knihu Diagnóza žena stříbrská autorka Zuzana Součková.
Na obě akce jsou srdečně zváni nejen
čtenáři knihovny.
Knihovna ve Stříbře bude ve dnech
23. 5. - 25. 5. z provozních důvodů uzavřena. Výpůjčky, kterým bude v těchto dnech
končit výpůjční doba, budou automaticky
prodlouženy.
Děkujeme za pochopení a přejeme
krásné dny
Vaše knihovnice

Autorské čtení a výstava
Dovolujeme si Vás pozvat na autorské čtení
s houslovým vystoupením
Aleny Bulínové
ve středu 15. 5. 2019 v 17:00 h v Městské knihovně ve Stříbře.
Zároveň si můžete prohlédnout obrazy Evy Modré.
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Filmové postřehy Laca Kajaby
Milé a milí,
kteří přicházíte do kina v nejkrásnějším
měsíci roku, buďte vítáni!
I když je venku tak krásně, hrdliččin hlas
k lásce zve… (…a výsledek uvidíme v
únoru ☺, moje drobnost se narodila
8. 2., pozn. LK) …nebo ke grilovačce? No,
mámo, aspoň na zahrádku…
Do třetice nano-povídka z májových filmů:
V oblacích Sněží! (Po) After: Polib(e)
ku to byla absolutně Free solo jízda a až
potom Láska na druhý pohled. Ovšem
Pokémon: Detektiv Pikachu (ten od té
doby nemůže přes práh do mého domu,
žluťásek jeden) vypátral, že Léto s gentlemanem skončilo, čili klasické Avengers:
Endgame – a přišlo Zlo s lidskou tváří.
Po úspěchu Jenovéfy Bokové na Českých lvech, kde obdržela sošku za nejlepší
herecký výkon v hlavní roli komorního
filmu „Chvilky" (ve Stříbře jsme ho neviděli…), se ke slovu na českém filmovém
nebi opět dostává téma mezilidských vztahů uvnitř rodiny. Babička, matka a dvě
sestry v jednom domě a na jedné zahradě
v celovečerním debutu Kristiny Nedvědové s názvem Sněží!.
O čem to je, k tomu povídá autorka
scénáře a režisérka zároveň: „Sněží! je film
o rodině a o tom, jak moc bychom si přáli
být v jejím kruhu šťastní a svobodní. Nemohoucnost lidí v rodinách spolu pořádně mluvit mě fascinuje. Lidé v rodinách
kolem sebe často v tichosti krouží, mají se
rádi, ale neví, jak si to říct a jak si pomoct.
Stejně tak hrdinky filmu Sněží!“
Komediální drama (nebo dramatická
komedie?) Sněží! bude mít v českých kinech premiéru 9. května 2019 a čtyři dny
poté tento film uvidíme ve Stříbře.
Zajímavostí je, že za kamerou stála žena, Klára Belicová. Je to její druhý
film celovečerní délky, předtím natočila
několik studentských filmů. Absolvovala
FAMO v Písku.
Zvuk dělal Ivan Horák (Český lev 2014
za nejlepší zvuk ve filmu Cesta ven), střihu se ujal další absolvent FAMO Písek Tomáš Elšík.
A když už jsme několikrát vzpomněli
FAMO Písek, tak víte, že počátkem dubna t. r. v našem okolí (Malovice, Trpísty, Blahousty, blízko Pňovanského mostu) natáčel svůj absolventský film Jan
Adam Václav, rodák to z Malovic (už zde
v kraji natočil film Pouto (r. 2016) a Stěna
(r. 2018))? Bude to na trampské téma
a předpokládaná premiéra tohoto krátkometrážního filmu Bonacha je počátkem
července, samozřejmě opět v našem kraji.
Do kin míří strhující film Zlo s lidskou tváří (Extremely wicked, shockin-

gky evil and vile) o jednom z nejznámějších, ale také nejmilovanějších sériových
vrahů Ameriky. Ted Bundy spáchal více
než třicet vražd žen a dívek, přesto se stal
jejich obletovaným miláčkem. Byl totiž
pohledný a šarmantní, vypadal sexy, vystupoval inteligentně.
Šarmantní vrah (víc než 30 prokázaných vražd) Theodore Robert „Ted“ Bundy vystudoval psychologii na Washingtonské univerzitě v Seattlu, a poté se chtěl
věnovat studiu práv… Byl to inteligentní
krasavec, který se díky svému šarmu dokázal lehce seznámit a vetřít se do přízně,
což mu provozování jeho krvavého koníčka hodně usnadňovalo. Ted Bundy rozhodně nepůsobil jako odporný podivín,
a kdybyste jej potkali, jen stěží byste odhadli, že je to podlý vrah. Nejmenší tušení
neměla ostatně ani jeho přítelkyně, která
je překvapivě vypravěčem filmu. S ní žil
pod jednou střechou jako rodina v době
svých hrůzných činů.
Pár dalších porůznu posbíraných drobností o filmu, které asi neznáte:
- Film vzbudil velkou pozornost na letošním festivalu Sundance, nejen obsazením
hollywoodského krasavce Zaca Efrona do
hlavní role, ale i jeho skvělým hereckým
výkonem. Dále hrají Lilly Collins nebo
John Malkovich nebo Jim Parsons (známý
jako Sheldon Cooper ze seriálu Teorie velkého třesku).
- Řeší se, jestli je Zac Efron příliš krásný
na postavu sériového vraha Teda Bundyho, ale přiznejme si, že ani tenhle mordýř
nebyl úplně ošklivý. Zato ale dělal hodně
ošklivé věci, nějaké to znásilněníčko, upalování, přinejmenším třicet vražd v sedmi
státech, a dokonce, jako úplnou libůstku,
trochu té nekrofilie. Auvajs. Zac Efron se
nebojí, že by mu takováhle psychoúloha
zničila kariéru, a tak se vrhl na roli Teda
Bundyho se vší jeho úchylností.
- Ted Bundy se přiznal k 36 vraždám mladých žen, ale přesný odhad zavražděných
nebude nikdy znám, odhaduje se kolem
stovky.
- Zavražděné ženy a dívky byly ve věku od
13 do 26 let.
- Ted Bundy byl za své činy dne
24. ledna 1989 (bylo to úterý, ale nepamatuji si to ☺, pozn. LK ) ve věznici na
Floridě popraven v elektrickém křesle.
Dokonce byl spuštěn ohňostroj po jeho
smrti.
- 30 let po jeho smrti měl film o něm
celosvětovou premiéru 26. ledna 2019
na filmovém festivalu Sundance, 2. května
v Maďarsku, Španělsku a Velké Británii,
9. května v Itálii, 10. května v Polsku
a Portugalsku, 23. května v CZ a ve Stříbře. 6. června bude mít premiéru na Slovensku, 13. 6. v Chorvatsku a 5. července

v Mexiku.
- Anglický název filmu (Extremly wicked,
shockingly evil and vile) vznikl na základě poznámky soudního dvora, který řešil
případ. Ve volném překladu samotné poznámky „Trestné činy byly nesmírně zlé,
se šokujícím zlem a hnusem a byly provedeny tak, aby způsobily co nejvyšší stupeň
bolesti“.
- Jedná se také o filmový debut frontmana skupiny Metallica Jamese Hetfielda
(na koncertě v Praze hrál klasiku - Jóžina
z bážin). Režisér Joe Berlinger už s ním
a s celou skupinou Metallica pracoval
na dokumentárním filmu Metallica: Some
Kind of Monster (2004).
- filmovalo se převážně v Kentucky, města
Covington a Fort Thomas a také v Ohiu
a) scény z věznice byly natočeny v lednu
2018 ve věznici v Clermontu, nedaleko
Cincinnati, Ohio. Další vězeňské scény
byly natočeny ve věznicích Lebanon Correctional v severozápadním Ohiu a Williamstown v severním Kentucky.
b) scény ze soudu byly natočeny na poštovním úřadě v Covingtonu, Kentucky.
Ten býval kdysi sídlem okresního soudu.
c) scény v restauraci byly točeny v Newport Ky v restauraci „The Pepper Pod Restaurant“. Tato restaurace zahájila činnost
v roce 1956 a provozuje ji pořád ta samá
rodina.
d) scény z knihovny právnické fakulty university Washington byly natočeny
17. února 2018 v severním Kentucky, na
universitě Salmon P. Chase College of Law
in Highland Heights.
- „Dlouho jsem se snažil o možnost pracovat se Zacem Efronem,“ řekl producent
Nicolas Chartier pro časopis Variety Magazine. „Od svého dramatického obratu
v Paperboy až k jeho veselému vystoupení v Sousedech, stále působí na diváky
a kritiky stejně svou mimořádnou všestranností a rozsahem. Nemohli jsme být
víc nadšeni, když ho vidíme v této úžasné
roli.“
- Ve své době bylo mnoho lidí, kteří nemohli uvěřit, že Ted tyto věci udělal. On
měl mnoho přátel i v Salt Lake, kteří zblízka sledovali samotné soudní jednání. Většina jen slyšela důkazy povolené v procesu. Tato zkušenost lidi hluboce rozrušila
na dlouhý čas.
Minule jsem vypsal malou soutěž o vyslovení maďarského distribučního názvu
naší české pohádkové klasiky, Tři oříšky
pro Popelku (Három mogyoró Hamupipökének).
Nenašel se žádný odvážlivec (několik pokusů bylo, ne, že ne, ale), asi je maďarština
těžký jazyk…
Tak na shledanou příště!

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

Rodinný dům Stříbro

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

Rod. dům Stříbro, V Lipkách

Zděná chata (domek) Butov

Byt 3+1 Stříbro, Záp. Předm. Byt 1+1 (2+1) Stříbro, Větrná St. parcely Přehýšov, okr. PS

Stav. pozemek Konst. Lázně

Cena: na dotaz v RK

Rodinný dům Milíkov

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

Cena: 3.850.000,- Kč

Cena: 1.950.000,- Kč Cena: 1.399.000,- Kč

Rod. dům (chalupa) Chříč

Rod. dům (usedlost) Krsov

Rekreační chata Svojšín

Chata Hracholusky-Pňovany

Cena: 2.920.000,- Kč

Cena: 525.000,- Kč

Cena: 690.000,- Kč

Cena: 990.000,- Kč

Cena: 1.200.000,- Kč Cena: 2.290.000,- Kč

2

Cena: 1.150,- Kč/m

Cena: 450,- Kč/m2

Rod. dům (chalupa) Lestkov

Rod. domy Záchlumí u Stříb.

Rekreační chata Butov

Zděná rekr. chata Butov

Cena: 1.490.000,- Kč Cena: 2.794.000,- 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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ŔŘ

Kveten 2019
V sekci program kina můžete provést rezervaci.

2. 5. Čt
7. 5. Út
11. 5. So
13. 5. Po
14. 5. Út
21. 5. Út
23. 5. Čt
25. 5. So
28. 5. Út

19.00 				

www.mks-stribro.cz

AFTER: POLIBEK

Přístupnost od 12 let
ROMANTICKÝ - USA - titulky 			

106 min		

Vstupné 120,-Kč

19.00 				AVENGERS: ENDGAME
AKČNÍ – USA

					

182 min		

Vstupné 130,-Kč

10.00 				POKÉMON:
					DETEKTIV PIKACHU		
DOBRODRUŽNÝ/RODINNÝ – JAPONSKO, USA

19.00 		

Přístupnost od 12 let
DRAMA/ KOMEDIE – ČR

		

88 min

Vstupné 130,-Kč

74 min		

Vstupné 120,-Kč

SNĚŽÍ!

				

14.00 				LÉTO
					S GENTLEMANEM

KOMEDIE - ČR 					98 min		Vstupné 60,-Kč

19.00 				
DOKUMENTÁRNÍ – USA - titulky

19.00 				

FREE SOLO
			

100 min		

Vstupné 100,-Kč

ZLO S LIDSKOU TVÁŘÍ

Přístupnost od 15 let
DRAMA/KRIMINÁLNÍ - USA - titulky			

108 min		

Vstupné 120,-Kč

10.00 				V OBLACÍCH
ANIMOVANÝ/DOBRODRUŽNÝ - NĚMECKO

19.00 				

88 min		

Vstupné 130,-Kč

LÁSKA NA DRUHÝ POHLED

Přístupnost od 12 let
KOMEDIE - FRANCIE - titulky				 117 min		

Vstupné 120,-Kč

VYUŽIJTE MOŽNOSTI PŘEDPRODEJE V MKS - KINĚ SLAVIA STŘÍBRO
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SOUHRN AKCÍ NA KVĚTEN 2019
4. 5.

14.00 - OSVOBOZENÍ MĚSTA STŘÍBRA					
A 20. VÝROČÍ ZALOŽENÍ STŘÍBRSKÉHO REGIONU
koncert kapely Wyjou, příjezd konvoje historických vozidel

MASARYKOVO NÁMĚSTÍ

9. 5

18.00 - OTÁZKY TONDY PROCHÁZKY 					
- hosté Martin Stránský a Jana Paulová
15.00 - DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ RODINNÉHO CENTRA		
17.00 - 1. ABSOLVENTSKÝ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ				
10.00 -18.00 - DNY ŠKOLNÍ ZAHRADY SOŠ
9.00 -12.00 - DNY ŠKOLNÍ ZAHRADY SOŠ
9.00 - VIII. MÁJOVÁ JÍZDA HISTORICKÝCH VOZIDEL okolím Stříbra
14.00 - „ZAHRADY“ - NEJEN RODINNÝ FESTIVAL			
9.00-12.00, 13.00-17.00 - ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY STŘÍBRO p.o.
9.00-12.00, 13.00-17.00 - ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY STŘÍBRO p.o.
9.00-12.00, 13.00-17.00 - ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY STŘÍBRO p.o.
17.00 - 2. ABSOLVENTSKÝ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ				
9.30 - TĚHOTENSTVÍ A POROD - přednáška 				
17.00 - AUTORSKÉ ČTENÍ A VÝSTAVA ALENY BULÍNOVÉ A EVY MODRÉ
18.00 - PROMÍTÁNÍ FILMŮ NA DOLNICKÉ BAŠTĚ
			
19.00 - RADŮZA - koncert						
9.00 - STŘELECKÝ DEN PRO VEŘEJNOST				
9.00 - STŘÍBRSKÝ BLEŠÍ TRH
14.00 - RODINNÝ PIKNIK – vystoupení CULINKY				
17.00 - KŘEST NOVÉ KNIHY A AUTORSKÉ ČTENÍ ZUZANY SOUČKOVÉ
17.00 - OSLAVY 120 LET ŠKOLY - SOŠ STŘÍBRO
			
17.00 - VERNISÁŽ VÝSTAVY „VĚRNOU STRÁŽ VLASTI MÁŠ“		
15.00 - 44. PROMENÁDNÍ KONCERT - ÚHLAVANKA			
16.00 - MÁJOVÝ KONCERT - CANTUS, CAVALLA, NOTIČKY, RUDY BOYS
17.00 - „SVĚT PANENEK“ VÝSTAVA PANENEK PANÍ BLANKY ŠIMKOVÉ
16.30 - VERNISÁŽ VÝSTAVY STŘÍBRSKÁ LAMPA				
15.00 - ZUŠ OPEN STŘÍBRO - III. ROČNÍK HAPPENINGU ZUŠ		
17.00 -22.00 - MUZEJNÍ VEČER S BOHATÝM DOPROVODNÝM PROGRAMEM
13.00 - DEN DĚTÍ
			

KINO SLAVIA

10. 5.
10. 5.
10. 5.
11. 5.
11. 5.
11. 5.
13. 5.
14. 5.
15. 5.
13. 5.
14. 5
15. 5.
16. 5.
16. 5.
18. 5.
18. 5.
18. 5.
21. 5
24. 5.
24. 5.
26. 5.
26. 5.
27. 5.
30. 5.
31. 5.
31.05.
1. 6.

BUDOVA DDM - přízemí
GALERIE MĚSTSKÉHO MUZEA
ŠK. ZAHRADY SOŠ
ŠK. ZAHRADY SOŠ
PLOVÁRNA
MINORITSKÉ ZAHRADY
ŘEDITELSTVÍ MŠ
ŘEDITELSTVÍ MŠ
ŘEDITELSTVÍ MŠ
GALERIE MĚSTSKÉHO MUZEA
RODINNÉ CENTRUM
MĚSTSKÁ KNIHOVNA
BAŠTA
KINO SLAVIA
STŘELNICE SSK
BÝVALÁ HASIČÁRNA
RAJSKÝ DVŮR MUZEA
MĚSTSKÁ KNIHOVNA
NÁDVOŘÍ ŠKOLY
KŘÍŽOVÁ CHODBA MUZEA
MUZEJNÍ NÁMĚSTÍ
RAJSKÝ DVŮR MUZEA
MĚSTSKÉ MUZEUM
GALERIE MĚSTSKÉHO MUZEA
KOSTELNÍ NÁMĚSTÍ
MUZEUM + MAS ČESKÝ ZÁPAD
PLOVÁRNA

Městské trhy ve dnech 2., 9., 16., 23. a 30. 5. 2019
Připravujeme:
8. 6.

MĚSTSKÉ SLAVNOSTI 2019

Uzávěrka dalšího čísla je 15. 5. 2019
Příspěvky zasílejte na zpravodaj.stribro@seznam.cz
Omlouváme se těm, jejichž příspěvky se už do zpravodaje nevešly, není možné všechny zařadit.

Vydalo MKS ve Stříbře, Benešova ulice 587, telefon 374 622 454, e - mail: zpravodaj.stribro@seznam.cz
Šéfredaktor: David Blažek, korektorka: Dagmar Lamplová
Náklad: 800 ks. Registrováno pod číslem MK ČR 13355.
Grafická úprava a tisk: Marienprint, Zámecká 183, Planá, tel. 777 860 151, e-mail: info@marienprint.cz
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