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Zdarma

Zahrady
ZAHRADY - festival gastronomie,
sportovního a kulturního odpoledne je za
námi. Objednali jsme si na 11. května 2019
slunečno a 23 stupňů. Skutečnost? Zataženo, silnější déšť a teplota kolem 12 stupňů.
Do popředí se dostává umění improvizace, jak festival nezrušit a užít si ho i za takového počasí. A troufnu si říct, že se nám
to povedlo.

Celý festival byl rozdělen na dvě části probíhající pararelně v Minoritských
zahradách a Pivovarské ulici a byl určen
rodinám s dětmi a vyznavačům hudební
scény s nabídkou regionálních gastronomických jídel a pití. Spojnicí mezi Pivovarskou ulicí a Minoritskými zahradami
bylo "živé" muzejní náměstí.

Přestože Minoritské zahrady nebyly pokryty piknikovými dekami, protože počasí
trochu zamíchalo kartami, neměnilo to nic
na plánovaném programu, kdy bylo možné se příjemně zaposlouchat do tónů piana
od Jana Sedláčka nebo si poslechnout
vystoupení žáků ZUŠ Stříbro a zároveň
ochutnat řadu regionálního občerstvení.
pokračování na str. 9
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Ohlédnutí
Slavnosti osvobození města Stříbra

Otázky Tondy Procházky
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MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE
Slovo místostarosty
Vážení spoluobčané,
po určité době si Vám dovoluji sdělit informace
o dokončovaných a připravovaných stavebních
pracích a výhledových projektech v rámci města Stříbra.
V současné době finišují stavební práce
v rámci akce Revitalizace Masarykova náměstí
ve Stříbře a to v okolí Muzea, kde probíhají fasádní práce na budově Minoritského kláštera
a posléze bude dokončen kamenný kryt „Muzejního náměstí“, tak aby bylo vše připraveno
pro červnové slavnosti města Stříbra v termínu
od 7. 6. - 9. 6. 2019. S touto lokalitou počítáme
v případě mnoha kulturních vystoupení.
V rámci komunikací se pokračuje v propojení ulic U Kaple a Ořechová. Zde došlo k některým úpravám, které jsou spojeny s budoucím
propojením ulice U Kaple a komunikace II/230
na Těchlovice, v rámci plánované obnovy mostu „U Jána“.
Bohužel nejsme tak úspěšní v dokončení
fasády budovy ZUŠ, byť ne vinou vedení města, ať bývalého či současného. Zde Rada města
Stříbra přistoupila ke zrušení Smlouvy o dílo s
firmou Wraget SB s. r. o., která dlouhodobě neplnila smluvní podmínky. Město plně využilo
veškeré sankční ujednání a v brzké době bude
vyhlášeno nové výběrové řízení na dokončení
díla.
V rámci činnosti SMMS bylo opraveno několik bytů, které nyní již užívají noví nájemci.
V budově polikliniky je již zkolaudována nová
gynekologická ordinace. Probíhají lokální úpravy komunikací a majetku města. Byla předána
místnost Rodinnému centru.
V současné době jsou uzavřeny smluvní
vztahy v rámci veřejných zakázek na tyto stavební práce:
1. MŠ Soběslavova - zde bude provedeno zateplení obvodového pláště, výměna oken, zazdění
lodžií, kompletní rekonstrukce střešního pláště,
vzduchotechnika. Cena díla cca 18 mil. Kč. Dokončení do konce 10/2019.
2. Revitalizace kina - zateplení obvodového
pláště, výměna oken, sanace proti vlhkosti,
úprava vstupu. Cena 13 mil. Kč. Dokončení
10/2019.
3. I. Etapa revitalizace městského hřbitova, kde
bude opravena východní zeď, dojde k rozsáhlejším sadovým úpravám, které počítají, jak
s kácením starých - nebezpečných stromů, tak
výsadbou nových, dle projektu zpracovaného
Ing. Damcovou.
4. Dvě etapy oprav ohradní zdi kostela Sv. Petra
- cca 1 mil. Kč

5. Oprava kůru a omítek v kostele Nanebevzetí
panny Marie - cca - 1 mil. Kč.
6. Dojde k reklamačním opravám na městském
opevnění od „Jána“ - po ZŠ Mánesova, kdy firma nedodržela technologický předpis a dochází
k lokálnímu vypadávání malty ze spár.
7. Bude provedena opravu chodníku a výstavby
parkoviště K+R v ul. Soběslavova - vč. dokončení VO. Termín 05/2019 - 08/2019
8. Čekáme na potvrzení dotace na dokončení
cyklostezky na Těchlovice - v zahrádkách, zde
již vybrán zhotovitel, cena cca 4,0 mil. Kč. Realizace díla v letních měsících až 10/2019.
Do VŘ dle ZZVZ připravujeme:
1. Dokončení pěšího propojení Masarykova
náměstí přes park, Svatováclavskou lávku k Baníku. Objem prací cca 8-10 mil. Kč . Realizace
II.pol 2019 - 6/2020
2. Propojení ul. Jabloňová - ul. Májová - původně jsme chtěli realizovat v letošním roce, ale
v rámci úprav komunikace v ul. Ořechová, jsme
usoudili, že nelze efektivně provádět obě akce
vedle sebe. Také je třeba provést úpravy na vlastní dokumentaci a na rozpočtu. Předpokládaná
realizace 4/2020 - 10/2020. Objem cca 8 - 10
mil. Kč
3. Rekonstrukce povrchů v ul. Vodičkova. Zde
čekáme na přiznání dotace. Pokud se bude realizovat tak v období 10/2019 - 10/2020. Cena
cca 7 mil. Kč.
4. V rámci menších akcí budeme soutěžit dodávku obytných buněk pro zázemí k ledové ploše a na cvičiště našich hasičů - cca 1,5 mil. Kč.
Též jsme zažádali o dotaci na opravu „ Červené
lávky“, kde budou provedeny statické úpravy
a opravy nátěrů - cca 0,7 mil. Kč.
Naplno se věnujeme dvěma největším plánovaným akcím a to výstavbě bytové zóny
za Baníkem a projektu krytého bazénu. V rámci
zóny, jsme předběžně vyhlásili pravidla prodeje, které byly veřejně připomínkovány. Podněty občanů z jednání jsou nyní zapracovávány
do finálních verzí smluv. V květnovém zasedání
Zastupitelstva města Stříbra, byly učiněny další
nezbytné kroky k zajištění definitivního přístupu do lokality. Předpoklad je, že v dalším zastupitelstvu dojde k odsouhlasení směny pozemků
na vstupu a vyhlášení záměru prodeje pozemků v této lokalitě. Předpokládaný objem prací
36 mil. Kč v období 4/2020 - 9/2020.
Co se týká největšího připravovaného projektu - krytého bazénu - proběhlo veřejné projednání studie území, kde by sportoviště města
měly být postaveny. Následně Rada města Stříbra zadala vypracování studie krytého bazénu.

Ta by měla být hotova do 15.10.2019. Ta bude
představena veřejnosti k připomínkování. Finanční náročnost díla odhadujeme mezi 100 120 mil. Kč.
Nepřipravují se projektově pouze tyto 2
akce, ale mnoho dalších, z mého pohledu velice
významných akcí:
1. Je zadána projektová dokumentace na revitalizaci městské polikliniky, která bude obnášet
opravu střešního pláště a zateplení obvodového
pláště - předpokládaná cena cca 10 mil. Kč.
2. Je zpracována studie na využití bývalé „ Záchranky“ v Alešově ulici na 8 B.J. Zde budeme
pokračovat v projektové přípravě i nadále.
3. Je zadán projekt na využití objektu bývalé hasičárny na náměstí pro „Spolkový dům“
s možnou městskou restaurací.
4. Projektuje se nový chodník a parkovací místa
nejen v Brožíkově ul., ale i na dalších místech např. u Baníku, ve Větrné ul. …..
5. Je připravena k VŘ oprava objektu radnice fasáda + odvlhčení .
Je mnoho dalších projektů a činností, které
jsou připravovány. Cílem je zlepšit stav majetku
města Stříbra a umožnit našim spoluobčanům
co nejspokojenější život v nejkrásnějším městě
republiky. Dovolím si v budoucnu předložit další komentáře v rámci stavebního rozvoje města,
na kterém se podílí zaměstnanci nejen Hospodářsko investičního odboru a SMMS, zastupitelé, ale i celý úřad. Děkuji nejen jim za jejich podporu a spolupráci, ale též našim spoluobčanům
za mnoho podnětných návrhů.
Za vedení města
Martin Záhoř, místostarosta

Z jednání zastupitelstva 17. 4. 2019
Na jednání bylo přítomných všech 15
členů zastupitelstva města. Na úvod proběhla kontrola plnění úkolů. Následně
zastupitelé probírali jednotlivé body
programu.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
- Územní studii kasárna Stříbro.

Zastupitelstvo schválilo:
- Navýšení reprefondu starosty a místostarosty města, kvůli nákladům spojeným
s pozváním hostů na Městské slavnosti.
- Přesunutí 600 tis. Kč na Účelovou rezervu
na výstavbu bazénu. Peníze byly původně

určeny na pokrytí nákladů na zdravotní
sestru na Zdravotnické záchranné službě
/náklady na ni převezme po jednání starosty místo města Plzeňský kraj/.
- Návrh na odměňování členů výborů zastupitelstva města a komisí rady města,
kteří nejsou zároveň zastupitelé.

3

Stříbrský zpravodaj 6/2019
- Rodinnému centru prodloužení čerpání dotace z participativního rozpočtu
do 31. 12. 2019, aby mohla být dotace použita na potřeby spojené s novým sídlem
spolku.
- Poskytnutí zápůjček z Fondu rozvoje
bydlení na území města Stříbra.
- Zrušení a vstup do likvidace zájmového
sdružení právnických osob Stříbro Waystone Development, z.s.p.o. a jmenovalo
složení kontrolní rady sdružení.
- Zapracování podnětu města Stříbra
do pořizované změny č.5 Územního plá-

nu Stříbro - záměr vybudování parkoviště
vedle budovy Komerční banky.
- Úpravu výkonu funkce starosty města
Ing. Václava Votavy od 1. 5. 2019 po dobu
výkonu mandátu poslance Parlamentu
ČR z uvolněné funkce na výkon funkce
neuvolněné. Zároveň bylo schváleno snížení odměny za výkon funkce.
- Pověření radního města Vladimíra Součka k zastupování města Stříbra na jednání
mimořádné valné hromady Honebního
společenstva Erpužice.

V závěrečné diskusi zazněl dotaz na nepořádek a špatný stav budovy tzv. Argentária v areálu bývalých kasáren. Místostarosta Záhoř přislíbil zajištění objektu, byť
toto už v minulosti město několikrát řešilo.
Dále bylo vedení města z řad občanů upozorněno na plánované zrušení vytíženého
vlakového spoje do Plzně, a to v souvislosti
s opravou Pňovanského mostu. Opět také
zazněla připomínka na špatnou dopravní situaci v centru města, zejména pak v Kostelní ulici.
Marcela Nováková a David Blažek

Provozní doba:
Pondělí 8.00 - 12.00 a 13.00 - 15:00
Úterý zavřeno
Středa 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00
Čtvrtek 8.00 - 12.00 a 13.00 - 15.00
Pátek 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00
Sobota 9.00 - 15.00
Další způsob likvidace biologicky
rozložitelných odpadů je využití rovněž již zavedených hnědých kontejnerů
na bioodpad. Hnědě kontejnery pak
slouží k uložení zbytků a slupek ovoce
a zeleniny, zeleninových natí, jádřinců, vaječných rozdrcených skořápek,
čajových sáčků, kávové sedliny, papírových kapesníků, popela ze dřeva,
hlíny z květináčů a spadaného ovoce
(jedná se tedy především o odpad, který vznikl v kuchyni, ale pozor! Rozhodně mezi odpady nepatří: kosti, maso,
kůže, mléčné výrobky, mrtvá těla zvířat
a jejich exkrementy, sutě, kameny, pecky,
pytlíky z vysavače, cigarety, textil, jednorázové pleny, zbytky jídel, oleje, popel
z uhlí. Rozhodně se do hnědých kontejnerů neukládá žádný odpad v igelitových
taškách).
Novinkou ve třídění odpadů města
Stříbra je pak možnost ukládat do žlutých

kontejnerů na plast kovové a hliníkové
potravinové obaly např. konzervy, víčka,
kovové tuby, nápojové plechovky a drobné kovy (pánvičky, hrnce) apod. (mezi
tento odpad rozhodně nepatří plechovky
od barev, ředidel a jiný nebezpečný odpad).
K dotřídění na hliníkové a kovové obaly
pak dochází ručně na separační lince, je
proto vhodné brát zřetel na vhodnost tříděného materiálu.
Občané našeho města mají možnost
odložit jedlé oleje a tuky ve Sběrném dvoře ve Stříbře. Lidé mohli a mohou použité
oleje umístit do uzavíratelných PET lahví
a vložit na určené místo ve sběrném dvoře, znamená to tedy, olej v nádobě donést
do sběrného dvora. Tato možnost stále
trvá! POZOR - nepatří sem motorové
oleje. Ty se odevzdávají do nebezpečného odpadu. Do nádoby je možné odložit
použitý olej ze smažení a fritování. Vždy
je třeba olej dát do uzavřené plastové nádoby, PET lahve nebo plastového kanystru. Do sběrné nádoby nesmí přijít sklo.
Při další manipulaci by se skleněný obal
mohl rozbít. Jedlé oleje nepatří do popelnic na zbytkový komunální odpad ani
do kanalizačního systému.
Dvořáková, odbor životního prostředí

Odpadové hospodářství
Milí třídící občané,
v uplynulých letech došlo ke změně
legislativy týkající se odpadového hospodářství.
Dne 1. ledna 2015 nabyla účinnosti
novela zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů
ve znění zákona č. 229/2014 Sb. Z ustanovení § 17 odst. 3 zmíněného zákona vzniká obcím povinnost zajistit místa pro oddělené soustřeďování složek komunálního
odpadu, minimálně nebezpečných odpadů, papíru, plastů, skla, kovů a biologicky
rozložitelných odpadů. Město Stříbro má
co se týče komunálního, nebezpečného,
BIO a tříděného odpadu již zaběhlý fungující systém. Z vyhlášky č. 321/2014 Sb.
z 16. 12. 2014 (dále jen „Vyhláška“) vyplývá, že obce mají možnost volby při
stanovení konkrétních požadavků na
sběrnou síť na svém území. Obce mohou
plnit tuto povinnost mimo jiné prostřednictvím sběrných dvorů. Tyto služby pak
jsou poskytovány především pro potřeby
likvidace trávy, listí, větví z pořezů stromů
a křovin (jedná se tedy především o odpad
ze zahrad). Tyto služby je možné bezplatně využít na adrese: třída 5. května, Stříbro.

MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE
Dopravní značka na náměstí
Mnozí jistě tuto značku chápou, ale
přesto se na ni podíváme a trochu ji objasníme. Jedná se o zónovou značku, to znamená, že tato značka označuje začátek zóny.
V tomto případě se jedná o zónu s maximální povolenou rychlostí 30 km/h a zákazem stání mimo vyznačené parkovací
místo s povinností zakoupit si parkovací
lístek v uvedeném časovém rozmezí. Přesněji se zde jedná o zónu na Masarykově
náměstí ve Stříbře. Je potřeba správně
rozlišovat pojem stání a zastavení. Zákon uvádí, že stání je uvedení vozidla
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do klidu nad dobu dovolenou pro zastavení a zastavení je uvedení vozidla do klidu na dobu potřebnou k neprodlenému
nastoupení nebo vystoupení osob nebo
vyložení či naložení nákladu. Co je nutné
vědět o zónových značkách, je to, že jsou
ukončovány až značkami, které tuto zónu
ruší viz foto č. 2, Takže dokud neuvidíte
značku rušící značku zónovou, stále se
pohybujete v zóně, což je důležité vědět
zvlášt na Masarykově náměstí kvůli ul.
Pivovarské, která stále spadá pod zónovou značku se zákazem stání mimo vy-

značené parkovací místo. Začátek zóny je
na každém příjezdu na Masarykovo náměstí, proto je potřeba tyto značky sledovat.
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STŘÍPKY HISTORIE
Hornické švancary
Je jedním ze symbolů hornického řemesla. Původní název pochází
z německého slova „Schweizerhacke“.
Ve středověku bývaly šachty a kutiště
často daleko od měst a vesnic a bylo
zvykem chodit ozbrojený. Dvojí funkce sekery umožňovala její použití jako
hornické nářadí a v případě potřeby
jako osobní ochrannou zbraň. Originál by měl mít 11 cm dlouhou rukojeť
v podobě původní menší tesařské sekery, která byla litá ze železa do formy
s hornickými výjevy. Tvar a velikost se
v průběhu staletí měnily. Důležitým
faktorem byla i ta skutečnost, že tento
hornický symbol v hornické hierarchii
používali všichni. Čím vyšší báňská
šarže, tím větší rukojeť, tím lepší materiál (obyčejné, postříbřené, stříbrné
a pozlacené). Dřevěná hůl (z tvrdého
dřeva) by měla mít cca 90 cm délku
s ocelovým bodcem. Postupem doby se
švancara změnila na zdobnou a symbolickou sekerku, používanou při hornických parádách či nedělních výšlapech.
Byl to vlastně odznak postavení horníka. Nosila se opřená kovovou částí
na pravém rameni a držena byla pravou
rukou za dolní konec zúžené násady.
V některých revírech bylo zvykem při
hornických parádách mít na ní zavěšený kahan. Na Slovensku je nazývána „fokošem“ a na Moravě „kylofem“.
Hornická švancara s tupou kovovou
čepelí se jako součást slavnostního
hornického oděvu horních úředníků
vyskytuje jak v německém, českém, tak
i hornouherském prostředí.
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Stříbrský rudní revír se rozkládá
na ploše zhruba 30 km 2. Množství rudních žil je udáváno počtem do 60, skutečný stav je pravděpodobně menší.
V krátkosti bych jednotlivé nejznámější rudní žíly popsal. Bohaté požehnání
(Reichensegengottes) - hlavní jamou je
Göppelschacht, 1695, posléze Brokárna a jáma č. IV. Je druhou nejznámější
a nejdůležitější žilou revíru. Liedenggang - je podloží odžilek žíly Bohaté
požehnání. Johan der Aeltere - 70 m
východně od žíly Bohaté požehnání.
V roce 1810 se ještě jmenovala Jan Nepomucký. Ležatý odžilek (Flachentrümer) - 90 m východně od žíly Bohaté
požehnání. Žíla je tvořena téměř čistým
galenitem, mocnost je malá. Johan der
Jüngere - méně významná žíla. Gottfried - 120 m východně od žíly Bohaté
požehnání. Barbara - 160 m východně
od žíly Bohaté požehnání, žíla je méně
významná. Michaeli - 260 m východně od žíly Bohaté požehnání. V úrovni
štoly je vysledována na délku 500 m.
S povrchem je spojena jamou Michael.
Důvěra v Boha (Hoffnung zu Gott)
- 550 m východně od žíly Bohaté požehnání. S povrchem je spojena jámou.
Práce byly zastaveny pro špatné větrání.
Dlouhá žíla (Langenzug) - nejznámější
a nejdůležitější důlní dílo celého revíru. Antoni Verhau I. a Antoni Verhau
II. - cca 550 m západně od Dlouhé žíly.
Ložisko bylo otevřeno 2 hlavními jamami a 3 dalšími pomocnými jámami.
Ložisko je tvořeno několika žilami Antonín, Protasi, Georgi, Gervasi, Mutter Anna. Gottwill - na pravém břehu
řeky Mže, 200 m západně od žíly Bohaté požehnání. Barbarastollen - asi 100
m západně od žíly Gottwill. Sv. Anna
(dříve sv. Jan Nepomucký) - 160 m západně od žíly Josef II. Leopold - 450 m
jihovýchodně od žíly sv. Anna. Jáma
sv. Barbora - 220 m jihovýchodně od
jámy Leopold. Jáma Otto - 130 m severovýchodně od jámy Barbora. Marie
(dříve sv. Trojice) - u Červeného mlýna na levém břehu řeky Mže asi 700 m
nad Stříbrem. Sv. Trojice – asi 110 m severovýchodně od sv. Marie. Sv. Anton
de Padua – poruby podchází stříbrské
nádraží. Žíla byla otevřena dvěma štolami, je dlouhá 750 mn. Na ložisku je
několik žil Cecílie, Lutus, Tříkrálová. Haringstollen - západně od vtoku

řeky Úhlavky do řeky Mže. Oberer der
Haringmühllesstollen - asi 250 m nad
mlýnem. Urbanstollen - ústí štoly je
proti Haringovu mlýnu v Kladrubské
ulici. Südd Urbanstollen - na pravém
břehu řeky Úhlavky, u mostu. Mariahilf
( Dreifaltigkristsgang) - na pravém
břehu řeky Úhlavky, cca 200 m jižně
od ČSD. St. Neuprokoppi (Kleibachlzeche) - na pravém břehu řeky Úhlavky asi 500 m jižně od nádraží ČSD. Tah
pinek je dlouhý 300 m. V roce 1781
byla štola dlouhá 520 m, její konečná délka dosáhla 750 m. Magdalena na levém břehu řeky Mže, proti Reichensegengottes. Parkstollen - několik
pokusných štol v parku, byly sledovány
bezvýznamné žíly. Pokusy o navázání
průběhu žil na druhé straně řeky. Michael - štola ražená od řeky jižním směrem. Na ložisku je několik žil Michaeli,
Francis, Leopold, Clemens, Raffael.
Maria - štola ražená nad štolou Michael. Maria Gegentruve - ražená proti
štole Maria, na druhé straně řeky Mže.
Evangelist - východně od žíly Michael.
Štolou byly nalezeny žíly Evangelista,
Novoroční, Vincenti. Judas Thadsei
- východně od žíly Evangelista. Maria
Heimsuchung - na levém břehu řeky
Mže, asi 850 m severseverovýchodně
od ústí štoly Spodní dlouhý tah. Florian
I., II., III., IV., V. - asi 1,6 km severovýchodně od Langenzug na pravém břehu řeky Mže, pod Vranovem. Amálie
I., II., III., IV., V. - proti štole Florian
na levém břehu řeky Mže. Žíla Všech
svatých - štola je asi 900 m od vtoku
Úhlavky do Mže. Řada pinek je známa
v délce 500 m. St. Johannes in der Wüste - hlavní ložisko revíru Všech svatých.
Žíla Vojtěch má severojižní směr, žíla
Josef - východozápadní směr. Žíly malé
mocnosti jsou často vyplněny čistým
galenitem. Hlavními žilami jirenského
revíru jsou Laurentius, Benedistius,
Anna, Vincentius, Ondřej, Ferdinand.
Hlavními žilami kladrubského revíru
jsou Cecílie, Koruna a štola Důvěry.
To jsou v krátkosti vyjmenované všechny nejdůležitější žíly revíru, a pokud si
je spočítáte, dojdete nakonec k číslu 74.

Karel Neuberger,
člen hornického spolku ze Stříbra
Pokračování příště ........
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Stříbrských 100 let (část 16.)
1979 - pracovníci Technických služeb
města Stříbra vybudovali v Soběslavově
ulici asfaltový chodník od města ke hřbitovu (obr. 1).

1980 - v únoru uvedeného roku započalo bourání domů čp. 131 a čp. 208 (obr. 2).
Na jejich místě vyrostla novostavba, která
je v plánu města vedena jako „LÉKÁRNA”
a adresně je přičleněna k poliklinice - tedy
čp. 511.

1983 - v Benešově ulici byl zbořen
dům čp. 201 (obr. 3), na jehož místě posléze vyrostl moderní činžovní dům téhož
čísla popisného, jehož přízemní prostory
byly později zadaptovány a využity ke komerčním účelům. ..

1983 - byla založena základní organizace České speleologické společnosti
ve Stříbře, která zahájila komplexní výzkum podzemních prostor na Stříbrsku.
Foto č. 4 zachycuje členy společnosti před
jednou z průzkumných akcí.

7

Stříbrský zpravodaj 6/2019

obr.5

1984 - v Husově ulici zbořen původní
dům čp. 138. Novostavba tamtéž (obr. 5)
pak dána k obývání v r. 1986.

1986 - skelet novostavby na místě
domů čp. 131 a 208 (obr. 6). Stavebně dokončeno v r. 1987, interiéry však začaly
sloužit veřejnosti až v r. 1990.

1986 - dům čp. 493 (obr. 7) na hřbitově
podstoupil komplexní přestavbu, jejímž
účelem bylo vytvořit důstojné prostory
sloužící jako smuteční obřadní síň.Většina
prací byla provedena brigádnicky v rámci
akce „Z“. (Projekt byl zadán 2. 8. 1972 Otevřeno 28. 3. 1986.)

1987 - V průběhu soboty 29. srpna byla
odbourána jižní fronta Mánesovy ulice
v úseku: Tylova - zadní pavlačový trakt
hotelu Evropa + čp. 439. Uvolněná plocha
(obr. 8) poskytla posléze místo pro výstavbu dvou panelových bytových domů
(viz příští pokračování seriálu).
František Samec, červen 2019
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SPOLKOVÝ ŽIVOT
pokračování ze str. 1
Program měl komorní a přátelskou
atmosféru uvnitř stanu, kde byl nainstalován "živý oheň", který přispěl k pohodě
a příjemné náladě.
Oproti tomu ve stejný čas bojovali v Pivovarské ulici malí účastníci závodů o své
„místo na bedně”. Závodů se účastnilo celkem 44 závodníků rozdělených nakonec
do 5 kategorií. O zahájení sportovního
odpoledne se postaraly závodnice v první
kategorii nazvané Strollering, kdy se celkem 7 maminek se svými kočátky postavilo na startovní čáru, zasoutěžit si před zraky diváků a udělat si ze sebe legraci. Poté
je vystřídaly další kategorie dětí na odrážedlech, kolových odrážedlech a kolech.
Závod ukončovala kategorie babystrolleringu, kdy se na startovní čáru tentokrát
postavily se svými kočárky děti. Po celou
dobu závodů bylo pro děti připravené občerstvení na muzejním náměstí. Pořadatelky napekly domácí buchty a do várnice
navařily i teplý čaj, aby děti v chladném
počasí zahřál. Všichni sportovci si za své
výkony odnesli nejen medaile, ale i krásné
ceny, které do závodů poskytly firmy RSF

Elektornic a Lear.
Pauzu před vyhlášením výsledků
a předáním diplomů zpestřela ukázka
strolleringu s instruktáží Pavly Stachové,
která tento outdoorový fitness program
ve Stříbře pravidelně cvičí.
„Živé” muzejní náměstí patřilo převážně dětem. Byly zde připraveny tvořivé
dílničky pro děti, zaměřené na malování
triček u stánku Hobby Gemini nebo si
děti mohly vyzkoušet navlékání korálků.
Atraktivním koutkem bylo také malování
na obličej. Součástí dílniček byl i fotoateliér vyzdobený ve stylu zahrady, připravený
Lenkou Janíkovou, kde se mohli rodiče
s dětmi vyfotit a rovnou si fotografii odnést.
Závěr celého festivalu patřil opět Minoritským zahradám, kde v podvečer
vystoupila stříbrská kapela THE APRILL
a následně od 20.00 hodin připravila skvělou show hudební skupina HAMLETI se
známým moderátorem a muzikantem
Alešem Hámou.
I přesto, že počasí nám moc nepřálo,
věříme, že si festival našel své příznivce
a naplnil jejich očekávání.

Děkujeme všem, kteří nám pomohli
ZAHRADY uskutečnit. Konkrétně Stříbrskému sdružení Strom za velké nasazení
při neplánovaném stavění hlavního stanu
v Minoritských zahradách a penzionu
Excellent za finanční podporu kulturní
části festivalu. Dále DDM Stříbro, Muzeu
Stříbro, MKS Stříbro a MAS Český Západ,
které se podíleli na přípravách sportovní
části festivalu. Firmám RSF Elektronic
a Lear za poskytnutí cen do závodů.
A současně velké poděkování patří všem
nejmenovaným pomocníkům z řad našich kamarádů, partnerů či manželů, bez
kterých by akce nemohla tak dobře proběhnout.
Cvičitelka Markéta
Máma v běhu
Dobroty Turek
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Stříbrští chovatelé hodnotili uplynulou sezonu
V pátek 26. 4. 2019 se sešli členové Českého svazu chovatelů, základní organizace Stříbro na své výroční členské schůzi,
aby zhodnotili svoji činnost v uplynulém
roce. Jednání byl přítomen i starosta města Stříbra Ing. Václav Votava. Předseda chovatelů, přítel Antonín Stehlík,
ve svém příspěvku krátce připomněl činnost základní organizace v loňském roce.
I nadále pokračovala rekonstrukce chovatelského areálu a obnova voliér a klecí.
Kromě trhů, které se konaly každou první
sobotu v měsíci, se mohli zájemci účastnit
i dalších chovatelských akcí pořádaných
v prostorách chovatelského areálu. Ať již
to byla zářijová 25. jubilejní bodovací výstava mláďat králíků, holubů a drůbeže,
doplněná expozicí okrasného ptactva,
nebo 11. propagační výstava okrasného
ptactva v měsíci listopadu. Na obě akce
měly školky a školy vstup zdarma. Další
významnou akcí bylo slavnostní zasedání
u příležitosti 70. výročí založení Holubářského spolku pro Stříbro a okolí se sídlem
ve Stříbře. To se uskutečnilo v listopadu
a účastnilo se ho kromě současných členů
organizace i několik pamětníků. Pozvání
přijala též Mgr. Radka Trylčová, členka
rady KÚ PK pro oblast životního prostředí a zemědělství, Ing. Miroslav Kroft,

předseda ÚVV ČSCH, za město Stříbro
byl přítomen Martin Záhoř, místostarosta a další hosté, přátelé, chovatelé. Čestné
místo patřilo i delegaci chovatelů z partnerského města Vohenstrauss. Za zásluhy
o chovatelství zde převzala ZO Stříbro
ČESTNOU VLAJKU, někteří chovatelé a
hosté získali ČESTNÉ UZNÁNÍ Za zásluhy o chovatelství, BRONZOVÉ ODZNAKY III. stupně, STŘÍBRNÉ ODZNAKY II.
stupně a tři chovatelé byli odměněni oceněním nejvyšším - ZLATÝM ODZNAKEM I. stupně.
Chovatelé si dále vyslechli zprávu
o složení členské základy, zprávy o činnosti jednotlivých odborností, následovalo
finanční zhodnocení uplynulého roku
a zpráva kontrolní
a revizní komise.
Byl předložen návrh
plánu činnosti a rozpočet na rok 2019.
Kromě pravidelných
chovatelských trhů
připravují Stříbrští
také malou chovatelskou expozici na
Městské
slavnosti.
26. bodovací výstava

králíků, holubů a drůbeže s expozicí okrasného ptactva se uskuteční v rámci EHD 7. září 2019. Účast přislíbil opět i Václav
Žákovec s Aničkou Volínovou, kteří zahrají k poslechu. V listopadu proběhne
12. propagační výstava okrasného ptactva.
kalendáři výstav jsou výstavy pořádané
na Tachovsku - v Kladrubech, v Tachově, Bezdružicích, ale i celostátní výstava
v Lysé, Přerově, Moravia v Brně nebo výstava ve Vohenstraussu. Snad bude chovatelská sezona úspěšná a budeme se mít
čím pochlubit. V závěru jednání byl zvolen delegát na okresní konferenci a přítomní převzali nové členské průkazy.

bro, Muzeum Stříbro a Mlékárna Stříbro.
Vynikající prostředí pro uspořádání tohoto soutěžního setkání mládeže poskytla
základní škola v Gagarinově ulici ve Stříbře i se školní jídelnou. Dík za vstřícnost
a pochopení pro potřeby soutěžících náleží právem paní ředitelce i dalším pracovníkům školy.
Setkání mladých včelařů přispělo
k navázání nových přátelství, vzájemné
výměně zkušeností i k porovnání toho, jak
se v kterém kroužku daří zvládat výchovu
k chovu včel. Soutěž proběhla jako urputné, ale čestné zápolení, v němž účastníci
potvrdili, že mají rádi přírodu a úspěšně
se připravují k tomu, aby z nich byli zdatní
a vzdělaní včelaři.
Soutěží se ve dvou věkových kategoriích, mladší žáci od prvé do páté třídy
a starší od šesté do deváté třídy. Obsahem
soutěže je pět základních a další doplňkové disciplíny. Základními disciplínami je vědomostní test, znalost včelařsky

významných rostlin, znalost včelařských
pomůcek, schopnost pracovat se včelami
při jejich chovu a schopnost využívat mikroskop při poznávání včel a jejich škůdců.
V doplňkových disciplínách zdobili mladší žáci medové perníčky, sestavovali z vystřihovánky tělo včely, určovali jednotlivé
části včelího těla, luštili zakódované včelařské pojmy a sestavovali z puzzlí obrázky
ze života včel. Starší žáci zhotovovali úlové rámky, značili trubce náhradou za včelí
matky a přenášeli do matečníkových misek nejmladší larvičky včel. Žáci ve starší
kategorii, kteří se umístili v základní soutěži na prvním až čtvrtém místě, pak dokázali, že se opravdu včel nebojí, když svoje dovednosti předvedli se živými včelstvy
na včelnici Základní organizace včelařů
ve Stříbře.
Soutěž proběhla jako velmi urputné, ale korektní a čestné zápolení
všech zúčastněných žáků. V kategorii mladších žáků byl vyhlášen vítězem

Zdeňka Kantová

Zlatá včela ve Stříbře
V sobotu 27. dubna 2019 se uskutečnil
ve Stříbře v pořadí již čtvrtý ročník oblastního kola soutěže mladých včelařů Zlatá
včela 2019 z včelařských kroužků mládeže Plzeňského a Karlovarského kraje.
K soutěži se sešlo čtyřicetjedna účastníků
z osmi včelařských kroužků mládeže Plzeňského kraje.
Setkání mladých včelařů přišli pozdravit a v soutěži podpořit členka rady
Plzeňského kraje pro životní prostředí
Mgr. Radka Trylčová, starosta hostitelského města a poslanec sněmovny ČR Ing.
Václav Votava a pochopitelně také včelařští funkcionáři, člen republikového výboru Českého svazu včelařů Václav Pechlát
a předseda okresního výboru ČSV Oldřich Dvorský. K úspěšnému uskutečnění
soutěže přispěli sponzoři, rada Plzeňského kraje a rada města Stříbra, poslanec
Ing. Votava, firmy KERMI ze Stříbra, Eissmann Bor,Vlková Partners, s.r.o. Stříbro,
OK Záchlumí, Dům dětí a mládeže Stří-
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Filip Junek z včelařského kroužku (VKM)
Kladruby, druhý byl Jakub Kasl z VKM
Kladruby a třetím místem soutěž ukončil
Jan Lontschar VKM Zruč - Senec. V kategorii starších žáků zvítězil David Lang,
na druhém místě skončil Šimon Blažek,
oba VKM Stříbro, a třetí místo obsadila
Klára Lontscharová VKM Zruč - Senec.
Starší žáci na prvém a druhém místě postupují do ústředního celorepublikového
kola soutěže Zlatá včela v Nasavrkách
a budou zde obhajovat vynikající úspěchy svých předchůdců. Tam členové
VKM ze Stříbra v posledních pěti letech
v ústředním kole obsadili přední místa
a postoupili dokonce na mezinárodní set-

kání včelařské mládeže IMYB. V soutěži,
která je součástí mezinárodního setkání, pak Matěj Frouz obsadil čtvrté místo
v roce 2014, v roce 2015 Matěj Brzica
dokonce v mezinárodní soutěži zvítězil
a v roce 2017 se v soutěži IMYB 2017 Anglii umístil Jakub Heicl na sedmém místě
a v loňském roce na IMYB 2018 ve Francii
obsadil mezi osmdesáti soutěžícími ze 24
zemí Evropy, Afriky a Asie desáté místo.
Na závěr oblastního kola soutěže Zlatá
včela ve Stříbře obdrželi úspěšní soutěžící
na prvních pěti místech v obou kategoriích věcné ceny a všichni soutěžící obdrželi dárky, které jim budou upomínkou
na soutěžní setkání, a také podnětem pro

další rozvíjení jejich včelařských vědomostí a dovedností. Oblastní kolo Zlaté
včely 2019 skončilo úspěchem. Mladým
včelařům i jejich vedoucím je třeba popřát
hodně úspěchů v prospěšné a chvályhodné činnosti, kterou bezesporu chov včel
je.
Všem, kteří se na uskutečnění letošního oblastního kola Zlaté včely ve Stříbře
podíleli, patří upřímné poděkování. A již
nyní se organizátoři letošního oblastního
kola, členové Základní organizace Českého svazu včelařů ve Stříbře, těší na další
setkání při Zlaté včele 2020.
Oldřich Koubek

Holostok 2019: Lenka Dusilová,
divadelní představení i slam poetry
Hudebně-divadelní festival Holostok o víkendu 21.
až 23. června zve do Holostřev na pestrý program, lokální
umělce i vystoupení Lenky Dusilové.
Holostok se stal stálicí západočeské festivalové scény. Letos
během předposledního červnového víkendu oslaví už 19 let.
Těšit se můžete na vystoupení Lenky Dusilové, česko-francouzské kapely Les Gars D'en Bas, plzeňských Holy Crab, Slunovratových paprsků, weird-popové dvojice Něco něco, písničkářů
Člověk krve a Cermaque nebo kapely Psí oči.
Hudební vystoupení protkají divadelní představení plánských souborů Kosáci a Dobrej matroš, akustické hraní v kavárně a scénické čtení jediné povídky Václava Hraběte - Horečka.
Novinkou v programu je letos také slam poetry - tedy žánr,
se kterým se mnozí měli možnost setkat už v březnu na stříbrském vystoupení pořádaném městským kulturním střediskem
ve spolupráci s městským muzeem.
Více informací o programu i celém festivalu najdete na stránkách www.holostok.cz.
Dominika Píhová
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Rodinné centrum Stříbro slavnostně otevřelo nové prostory
Již rok pro vás pořádáme nejrůznější akce, přednášky a besedy. Nyní jsme
se konečně dočkali a zahajujeme provoz
krásných prostor, které máme na náměstí,
v budově DDM. V pátek 10. května jsme
je spolu s vámi slavnostně otevřeli a tak si
pojďme připomenout, jaká cesta k tomu
vedla.
Před dvěma lety se ve Stříbře začala scházet parta maminek, která své děti
nosila v šátcích a nosítkách. Brzy jsme
si uvědomily, jak je to fajn a jak důležitá
je vzájemná podpora a možnost sdílení.
S horším počasím přišlo zjištění,
že v našem městě chybí zázemí pro rodiče s malinkými dětmi a od toho vedl už
jen krůček k myšlence založit zde rodinné centrum. Takových center jsou stovky,
v naší republice vznikají již od devadesátých let a jejich posláním je jednak posilování hodnoty rodiny jako takové, ale také
vytvoření prostoru pro maminky a tatínky
na mateřské a rodičovské dovolené, kde by
se mohli setkávat, podporovat se a zároveň by zde děti měly zázemí herničky.
Díky podpoře minulého i současného
vedení města jsme se do toho pustily a náš

sen se začal zhmotňovat. Došlo k oficiálnímu založení spolku, uspěly jsme v loňském participativním rozpočtu a konečně
jsme získaly také prostory, které nám město pomohlo zrekonstruovat. Máme zde
krásnou herničku plnou hraček, zázemí
pro rodiče a těšíme se na všechny akce,
které tu spolu s vámi zažijeme.
Zároveň v našich řadách rády přivítáme nové aktivní maminky a tatínky, kteří
by měli zájem podílet se na chodu centra
a realizaci akcí. Náš spolek má zatím pět
aktivních členek a jelikož jsme všechny

maminky s malými dětmi a vše děláme
v našem volném čase a bez nároku na odměnu, není možné plně pokrýt provozní
dobu tak, jak bychom si přály.
Závěrem bych za nás všechny chtěla
ještě jednou poděkovat vedení města Stříbro za podporu a víru v naši věc, MKS
Stříbro za dlouhodobou spolupráci, Síti
pro rodinu za vedení a inspiraci a našim
nejbližším za trpělivost a pomocnou ruku,
kterou pro nás po celou dobu měli.
Za RC Stříbro Bc. Zuzana Skálová

Ohlédnutí za Velikonoční akcí Rodinného centra Stříbro
Máme za sebou druhý ročník akce Velikonoční zajíc, která
i letos proběhla na Velký pátek. Oproti předchozímu roku jsme
navýšili kapacity a počet přihlášených dětí přesáhl sedmdesátku. Spolu s rodiči a dalšími členy rodiny tak po označené stezce
vyrazily tentokrát tři skupiny dětí. Odstartovali jsme z parku
od nové lávky a pokračovali k Hornickému muzeu, kde byly
připravené úkoly. Děti dostaly za každý splněný úkol razítko
do pamětního listu a s tím pak pokračovaly k táboráku, kde se
předávaly velikonoční balíčky. Nakonec ještě proběhlo hledání
pokladu.
Počasí nám vyšlo na jedničku a všichni jsme si užili krásné
odpoledne.
Moc děkujeme členům Klubu českých
turistů, kteří se na akci
podíleli a mohli jste se
s nimi potkat u jednotlivých stanovišť.
Čeká nás spousta
dalších akcí, tak sledujte náš FB a web
a my se na vás budeme
moc těšit!
Za RC Stříbro
Bc. Zuzana Skálová
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Rudy Weschta vyhrál domácí Západočeský pohár
Rekordní 72. sezónu našeho Terénu
sv. Petra otevřel již 7. dubna 2019 Západočeský pohár. Stříbro je v tomto seriálu
nejprestižnější zastávkou. Místní AMK
prostě závody pořádat umí, za což jsou mu
odměnou plné startovní rošty a také pravidelně hojné divácké návštěvy. Na první
letošní akci se přišlo podívat na 11 stovek
platících diváků. Celkový počet příznivců
motorismu včetně neplatící mládeže a jezdeckých doprovodů přesáhl 2 tisíce.
V regionálním závodě se samozřejmě představila celá řada domácích jezdců. Nejvíce se jich sešlo v elitní kategorii
Open, kterou pro sebe přesvědčivě rozhodl Rudy Weschta (KTM, Hulho Motocross
Team). Mezi nejlepší se prosadil také Jakub Kos (9.), nedojetá první jízda tentokrát zbrzdila Jiřího Valeše (18.). Výtečné
stříbro pro domácí klub vybojoval Petr
Vraný ve třídě Veterán 40+.
Motokrosové závody se na terén vrátí až v neděli 29. září 2019, kdy nás čeká
podzimní klasika v podobě finálového
podniku Západočeského přeboru. Pojede
se pochopitelně na velké trati včetně „stříbrské bestie“, legendárního skoku přes silnici.
Text: Miroslav Šimek
Foto: Pavel Šroubek

Ve Stříbře se představila Radůza
Zcela zaplněný sál kina Slavia ve Stříbře přivítal ve čtvrtek 16. května známou
písničkářku Radůzu. Spolu s kapelou si
přichystala pro místní publikum 90 minutý hudební set. Melancholické balady
střídala autorka s živými a neotřelými

staršími písněmi a téměř až trampskými
songy z nejnovějšího alba. Nenapodobitelná interpretace nenechala nikoho v sále
na pochybách, že je Radůza opět při síle
a plná tvůrčí energie. Přesvědčit se mohli
návštěvníci i po koncertě samotném, kdy

si mohli koupit CD, audioknihu nebo povídky z dílny této svérázné umělkyně.
David Blažek
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Nejlepší úlovek? Forma, která by mě dostala na olympiádu, směje se běžec
Plzeň - Jakub Davidík ze Stříbra patří
k výrazným nadějím českého běhu.
V kategorii dorostu kraluje svěřenec
trenéra Alexandra Matulky tuzemským
žebříčkům v běhu na 800, 1500 a 3000
metrů.
Jen nedávno se závodník TJ Baník
Stříbro hostující v AK Škoda Plzeň a člen
Akademie individuálních sportů Plzeňského kraje stal dorosteneckým šampionem v krosu.

Jakub Davidík
Rok narození: 2002
Klub: TJ Baník Stříbro
Škola: Gymnázium Stříbro
Úspěchy: 1. místo na českém žebříčku
v běhu na 800, 1500 a 3000 metrů,
mistr ČR v přespolním běhu v kategorii
dorostu 2019
Trenér: Alexandr Matulka
Fyzio: Pavla Sedláčková

Co tě přitáhlo k atletice?
K atletice mě asi před sedmi lety přivedli rodiče. Jinak mě lákali i kamarádi.
Předtím jsem nic pravidelně nedělal, ale
na školních závodech v běhu jsem pravidelně končil na medailových pozicích. Začalo mě to bavit, a bylo rozhodnuto.
Jaký je to pocit, být rychlejší než většina
lidí?
Pocit je to skvělý (úsměv). Vím, že trénuji pro to, abych byl stále rychlejší a lepší.
Jsi tedy spíš tréninkový, nebo závodní
typ?
Baví mě závodit. Někdy ze sebe dokážu
vydat i víc, než mám natrénováno, ale pak
mě to stojí hodiny nevolností po závodě
(smích).
Dnes se ale mladým obecně nechce
podstoupit pro úspěch patřičnou dřinu. V čem jsi jiný? A stojí to za to, jít až
na hranu?
Mně ano. Já se snažím jít vždy až
na hranici svých možností. Chci ukázat,
že na to mám. A i když to bolí, tak výsledek stojí za to. Bez toho bych se asi neobešel.
Jaké jsou tvé atletické sny?
Rád bych se postavil na start s nejlepšími běžci na světě. Mám ale i menší sny
(úsměv). Třeba startovat na mistrovství
Evropy a světa. A jednou se kvalifikovat
na olympiádu.
Sny jsou to krásné a smělé. Jakou cestou
se k nim dá dostat?

Znamená to hlavně tvrdě trénovat. K
tomu si hlídat zdraví, abych se vyhnul nějakému omezení v přípravě. Zatím trénink
dokážu spojit se studiem na gymnáziu,
a co bude potom, ještě neřeším.
Mladí sportovci mají své vzory. Jak je to
u tebe?
Mými vzory jsou Zuzka Hejnová
a Jakub Holuša. Z cizinců je to například
Adam Kszczot.
Jak jsi volil tratě, které běháš? Nebo ti je
vybral trenér?
Vybral jsem si je tak nějak už v žákovské kategorii. Bavilo mě běhat delší běhy
a vyhrával jsem je. Začalo to přespolními
běhy a pokračuje to i na dráze (úsměv).
Jak často trénuješ? A co kromě běhu je
náplní přípravy?
Běžně trénuji šestkrát týdně a vedle běžeckých tréninků mám v programu i posilování a strečink.
Prozradíš na sebe i něco, co se o tobě třeba moc neví?
Když mám čas, tak chodím na ryby,
a přitom se dokážu krásně odreagovat
a pročistit si hlavu.
Jakým největším úlovkem se můžeš
pochlubit?
Chytil jsem štiku, která měřila asi 110
cm.
Máš nějaký vysněný úlovek?
Asi chytit formu, která by mě dostala
na olympijské hry (smích). Doufám, že to
jednou vyjde.
(rč, ks) www.ais-pk.cz

Z NAŠICH ŠKOL A ŠKOLIČEK
Majáles 2019
Dne 26. 4. 2019 pořádala třída G5 gymnázia ve Stříbře již tradiční studentskou
akci zvanou Majáles, tentokrát s podtitulem Hrdinové. V 10:00 hod. vyšel od budovy gymnázia průvod studentů v čele s hudebním doprovodem ZUŠ Stříbro směrem
k Masarykovu náměstí, kde se odehrával
i připravený program. Studenti jednotlivých tříd si připravili různá vystoupení
a soutěžili o nejlepší představení. Program
dále zpestřili pozvaní hosté a soutěžilo se
také o krále a královnu Majálesu. Na místě byly připraveny i další zajímavé soutěže
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o ceny a nechyběl ani Oddávací háj,
v němž si mohl kdokoli vyzkoušet jednodenní majálesové manželství. I díky skvě-

lému počasí se akce vydařila a studenti si
mohli naplno vychutnat svůj den.
Kristýna Weilová
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Výtvarná soutěž Stříbrská lampa má své vítěze
Do Světa fantazie
nahlédla odborná porota při hodnocení
253 výtvarných prací
16. ročníku výtvarné
soutěže Stříbrská lampa. Téma Svět fantazie, Fantazie ve světě

zaujalo mladé výtvarníky z 18 českých
a 6 německých škol.
Děti kreslily, malovaly, lepily, tiskly
krásné obrázky, vytvářely prostorové práce z různých materiálů. V letošním roce
byla méně zastoupena keramika.
Všem účastníkům děkujeme za příspěvky do soutěže a srdečně gratulujeme

vítězům.
Výstavu výtvarných prací je možné
shlédnout v prostorách stříbrského muzea
do 14. 6. 2019.
Výsledky jsou zveřejněny na našich stránkách www.ddm-stribro.cz.
Srdečně Vás zve Tým organizátorů
Stříbrské lampy

Cheerleaders a jarní soutěže
První soutěží, která odstartovala náš
soutěžní maraton, bylo regionální kolo
soutěže Czech Dance Tour. Z plzeňské
Lokomotivy si juniorské týmy Cheerleaders Sparkles a Diamonds přivezly 1.
a 2. místo ve své kategorii - Cheerleaders
junioři. Z té samé soutěže si úžasná skupina AGCrew přivezla medaili za 3. místo
v kategorii streetdance-malé skupiny. Obě
skupiny cheerleaders jely bojovat na mistrovství Čech do Chrudimi. Dne 28. 4. si
po celodenním soutěžním vypětí odvezly
odměny v podobě 4. a 6. místa v kategorii
cheerleaders-junioři. Dále obě skupiny
postoupily na mistrovství České republiky, ze kterého se v tomto roce budeme
muset omluvit z organizačních a časových
důvodů.
Další soutěž proběhla 30. 3. 2019 v Klatovech, kam jsme se s dívkami velice těšily. Soutěž o Pohár města Klatovy je soutěž
pro týmy z DDM a pro všechny ostatní
hobby týmy. Ze soutěže si nejmenší kategorie Cheerleaders princesses přivezly
2. místo v kategorii minicheer. Dále se
juniorky podělily o 1. a 2. místo v kategorii Cheer-junioři a Ag crew si vybojovali
taktéž 1. místo v kategorii street dance-junior. Tato soutěž je nepostupová. Těšíme
se na příští rok, protože soutěž se nám
po organizační stránce velice líbila.
Třetí soutěží bylo regionální kolo Mia
festival 2019 v Plzni, kde jsme obě choreografie přihlásili do kategorie originální dynamic - tedy kategorie, kam spadá vlastně úplně vše. Nejvíce se hodnotí nápad,
originalita, ztvárnění celé choreografie
a výrazy tanečnic. K výrazům bych ráda
zmínila, že na naše soustředění a hodiny pravidelně zvu Martina Pendla, který
studuje herectví a sám hraje několik let
v divadle, zabývá se výrazy, procítěním
choreografie. Troufám si říct, že on nám
pomohl k mnoha úspěchům, protože hol-

ky konečně v téhle sezoně začaly naplno
pracovat s úsměvem a tanečními gesty.
Zpátky k soutěži... V Plzni navíc poprvé
bojovalo naše první CHEER DUO Anna
Vydrová a Eliška Vydrová, které vystřihlo choreografii na písničku Sweet but
psycho a na plné čáře vyhrálo celou svou
kategorii. Duo si tedy odvezlo 1. místo, vyhrálo soutěž O pohár a postoupilo
na mistrovství České republiky. Další
umístění si dovezly juniorky, obě skupiny
Diamonds i Sparkles si vybojovaly postup
do profi kategorie a obě skupiny si přivezly
taktéž 1. místa.
Nyní se připravujeme na mistrovství
České republiky, kam vyrážíme 19. 5.

a 24. 5. do pražské Lucerny.
Moc nám držte palce, abychom v Praze
odvedly s děvčaty tu nejlepší práci.
Jitka Zaoralová, DDM Stříbro

Dům dětí a mládeže
tel.: 374 622 277
Stříbro
www.ddm-stribro.cz

Přijďte se podívat na vystoupení dětí
a prohlédnout si prezentaci DDM Stříbro.
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RÉVA zavítala do Stříbra
Naše škola měla v letošním roce již podruhé vzácnou návštěvu, a to cimbálovou
kapelu RÉVU. Již samotný název jistě nikoho nenechá na pochybách, že domovinou této hudební skupiny je jižní Morava, protože vinná réva, vinohrady, vinné
sklípky, to je asi to první, co se nám vybaví
při zmínce o jihovýchodní části naší vlasti. Kapela vznikla počátkem devadesátých
let ve Zlíně a od té doby hraje stále ve
stejném obsazení. Zpěvákem a basistou
je Radek Hala, klarinet a saxofon ovládá
Radek Hanačík, o houslový doprovod se
stará Pavel Brunclík, na cimbál hraje primáš Jiří Holub a na violu Vladimír Foukal. Za léta své existence se kapela prosadila nejen doma, ale i v zahraničí, např.
na Slovensku, v Belgii, Holandsku, Německu, Francii, Dánsku. Účinkuje v rozhlase a v českých a slovenských pořadech,
jako je např. Šance, Neváhej a toč speciál,
Snídaně s Novou, silvestrovské show. Kromě toho kapela velmi často koncertuje
v základních a středních školách, pro které má připraveno několik typů zábavně
poučných pořadů, jejichž program se přizpůsobí věku diváků. Tyto koncerty jsou
žánrově namíchány tak, aby děti poznaly,
že i při cimbálovce, při hře na typické lidové nástroje, se mohou dobře bavit. RÉVA
přispívá k pohodě, dobré náladě a zábavě
na svatbě, narozeninové oslavě, večírku
anebo slavnostní recepci a má také bohaté
zkušenosti s vystupováním na koncertech,
divadelních premiérách, festivalech, plesech a společenských večerech.
Naši žáci, stejně asi jako všichni, kdo se
poprvé zúčastnili koncertu RÉVY, byli pře-

kvapeni, co všechno kapela dokáže zahrát.
Jsou to nejen typické lidové písně, které by
asi každý automaticky očekával, ale i jazz,
klasická hudba, filmové melodie, rock.
V podání zpěváka Radka Halady jsme si
poslechli rockovou baladu NOTHING
ELSE MATTERS /Na ničem jiném nezáleží/ od kapely METALLICA, lidovky
Ještě jsem se neoženil, Neviděli jste tu mé
panenky?, Já do lesa nepojedu, slovenský
čardáš To ta helpa, jazz byl reprezentovaný
písní Život je jen náhoda a z klasické hudby zazněl Turecký pochod od W. A. Mozarta. V repertoáru byl i spirituál, černošská lidová píseň, který nám kapela podala
se slovy Jednou budem dál…. Nádherným
zážitkem byly i minuty, kdy se tělocvičnou
naší školy, která se proměnila v koncertní
sál, linul nám dobře známý Holubí dům,
jen tentokrát ne v podání Jiřího Schelingera, ale Radka Halady.
RÉVA dokázala strhnout naše žáky
i k tanci, když zpívala za doprovodu cimbálu píseň z repertoáru skupiny Kabát
Malá dáma.

Říká se : „Není na světě člověk ten, aby
se zavděčil lidem všem.“ To platí i v případě koncertu Cimbálové kapely RÉVY. Ne
všechny naše žáky její vystoupení nadchlo,
ale mnohem více bylo těch, které RÉVA
chytla za srdce, těch, kteří odcházeli s pocitem nádherného zážitku a kterým možná při tónech písní, rozléhajících se naší
tělocvičnou, „ běhal od té krásy mráz po
zádech“. Jsem přesvědčena, že mnozí žáci
a učitelé by ohodnotili vystoupení RÉVY
slovy, že to byl pro ně nádherný zážitek.
Úplně na závěr motto kapely :
Může nekonečně pršet, ale uvnitř budete mít slunečno. Může být krásný letní
den nebo horká letní noc, pak je tu naše
muzika, aby Vám je zpříjemnila dvojnásob. Na křídlech tónů, barev a fantazie
zveme Vás na vyhlídkový let po českých
horách, kopcích, stráních, do kouzelného
světa lásky, vína a svobody.
E. Němečková, ZŠ Gagarinova

Zapojili jsme se do projektu Sprachbox - Jazykový box
V rámci spolupráce s naší partnerskou
školou Johann - Friedrich - Mittelschule
v bavorském Vohenstraussu jsme se zapojili již podruhé do dvoudenního jazykového projektu, přičemž jedno setkání
žáků obou škol proběhlo v německé škole,
druhé u nás. První společný projekt probíhal pod názvem Pestré kulturní jaro před
dvěma lety, druhý, již uvedený Jazykový
box, v dubnu a prosinci 2018. Projekt dostal svůj název podle toho, že partnerské
školy dostaly k dispozici určité pomůcky, materiály, které byly uloženy ve větší
plastové bedně, jinak řečeno v boxu. „ Ja-
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zykový box“ patřil k projektům Kultura
bez hranic / Setkávání Čechy a Bavorsko
2018. Byl organizovaný Centrem Bavaria
Bohemia Schönsee a Koordinačním centrem česko - německých výměn mládeže
Tandem Plzeň.
Projekt měl za úkol motivovat žáky
k práci s jazykem sousední země. Děti
měly k dispozici šablony s písmeny abecedy i speciálními znaky, ze kterých mohly skládat slova, věty, slovní hry, mohly
využít i barvy na textilie nebo na dřevo,
látkové tašky a prostěradla, běžné popisovací i foukací fixy... Protože cílem projektu

bylo zviditelnit jazyk sousední země, mělo
být vytvořeno něco, co bude i po skončení akce dobře viditelné v prostorách školy
nebo i na veřejných místech, např. na prostranství před školou nebo v jejím nejbližším okolí.
Do projektu se zapojila za naši školu
letošní 7. A. Při prvním setkání pracovaly české a německé děti s velkými prkny,
látkovými taškami, porcelánovými hrníčky a papírovými textovými bublinami.
Na prknech tvořily obrazce s pomocí barev naší a německé státní vlajky, přičemž
se nesměla setkat dvě stejnobarevná po-

Stříbrský zpravodaj 6/2019
líčka, na tašky pomocí vatových tyčinek
vytvářely různé ornamenty a na hrníčky psaly v obou jazycích pozdravy Dobré ráno a Dobrý den a doplnily výstižný
obrázek. Opět vše jen s využitím našich
a německých státních barev. Na papírové
bubliny psali žáci v obou jazycích běžně
používané fráze, např. pozdravy, dotaz
„Jak se máš?“ atd. Tyto bubliny jsou dodnes zavěšené ve vstupní hale vohenstrausské školy a prkna s nápisy Freundschaft - Přátelství jsou opřena o stromy na
prostranství před školní budovou.
Druhé setkání v rámci projektu proběhlo v naší škole. Program začal krátce
před 9. hodinou po příjezdu německých
dětí, jejich uvítání a seznámení s náplní
společně strávených hodin. Poté jsme se
všichni přemístili do kmenové učebny
7. A. České děti zazpívaly pro své německé kamarády píseň Alle meine Kleider
v německém jazyce a německé děti typické české adventní písně Mikuláš, ztratil
plášť a Pásli ovce Valaši v jazyce českém.
Ve třídě bylo připraveno prostěradlo
z jazykového boxu s nápisem Přátelské
setkání partnerských škol Mittelschule
Vohenstrauss a ZŠ Stříbro Gagarinova
s datem konání akce. Na prostěradlo, rozprostřené na několika lavicích, se podepsali všichni účastníci setkání, případně
doplnili i nějakou poznámku anebo obrázek, který danou osobu vystihuje.
Žáci se rozdělili do pěti smíšených
česko - německých skupin. Dvě skupiny
zůstaly v učebně 7. A, další tři se přemís-

tily do učebny na výuku dílen, pracovních
činností. V učebně 7. A tvořili žáci česko
- německé pexeso a zdobili bílé plastové
květináče. Vznikly dvě sady pexesa - zvířata, rodina a domácnost. Květináče byly
zdobeny předem nastříhanými lepicími
pásky v barvách vlajek SRN a ČR. V dílnách se pracovalo se dřevem - s velkými
dřevěnými špalky, které byly později nalakovány bezbarvým lakem a které jsou
využívány dodnes na pozemku stříbrské
školy jako sedátka při různých akcích.
Horní část špalků natřeli žáci barvami vlajek obou států. Dodržovali samozřejmě
typické uspořádání barev - ve třech pruzích pro SRN, dvou pruzích s vloženým
modrým klínem pro ČR. Další skupiny
pracovaly v dílnách také se dřevem - s figurkami pro společenskou hru Člověče,

nezlob se a na dámu, které žáci pomalovali
státními barvami SRN a ČR.
Po ukončení pracovní části programu
se žáci občerstvili. Pohoštění připravila
7. A za pomoci rodičů. Na závěr došlo
k výměně dárků a po rozloučení německé
děti odjely domů.
Do obou zmíněných projektů zapojila
naši školu Dana Pflaumová, která pochází
z Čech a která, i přesto, že již spoustu let
žije v SRN, stále plynně ovládá svůj mateřský jazyk. Paní Pflaumová se snaží naučit
německé děti základy češtiny ve vohenstrausské škole a v dalších školách v nejbližším okolí. Určitě dojde na další projekty,
do kterých se žáci naší „Gagarinky“ rádi
zapojí.

Většinou se budoucí prvňáčci nebáli
a s chutí řešili všechny úkoly. Na závěr si
všechny zúčastněné děti odnesly drobný

dáreček a pamětní list.
Všem dětem přejeme úspěšný nástup
do školy.
Mgr. J. Svobodová

E. Němečková, ZŠ Gagarinova

Zápis na ZŠ Gagarinova
V letošním školním roce proběhl zápis
dětí do 1. třídy ve dnech 12. a 13. dubna.
U vchodu do školy uvítali děti a jejich rodiče žáci devátých ročníků a doprovodili
je ke třídám, ve kterých paní učitelky zapisovaly budoucí prvňáčky.
Předškoláci procházeli jednotlivá stanoviště, na kterých prokazovali svou
připravenost na školní docházku. Hledali obrázky začínající na danou hlásku,
poznávali pohádkové postavy a pohádky, třídili zvířátka, vybarvovali obrázek,
ukazovali, co je vpředu, vzadu, vlevo či
vpravo. Pojmenovávali geometrické tvary,
počítali, poznávali písmena, zpívali a recitovali básničky. Za splněné úkoly získali
pochvalné razítko.

17

Stříbrský zpravodaj 6/2019

A zase znovu po roce - Den otevřených dveří na Gagarince
Jako každoročně proběhl na naší základní škole Den otevřených dveří. Letos se konal dne 6. 4. 2019. Na 1. stupni děti a rodiče navštívili různé řemeslné dílny. Někoho bavilo pletení košíků,
jiného zase výroba košilí. Každý si odnesl pěkný vlastnoručně
vyrobený dárek. Pro návštěvníky Dne otevřených dveří byly připraveny nejrůznější zajímavé aktivity. Mohli si vyzkoušet práci
s mikroskopem, chemické pokusy a mnohé další. I sportovní pětiboj či namáhání mozkových závitů v literárně-hudební dílně je
bavilo. Z rozhovorů s návštěvníky vyplynulo, že jsou se školou
spokojeni a rádi své děti, budoucí prvňáčky, zapíší právě sem,
na naši Gagarinku.
Veronika Hajšmanová, Miroslava Mitková, 9.A

Úspěchy ZŠ Mánesova v dopravní soutěži
V pátek 26. 4. se konalo v Tachově
okresní kolo dopravní soutěže. Z naší školy se soutěže zúčastnila dvě smíšená družstva. Za starší kategorii soutěžili Jan Karlík, Filip Kašík, Kristýna Brabcová a Adéla
Benediktová, za mladší to byli Dominik
Petřina, Petr Tvrdý, Mariana Kinkalová
a Květa Dvořáčková. Žáci porovnali své
znalosti a dovednosti ve čtyřech disciplínách: jízda na kole na dopravním hřišti,
jízda zručnosti, testy z pravidel silničního
provozu a praktické provedení první pomoci. Obě družstva si vedla velmi dobře.
Starší žáci obsadili 2. místo a mladší žáci
3. místo. Gratulujeme!
P. Benediktová a E. Florusová

ZŠ MÁNESOVA STŘÍBRO

Den školy - 20. ročník
Retro
aneb co bylo i nebylo během posledních dvaceti let
22. června 2019
Program:
8.30 		
9.00 - 10.15 		
10.30 - 11.30 		
11.45 		

otevření školy
kulturní program (nádvoří)
hry, soutěže, stánky (přilehlá hřiště a nádvoří)
zakončení Dne školy

Po celou dobu v provozu Školní bufet a Školní kavárna.
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Výstava prací žáků ZUŠ Stříbro
23. dubna pořádala Základní umělecká
škola Stříbro v Městském muzeu ve Stříbře již tradiční výstavu prací žáků výtvarného oboru Vlastníma rukama.
Letošní výstava výtvarného oboru ZUŠ
Stříbro zaplnila skoro všechny prostory
stříbrského muzea a rozhodně stojí za vidění.
Pod vedením učitelky Veroniky Šatrové
vytvořili žáci pestrou škálu uměleckých
děl od klasických realistických obrázků
až po několikametrové abstraktní koláže.
Z nich některé vznikaly na letním
workshopu střílením do obrazů. Díry

a průstřely dodávají těmto plátnům skutečnou originalitu.
Další obrazy se tvořily během výuky
různými stěrkami a obtisky, aby si každý
vyzkoušel i trochu jinou techniku než práci štětcem.
Ve sklepních prostorách se nacházela tajemná, zářivá vílí vesnička, velký 3D
model skutečně patří do světa fantazie.
Jeho výroba trvala 7 měsíců a každý domeček se připravoval zvlášť. Žáci z pet lahví vytvořili krásné chaloupky a pomalovali
je fosforovými barvami, které potmě září.
Tři poschodí muzea zdobily autopor-

tréty v životní velikosti a další zajímavá
prostorová díla.
Vernisáž provázela krásná vystoupení
žáků hudebního oboru Základní umělecké školy ze Stříbra a z Kladrub.
Poděkování patří řediteli Městského
muzea ve Stříbře RNDr. Zbyňku Navrátilovi za přípravu prostor a pomoc při realizaci výstavy, učitelce Veronice Šatrové a
žákům výtvarného oboru za nádhernou
práci.
Bc. František Kratochvíl
ředitel ZUŠ Stříbro

Květnové koncerty ZUŠ Stříbro
Dva žáci pěveckého oddělení ZUŠ Stříbro byli pozváni k vystoupení na charitativním koncertě pro Domovinku, kde se starají o seniory. Na koncertě, který se konal
ve čtvrtek 2. 5. 2019 ve velké synagoze v
Plzni, vystoupil Ondřej Tolar, žák učitelky
Evy Skalové, a Veronika Hradová, letošní
absolventka ze třídy učitelky Kristýny Radačovské. Ondřej navíc zahrál i na trubku, na kterou se učí pod vedením ředitele
Františka Kratochvíla. Oba žáky doprovodila na klavír učitelka Hana Bezděková.
Pro všechny tři bylo vystoupení v dobře
ozvučené synagoze úspěšné a velmi inspirativní.
Vystoupení pěveckého sboru Stříbráček na náměstí ve Stříbře v sobotu 4. 5.
2019 bylo součástí letošních oslav osvobození. Sólový zpěváčci i sbor přednesli
známé písně a přes nepřízeň počasí byla
všechna vystoupení odměněna potleskem
publika.

K velké radosti všech pedagogů i pana
ředitele dospělo v letošním školním roce
do závěrečných ročníků studia na ZUŠ
Stříbro 19 žáků. Tolik absolventů škola
již dlouho neměla. S nadšením jsme pro
ně organizovali dva Absolventské koncer-

ty. V průběhu prvního Absolventského
koncertu v pátek 10. 5. 2019 vystoupilo 5 absolventů, klavíristka Magdaléna
Prokopová, houslistky Ella Vilímová
a Petra Válková, flétnistka Viktorie Möllerová a Denisa Hrušková se saxofonem.
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Na koncertě byly přítomny také dvě absolventky výtvarného oboru - jejich práce mohlo publikum vidět na probíhající
výstavě Vlastníma rukama. Druhý Absolventský koncert v pondělí 13. 5. 2019
byl obsáhlejší - své absolventské vystoupení předvedli absolventi literárně dramatického oboru - Anna Bártová, Anežka
Brahová, Barbora Bubnová, Klára Hodková a Eva Lipchavská, a také absolventi hudebního oboru - zpěvačky Zuzana

Čečková a Veronika Hradová, klavíristky
Markéta Křížová a Kateřina Steklá, flétnistka Andrea Pospíšilová, klarinetistka
Ivana Kvasničková, Aleš Svoboda, který
střídá klarinet a saxofon a Eliška Schwarzová hrála na elektronický klávesový nástroj. Klavírního doprovodu absolventů
a průvodního slova se na obou koncertech
ujala Hana Bezděková. Ve tvořivém prostředí galerie Městského muzea ve Stříbře
podali všichni absolventi velmi pěkné vý-

Kostel sv.Václava Rozvadov

středa 26. 6. 2019 od 19:00

kony. Ředitel ZUŠ v závěru obou koncertů
poděkoval absolventům i jejich pedagogům za dlouholetou spolupráci a rodičům
za trpělivost. Absolventi si z koncertu odnesli kromě dobrého pocitu a krásného
emocionálního zážitku malý dárek, absolventský list a krásnou růžičku. Přejeme
absolventům hodně krásných uměleckých
zážitků.
Mgr. Hana Bezděková

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
STŘÍBRO
pod záštitou

SERENADE
KONCERT
SPOJENÉHO
ORCHESTRU

Musikschule Waidhaus
a
Zlatíček ze Stříbra
ZUŠ Stříbro

Dirigují: Hermann Mack
a
František Kratochvíl
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místostarosty města Stříbra
Karla TICHÁČKA

pořádá

v neděli 30. června 2019
v 15.00
před muzeem

45. PROMENÁDNÍ
KONCERT
Vystoupí

CHODOVARKA
z Chodové Plané
s kapelnicí Věrou Kestřánkovou
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Základní škola Stříbro, Mánesova 485, příspěvková organizace
Mánesova 485, 349 01 Stříbro
www.zs-manesova.cz, e-mail: zs-manesova@iol.cz
Tel.: +420 374 622 406

Dům dětí a mládeže Stříbro, příspěvková organizace
Masarykovo náměstí 17, 349 01 Stříbro
www.ddm-stribro, e-mail: info@ddm-stribro.cz
Tel.: + 420 374 622 277

VÝSTAVA
vybraných prací
16. ročníku výtvarné soutěže

Stříbrská lampa
Téma:

FANTASTICKÝ SVĚT
SVĚT FANTAZIE
Motto:

„
„Fantazie
nás někdyy zanese do světů,, které neexistují.
Ale bez fantazie se nedostaneme vůbec nikam.“

Carl Sagan

30. května – 14. června 2019
v prostorách Muzea města Stříbra
Vernisáž výstavy proběhne 30. května 2019 v 1630
v prostorách Muzea města Stříbra.
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XXIX. ročník silničního běhu historickým Stříbrem
Vážení příznivci běžeckých disciplín
a sportu vůbec.
Město Stříbro, jako historické město
s bohatou sportovní minulostí, zajišťuje
pořádání XXIX. ročníku silničního běhu
historickým Stříbrem - memoriál Petra
Bursíka.

Srdečně Vás zvu, ať jako aktivní sportovce a jejich příznivce, či jen jako diváky
jejichž přítomnost závodníky vždy velmi
potěší.
Na tuto akci přijďte dne 9. června 2019
se začátkem v 8.45 hodin na Masarykovo

náměstí, do historického centra města
Stříbra a do jeho blízkého okolí.
Předem Vám všem děkuji za podporu
této akce.
Ing. Václav Votava, v.r.
starosta města Stříbra

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ
Z DŮVODU ZAJIŠTĚNÍ PRŮBĚHU
XXIX. ročníku silničního běhu HISTORICKÝM STŘÍBREM 2019
VÁS ŽÁDÁM DNE 9. 6.2019 (8.30-14.00 h)
O ZVÝŠENOU OBEZŘETNOST A OMEZENÍ POHYBU VOZIDEL
V HISTORICKÉM CENTRU MĚSTA A ČÁSTI MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ (viz plánek)
DĚKUJI ZA POCHOPENÍ: Ing. Václav Votava, v. r.
starosta města Stříbra
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POZVÁNÍ NA AKCI MĚSTA STŘÍBRA A TJ BANÍKU STŘÍBRO

23

Stříbrský zpravodaj 6/2019

Co dnes budeme varit?
No přece, staré - skoro zapomenuté recepty, vztahující se k našemu regionu
Je červen, měsíc, který nese svůj název
buď od červenání plodů v naší zahrádce,
nebo od výskytu červů v tomto měsíci. Měsíc plný šťavnaté zeleně a prvních jahod.
Kdo četl mé poslední recepty, psala jsem
tam, že se v našem regionu hodně pekly
rozpeky. Ty se podávaly k jídlům jako příloha, ale mohly být i jako jídlo samostatné.
Recept si na ně napíšeme, protože kdo má
rád sladké, přijde jim na chuť. A vůbec si
dnes napíšeme recepty, které byly z tzv.
šuplíčku „šup sem, šup tam“, a bylo hotovo. Dnes nám to asi přijde divné, ale tyhle
recepty byly nutností, protože hospodyňka
musela mít vařeno rychle, aby ve své době
zastala plno dalších prací. Kynuté těsto bylo
v oblibě, a proto mnoho receptů se z něj
používalo. Těsto se zadělalo a než vykynulo, hospodyňka stihla udělat spoustu věcí.
SLANÁ BRAMBOROVÁ BUCHTA - pekáčová
Asi 700 g syrových brambor rozstrouháme,
na cedníku je přelijeme horkým mlékem a
necháme okapat. Mléko se používalo, aby
brambory měly po úpravě krásnou zlatou
barvu, aby neztmavly. Z 30 g droždí v mléce
se dvěma lžícemi mouky uděláme kvásek
s maličkou špetkou cukru. Vedle na prkénku si pokrájíme 100 g vařeného uzeného
masa na drobné kostičky. To se dnes vařené
už koupí. Do mísy s okapanými brambo-

rami přidáme kvásek, uzené, jedno až dvě
vejce, tři lžíce oleje, sůl, pepř podle chuti já dávám lžičku soli a tak půl lžičky pepře.
Dále přidáme majoránku - dávám jednu
lžičku a čtyři stroužky česneku. Přidáme
400 g polohrubé mouky a s mlékem promícháme ve hmotu, která se dá nalít na
plech. Plech vymažeme sádlem, vysypeme
jej mákem. Buchta se jí buď k polévce, nebo
samostatně.
ROZPEKY, ROZPÍČKY Z TACHOVSKA
Do mísy prosejeme 500 g hladké mouky, osolíme asi dvěma lžičkami a přiklepneme jedno vejce. V kastrůlku si rozehřejeme 250 ml mléka a jeden ukrojený asi 1
cm silný plátek másla. Když se začne tuk
rozpouštět, odstavíme ze zdroje tepla, je
třeba, aby mléko bylo jen kapku vlažné,
ne horké - jinak byste tzv. „opařili mlynáře“ a hmota by pak nekynula. Do mléka
v kastrůlku dáme 3/4 kostky droždí a špetku cukru a necháme vzejít kvásek. Pak jej
přilijeme do mísy. Vypracujeme těsto, které
by mělo být husté asi jako na knedlíky, necháme kynout.
Těsto dáme na pomoučený vál a tvoříme
bochánky, které zplacatíme na sílu asi 3 cm.
Dáme na plech s pečicím papírem a pečeme při 180 stupních dozlatova.
Recept na rozpeky si schovejte, protože v příštím měsíci se pustíme do receptů

z hub, které se v našem regionu v kuchyni
využívaly ve velkém. K houbovce nakyselo,
její recept bude příště, se rozpeky podávaly.
MERENDA K ROZPEKŮM
Tady bych asi napsala, že nejde o recept,
spíše návod. Merendu dělala moje tchyně
různě, ale pokaždé v jejím základu bylo
ovoce, které se v kastrůlku rozvařilo - dusilo. Nic se na tom nezkazí, ovoce podusíme v kastrůlku s trochou vody na začátku,
přidáme cukr a dusíme do marmeládové
konzistence. Letní verze byly jahody, maliny, borůvky s cukrem. Jablíčka, hrušky,
nebo švestky v podzimním čase s cukrem
a skořicí. Hmotu pak klademe na rozpeky, navrch dáme lžíci kysané smetany, kdo
je velký mlsal, může si dát šlehačku. Moje
tchyně rozpeky, které dělala z podzimního
ovoce, sypala strouhaným perníkem. Mana
nebeská byly rozpeky s merendou z lesních
jahod, ale ty časy, kdy šel člověk ráno do
lesa a donesl bandasku plnou lesních jahod, nebo borůvek a vedle košík s hříbky
na omáčku, jsou už dávno pryč.
Přeji Vám krásný červen. Měsíc plný
červenání. Měsíc, kdy se budete rozčilovat
nad tím, že Vám kosáci sebrali Vaše první
červené jahody. Snad i měsíc, který nám
přinese díky Medardovi vláhu, abychom
následné dva měsíce, měsíce prázdnin
a tepla neměli starosti se suchem jako loni.
Krásné dny přeje
Hana Štollová

VZPOMÍNKA

Kino Slavia přes léto
Budova kina Slavia by měla projít v nejbližších
měsících rekonstrukcí, a s tím jsou bohužel spojená
i omezení. Jelikož v tuto chvíli nevíme, jaký bude přesný harmonogram prací, nezařadili jsme na tento měsíc
na program kina žádný film. Na léto jsou prozatím
naplánované pouze projekce letního kina, a to opět
v Rajském dvoře stříbrského muzea. Je možné, že se
práce na budově kina projeví během následujících měsíců částečně i na chodu Městského kulturního střediska. O všech případných změnách vás budeme informovat na webových stránkách města i MKS.
David Blažek

Dne 16. června 2019
si připomínáme
druhé výročí úmrtí

pana Aloise Purkarta
ze Stříbra.
Manželka Jana,
syn Milan s manželkou,
dcera Jana s Manželem
a vnoučata

Řádková inzerce
Prodám invalidní vozík zn. „DRIVE MEDICAL“ málo používaný, skládací, vybavený ručními brzdami a bezpečnostními prvky.
Cena dohodou. Tel.: +420 776 285 419 (večer)
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Knihovnice doporučují

Ježková, Alena - Poutnice -Tři cesty do Santiaga
Osobité literární pojetí pouti do Santiaga de Compostela, která je dnes celosvětovým fenoménem. Známá česká spisovatelka urazila pěšky více než 2000 km na celkem třech poutních trasách do Santiaga,
a zápisky z cestovních deníků zpracovala do vyprávění plného citu i humoru.
Knihu provázejí autorčiny fotografie a kreslené mapy.

Bryndza, Robert - Chladnokrevně
Chladné londýnské ráno. Velký kufr, který vyplavila Temže. Detektiv šéfinspektor Erika Fosterová a její
kolegyně Mossová už tuší, že je uvnitř nečeká příjemné překvapení… Ale na to, co doopravdy najdou
uvnitř, když se jim zrezivělý kufr podaří na několikátý pokus otevřít, nemůže být nikdo nikdy připraven…
Byť to není poprvé, co detektiv šéfinspektor Erika Fosterová čelí brutální vraždě, kufr s rozřezaným
tělem mladého muže vyplavený na břeh Temže ji šokuje. O dva týdny dříve bylo navíc nalezeno
v podobném kufru tělo mladé ženy. Je to jen náhoda, nebo se Erika a její tým budou muset znovu
postavit sériovému vrahovi?
Robert Bryndza opět splétá a rozplétá mnohovrstevný příběh ve více rovinách a vede nitky ke konci,
jenž čtenáře tentokrát možná tolik nešokuje, ale rozhodně vybudí silné emoce. A znovu nechá každého,
aby si sám odpověděl na otázky, co znamená láska až za hrob, pro co jsou lidé ochotní riskovat nebo
kvůli čemu zrazují své přátele.

Szántó, Jakub - Za oponou války: Zpravodajem nejen na Blízkém východě
Za oponou války je prvotina z pera válečného reportéra a zpravodaje České televize na Blízkém východě. Jakub Szántó v knize přibližuje své dramatické zážitky z frontových linií, míst teroristických útoků
i státních převratů a revolucí, které během své kariéry televizního novináře v uplynulých dvou dekádách
natáčel. Barvitým jazykem zprostředkovává pozadí dějinných událostí pohledem očitého svědka.
Zároveň poodhaluje a demýtizuje práci žurnalistů uprostřed pohnutých situací a nepředvídatelného
vývoje.
Vedle strhujícího vyprávění, které jako vystudovaný historik zasazuje do širšího dějinného kontextu,
dává kniha nahlédnout i do niterných vztahů autora k rodině, novinářským kolegům i přátelům napříč
Orientem. To vše balí do lehce sarkastického a sebeironického tónu, který odhaluje, nakolik je humor
klíčovou ingrediencí pro práci i přežití v situacích, ze kterých normální člověk raději prchá. Knihu doprovází bohatá obrazová příloha autorových fotografií z terénu.

Malý, Radek - Kam až smí smích
To nejlepší z dětské poezie talentovaného básníka Radka Malého: verše ze svého dnes již proslulého
slabikáře (jedinečně ilustrovaného Matějem Formanem) a dalších čítanek a učebniček pro děti vybral
sám autor a k tomu přidal řadu krásné nové lyriky. S dívčí něhou a přitom s humorem poezii ilustrovala
malířka Anna Neborová a klučičí prvek v podobě písma ze stavebnice Merkur přidal typograf Marek
Pistora podepsaný také pod nápaditým designem této po všech stránkách povedené knihy.
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Realitní kancelář RVA

Pobočka Stříbro, Dostojevského 189
Telefon: 721 854 706

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

Byt 2+1, Stříbro, Palackého ul.
1.250.000,- Kč (Prodáno)

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

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

Pronájem kom. prostoru, 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

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

placená inzerce
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Osvobození

Minule jsem popisoval podstatu a průběh kraniosakrálního ošetření, jak vlastně může dojít k tomu, že se v našem
mnohoúrovňovém systému začne odvíjet léčebný plán, v rámci kterého se naše vrozená tělesná inteligence, přílivové
potenční vlny z vnějšího Zdtoje i aktuální stav naší životní vitality spojí, aby společně učinili další krok na cestě k rovnováze, jinými slovy Zdraví. Můj učitel Charles Ridley pro tyto spojené síly používá nádherný termín - Čirý Dech Lásky.
Dnes se pokusím stručně popsat, co vše může zájemce o tuto terapii prožít, jaké mohou být časté scénáře jejího
průběhu i jaké požadavky jsou kladeny na klienta. Každý člověk i tím pádem i jeho vlastní Vrozený plán léčení je sice
individuální, nicméně existují určité společné rysy, které jsem vypozoroval u sebe i svých dosavadních klientů.
Předně se v průběhu prvních ošetření začne pročišťovat váš energetický systém, především na úrovni mozkomíšních membrán a mozkových komor. Můžete přitom pociťovat fluktuace zhuštěné energie, jak putují po páteři
mezi pánví a lebkou a odstraňují nalezené napěťové vzorce. Dává to smysl, právě na této úrovni vstupují do našeho
těla již zmiňované přílivové vlny bio-potence. Dále je na řadě rozpouštění fasciálního napětí a stagnací v tekutinovém
těle. Můžete ve svém těle vnímat velmi jemné pohyby, houpání a protahování, občas spojené s vytřásáním nahromaděného stresu ve formě nervových záškubů. Již tyto první kroky léčebného plánu můžou být velmi efektivní, např.
při úlevě od chronické bolesti nebo problémů s pohybovým aparátem, po ošetření je možno vnímat také znatelné
ulehčení typu „jako kdyby ze mě něco spadlo“. Pokud přichází klient s jasně vnímatelnými zdravotními symptomy, pokusí se je náš systém při těchto počátečních ošetřeních zmírnit na takovou úroveň, kdy již nebudou tolik komplikovat
jeho život - ne vždy to ovšem jde až tak lehce. Tato etapa může trvat 1-5 ošetření, ale vše je individuální. Klade nároky
především na klientovu trpělivost - mnoho lidí je z důvodů dlouhodobé traumatizace natolik odpojeno od svého těla
a vnímání jemnějších vjemů, že mnohdy toho moc nepociťují.
V následujících etapách zahájí Dech života postupně práci na hlouběji uloženém stínovém materiálu a rozmotávat
zamotané klubko naší osobní historie. Všechny přehlcující a nepřijmuté prožitky, zranění a nedokončená traumata
(individuální i kolektivní), která jsme v průběhu našeho života úspěšně zatlačili do našeho nevědomi, nenechali je
odejít a která nám teď brání být sám sebou, všechny tyto Stíny budou vyplouvat na povrch a zvědomovat, aby se
s námi opět tyto nemilované části nás samých sjednotily. A tyto Stíny s sebou budou přinášet mnohdy velmi nekomfortní stavy, spolu s energetickými náboji našich zranění přijdou i všechny doprovodné emoce, pocity a v některých případech i nutnost odžít si určité somatické „nemoci“ (v mém případě to byla rýma a viróza). Jenže jiná cesta
k obnově vnitřní svobody, klidu a míru není. Na bytost procházející takto intenzivními procesy jsou to velké výzvy, ale
i zde se můžeme plně spolehnout na nesmírnou moudrost našich těl – žádný proces se nikdy nespustí dokud v sobě
nemáme dostatek vnitřní síly, abychom nápor odcházejících vzorců ustáli, vše je tělem samo řízeno tak, aby nám to
neuškodilo a nedošlo k přehlcující retraumatizaci. Naším jediným úkolem v těchto chvílích je nechat tyto mocné síly
námi projít, aniž bychom podlehli nutkání od nich utéct nebo proto nim bojovat, ve stavu otevřeného srdce láskyplně
tyto dosud odmítané části nás samých znovu přijmout, i když přítom pociťujeme obrovský strach, svazující úzkost
nebo silnou nenávist.
Pokud dáme sobě a svému tělu důvěru, v dnešní době všemožných expertů na cokoliv slibujících nám zbavit nás
našeho utrápení je návrat k uvědomění si vlastní moci opravdu náročnou výzvou. Pokud v sobě nalezneme odvahu
odevzdat se základním tvořivým silám, které nás nejen stvořily, ale neustále udržují naživu, pak budou výsledky této
cesty k uzdravení a obnově rovnováze úchvatné. Postupně budou mízet dlouhodobé chronické zdravotní problémy,
najednou si uvědomíte, že se snižuje i síla vašich vnitřních strachů, úzkostí, zášti či dosud všemocných emočních
stavů a že pokud budete chtít, můžete si s těmito stavy vědomě nakládat jak chcete, již nebudou ovládat vás, ale vy
je, dojde k rozšíření dosud úzkého pole vašeho vědomí na celé tělo, zcitlivělé tělo bude poskytovat skrze pociťovaný
smysl více informací a tudíž i více možností jak se rozhodovat, obnoví se intuice, empatie i soucit, přijmutí sebe sama
takové jací jste vám umožní znovu sebe upřímně a opravdově milovat a z pozice této nově nabyté svobody takto přistupovat i k druhým, což povede k výraznému zlepšení vztahů a mnohdy i k tomu, že některé vztahy budou ukončeny.
Budou se rozpouštět různé závislosti a zástupné důvody/smysly života. Obnovená jednota těla fyzického, mentálního
a duševního povede i k jednotě s celkem a začnete si uvědomovat i duchovní podstatu naší existence stejně tak jako
k intenzivnímu prožívání radosti, živosti a spokojenosti ve vašem bytí.
Máte odvahu tuto cestu podstoupit?
Milan Mašát
Kraniosakrální biodynamika „Ticho a klid“
www.tichoaklid.cz
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: 3.850.000,- Kč

St. parcely Přehýšov, okr. PS
2

Cena: 1.150,- Kč/m

Rod. dům (chalupa) Chříč

- 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: 1.850.000,- Kč

Cena: 2.920.000,- Kč Cena: 3.490.000,- Kč Cena: 1.490.000,- Kč Cena: 2.794.000,- Kč

Rekreační chata Svojšín

Cena: 525.000,- Kč

Cena: 1.790.000,- 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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26 000 Kč do 28 000 Kč
zástupce vedoucího

od

30 500 Kč do 32 500 Kč + bonusy

V PENNY se spolu vždycky domluvíme,
aby podmínky vyhovovaly i vám.
Nabízíme například tyto nadstandardní
zaměstnanecké výhody:

penny
Stříbro
placená inzerce

• 5 týdnů dovolené
• Stravenky v hodnotě 90 Kč
• Penzijní připojištění
• Benefitní cafeterie

KontaKtujte nás:
na emailu nabor@penny.cz nebo
na tel.: 702 030 560 • www.penny.cz
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SOUHRN AKCÍ NA ČERVEN 2019
1. 6.

13.00 - DEN DĚTÍ - ODPOLEDNE PLNÉ SOUTĚŽÍ A HER			

PLOVÁRNA

7. 6.

13.00 - DEN INTEGROVANÉHO ZÁCHR. SYSTÉMU, fotbalové utkání
INTERNACIONÁLOVÉ ČR VS. BANÍK STŘÍBRO			

STADION TJ BANÍK

7. 6.

16.00 - MALOMĚSTSKÉ SLAVNOSTI U KINA

U POLEDNÍKU

8. 6.

14.00 - MALOMĚSTSKÉ SLAVNOSTI U KINA

U POLEDNÍKU

8. 6.

11.30 - ZAHÁJENÍ VÝSTAVY FOTORAFIÍ Ladislava Jiránka			

GALERIE V HASIČÁRNĚ

8. 6.

9.30 - MĚSTSKÉ SLAVNOSTI - celodenní program 			

MASARYKOVO NÁMĚSTÍ

9. 6.

8.30 - BĚH HISTORICKÝM STŘÍBREM- memoriál Petra Bursíka

MASARYKOVO NÁMĚSTÍ

		

10. 6.

16.30 - MINIAKADEMIE DDM

12. 6.

15.15 - STŘÍBRSKÁ STRUNA - kytarový koncert

13. 6.

17.00 - AKADEMIE DDM							KULTURNÍ DŮM

15. a 16. 6.

			
			

- FESTIVAL INDUSTRIÁLNÍ KULTURY PLZEŇSKÉHO KRAJE

17. 6.

18.00 - ZÁVĚREČNÝ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ

25. 6.

18.00 - NULTÁ HODINA TANEČNÍHO KURZU

30. 6.

15.00 - PROMENÁDNÍ KONCERT - CHODOVARKA 			

MC BESEDA
MĚSTSKÉ MUZEUM

HORNICKÝ SKANZEN
AULA GYMNÁZIA

			

VELKÁ KLUBOVNA KD
MUZEJNÍ NÁMĚSTÍ

do 14. 6. - probíhá v Městském muzeu výstava Stříbrská lampa
do 7. 9. - probíhá v Městském muzeu výstava Svět panenek

MĚSTSKÉ TRHY ve dnech 6., 13., 20., 27. 6. 2019
Připravujeme:
27. 7. - 4. 8. - STŘÍBŘENÍ – MULTIŽÁNROVÝ FESTIVAL
6. 7., 20. 7. a 17. 8. - PROMÍTÁNÍ LETNÍHO KINA V RAJSKÉM DVOŘE MĚSTSKÉHO MUZEA

Uzávěrka dalšího čísla je 15. 6. 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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