str. 6
Křest knihy Stříbro

rok 2019, číslo 9										

Zdarma

Miloslav Souček: Motokros mě stále baví
Měl velký sportovní talent, ale protože je narozen roku 1931, přece jen už to
v současnosti pro něj není úplně aktuální
přednost. Zároveň byl odjakživa také bohatě obdařen výřečností, a to už je jiná, na
tuto vlohu se může spolehnout i ve věku 88
let. Jdete-li proto za Miloslavem Součkem
na „oficiální“ novinářský rozhovor, můžete rovnou zapomenout na půlhodinku
práce naplněnou standardní strohou výměnou informací obvyklou formou otáz-

ka - odpověď - otázka - odpověď... Bývá to
spíše neopakovatelné rozprávění podobné
fotbalovému zápasu slabšího týmu s výtečnou Barcelonou na jejím hřišti: jakmile
se zeptáte, tak přijdete o balón a věhlasný
soupeř vám jej dlouho nevrátí. Začne se
s míčem mazlit, nahrávat si, měnit pozice
a rytmus hry... Za chvíli se člověk přistihne, že jen s pusou pootevřenou v trvalém
úsměvu sleduje, jak je taková slovní kopaná krásná, když se to umí.

Pochopitelně jsme se ale s protřelým
vypravěčem nebavili o fotbale. Sportem
Míly Součka je totiž motokros. Byl v něm
nadmíru úspěšný, respektovaný soupeři, oblíbený u diváků, prostě legenda.
Zamlada na motocyklu závodil nějakých
15 let na té nejvyšší úrovni. Jako tovární
jezdec divišovské značky ESO se stal 4 násobným mistrem Československa.
pokračování na str. 4
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Ohlédnutí
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- Multižánrový festival Stříbření
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MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,

vodaje je možné dostat u některých našich
partnerů (jsou uvedeni na jiném místě).

prázdniny uplynuly jako voda, naši

Pro poslíčky, kteří zpravodaj roznášejí,

prvňáčci se jistě nemohli dočkat až zased-

je někdy problémem dostat se do domu

nou do školní lavice, ti větší už asi mají

ke schránkám. Chtěl bych proto požádat

radost z konce prázdnin menší. Ale vše

o spolupráci při zajištění vstupu do domů.

jednou končí. I prázdniny. Pro řadu z Vás
je minulostí i dovolená, ale věřím, že jste

Také na září je připravena řada kul-

si ji užili a načerpali nové síly do všedních

turních, společenských či sportovních

pracovních dní. Ani o prázdninách a do-

akcí. Jednou z nejvýznamnějších jsou

volených se však život ve městě nezastavil.

Dny evropského dědictví (EHD), a tak
7. září budou opět zpřístupněny památ-

Po dobu prázdnin zastupitelstvo města

ky našeho města. Celý den bude zpest-

sice nejednalo, nicméně rada města měla

řen zajímavým programem. Doufám, že

několik jednání. Projednala především

využijete naše pozvání. Budeme se těšit

řadu majetkoprávních náležitostí včetně

na setkání. V předvečer EHD, tedy v pá-

bytových, projednala i výsledky výběro-

byly informace o zápachu, který několik

tek 6. září, proběhne od 18 hodin v pod-

vých řízení na projektové dokumentace

dní obtěžoval nejen občany našeho měs-

krovním sále městského muzea slavnostní

či realizaci investičních akcí. Mimo jiné

ta, ale i okolních obcí. Ono ale nebylo ani

křest nové publikace o Stříbře a oficiání

schválila záměr na zajištění provozování

o čem konkrétně informovat, zápach jsme

premiéru bude mít video o našem měs-

MHD po roce 2019, kdy končí smlouva

sice cítili všichni, nicméně o původu jsme

tě. Taková propagace města tady dosud

s ČSAD a to uzavřít veřejnoprávní smlou-

se mohli jen dohadovat. Zda pochází

chyběla. Slavnostní křest bude moderovat

vu s Plzeňským krajem. MHD by tak

z bioplynové stanice ve Svojšíně nebo od-

pan Petr Jančařík a o hudební doprovod

na dalších 10 let pro nás provozovala

jinud. Hned první den jsem podal Čes-

se postará písničkář a vypravěč pan Josef

prostřednictvím kraje firma Arriva. Zá-

ké inspekci životního prostředí podnět

Fousek. Srdečně Vás, vážení spoluobčané,

roveň bychom se zapojili do Integrované

k zahájení šetření a také jsem se obrátil

na tuto událost zvu. Vstup je volný. Dovo-

dopravy Plzeňska, což zvýší komfort pro

na Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor

luji si Vás také pozvat na zářijové jednání

cestující i možnost využívání Plzeňské

životního prostředí. Šetření není dosud

Zastupitelstva města Stříbra, kde oceníme

karty. Rada města naopak neschválila zá-

ukončeno, až budou výsledky, určitě Vás

některé osobnosti města za jejich přínos

měr vyhlášení výběrového řízení na pro-

s nimi seznámíme. Činíme vše pro to, aby

městu, a dále úspěšné sportovce za jejich

vozovatele Senior-taxi ve Stříbře. Veškerá

se to pokud možno neopakovalo.

vynikající reprezentaci. Obdrží plakety

usnesení jak rady města, tak zastupitelstva

města. Dovolím si jednu poznámku. Byl

města, jsou na webových stránkách města

Vážení spoluobčané, přeji Vám, abyste

bych moc rád, kdyby účast veřejnosti na

a je možné se s nimi seznámit.

nadcházející podzimní dny prožili co nej-

jednáních zastupitelstva byla větší. Pro-

příjemněji.

jednávají se často záležitosti, které se dotýInformovanost občanů města považu-

kají každého obyvatele města. A právě tam

jeme za velmi důležitou. Slouží k tomu jak

Váš starosta

je také prostor, kdy je možné se k projed-

Stříbrský zpravodaj, tak webové stránky

Václav Votava

návané problematice vyjádřit. Je pro nás

města, sociální sítě (facebook), informace

důležité znát Vaše názory.

dáváme i do médií. Stříbrský zpravodaj
zdarma dodáváme do téměř 600 schránek

Napsal jsem výše, že informovanost

a budeme rádi, když se k odběru přihlásí

občanů je pro nás důležitá. Určitě. Obdr-

další občané. Několik stovek výtisků zpra-

žel jsem v tomto směru ale výtku, že ne-
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MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE
Nový měsíc je tu a s ním i další článek MP Stříbro informuje. Tentokrát se
podíváme na další zónové značky, a sice
„Obytná zóna“ a „Pěší zóna“.

Každý řidič, který uvidí tuto značku,
by měl vědět, že právě vjíždí do Obytné zóny a měl by se podle toho chovat.
Měl by vědět, že v obytné zóně smějí
chodci využívat pozemní komunikace

v celé její šířce a děti si mohou na pozemní komunikaci hrát. Tomu musí řidiči
přizpůsobit rychlost. Maximální povolená rychlost je zde 20 km/h, a přitom
musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči
chodcům, které nesmí ohrozit. Ovšem
chodci jsou povinni umožnit vozidlům
jízdu. To platí i pro hrající si děti. Poslední pravidlo týkající se obytné zóny, a to
asi dělá řidičům nejvíce problémů, je to,
že v obytné zóně je povoleno stát pouze
na vyznačených parkovacích místech
a nikde jinde. Pak se již jedná o přestupek,
i zde je ale potřeba rozlišovat stání a zastavení. Ve městě Stříbře se nacházejí 4 obytné zóny, jsou v ulicích Prokopa Holého, v
ulici Bezručově, také v ulici Dukelské se
jedna nachází, poslední, a také největší,pak
zahrnuje ulice Kostelní, Jakoubkovu, Kos-

telní náměstí, Žižkovu a Jiřího z Poděbrad.
Dále se podíváme na pěší zóny. Pravidla
v pěších zónách jsou podobná obytným,
ale i zde jsou rozdíly. Maximální rychlost
je stále 20 km/h a chodci smějí využívat
celé šíře pozemní komunikace, ovšem
hraní dětí zde již umožněné není. Stejně
jako v obytné zóně platí, že v pěší zóně
jsou chodci povinni umožnit průjezd
vozidlům. největší rozdíl mezi těmito zónami spočívá v tom, že do pěší zóny mají
vjezd povolen pouze vozidla vyznačená
ve spodní části značky, a samozřejmě vozidla, která podléhají výjimkám - jako třeba vozidla IZS. Tyto zóny jsou ve Stříbře
2, v ulici Benešově a ulici Dostojevského.
Michal Záprt, strážník Městské policie

Poděkování

Rád bych touto cestou poděkoval Sboru pro občanské záležitosti Městského úřadu ve Stříbře za milé přání
k mému životnímu jubileu.
František Samec

pokračování ze str. 1
Největšími úspěchy na mezinárodní
scéně jsou celkové 3. místo v ME ve třídě do 250 ccm (1960) a celkové 4. místo
v MS ve třídě do 500 ccm (1961). Výčet
jednotlivých vyhraných motokrosů anebo
motocyklových soutěží zvládnutých na
zlatou medaili by nebral konce. Později se
léta věnoval stříbrské trati a funkcionářské
práci ve zdejším středisku, v 80. a 90. letech se zúčastnil mnoha veteránských závodů prakticky po celé Evropě. Abychom
se v rozhovoru drželi nějaké neokoukané
dějové linky, inspirovali jsme se současným letopočtem a probrali jsme Součkovy
kariérní milníky spojené s roky s devítkou
na konci.
„Tak to budeme rychle hotovi,“ začíná
zvesela slavný stříbrský rodák. „V roce
1949 jsem začínal závodit, v padesátém
devátém jsem jezdil za ESO, no, a v roce
1969 jsem už byl mimo hru.“ Kdo četl zá-
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vodníkovu nedávnou knihu vzpomínek
SRDCOVÉ ESO, tak tuší z té poslední věty
lehký sarkasmus. Komunistický režim
tehdy nelibě nesl Součkovu kritiku vstupu
sovětských vojsk do Československa a zle
oplácel.

Druhý Terén sv. Petra byl velkým závodem, to musela být parádní premiéra...
„Byla. Stříbrský první motokros měl
obrovský ohlas po celé republice, takže
od roku 1949 už terénní závody zažívaly
raketový růst popularity mezi pořadateli,
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jezdci i diváky. Na nás se podruhé ve Stříbře přišly podívat doslova davy lidí. Ve třídě do 125 ccm junior jsem tehdy skončil
čtvrtý. Vítězství v mé třídě zůstalo doma,
protože vyhrál zdejší Vladimír Houška.
Patřil do té zakladatelské party Františka
Černého. Byl o něco starší, letos by oslavil
rovnou stovku.“
O 10 let později už jste patřil do československé reprezentace...
„Rok předtím jsem měl bohužel kvůli
údajnému buržoaznímu původu reprezentační pauzu a ani jednou jsem nemohl
vyjet za hranice. Nechápal jsem to. Byly
to zlé časy. Sezóna 1958 se ale povedla
Jaromíru Čížkovi, který se na stroji Jawa
stal mistrem Evropy ve třídě do 250 ccm.
V roce 1959 jsem se konečně mohl vrátit
na mezinárodní scénu. Hned 12. dubna
jsem na Esu 250 nastoupil k úvodnímu
závodu ME v rakouském Sittendorfu.
Ve dvou těžkých jízdách v chladu a bahně
jsem sice ani jednou nevyhrál, ale součet
výsledků mi dal celkové vítězství před
našimi Kmochem a Čížkem. Byla to má
v životě první vyhraná velká cena! Tuzemskou jedničku Čížka jsem pak ještě porazil
9. května v Mezinárodním závodě vítězství na pražském Strahově. Byl to tuhý boj
od začátku do konce, a ostře sledovaný.
Na tribunách tam bylo nějakých 160 tisíc
diváků, v televizi dávali přímý přenos.“

Vaším celoživotním koníčkem je myslivost. Chodíte ještě do lesa?
„V poslední době jsem se tam skoro vůbec nedostal. Ale před pár týdny jsem si
byl vystřelit na bažanty, když jsme s vnukem cvičili loveckého psa. Dva kohoutci
na dvě rány - ještě jsem to nezapomněl!“
Ve Stříbře se 29. září pojede poslední letošní závod. Půjdete se podívat? Sledujete vůbec současný motokros?
„Nesleduji jej intenzívně, spíš okrajově,
ale stále mě baví. Na terén se určitě zajedu
podívat. Těší mě, že i po těch dlouhých letech Stříbro a motokros stále patří k sobě.“
Text: Miroslav Šimek

Devítková výročí máme...
„Ještě bych měl jedno. Zase to je Sittendorf, ale rok 1999. V závodě veteránů
se mi zablokovalo přední kolo o volný
bowden brzdy, zrovna když jsem jel rychle
na trojku na plný plyn. Pochopitelně jsem
vyletěl z mašiny. Ta mě pak na zemi ještě
smolně přimáčkla. Potlučený jsem byl, vyhozené rameno, zlomená 4 žebra. Pády se
mi vždy docela vyhýbaly - toto byl jeden
z nejtěžších vůbec. Kupodivu přišel na stará kolena, ve veteránech.“
Jak vůbec slouží zdravíčko v roce 2019?
„To víte, co člověk může čekat v tomhle
věku... Teď mě trochu zlobí ledvinový kámen. Mám ale v pitném režimu povolenu
jednu plzeň denně - taková léčba se dá vydržet!“
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Nová publikace o městě Stříbře
V podkrovním sále Městského muzea
ve Stříbře bude v pátek 6. září od 18 hodin slavnostně pokřtěna kniha STŘÍBRO
– HISTORIE A SOUČASNOST VE FOTOGRAFII. Večerem bude provázet Petr
Jančařík a hudebního doprovodu se ujme
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známý písničkář a básník Josef Fousek.
Knihu, na jejíž vzniku se mimo města Stříbra finančně podílel také Plzeňský
kraj, sestavil ředitel stříbrského muzea,
Zbyněk Navrátil. Uvidíte v ní poutavé
historické i současné fotografie s popisky

a historickými souvislostmi. Během večera mohou návštěvníci zhlédnout nové
propagační video o Stříbře, které natočila televize ZAK. Vstup je zdarma a počet
míst je omezen.
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STŘÍPKY HISTORIE
Stříbrských 100 let (část 19.)
Na pravé straně Soběslavovy ulice proběhly v říjnu 1989 rozsáhlé výkopové práce. Ty měly odstartovat výstavbu plaveckého bazénu. V důsledku vývoje v dalších
letech byl původní záměr změněn a objektem aktuálního zájmu se stala výstavba
budovy gymnázia a obchodní akademie
(viz obr. 1 - adresně: Soběslavova 1426).
Vyučování na zmíněných školách pak zde
bylo zahájeno 2. září 1996.

obr.1

5. 12. 1995 - byl zahájen prodej v nově
vybudovaném supermarketu Jednoty
(obr. 2) u výpadové silnice na Rozvadov.
(na Vinici 1334). Přibližně po dvaceti letech provozu byla prodejna zrušena.
25. 10. 1996 - snímek č. 3 zachycuje
symbolické snímání cedule „GYMNÁZIUM“ z budovy čp. 17 na Masarykově náměstí. Přihlížejí pozvaní bývalí i současní
profesoři, profesně spjatí s tímto ústavem.
Gymnázium v této budově sídlilo od roku
1870.
Při příležitosti přestěhování stříbrského gymnázia do nově postavené budovy
v Soběslavově ulici proběhly oslavy 50. výročí obnovení českého středního školství
ve Stříbře. Současně byl zorganizován sraz
absolventů a profesorů z uplynulých 50 let
a vydána pamětní brožura „Půlstoletěnka
1946 -1996”. Připomeňme jen, že 22 prvních poválečných gymnazistů maturovalo
ve Stříbře v roce 1950.
26. 4. 1996 - po generální opravě byla
znovu otevřena, sice legendární, leč po léta
opuštěná a zanedbaná restaurace Beseda
(Tylova čp. 11), včetně citlivě zrestaurovaného tanečního sálu (viz obr. č. 4).

V předválečných letech byl ojekt znám
jako restaurace a taneční sál „Adler”.
Do otevření kina Invalid se zde (vedle

běžného restauračního provozu) konaly
taneční zábavy a plesy, promítání kina,
různé schůze, předvánoční trhy, výstavy,
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obr.5

divadelní představení a jiné společenské
akce. Obdobné funkce plnilo zařízení i po
válce (tou dobou již známo jako "Beseda"). Otevřením kulturního domu (28. 12.
1974) však význam Besedy nezadržitelně
klesal. Ještě 1. 6. 1976 zde uspořádal Závod Tosta Aš slavnost k zahájení provozu
ve Stříbře - načež 1. 1. 1977 - Rada MěNV
schválila předání celého objektu Besedy
národnímu podniku Tosta Aš pro rozšíření jeho provozu ve Stříbře - což bylo místní veřejností vnímáno jako konec kdysi
proslulého centra společenského dění.
Nakonec se z objektu stáhla i Tosta Aš a
budova nekontrolovaně chátrala až do
první poloviny 90. let, kdy se její obnovy
ujala místní firma Tazata.
1996 - nepopiratelným přínosem
pro město se stalo založení společnosti
Kermi s. r. o. s výrobou ve Stříbře v České republice. Zvláště v kritických letech
na přelomu století, kdy nezaměstnanost ve
Stříbře a okolí dosahovala 24%, hrál podnik Kermi významnou roli v udržení životaschopnosti našeho regionu (obr. č. 5)

obr.7

obr.8

1997 - u příležitosti oslav 260. výročí uctívání obrazu Panny Marie Bolestné
ve Stříbře navštívil Stříbro apoštolský
nuncius Msg. Giovanni Coppa, obr. č. 6.
(Pozn.: Nuncius je diplomatický zástupce
Vatikánu v cizí zemi v hodnosti velvyslance)
1999 - koncem roku byla slavnostně
otevřena celkově zrekonstruovaná budova
Lesní společnosti Stříbro, a.s., v Plzeňské
ul. 250. Při opravách byl na čelní zdi objeven chronogram z r. 1700, upomínající
na přestavbu budovy v tomto roce. Dříve
byl považován za zničený. Foto č. 7 Bursík
1. 9. 1999.
Září 1999 - byla zahájena oprava stře-
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chy minoritského kláštera, na niž získalo
město státní dotaci 870 000,- Kč, z vlastního rozpočtu dodalo 630 000,- Kč. Práce
na zásadní revitalizaci a zpřístupnění celého objektu lze datovat rokem 1993. Oprava
probíhala po etapách - zde stav z září 1999.

Západní fasáda byla definitivně dokončena v polovině května 2006, Rajský dvůr
a celkově interiéry 2011. Po stránce stavební a historické je objekt popularizován
publikací „Historický věstník Stříbrska 1”
z roku 1995. (obr. č. 8)
František Samec, září 2019
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Minerály stříbrských rudních žil
Opět zde na ukázku uvedu fotografie
stříbrských minerálů. Jak uvedl bývalý
vedoucí geolog Rudných dolů Příbram
Ing. L. Karel, nejkrásnější sbírkové minerály v době mého pracovního života
byly ve stříbrských dolech. Pojednáním
o stříbrských minerálech se již v minulosti zabývalo několik badatelů a mineralogů. Nejkrásnější minerály z naší
oblasti se nacházejí na našem území
v depozitáři Národního muzea v Praze,
a jsou z let 1820 a 1844.
V roce 1971 informuje vedení závodu RD n.p. Stříbro mineralogické oddělení Národního muzea o obnažení nové
dutiny s velkými krystaly na stěnách.
Dobývací práce na díle byly zastaveny.
V doprovodu závodního geologa Dr.
Altmana bylo sfáráno na dobývku č. 2,
Dlouhá žíla-jih, I. nové patro, blok 42C. Dobývka je v hloubce 250,0 m, cca
300 m jižně od jámy. Dobývka byla zřízena cca 25-30 m nad patrem.
Kalcitová dutina dosahovala rozměrů 10 x 5 x 1 m s úklonem 60°.
V den návštěvy zůstala již zachována jen
ve zbytku, její nadložní část byla vyřizovacími pracemi stržena. Stěny dutiny vystýlaly tisíce krátce sloupcovitých
agregátů šedobílého kalcitu s drsným
povrchem (výška 1 – 3 cm, průměr
3 - 5 cm). Tvořily souvislou drúzovitou
kůru na křemeni a světle fialovém ametystu (výška do 4 cm, průměr do 5 cm)
s hojnými uzavřeninami jehličkovitého goethitu. Tato poloha o mocnosti
15 cm přechází při podložních břidlicích v agregát skelného křemene s hojnými hnízdy (až 15 cm) a zarostlými
krychlemi (až 10 cm) galenitu. Celková mocnost dutiny dosahovala 60 cm.
Zhruba 5 m pod spodním okrajem dutiny je rudní žíla široká 1,50 m a její
výplň tvoří křemen s hojnými čočkami
galenitu průměru až 15 cm.
Dutina křemenno-galenitová ukloněná asi 50° k západu ležela ve stejné výšce zhruba 25 - 30 m severněji
a dosahovala zhruba rozměru 5 x 3 x
1 m. byla objevena 24. 11. 1971. Její
výplň tvořily desítky krychlí galenitu
o velikosti hrany 5 - 10 cm, až 15 cm
narostlé na žilném křemeni s ojediněle
zarostlým fluoritem (krychle až 4 cm),
pokryté 1 cm širokou vrstvou křemene.
Mocnost výplně při podloží dutiny dosahovala 50 cm.
V obou dutinách byla pořízena série černobílých a barevných fotografií

a odebrány četné ukázky o rozměrech
40 x 60 cm.
V roce 1971 byly objeveny další dvě
kalcito - galenitové dutiny, v nichž
krychle galenitu dosahovaly 10 cm,
a tyto krychle pokrýval kalcit. Obě dutiny byly až 16 m dlouhé.
Iniciativní jednání vedoucích pra-

covníků RD (ředitele Ing. Dudáka, vedoucího geologa Dr. Altmana, pomocníka geologa J. Anděla a hornického
předáka J. Vojty) je důkazem vzácného
pochopení pro záchranu jedinečných
vzorků minerálů.
Samozřejmě velké množství minerálů ze stříbrských dolů je v nejrůznějších
muzeích světa (např. Vídeň, Berlín,
Freiberg, Šoproň atd.), nesmíme opomenout soukromé sbírky. Níže můžete
vidět, kam putovaly stříbrské minerály v rámci monarchie v 19. století, až
do slovinské Mežice.
Zdař Bůh
Karel Neuberger,
člen hornického spolku ze Stříbra

1972 Jiří Anděl s ukázkou kalcitu

Kalcit, 1982 jáma č. I. 1. patro (80 x 41)
Václav Macháček

Kalcit, 1965 (7 x 5) jáma Milíkov, 5. patro, autor

Barytokalcit, 1983 (62 x 58) Václav Macháček

Galenitové kostky, 1967 (10 x 5),
Spolek Řimaba Bohutín

Kalcit, 1968 (6 x 4), autor

Galenitové kostky v křemeni, jáma č. I, 1984 (88 x 62)
Václav Macháček

Cerusit, (8 x 5) autor
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SPOLKOVÝ ŽIVOT
Krátké ohlédnutí Jaroslava Dostála
Nedávno se nám po dlouhé době konečně podařilo dostat bývalého horníka
ze stříbrských šachet a stříbrského občana pana Jaroslava Dostála k rozhovoru
a vzpomínkám na dobu před 45 a více lety.

ní. Velmi rád by všechny okamžitě vyvedl
z omylu. Velmi často se muselo přemýšlet, jak některé věci udělat. Práci
si chtěli co nejvíce zjednodušit, ulevit
a nezadělávat si na problémy s okolní
horninou. Práce v podzemí je o velkém
riziku, o zbytečném zranění, ale hlavně se
chce každý ze šichty vrátit domů k rodině
živ a zdráv.
Vyprávěl spoustu svých zážitků z hornického života. V partě dělal nejdéle
s Vencou Krobů (dva malý). Prošel skoro
všechny stříbrské jámy (jáma č. I., jáma
č. III., jáma Milíkov a jáma Kšice). Za svoji práci byl odměněn různými resortními
vyznamenáními a Řádem rudé hvězdy.
Svoji hornickou dráhu završil s ukončením činnosti RD n.p. ve Stříbře v roce
1975.

Karel Neuberger
Hornický spolek Stříbro

Do Stříbra přišel v roce 1951 na vojnu
a už tady zůstal. Našel tady budoucí manželku a v roce 1953 začal pracovat na šachtách RD n.p. Příbram. Dnes je nejstarším
žijícím pamětníkem poslední etapy dobývání olověných rud ve Stříbře. Je jedním
z mála bývalých horníků, který vás ohromí slovy, že kdyby byl mladší a šachty se
znovu otevřely, byl by mezi prvními, kteří
by se vrátili. Práce to byla velmi těžká, ale
vyhovovala mu. Na šachtách byla výborná parta chlapů, jako vždy až na výjimky.
Tyto „problémové“ osoby nechtěl prozradit, protože někteří ještě žijí a bylo by velké zle (jak se říká, ale redakce je zná). Dalo
se slušně vydělat. O hornictví se podvědomě říká, že je to těžká práce, bez přemýšle-

Podzimní motokrosová klasika: Stříbro hostí finále Západočeského přeboru
Pošesté za sebou se na Terénu sv. Petra ve Stříbře uskuteční finále Kovošrot
Nepomuk Západočeského přeboru. Oblíbený seriál má pochopitelně zájem, aby
poslední díl ročníku proběhl na renomovaném závodišti před důstojnou návště-
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vou fanoušků. Těm na oplátku nabídne
velmi dobrou sportovní úroveň při zápolení našich předních jezdců. Jako tradičně se budou muset motokrosaři poprat se
„stříbrskou bestií“, drsným skokem přes
silnici!

Tentokrát má závěr sezóny termín
v neděli 29. září 2019. Denní program zahrnuje „ostré“ třídy MX1, MX2 a Veterán,
které doprovodí neméně zajímavé Hobby
MX1 a Hobby MX2. Kromě velkých motorek pojedou juniorské kubatury do 65
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a do 85 ccm, takže se diváci po delší době
zase mohou těšit na domácího Dominika
Kučeříka.
Dopoledne vyplní od 8 h tréninky volné a měřené, závodní rozjížďky zahajují
ve 13 h. Kompletní časový plán a další aktuality naleznete na stránkách pořadatele
www.amkstribro.cz. Mládež do 15 let jde
zdarma, dospělí zaplatí 100 Kč. Pořadatelé
z AMK Stříbro srdečně zvou všechny příznivce k návštěvě závěrečné show rekordní 72. sezóny.

Text: Miroslav Šimek
Foto: Jan Šroubek

Z NAŠICH ŠKOL A ŠKOLIČEK
Střelecký tábor se vydařil
Ve dnech 8. - 13. 7. 2019 proběhl
na stříbrské střelnici v údolí řeky Úhlavky
již 10. ročník Střeleckého tábora pořádaného DDM Stříbro ve spolupráci s SSPK
Stříbro.
Celým táborem se prolínala hra s názvem Svobodný Zelenogorsk. Účastníci
tábora se jako jednotky SPARŤAN během týdne zdokonalovali v taktice (obrana tábora, bezpečný transport vozidla,
dobytí skrýše…), ve střelbě z malorážek
a airsoftových zbraní, v orientaci v mapě
(vrstevnice, kóty…), ve zdravovědě (ukázka Zdravotnické záchranné služby Stříbro) a cvičili jednotlivé airsoftové bitvy
i v přilehlých lesích, aby se dobře připravili
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na konečný útok povstalců.
Děti spaly na střelnici ve stanech, strava
se připravovala ve vojenské polní kuchyni. Vedoucí a instruktoři využili také pro
svoji manažerskou činnost chatu SSPK.
Ve chvílích volna všichni zúčastnění mohli
využít prostornou louku střelnice. Večerní posezení u táboráku a společné hraní
na kytaru bylo také jednou z odměn.
Nejúspěšnějšími účastníky tábora se
stali: David Bača, Pavel Kastl, Matěj Předota (spřátelený střelecký oddíl Stod),
Dobroslav Beroun, Pavel Čepička a Michaela Čtvrtníková.
Za úspěšný průběh tábora patří poděkování SSPK Stříbro za poskytnutí
prostoru střelnice a další finanční zabezpečení tábora, instruktorům za přípravu

Tábor Zážitkové výlety
Poslední červencový týden se uskutečnil tábor Zážitkové výlety. Vedoucí se skupinou dětí navštívili každý den jiná místa.
Za celý týden byla možnost navštívit
Jump arénu, Únikovou hru, ZOO, West
Park, Jízdárnu Tachov (mimořádně doporučujeme, i pro nás vedoucí doživotní zážitek, jakým stylem byla vedena celá prohlídka), Buben, Hracholusky, kde jsme si
zkusili šlapadla a nakonec vyjeli parníkem
až na Butov, a poslední den Zámek Kozel, kde nám zase úžasní lidé z restaurace
v Podzámčí připravili pečivo a krmili jsme
kapry! Z ruky!
Týden byl nabitý zážitky, ale především novým přátelstvím, které mezi dětmi
vzniklo za pět dní strávených spolu.
Jitka Slívová
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celotáborové hry, manželům Mundilovým
za zapůjčení vojenské polní kuchyně
a panu Berounovi za zapůjčení sociálního
zařízení.

Těšíme se na příští ročník
Mgr. Klára Kastlová, Zdeněk Kastl
a Ing. Jaroslav Šimice

Stříbrský zpravodaj 9/2019

Cheerleaders tým na soustředění
Ve dnech 15. - 19. 7. 2019 se uskutečnilo sportovní soustředění kategorie peewes
a juniorek týmu SilverTeam. Téměř 30 členek se celý týden zdokonalovalo v odvětví
sportovního cheerleadingu.
Soustředění se konalo v kempu Amerika ve Františkových Lázních. Současně
tam probíhalo sportovní soustředění TJ
Baník Střibro - mladší žáci, kdy se holky
a kluci setkávali při různých předem domluvených soutěžích a aktivitách.
Členky týmu se naučily nové prvky,
nové složitější akrobacie, trénovaly celý
týden náročnou sportovní sestavu a občas
večer regenerovaly v místním aquaparku. Celé soustředění bylo cíleně mířené
na dvě hlavní soutěžní skupiny, které čeká
velice důležitý a náročný rok, co se týče
přípravy na důležité soutěže.
Jitka Slívová

Nábor cheerleaders SilverTeam
Již třetím rokem působí pod DDM Stříbro tým Cheerleaders SilverTeam.
Pokud si pod tímto sportem představujete tanec s třásní, tak tomu tak už dávno
není.
Cheerleading je sport spojující tanec,
akrobacii, gymnastiku, zvedačky, a hlavně
týmového ducha. Sport, kde neustále překonáváte své možnosti a prožíváte adrenalin.
V roce 2018 si cheerleading zasloužil
uznání celosvětové sportovní asociace
a byl přijat jako plnohodnotná soutěžní
disciplína na Letní olympijské hry.
Náš stříbrný tým tvoří 7 skupin různých věkových a výkonnostních kategorií,
je nás přibližně 120 členů, ale hledáme členy, členky na obsazení kategorie „senior” 13-19 let. Pokud chceš zažít adrenalin, stát
se členem naší týmové rodiny, vystupovat
na sportovních a společenských akcích a
soutěžit ve dvou plánovaných soutěžních

tour, tak se nám ozvi.
Pro přijetí nejsou žádná jiná kritéria
než věk. Cheerleading je sport pro každého.

Přihlašování bude možné přes elektronický systém v průběhu tohoto měsíce.
Budeme se těšit na nové tváře!
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Rozloučení s deváťáky
Jak je již na naší škole zvykem, tak
i letos pokračovala spolupráce žáků 1.
a 9. tříd. Celý školní rok se velcí kamarádi
o prvńáčky velmi pěkně starali a připravili
pro ně plno zajímavých akcí a aktivit.
V červnu přišlo rozloučení. Žáci 9. B
si nacvičili pohádku „ Perníková chaloupka“, kterou dětem zahráli ve třídách.
Další zábavná akce se odehrála na školním hřišti, kde byla připravena stanoviště,
na kterých si žáčci vyzkoušeli svoji obratnost a trpělivost v netradičních disciplínách - hod papírovou koulí do kyblíku,
siamská dvojčata, skákání v pytli, chůze
na lyžích ve čtveřici a mnoho dalších.
Akce se všem velmi líbila, děti navzájem spolupracovaly a užily si spoustu
legrace. Ukázalo se, že naši nejstarší žáci
umí být zodpovědní, spolehliví a kreativní. Všem moc děkujeme a litujeme, že tato
spolupráce skončila.
Žáci a učitelky 1. ročníků
ZŠ Gagarinova

Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Stříbro

ve spolupráci s městem Stříbrem a Městským muzeem ve Stříbře pořádají

sobota 7.září 2019

chovatelský areál - Mánesova ulice 166, Stříbro

v pátek 6. 9. 2019 mají vstup školky a školy zdarma
v sobotu otevřeno od 8 hodin, zahájení v 9 hodin
vyhodnocení v 16 hodin, výdej zvířat v 17 hodin

od 10 – 13,30 hodin hraje V.Žákovec a A.Volínová

a

soutěž o čestné ceny a poháry:
pohár starosty města Stříbra, starosty města Vohenstrauss
pohár poslance PČR ing. Václava Votavy
a senátora Mgr. Miroslava Nenutila
memoriál př. Karla Klímy, memoriál př. Vladimíra Žůrka – soutěž chovatelů ZO

EHD – dny evropského dědictví 2 0 1 9
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Akce je spolufinancována městem Stříbrem a Plzeňským krajem.
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA STŘÍBRO
Vážení rodiče,
i ve vašem dítěti je umělecký talent. Umožněte mu ho objevit a rozvíjet.
Proč přihlásit vaše dítě do stříbrské ZUŠky?
Naučí se hrát na nástroj, naučí se zpívat.
Nemusí jen hudbu poslouchat, ale může ji interpretovat.
Naučí se kreslit, malovat, ale i modelovat.
Naučí se hrát divadlo, recitovat a vytvářet divadelní představení.
Bude umět něco navíc, co předvede svým rodičům, kamarádům, ale i ostatním lidem.
Něco, co mu bude přinášet radost.

ZUŠ Stříbro poskytuje základy vzdělání v hudebním, výtvarném
a literárně dramatickém oboru.

Ve škole se vyučuje v přípravném a základním studiu. Přípravné studium je pro žáky od 5 let.
I. stupeň základního studia je pro žáky od 7 let. II. stupeň základního studia je pro žáky od 14 let.

HUDEBNÍ OBOR

V hudebním oboru se vyučuje hře na klavír, elektronické klávesové nástroje, housle, zobcovou
a příčnou flétnu, klarinet a saxofon, trubku, trombon, baskřídlovku, tubu, kytaru, baskytaru, bicí
nástroje, sólovému a sborovému zpěvu.

VÝTVARNÝ OBOR

Výtvarný obor učí žáky poznávat všemožné výtvarné techniky, klasické, moderní i experimentální.
Jde především o plošnou a prostorovou tvorbu, akční umění a výtvarnou kulturu současnou
i minulou.
Žáci se učí vidět krásu kolem sebe, učí se tvořivému přístupu a výtvarnému myšlení. Rozvíjejí svoji
osobitost, fantazii, poznávají vztahy mezi jednotlivými obory umění. Není to tedy pouze učení, ale
je to smysluplná náplň volného času pomáhající rozvoji osobnosti.
Vzhledem ke skupinové výuce se mladí lidé navzájem poznávají, obohacují se a uzavírají hodnotná
přátelství, a to nejen ze školy, ale také ze soutěží, výstav a společných výletů i mezinárodních
projektů.
Na školu jsou přijímáni žáci věku 5 – 18 let. Výuka je jedenkrát v týdnu ve spojené tříhodinovce.
Zařazení žáka do konkrétní skupiny a vhodný den je stanoveno dohodou při zápisu pro každý
školní rok.

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

V literárně dramatickém oboru si vaše děti hravým způsobem rozvíjejí tvořivé schopnosti. Kromě
přínosu k jejich osobnostnímu i sociálnímu rozvoji získají také základní divadelní dovednosti
a vyzkoušejí si tvorbu divadelního představení.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Přihlášku najdete na www.zusstribro.cz v dokumentech.
Informace na č. 776 323 971, 374 622 400, email zus.stribro@seznam.cz.
Přijetí vybraných žáků je závislé na kapacitě jednotlivých předmětů a oborů.
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ZÁPISY do ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY
(Stříbro a pobočka v Kladrubech)

HUDEBNÍ a LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR
Kostelní 106, Stříbro
VÝTVARNÝ OBOR
2.9. a 4.9. Masarykovo nám. 17, Stříbro
(v přízemí vpravo)
5.9. a 6.9. – Kostelní 106, Stříbro
HUDEBNÍ OBOR a VÝTVARNÝ OBOR
v budově ZŠ Kladruby, Školní 203, Kladruby

Den

pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

Datum

2. září 2019
3. září 2019
4. září 2019
5. září 2019
6. září 2019

Čas

9.00 – 12.00
12.00 – 16.00
12.00 – 16.00
12.00 – 16.00
12.00 – 16.00

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
STŘÍBRO
pod záštitou

starosty města Stříbra a
poslance PS PČR
Václava VOTAVY

pořádá

v neděli 29. září 2019
v 15.00
ve Stříbře před muzeem

48. PROMENÁDNÍ
KONCERT
Vystoupí

ZLATÍČKA
ZE STŘÍBRA

s dirigenty Danielem BAXOU a
Františkem KRATOCHVÍLEM

Na červencovém promenádním koncertě vystoupila Amátovka ze Stříbra
s kapelníkem Josefem Konstantinovičem
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Nad červencovým promenádním koncertě měl záštitu duchovní otec těchto
koncertů senátor Miroslav Nenutil (první zprava)
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Co dnes budeme varit?
No přece, staré - skoro zapomenuté recepty, vztahující se k našemu regionu
Už při svých prvních návštěvách tohoto
kraje jsem věděla, že právě les za chalupou,
kde slunce zapadá do svých peřin za horizontem pole a tmavého lesa, bude moje láska. I po třiceti letech v létě navečer čekám
jako kdysi, až slunce ukončí svou pouť tím,
že osvítí špice smrkových velikánů poslední září toho dne. A pak nastane ticho. Ticho
pro rozjímání a vybavení si vzpomínek.
Od západu sem mezi borovicemi projdou
poslední paprsky slunce. A pak se vše začne nořit do sladkého usínání. Z dálky se
ozve štěkot srnce a táhlé volání jeleního
troubení. Je září, čas, kdy nastává jelení říje,
neklamná známka blížícího se podzimu
a nadcházející zimy.
Dnešní příspěvek jsem začala trochu
poeticky - úryvkem z příběhu, který jsem
napsala k úžasnému obrazu pana Jana Rybeckého - Malovické borovice, jejž mám
ve své mysli tak dokonale zažitý. Krásné
místo – srdeční záležitost. Právě recepty,
které Vám přináším, se týkají tohoto místa
a dalších míst, kde moje tchyně žila a jejíž
kuchařský um byl a je pro mě nepřekonatelný. Vše se v dávných dobách točilo kolem přírody a v kuchyních se využívalo, co
se dalo. Pokud rostly houby, než vykynulo
těsto, třeba na koláče, skočilo se za humna
do lesa pro pět hříbků do omáčky a výborný oběd byl na stole.
VEPŘOVÉ KOTLETKY NA HOUBÁCH
Nakrájíme na plátky 700 g vepřové
kotlety, plátky naklepeme, pomoučíme
a zprudka opečeme na rozehřátém omastku,
a to asi 60 g sádla a 50 g dobré jemně krájené slaniny. V rendlíku si připravíme asi
3 lžíce oleje, do něhož vhodíme nakrájené
houby + jednu středně velkou jemně pokrájenou cibuli - je jen na Vás, kolik hub si
dáte. Já dávám pravé hřiby podle doporučení pana fořta :o), pravé hřiby s kotletou
a kmínem mají delikátní chuť, a dávám tak 3 až 5 kusů středně velkých
hřibů. Houby podusíme, přidáme je
k masu, zalijeme asi 250 ml vývaru a dusíme asi 20 minut. Podle potřeby zahustíme zaprášením trochou polohrubé mouky.
Výbornou přílohou jsou brambory s petr-

želkou a máslem, nebo opečené americké
brambory.
Vzpomínky na dobré jídlo jsou vždy
úžasné. Vzpomínám na ořechový koláč mé
tchyně, leč nikdy jej neudělám jako ona.
Ač dodržuji přesně postup, chuť je jiná.
Po letech jsem přišla na to, kde vězí ten "háček". Je to v pečení. Má tchyně pekla a vařila v kachlových kamnech, která uctívala
ve své kuchyni a já po letech pochopila,
že tato kamna byla "srdcem" kuchyně. Pokud byla dobře vymetená a vyšamotovaná
a měla tah, tak dobroty z plotny na nich
a z obrovské trouby, byly delikatesní.
OŘECHOVÝ KOLÁČ PODLE PANÍ
HILDY
Tento koláč je rychlý a vypadá velmi
lákavě. Kombinace kyselé chuti rybízu
a ořechů se sněhem je dokonalá. Pokud se
podíváte na ingredience - vše, co dal dvůr
a zahrada.
210 g hladké mouky dáme na vál, do ní
140 g másla, 70 g cukru moučky, 3 žloutky.
Bílky dáme zvlášť na výrobu sněhu.
Do misky nalijeme 250 ml mléka
a do něj nasypeme 200 g mletých vlašských
ořechů, cukr dáme podle chuti - mícháme,
aby se mléko dobře vmíchalo do ořechů
a vznikla nádivka, která se dá natírat.
Těsto vypracujeme, vyválíme a vyložíme jím dobře vymaštěnou nízkou formu.
Těsto pomažeme vrstvou rybízové marmelády - doporučuji kyselejší marmeládu.

Na ní namažeme nádivku z ořechů a vložíme do trouby. Když koláč zlátne, vyndáme
jej z trouby a navrch poklademe sněhem,
který jsme ušlehali ze tří bílků a 70 g moučkového cukru. Sníh musí být pevný. Pečeme, dokud sníh nezezlátne. Dobrou chuť.
Protože v mých receptech najdete jídla, ke kterým jsou jako příloha knedlíky,
tak dnes jeden speciální receptík, který je
hodně starý a dělávala jej již maminka mé
tchyně.
BRAMBOROVÉ SLANINOVÉ
KNEDLÍKY
700 g uvařených studených brambor
jemně nastrouháme. Na pánvi si na drobno nakrájené slanině (asi 50 g) osmahneme
kostičky ze dvou rohlíků, které přidáme
do brambor, doplníme 2 žloutky, 2 lžícemi
škrobu, 150 g polohrubé mouky a dle chuti solí a vypracujeme těsto. Z něj uděláme
klasické knedlíky, jak jsme zvyklé a vaříme
asi deset minut.
Jak jsem psala v úvodu. Pomalu se k nám
opět vrací zima. Tak příště si dáme něco
na zahřátí. Dobrou polévkou se nic nezkazí
a švestky, produkt podzimu, se skořicí umí
zahřívat také dobře.
Přeji krásný závěr léta a krásný začátek
podzimu.
Hana Štollová

VZPOMÍNKA
Dne 26. 8. 2019 uplynul jeden smutný rok, kdy nás opustil
pan

Jozef Bechera
ze Stříbra.
Zůstaneš navždy v našich srdcích.
Manželka Jolana, dcery Zdenka,
Jarka, Jana a syn Josef s rodinami.
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Knihovnice doporučují
Miroslav Zikmud, Miroslav Náplava, Petr Horký - Sloni žijí do sta let
Sloni žijí do sta let je kniha o návratech a náhodách, zrání a stárnutí; cestopis prostorem i časem. Vyplujte
na zámořskou cestu do exotické Srí Lanky a do vzpomínek cestovatele Miroslava Zikmunda, který vám chce
vyprávět o zelených čajových plantážích, divokém oceánu, nezapomenutelných výhledech z nevyzpytatelných hor, na jejichž vrcholcích se vám zamotá hlava horkým vzduchem promíseným s vůní ibišku a jasmínu. Vydejte se na cestu náhod, přátelství a zrání a oslavte s ním sto let naplněných cizokrajnými dálkami,
pestrými barvami, tisícem chutí a zážitků! Miroslav Zikmund se narodil 14. února 1919 v Plzni. Se svým
celoživotním parťákem Jiřím Hanzelkou procestoval celkem 83 zemí světa. V roce 2000 se již potřetí vydal
na Srí Lanku, tentokrát však s Petrem Horkým a Miroslavem Náplavou. Jejich putování je protknuto nejen
výpravami k posvátným chrámům, které už po staletí stráží sošky buddhů, ale i návštěvami u nevšedních
osobností, jakými byl například spisovatel Arthur C. Clarke nebo slavný srílanský tanečník a Miroslavův dávný přítel Čitrasena. Miroslav v roce 1969 odjel na Srí Lanku oslavit svou padesátku. Pojďme jeho neuvěřitelné
100. narozeniny oslavit symbolickým návratem do tropického ráje. Nezbývá, než nasednout na vlnu vzpomínek a nechat se vést časem. Příjemnou cestu!

Viktorie Hanišová - Rekonstrukce
Přežít ještě neznamená žít. „Narodila jsem se, když mi bylo devět let, deset měsíců a sedm dní,“ začíná své
vyprávění Eliška, hrdinka románu Rekonstrukce. Eliška nyní přebývá v tichém domě své zapšklé tety a její
život nikoho nezajímá. Nebo to tak alespoň vypadá, soudě podle opatrných reakcí všech okolo. Eliška se zrodila z vraždy. Matka zabila jejího mladšího bratra a následně i sama sebe. Do té doby přitom vedli průměrný
život, v němž nic nenasvědčovalo nadcházející tragické události. Nenašel se ani žádný dopis na rozloučenou,
svědkové posledního dne zamlklé matky s dítětem si pořádně ničeho nevšimli. Eliška proto vyrůstá s desetiletou prázdnotou místo dětství, kterou se v dospělosti rozhodne objasnit. Proč to matka udělala? A proč
ji nevzala s sebou… V pořadí třetí román úspěšné prozaičky Viktorie Hanišové je o přitažlivosti prázdných
míst, o podmanivosti pádu do temnoty. Občas stačí málo, třeba snaha najít životní rovnováhu - a člověk se
znenadání kýve nad propastí.

Barbara Erskinová - Strom duchů
Z Londýna, kde po rozvodu prodala dům a zanechala svého povolání profesorky angličtiny, přijíždí Ruth
Dunbarová do Edinburghu postarat se o nemocného otce. Podvodník, který se v roli pečovatele usadil
v domě, si po náhlé otcově smrti dělá nároky na dědictví a Ruth má rázem nebezpečného protivníka.
Při pořádání pozůstalosti rodičů objevuje dávný deník a dopisy svého předka z 18. století. Jde o Thomase
Erskina (1750-1823), skutečnou postavu britských dějin a prapředka samotné autorky. Románová hrdinka
Ruth poznává nejen jeho barvitý životní příběh, ale i jeho nadpřirozenou schopnost vstupovat do dob minulých i budoucích a komunikovat s duchy zemřelých. Podobné schopnosti objeví Ruth také v sobě: pomalu
pociťuje Thomasovu reálnou přítomnost, ale i přítomnost jeho dávných nepřátel… Naštěstí nemusí všemu
čelit sama. V napínavém pátrání po kořenech vlastního rodu ji provázejí věrní přátelé a potkává i nečekanou lásku, krásnou jako divoká skotská příroda. Nový a čtenáři dlouho očekávaný román oblíbené autorky,
v jejíchž knihách se prolíná historie s přítomností, nadpřirozeno se světem reálným.

Dervla McTiernan - Smrtící řeka
Tento kriminální debut nás vtahuje do temného srdce Irska a pokládá si otázku, kdo nás ochrání, když veřejné orgány nemohou, nebo dokonce nechtějí. Ideální kniha pro fanoušky Tany French či Jane Casey.
Je tomu už dvacet dva let, co Cormac Reilly objevil tělo Hilarie Blake v jejím rozpadajícím se georgiánském
domě. Nikdy však nezapomněl na dvě děti, které po době zanechala...
Když je Jack, přítel Aisling Conroy nalezen v mrazivých černých vodách řeky Corrib, řekne jí policie, že šlo
o sebevraždu. Jako školící se chirurg se ponoří do studií a práce ve snaze zapomenout, dokud se však neobjeví
Jackova sestra Maude. Maude má tušení, že šlo o vraždu a je odhodlaná to dokázat.
Inspektor Cormac Reilly je detektiv, který je pověřen opětovným prošetřením dvacet let starého případu nechtěného předávkování matky Jacka a Maude, popletené vlivem drog a alkoholu. Cormac je pod stále větším
tlakem, aby obvinil Maude z vraždy, když vtom jeho kolega Danny objeví důkaz, který vše změní....
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SETKÁNÍ AMÁTOVCŮ
Vzpomínáte na léta 1964-2004?
Ano, v té době existovala v našem městě oblíbená továrna
na výrobu hudebních nástrojů AMATI STŘÍBRO.
Zaměstnávala až 223 zaměstnanců a byla jedním
ze stěžejních zaměstnavatelů ve městě.
Dávala o sobě vědět v oblasti kulturního života
zaměstnanců i občanů Stříbra.
Pamětníci si jistě vzpomínají.
A o to zavzpomínání si právě jde.

22. 9. 2019

ve 13 hod. v KD ve Stříbře
se uskuteční setkání bývalých zaměstnanců Amati.
Nejen, že si společně zavzpomínáme, ale také ve spolupráci s Městským kulturním střediskem ve Stříbře si
od 15.00 můžeme poslechnout stále existující
oblíbenou dechovou hudbu Amatovka pod vedením
známého Pepíka Konstantinoviče.
Přijďte všichni, kdo si chcete pohladit dušičku.
Těšíme se.

Univerzita
třetího věku

ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI

Zápis posluchačů pro akademický
rok 2019/2020

Nabídka U3V
na akademický rok 2019/20
„Genealogie (rodokmeny)”
Grant kurzu: Mgr. Jana Kopečková
Zápis se uskuteční

v úterý 3. září 2019
od 9.00 do 11.30
v prostorách MěÚ Stříbro,
Masarykovo nám. 1

3. září 2019
09:00 - 11:30
Městský úřad Stříbro,
Masarykovo náměstí 1

Cena za oba semestry 700 Kč.
(platba v hotovosti při zápisu)
Bližší informace:
Ing. Julie Kukanová, 603 420 220,
kukanova@volny.cz
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VÁS ZVOU NA VÝSTAVU

BA B Í LÉ TO
2 0 19

PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek
prodává slepičky z našeho chovu typu

typu Tetra hnědá, Dominant ve všech barvách
a slepičky Green Shell-typu Araukana
Stáří 14- 19 týdnů
Cena 159 - 209,- Kč/ ks
Prodej: 30. září a 31. října 2019
Stříbro - naproti čerp st. AGIP - 15.25 hod.

Výkup králičích kožek - cena dle poptávky.
Informace:
Po-Pá 9 - 16 hod.
tel.: 601 576 270
728 605 840

www.drubezcervenyhradek.cz
placená inzerce
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Zpravodaj do schránek
Vážení čtenáři Stříbrského zpravodaje. Už čtvrtým měsícem je zpravodaj distribuován zdarma do schránek, případně je možné si ho vyzvednout zdarma
na několika odběrných místech. Pro
vaši představu, počet výtisků, které jdou
na konkrétní adresy, je v tuto chvíli už téměř 600 ks. Byť většina z nich dorazí tak,
jak má, stále jsou případy, kdy očekávaný
výtisk ve schránce odběratel nenajde. Neváhejte pak kontaktovat MKS ve Stříbře,
abychom naši databázi odběratelů doplnili, případně dali informaci poslíčkům,
kteří se tohoto nelehkého úkolu chopili.
Zejména pro přespolní, kteří nemají
možnost dostat Stříbrský zpravodaj přímo do své schránky, je pak připraven
k odběru na stříbrské radnici, v trafice
na Masarykově náměstí, ve vestibulu
kina, na informačním stánku v poliklinice ve Stříbře, informačním centru
v muzeu a v knihovně.
David Blažek

Doplňte citát od Jana Wericha: NEJKRÁSNĚJŠÍ HUDBA JE ...... ( viz tajenka).
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Realitní kancelář RVA

Pobočka Stříbro, Dostojevského 189
Telefon: 721 854 706

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

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

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

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

Podnájem restaurace v centru Stříbra
Info o ceně u RK

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

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

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

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

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

Rodinný dům Horní Kozolupy - Vlčkov

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

Rodinný dům Stříbro - Husova ulice

Rodinný dům Milíkov

Rodinný dům Lestkov

Rodinný dům Černošín

Rekreační chata Butov

Byt 3+1 Černošín, Javorová

Byt 3+1 Stříbro, Palackého

Byt 3+1+L Stříbro, Třešňová

Byty 2+1, 2+KK Stříbro, Plz.

Cena: 3.790.000,- Kč Cena: 1.190.000,- Kč Cena: 2.290.000,- Kč Cena: 1.490.000,- Kč

Cena: 1.095.000,- Kč Cena: 1.590.000,- Kč Cena: 1.550.000,- Kč

Ceny na dotaz v RK

Našim klientům nabízíme mimo jiné tyto služby:

- zprostředkování prodeje, koupě a pronájmu nemovitostí
- vypracování kupních, rezervačních, nájemních, 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 na koupi nemovitostí

Kompletní nabídku nemovitostí najdete na www.harvilla.cz
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SOUHRN AKCÍ NA ZÁŘÍ 2019
3. 9.

9.00 - 11.30- ZÁPIS U3V			

6. 9.

18.00 - KŘEST KNIHY: STŘÍBRO - HISTORIE A SOUČASNOST

7. 9.

			

9.00 - DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ		

		

MĚSTSKÝ ÚŘAD
MĚSTSKÉ MUZEUM ( PODKROVNÍ SÁL)
MĚSTSKÉ MUZEUM + MĚSTO

7. 9.

09.00 - 26. BODOVACÍ VÝSTAVA ČSCH

AREÁL V MÁNESOVĚ ULICI

7. 9.

10.00 - SOUTĚŽ V POŽÁRNÍM ÚTOKU MLADÝCH HASIČŮ

PLOVÁRNA

10. 9.

19.00 - ZAHÁJENÍ TANEČNÍHO KURZU		

KULTURNÍ DŮM

14. 9.

08.00 - VI. JÍZDA O PIONÝRSKÝ ŠÁTEK STŘÍBRSKÉHO
VETERÁNCLUBU

		

PLOVÁRNA

21. 9.

9.00 - 12.00 - STŘÍBRSKÝ BLEŠÍ TRH				

21. 9.

21.00 - DISKOTÉKA - BEST HITS					

BESEDA

21. 9.

22.00 - KONCERT HOLKI					

CASTELLO CLUB

22. 9.

15.00 - AMATOVKA - taneční odpoledne ne/jen/ pro seniory		

KULTURNÍ DŮM

24. 9.

19.00 - ZDENĚK IZER - ZÁBAVNÝ POŘAD			

KULTURNÍ DŮM

27. 9.

17.00 - VERNISÁŽ VÝSTAVY BABÍ LÉTO				

MĚSTSKÉ MUZEUM

28. 9.

10.00 - SVATOVÁCLAVSKEJ VEJŠLAP - 16. ROČNÍK		

SRAZ U RADNICE

28. 9.

21.00 - MORČATA NA ÚTĚKU (předkapela AGNES ROCK)		

BESEDA (předprodej smsticket.cz)

29. 9.

15.00 - 48. PROMENÁDNÍ KONCERT
- vystoupí ZLATÍČKA ZE STŘÍBRA

MASARYKOVO NÁMĚSTÍ

			

BÝVALÁ HASIČÁRNA

MĚSTSKÉ TRHY ve dnech 5., 12., 19., 26. 9. 2019
Připravujeme:
10. 10. SLAM POETRY - Městské muzeum
13. 10. OTAVANKA - taneční odpoledne /ne/jen pro seniory
26. 10. DOGA - rocková zábava v KD
3. 11. CHODOVARKA - taneční odpoledne /ne/jen pro seniory
24. 11. ANNA K. - koncert v kině Slavia

Uzávěrka dalšího čísla je 15. 9. 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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