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ZÁKLADNÍ ŠKOLA STŘÍBRO, GAGARINOVA 1039,
příspěvková organizace
Den otevřených dveří

ZŠ Gagarinova

Chcete-li strávit příjemné odpoledne

a dozvědět se o práci našich žáků acena
učitelů něco
rok 2020, číslo 3										
10,-více,Kč
jste srdečně zváni na

DEN
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ,
který se koná dne 20. března 2020
od 15.00 do 18.00 hodin.
žáci a učitelé z Gagarinky

Dobrovolní hasiči Stříbro

Slovo úvodem
Vážení čtenáři, čas neúprosně běží
a dnes již vychází březnové číslo Stříbrského zpravodaje, měsíce, v němž přivítáme jaro. Čeká nás příjemné roční období,
které si ještě navíc můžete zpříjemnit
návštěvou některé kulturní akce. MKS
rozhodně doporučuje představení Enigmatické variace nebo cestovatelskou přednášku Honzy „Trávy“ Trávníčka, věnovanou exotickému Nepálu, již potřetí se
ve Stříbře koná oblíbená Slam Poetry.

Bohužel v únoru byl z vážných důvodů
zrušen Dětský maškarní karneval a právě
v pátek 13. března je možnost si vše vynahradit, v odpoledních hodinách se koná
maškarní řádění pro děti a večer Šibřinky
pro dospělé. Pořadatelem je každoročně
TJ Baník Stříbro. Další nabídku kulturních akcí včetně programu kina najdete
na stranách 31-32.
Počínaje březnovým číslem zpravodaje
se začneme věnovat spolkovému životu

ve Stříbře. Chceme vám přiblížit činnost
jednotlivých spolků, připomenout jejich
historii a představit další zajímavosti spojené s jejich aktivitami v našem městě.
Úvodní díl bude patřit Sboru dobrovolným hasičům ve Stříbře.
Příjemné nadcházející dny.
Eva Šilhavá
pokračování na str.3
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Ohlédnutí

- Inflagranti na Městském plese

Abel Znorko:

Martin
Stránský

Erik Larsen:
E. E. Schmitt

Jan
Maléř

Enigmatické
variace
aneb láska
až za hrob

Booking, PR, produkce:
Michal Jančařík
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(e) michal.jancarik@email.cz
(t) 608 153 040
www.synagogaconcerts.cz
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pokračování ze str. 1

Dobrovolní hasiči ve Stříbře již od roku 1872
Dobrovolní hasiči působí ve Stříbře
již téměř 148 let. Prvním velitelem hasičů se stal Tadeáš Lorenc, okresní soudce,
který vypracoval první stanovy. Ty byly
okresním hejtmanstvím 10. října 1872
ve Stříbře schváleny. Roku 1878 byl založen okresní svaz hasičství a Stoupající kapitálové fondy umožnily založit fond výzbroje. Při oslavách patnáctiletého výročí
založení sboru, obdržel stříbrský hasičský
sbor svůj první vlastní prapor. Prapor byl
v barvě bílo-červené.
Dříve byli hasiči prostě hasiči. Dnes
zde vedle sebe máme hasiče z povolání
- Hasičský záchranný sbor (HZS), spolek - Sbor dobrovolných hasičů (SDH)
a organizační složku města Stříbra - jednotku Sboru dobrovolných hasičů (JSDH).
Obě stříbrské dobrovolné skupiny hasičů
- SDH i JSDH - sídlí od roku 2014 v bývalé kotelně v Palackého ulici. Dále mají
ve správě hasičské cvičiště u řeky Mže.
Na cvičišti jsou pořádány hasičské soutěže, dětské dny, Májová jízda veteránů,
benefiční koncerty a mnoho dalších akcí.
V současné době je ve stříbrském SDH
72 členů. Z toho je 32 mužů, 19 žen a 21
mladých hasičů. Jedno z hlavních činností
SDH je vyhledávat a „zacvičovat“ možné
budoucí členy pro JSDH. Není nic lep-

šího než „vychovaný odborník“ rovnou
od útlého dětského věku. Stříbrské SDH
má v kolektivu hned tři družstva mladých hasičů ve věku od pěti do sedmnácti
let. Od roku 2013 je jejich vedoucím Tomáš Schun. Ten učí mladé hasiče týmové
práci, sportovnímu chování, základům
zdravovědy, seznamuje je s technikou
a hasičskými záležitostmi. Schopnosti vedoucího potvrzují výsledky mladých hasičů na hasičských soutěžích, kde se velmi
často umisťují „na bedně“. V loňském
roce, v sérii 10 soutěží Ligy mladých hasičů okresu Tachov, obsadili druhé místo
z jedenácti ve starší a třetí místo z devíti
v mladší kategorii. Letos už se mladí hasiči těší na novou sezónu, kterou by měli začít již v nových soutěžních dresech.
JSDH (výjezdová skupina) má 12 členů a je základní složkou integrovaného
záchranného systému. Stříbrská jednotka
je předurčena pro různorodé zásahy. Zasahuje tedy nejen při požárech, povodních
a větrech, nýbrž i při dopravních nehodách, chemických haváriích a otevírání
uzavřených prostor. Má základní znalosti
zdravovědy a je schopna poskytnout předlékařskou první pomoc. Zasáhnout umí
i při likvidaci obtížného hmyzu. Velitelem
jednotky je od roku 2011 Roman Jarabi-

ca. Činnost v jednotce vykonávají hasiči
na základě svého dobrovolného vstupu.
Jsou připraveni přijít na pomoc každému z nás 24 hodin denně 7 dnů v týdnu.
Svým profesionálním přístupem a vybavením nezasahují jen při mimořádných
událostech, ale také spolupracují s městem Stříbrem a místními organizacemi při
různých společenských akcích, jako jsou
ohňostroje, průvody, slavnosti a další.
Na pomoc nám vyjíždějí dvěma cisternami značky Tatra, dopravním automobilem Ford a terénním vozidlem Toyota.
O vozidla i další svěřenou techniku se
náležitě starají. V roce 2016 obdržela jednotka - díky podpoře nás/vás všech - titul
„jednotka roku“ v oblasti jih-západ Čech.
V nedávné době byli všichni hasiči v republice - tedy včetně těch našich - velkou
oporou při likvidaci následků orkánu Sabine. Stříbrští odklízeli stromy a zajišťovali
utržené střechy.
Děkujeme všem lidem, kteří jakkoliv
podporují dobrovolné hasiče ve Stříbře
v jejich činnosti. Hasičům přejeme jen
samé šťastné návraty z výjezdů.
Roman Jarabica

Nominace na cenu Fair Play
Český klub Fair play má za úkol vyhledávat a oceňovat sportovní činy, které
splňují požadavek čestného sportovního chování. Jeho úsilí je nasměrováno
na propagaci čestného sportovního soutěžení pod heslem „Vítězit ano, ale ne
za každou cenu“.
Ceny jsou udělovány také ve školní kategorii. Na cenu Fair Play za čestné sportovní chování jsou nominované Lucie Dohová a Viki Novotná, členky týmu starší
žáci mladých hasičů SDH Stříbro. O tom,

jestli dívky cenu získají, se rozhodne v jarních měsících na udílení cen Fair Play.
Nominované jsou za pomoc zraněné
Aničce Miltové z týmu mladších žáků
SDH Stříbro při branném závodě (okresního kola hry Plamen), který se konal
5. 10. 2019 v Boru u Tachova.
Dívky nezaváhaly a pomohly člence
druhého týmu, díky znalostem základů
první pomoci odnesly zraněnou závodnici
400m na stanoviště k pořadatelům. Věděly,
že přicházejí o důležité minuty, ale pomoc

byla pro ně zcela automatická. Tým zraněné závodnice čekala v cíli diskvalifikace za
nedokončení soutěže celého družstva. Splnili všechna stanoviště a závod dokončili
právě pro zraněnou kamarádku. Je vidět, že
v těchto dětech žije duch Fair Play. Můžeme pouze doufat, že podobných skutků
bude jen přibývat a jednou se potřeba pomáhat stane naprostou samozřejmostí.
Jana Miltová, SDH Stříbro
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MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE
Z jednání zastupitelstva 29. 1. 2020
Přítomno bylo 11 zastupitelů.
V úvodu jednání proběhla protokolární
část a následně kontrola plnění úkolů.
Zastupitelstvo poté:
Vzalo na vědomí:
Provedení opravy nesprávnosti Územního
plánu Stříbro a informaci o záměru Ministerstva obrany ČR realizovat převod vlastnického práva k některým pozemkům.
Schválilo:
Majetkoprávní úkony, například směnu
pozemků v k. ú. Stříbro za účelem vybudování infrastruktury v lokalitě Za Stadionem nebo plánovaný odkup pozemků
a budov od Státního pozemkového úřadu
za celkovou cenu 1 767 840 Kč.
Všechna navrhovaná rozpočtová opatření.
Od 01.02.2020 novou výši odměn neuvolněných členů zastupitelstva.
ZŠ Gagarinova udělení souhlasu s využitím příspěvku na provoz poskytnutém
v roce 2019 v období dvou let, a to

na rok 2019 a rok 2020, pro rok 2020 max.
do výše 1 mil. Kč.
Zastupování města Stříbra ve Společenství
měst s husitskou minulostí a tradicí pověřeným zastupitelem a členský příspěvek
města Stříbra v tomto společenství ve výši
1 Kč na osobu a rok.
Dohodu o vypořádání podílového spoluvlastnictví VHI Stříbro, Ořechová ul.
Obecně závazné vyhlášky č. 01/2020
o místním poplatku ze psů, č. 02/2020
o označování psů a č. 03/2020 o místním
poplatku za užívání veřejného prostranství.
Uplatnění možného předkupního práva
k jednomu ze tří pozemků, nabídnutým
Ministerstvem obrany ČR v k. ú. Stříbro
městem Stříbrem.
Úpravu příloh č. 1 a č. 2 včetně soupisu
majetku zřizovací listiny Základní školy
Stříbro, Mánesova 485, příspěvkové organizace.

Vyhradilo si:
Ve smyslu ustanovení § 84 odst. 4 zákona
o obcích rozhodnout ve věci vypořádání
podílového spoluvlastnictví VHI Stříbro,
Ořechová ul.
Zrušilo:
Původní Usnesení č. 30/II/15b z roku 2009
ohledně zastupování města ve Společenství měst s husitskou minulostí a tradicí.
Neschválilo:
Záměr prodeje části pozemku v k. ú. Butov za účelem zarovnání hranice pozemku
s pozemky sousedními.
Uplatnění možného předkupního práva
k zbývajícím dvěma pozemkům, nabídnutým Ministerstvem obrany ČR v k. ú.
Stříbro městem Stříbrem.
Do závěrečné diskuse se výjimečně
nikdo z řad občanů ani zastupitelů nepřihlásil a starosta jednání zastupitelstva
po necelé hodině ukončil.
Marcela Nováková

INFORMAČNÍ LETÁK SOCIÁLNÍ PRÁCE
Městský úřad Stříbro, sociální odbor
Masarykovo nám. 63, 349 01 Stříbro
http://www.mustribro.cz/
https://www.facebook.com/mustribro

Kontakty:
Tel.: 374 801 171, kancelář č. 104
Tel.: 374 801 172, kancelář č. 104

Naším základním cílem je zajistit pomoc a podporu osobám, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci způsobené oslabením nebo ztrátou schopností tuto situaci vyřešit
vlastními silami.

Řešíte některou z níže uvedených obtížných životních situací?






Rizikovou finanční situaci spojenou s dluhy, hrozbou exekucí, ztrátou bydlení nebo zaměstnání?
Způsob života spojený s užíváním drog nebo závislostí na hracích automatech?
Propuštění z výkonu trestu odnětí svobody?
Ohrožení domácím násilím nebo trestnou činností jiné osoby?
Situace seniora, osoby se zdravotním postižením či duševnímu onemocněním, která nemá
zajištěny základní životní potřeby a je ohrožena sociálním vyloučením?

Jakým způsobem vám pomůžeme řešit vaši obtížnou situaci?

 Vaši životní situaci kompletně posoudíme, můžeme vás navštívit i v místě bydliště.
 Poskytneme vám informace o sociálních dávkách a návazných službách, doprovodíme vás
na jednání s jinými institucemi.
 Pomůžeme vám získat přehled o poskytovatelích sociálních a souvisejících služeb ve vašem okolí.
 Při řešení vašeho problému spolupracujeme s dalšími službami nebo odborníky formou
odborných konzultací a pořádáním tzv. případových konferencí apod.
 Můžeme vám pomoci předcházet vzniku dalších nepříznivých životních situací.

Obraťte se na nás s důvěrou - čím dříve, tím lépe.
NEODDALUJTE ZBYTEČNĚ SVÉ PROBLÉMY!
4
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INFORMAČNÍ LETÁK PEČOVATELSKÉ SLUŽBY
Městský úřad Stříbro, sociální odbor
Masarykovo nám. 63, 349 01 Stříbro
http://www.mustribro.cz/
https://www.facebook.com/mustribro





Kontakty:
Tel.: 374 801 171, kancelář č. 104
Tel.: 374 801 172, kancelář č. 104

NEZVLÁDATE ZÁKLADNÍ ÚKONY V PÉČI O SÁM/SAMA SEBE?
POTŘEBUJETE NAKOUPIT NEBO NĚKAM ODVÉZT, DOPROVODIT?
CHCETE ZŮSTAT, CO NEJVÍCE SOBĚSTAČNÍ VE VAŠICH DOMÁCNOSTECH?
A SPLŇUJETE NAŠI CÍLOVOU SKUPINU? POKUD ANO, NEVÁHEJTE NÁS KONTAKTOVAT
NA VÝŠE UVEDENÝCH ČÍSLECH A PROKONZULTUJEME VAŠI SITUACI A JEJÍ MOŽNÉ
ŘEŠENÍ.

POSLÁNÍM PEČOVATELSKÉ SLUŽBY JE UMOŽNIT SENIORŮM A LIDEM SE ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM, KTEŘÍ SE DOSTALI DO NEPŘÍZNIVÉ SOCIÁLNÍ SITUACE, INDIVIDUÁLNÍ
PODPORU FORMOU POSKYTOVÁNÍ TERÉNNÍCH A AMBULANTNÍCH SLUŽEB PODPORUJÍCÍCH JEJICH NEZÁVISLOST A SAMOSTATNOST.
CÍLOVÁ SKUPINA





senioři - se sníženou soběstačností,
osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku nebo chronického onemocnění,
osoby se zdravotním postižením,
rodiny, ve kterých se narodilo současně 3 nebo více dětí, a to do 4 let věku.

POSKYTOVANÉ SLUŽBY






pomoc při zajištění stravy nebo poskytnutí stravy,
pomoc při zajištění chodu domácnosti,
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

CÍLEM SLUŽBY






podpora a samostatnost klientů,
udržení kvality života klienta,
podpora klienta v orientaci v jeho právech a povinnostech,
podpora samostatného rozhodování,
individuální přístup ke klientovi.

SAZEBNÍK ÚKONŮ PLATNÝ OD 1. ÚNORA 2020
1. ZÁKLADNÍ ČINNOSTI PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět		
130 Kč/hod.
f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání,
k lékaři a doprovázení zpět		
130 Kč/hod.
				
2. FAKULTATIVNÍ (DOPLŇKOVÉ) ČINNOSTI PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu - stravování, oblékání, prostorová orientace, samostatný pohyb, přesun na lůžko nebo
vozík					
130 Kč/hod.
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní
hygienu - osobní hygiena, péče o vlasy a nehty, pomoc při využití WC
					
130 Kč/hod.
c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
dovoz nebo donáška jídla			
30 Kč/úkon
7 Kč/km
pomoc při přípravě jídla a pití, příprava a podávání jídla a pití 130 Kč/hod. doprava uživatelů PS vozidlem PS			
hodinová sazba při dopravě uživatelů PS vozidlem PS
130 Kč/hod.
d) pomoc při zajištění chodu domácnosti
běžný úklid, zajištění velkého úklidu, 		
130 Kč/hod. pedikúra (ošetření nohou nad rámec běžné základní péče) 160 Kč/úkon
dohled nad dospělou osobou			
130 Kč/hod.
donáška vody(na pití např. ze studny), menší nákupy
topení v kamnech (donáška a příprava topiva), pochůzky
Pozn.: fakultativní úkony mohou být poskytovány pouze v případě, využívelký nákup							
		
115 Kč/úkon vá-li uživatel nejméně 1 úkon.
(týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti)
praní a žehlení ložního prádla 				
70 Kč/kg Maximální výše úhrady základních činností se řídí dle vyhlášky
praní a žehlení osobního prádla, popř.opravy		
70 Kč/kg č. 505/2006 Sb., v platném znění. Podrobnější informace jsou
k vyžádání na výše uvedených kontaktech.
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UPOZORNĚNÍ
Vážení spoluobčané,
dne 9. dubna 2020, v době od 10.00 do 13.00 hodin, proběhne v prostoru Střední odborné školy Stříbro a v jejím bezprostředním okolí, s odkazem na ustanovení § 17 zákona č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, taktické cvičení složek integrovaného záchranného systému. Po dobu probíhajícího cvičení bude do prostoru výcviku, z důvodu zajištění bezpečnosti, omezen přístup veřejnosti. Vlastníkům nemovitostí dotčených bezpečnostní uzávěrou
(orientačně se jedná o ulice Komenského, Havlíčkova, Smetanova, Dvořákova a chodník přiléhající k budově Střední odborné
školy Stříbro) bude cca 1 týden před cvičením předána příslušníky Policie České republiky písemná informace k průběhu
cvičení, bližším podmínkám vstupu či vjezdu do bezpečnostní uzávěry a kontaktům na kompetentní pracovníky Krajského
ředitelství policie Plzeňského kraje.
Ing. Vratislav Maňák

MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE
Dnes si připomeneme vyhlášku města
Stříbra č. 2/2015 k zabezpečení místních
záležitostí veřejného pořádku ve městě
Stříbře a na jeho veřejných prostranstvích,
o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností. Vyhláška se skládá z 4 bodů
které si společně projdeme.
Noční klid, jak všichni víme, zahrnuje ve všedních dnech dobu mezi 22:00
- 06:00 hod., navíc ve dnech pracovního
klidu platí ve Stříbře mezi 20:00 - 08:00
hod zákaz používat hlučné stroje, zařízení a jiné vytváření nadměrného hluku.
Ze zkušenosti MP Stříbro víme, že s tímto
bodem vyhlášky není ve Stříbře problém
a hlášení o rušení nočního klidu dostáváme pouze výjimečně.
Dalším bodem je zákaz používání ohňostrojů a pyrotechnických efektů na vymezených plochách, což se nevztahuje
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na oslavy příchodu nového roku. Vymezené plochy jsou v tomto případě -Masarykovo náměstí, ul. Soběslavova, ul. Pastýřská,
prostor městského parku a mnoho dalších.
Jedná se o poněkud rozsáhlejší seznam,
ale je vytvořený v zájmu ochrany zdraví a
majetku. Ze zkušenosti MP se tento bod
ve městě téměř neřešení, vyjma období
krátce po silvestru.
Dostáváme se k bodu číslo 3, a tím je
zákaz vylepování reklam, plakátů, inzercí,
oznámení a jiných zpráv na majetek města
Stříbra,. Výlep je možný pouze na určených plochách a jen s povolením Městského kulturního střediska.
Následujícím bodem je zákaz konzumace alkoholických nápojů na ulicích
a jiných veřejných prostranstvích vymezených vyhláškou. Jedná se především
o prostory městské památkové zóny a ně-

kterých přilehlých ulic - viz mapa. V tomto bodě má MP Stříbro asi nejvíce práce,
bohužel jsou mezi námi tací, kteří to nerespektují.
Posledním bodem vyhlášky je zákaz
vstupu a znečišťování vodních zrcadel
a kašny na Masarykově náměstí, včetně
kašny v prostoru jižní zahrady u budovy
radnice města Stříbra. Vstup je v tomto
případě zakázaný, aby se předešlo případným zraněním.
Více k této i dalším vyhláškám můžete
najít na stránkách města Stříbra, je důležité vědět, jaké vyhlášky jsou ve městě platné. V případě jejich porušení totiž hrozí
pokuta až 10 000,- Kč.
Michal Záprt,
strážník Městské policie
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STŘÍPKY HISTORIE
Stříbrských 100 let (část 25.)
2016 - od jarních měsíců toho roku
probíhaly práce související s novým řešením povrchu vozovek na Kostelním
náměstí a v ulicích Hradební, Jiřího
z Poděbrad (částečně i Kostelní) a Boženy
Němcové. Vyřešeny tak byly „hříchy minulosti”, kdy na přelomu 60. a 70. let byla
původní dlažba většiny ulic v okolí lostela
překryta asfaltem (zde foto č. 1 - z průběhu prací 28. 7. 2016).
2016 - ve druhé polovině roku byla
zahájena oprava a rekonstrukce severní
části městského hradebního systému
(tj. do městského parku) - akce dokončena v říjnu 2017 (foto č. 2 - z 24. 3. 2017).
16. 3. 2018 - v rámci oslav stého výročí republiky zavítal na stříbrské nádraží
„Legiovlak” připomínající podíl našich
legionářů na vzniku samostatného Československa (viz přiložený plakát).
15. 9. 2018 - v ulici Prokopa Holého
(čp. 1740) byla slavnostně otevřena nová
mateřská škola. Architekt se inspiroval
světem lodní dopravy - školka tudíž nese
přízvisko „Přístavní”. Nabízí 105 míst
pro děti předškolního věku. Snímky č. 4
a č. 5 byly pořízeny těsně před oficiálním
ceremoniálem onoho dne, přičemž obrázek č. 5 zachycuje prostor jídelny s výdejním okénkem do kuchyně.
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28. 10. 2018 - se uskutečnilo slavnostní přestřižení pásky, a tím i zprovoznění
nové lávky v městském parku, klenoucí
se pod stadionem nad Těchlovickým potokem. S ohledem na inspirativní datum
bylo navrženo pojmenovat ji „Svatováclavská“ (viz obr. č. 6).
Říjen 2018 - přibližně v polovině měsíce byla okna kostelíka Nanebevzetí Panny Marie opatřena vitrážovým zasklením
(viz obr. č. 7).
20. 12. 2018 - v rámci podvečerního
shromáždění občanů (viz obr. č. 8) bylo
veřejnosti slavnostně předáno do užívání
tzv. „Muzejní náměstí”. V dané lokalitě se
již v roce 2012 uskutečnil archeologický
průzkum. Následná samotná rekonstrukce pak probíhala od jara roku 2018 a přišla
na 13 milionů korun.
A touto předvánoční položkou si dovoluji uzavřít letmou rekapitulaci dění
v našem městě v průběhu sta let - tedy
od vzniku Československé republiky
v roce 1918 až po konec roku 2018.
Jako téma následujícího seriálu navrhuji zaměřit se na místní obchody, živnosti a malé dílny do roku 1989. Rád bych
opět uvítal spolupráci se čtenáři Zpravodaje - pokud vaše rodinné fotoarchivy
uchovávají snímky k dané problematice
(ale i jakékoli jiné ze Stříbra) kontaktujte
mne, rád si je okopíruji.
František Samec, březen 2020
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SPOLKOVÝ ŽIVOT
Horníci bilancovali rok 2019
V sobotu 15. února se uskutečnila v
restauraci Beseda ve Stříbře výroční schůze Hornicko-historického spolku Stříbro.
Schůze proběhla v již tradičním duchu.
Po přivítání přítomných zazněla hornická hymna „Hornický stav budiž velebený…“. Program schůze byl odsouhlasen,
a tak již nic nebránilo tomu, abychom si
připomněli loňský rok. Předseda spolku
R. Strankmuller zhodnotil naši činnost
v hornickém skanzenu, ve štole Prokop,
zavítali jsme vloni na 20 domácích i za-

hraničních akcí. Hornický skanzen vloni navštívilo skoro 4 000 zájemců. Světe
div se - přijali jsme nového člena spolku.
V. Krob, jako předseda revizní komise, vše
podstatné potvrdil a odsouhlasil. Svojí návštěvou nás poctil i starosta našeho města
Martin Záhoř, krátce pohovořil k plénu a
nastínil i své myšlenky a vyjádřil našemu
úsilí plnou podporu, vždyť historie našeho města je jednoznačně dána jen hornictvím, které zde vydrželo neuvěřitelných
800 let. Co máme v plánech pro letošní

rok? Festival ve Stříbře, Prešov, Žacléř,
Planou, Bohutín, Chodov, Sokolov, Pezinok, Den památek a jiné. Připravujeme
další publikaci. S jedním problémem se
bohužel potýkáme, a to je nezájem mladší
generace, ale když se porozhlédneme, asi
nejsme sami. Naší příští akcí asi bude slovenský Prešov a hornické oslavy v nedaleké Plané.
Zdař bůh
Karel Neuberger

73. motokrosová sezóna přinese republikové finále
Terén sv. Petra si v posledních letech
připisuje na své konto jednu úspěšnou
sezónu za druhou. Pořadatelům z AMK
Stříbro se daří získávat a realizovat zajímavé podniky, na které k nám rádi míří
závodníci, a to všechno dohromady zase
přitahuje diváky z širokého okolí. Nejinak
tomu bude bezpochyby také v roce 2020,
neboť připraven je pestrý a kvalitní program, kterým bude Stříbro dominovat tuzemské motokrosové scéně.
Začínáme v sobotu 25. dubna v retro
stylu, neboť se u nás představí série Classic Motocross CZ. O měsíc později se přeorientujeme na speciální stroje. V neděli
24. května u nás projedou „peklem Západu“ sajdkáry a čtyřkolky během svého republikového šampionátu. Na mistrovskou
notu si pak zahrajeme ještě jednou, protože
v atraktivním termínu 6. září se k nám
po roční pauze vrací mezinárodní mistrovství ČR v motokrosu. Už nyní můžeme fanouškům slíbit naprosto exkluzivní
zážitek, neboť nám bylo svěřeno ostře
sledované finále celého šampionátu! Na
závěr sezóny přijde oblíbená podzimní

klasika v podobě sdíleného finále přeborů
západočeského a středočeského. V neděli
29. září to pochopitelně bude znovu divácky vděčné klání na velké trati, takže
odvážní motokrosoví rytíři si budou mu-

set poradit i s rozdrážděnou „stříbrskou
bestií“!
Pořadatelé z AMK Stříbro srdečně zvou
k návštěvě. Nudit se rozhodně nebudete.
Miroslav Šimek
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VlaštOV+FFky - otevřené vyučování a filmový festival zahájí projekce filmu
V SÍTI v kině Slavia ve Stříbře
Zveme vás na třítýdenní festival
vlaštOV+FFky, který bude probíhat
od 9. do 29. března 2020 v prostorách jednotlivých mateřských a základních škol
na Stříbrsku a Konstantinolázeňsku. Během festivalu můžete nahlédnout do běžného vyučování nebo navštívit školu při
projekci dokumentárních i hraných filmů
s tématy výchovy, vzdělávání a rodiny.
Během promítání ve školách mohou vaše
děti využít tvořivé workshopy v dětské
sekci, kde bude zajištěno bezplatné hlídání - jedinou podmínkou je předchozí registrace na www.mascz.cz/vlastovky.html.
Zahájení festivalu se uskuteční v pondělí
9. 3. 2020 od 18:30 ve stříbrském kině
Slavia projekcí očekávaného dokumentu
V SÍTI, po kterém bude následovat diskuse s odborníky. Vstupné na festivalou
projekci bude mimořádně zvýhodněné
na 70 Kč. V průběhu festivalu bude mj.
možné navštívit otevřené vyučování
ve čtvrtek 12. 3. v ZŠ Gagarinova a v úterý
24. 3. v ZŠ Mánesova. Odpolední bezplatné projekce filmů nejen pro rodiče proběhnou ve Stříbře v pátek 13. 3. od 16:30
v MŠ Přístavní - Normální autistický film,
ve středu 18. 3. v ZŠ Mánesova - Děti online a v pátek 20. 3. v ZŠ Gagarinova - Inkluze. Na závěr festivalu se sejdeme opět
v kině Slavia, a to v neděli 29. 3. 2020
v 10:00 na remaku rodinného animovaného filmu - pohádky LVÍ KRÁL. Zde bude
platit jednotné vstupné 40 Kč. Více informací najdete na www.mascz.cz/vlastovky.
html. Těšíme se na vaši účast.
MAS Český Západ ve spolupráci s MKS
Stříbro a jednotlivými školami v regionu

Nový snímek Víta Klusáka a Barbory Chalupové V SÍTI popisující realitu zneužívání
dětí na internetu uvede stříbrské kino v pondělí
9. 3. 2020 na zahájení festivalu vlaštOV+FFky.
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Olympijský den letos oslaví během i Stříbro
T-Mobile Olympijský běh, který
byl několikrát v řadě zvolený nejlepší
běžeckou akcí roku, zamíří opět také
do Stříbra. Akce se uskuteční ve středu
17. června 2020, kdy přesně v jeden okamžik oslaví společně desítky tisíc běžců
na 90 místech po celé České republice
mezinárodní Olympijský den. Všichni,
kteří se chtějí do akce zapojit, se mohou
už nyní přihlásit na www.olympijskybeh.cz. Startovné je až do konce března
za zvýhodněnou cenu.
Kdy jindy se zapojit do oslav Olympijského dne, než v roce olympijských her
v Tokiu. Navnadit se na atmosféru letní olympiády je letos možné už o měsíc
dříve, a to rovnou pobyhem. Olympijská

myšlenka prostřednictvím běhu ožívá již
přes třicet let a může u toho být každý. Stačí běžecké boty a chuť vyrazit na připravené trasy. Po celé zemi se uskuteční více
na 90 běžeckých akcí. Mezi nimi nebude
chybět ani závod ve Stříbře, který nabídne trasu na 5,5 kilometru. Připraven bude
i závod o délce 600 metrů pro děti do 15
let.
Všechny běhy rozmístěné na devadesát míst po celém Česku budou mít jeden
společný cíl – jako jeden tým odstartovat
najednou v 18. hodin, a to přímo z éteru
Českého rozhlasu Radiožurnálu. Všechny
běhy se konají jako oslava celosvětového
Olympijského dne, který je zároveň výročím založení Mezinárodního olympijské-

ho výboru. Do Česka přinesl myšlenku
Olympijských běhů už před 33 lety legendární běžec Emil Zátopek.
V rámci T-Mobile Olympijského běhu
účastníci neběží pouze pro sebe, část ze
startovného jde na podporu charitativní činnosti České olympijské nadace, jež
umožňuje sportovat dětem ze sociálně
znevýhodněných rodin. V roce 2019 vybrali běžci společně pro Českou olympijskou nadaci přes 384 tisíc Kč.
Registrace do všech závodů probíhají
na www.olympijskybeh.cz. Startovné začíná na 150 Kč. Děti do 15 let běží v rámci
dětských závodů zdarma.
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Z NAŠICH ŠKOL A ŠKOLIČEK
Mateřská škola Stříbro - poděkování
Stalo se již nepsanou tradicí, že zaměstnanci firmy KERMI každoročně
přispívají finanční částkou dětem do Mateřské školy Stříbro, p.o. I letos jsme dostali krásnou finanční částku, kterou jsme

převzali od vedení společnosti. Za finanční dar bychom chtěli dětem koupit mobilní interaktivní tabuli na pracoviště MŠ
Přístavní. Jako poděkování děti ze sboru
„Notička“zapívaly několik písniček.

Finanční pomoci si velmi vážíme a děkujeme.
Za děti a učitelky MŠ Stříbro
Věra Cikánová

Děti z DDM Stříbro opět ve střelbě v Chebu bodovaly
Děti ze střeleckého kroužku při DDM
Stříbro se 9. 2. 2020 účastnily dalšího kola
soutěže Střeleckého klubu AVZO Cheb
na střelnici Myslivna u Chebu. V tomto
druhém kole se v disciplíně 2 x 10 ran
ze vzduchové pušky na 10 metrů vsedě

znovu umístnily na nejvyšších příčkách.
Kategorie do 10 let: Jan Beroun - 1.
místo, kategorie do 15 let: Jakub Zdeněk
Kejík - 1. místo, Pavel Hingar - 2. místo,
Dobroslav Beroun - 3. místo, Petr Šándor - 4. místo, Zuzana Štičková - 5. místo

a Vojtěch Michal - 8. místo z celkového
počtu 24 střelců. Další kolo soutěže se
bude konat 22. 3. 2020.
Za DDM Stříbro Zdeněk Kastl

Naše škola boří s projektem Edison bariéry
V týdnu od 27. do 30. ledna se naše
škola zapojila do mezinárodního projektu Edison. Co je Edison? Projekt EDISON spojuje mladé lidi odlišných kultur
a národností, aby se seznámili se zvyky,
tradicemi a situací v jiných zemích s hlav-
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ním cílem - bořit bariéry mezi národy
a kulturami. Hlavní motto se skrývá přímo
v názvu celého projektu:
Drive.

Internacionality. Students.
Opportunity.
Network.

Vizí projektu je tolerance a příznivé
společné soužití české společnosti s různými kulturami a národy, a to na základě
jejich porozumění a omezení předsudků
a stereotypů. Díky multikulturní atmosféře, vyvolané zahraničními stážisty, oživu-
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je výuku a zvyšuje zájem o studium mezi
žáky a studenty a učí je nebát se odlišného.
Celý projekt je zastřešen největší mezinárodní studentskou organizací AIESEC.
Co si pod tím vším představit?
Zahraniční stáže studentů z mnoha
zemí světa v českých školách, při kterých
prezentují svoji zemi s cílem bořit bariéry
mezi národy. A naše škola chtěla být součástí.
Jak celý projekt probíhal?
Po přípravném týdnu, ve kterém jsme
od projektu Edison obdrželi základní
informace o studentech, kteří naši školu navštíví, a domluvili s nimi nezbytné
organizační záležitosti ohledně příjezdu do Stříbra, ubytování, rozvrhu hodin
na naší škole, jídelníčku atd., jsme hned
v pondělí ráno s velkým očekáváním přivítali čtveřici zahraničních vysokoškolských
studentů na naší škole. Navštívili nás Zhenya - studentka mezinárodních vztahů
z Ukrajiny, Silika - naše budoucí kolegyně
v Indonésii, Ivy - původně z Hongkongu, nyní studující fyzioterapii v Austrálii
a Bartu - bývalý student vesmírného inženýrství v Itálii, nyní studující ekonomii
ve svém rodném Turecku.
Už jen setkání s těmito mladými lidmi
bylo pro naše žáky velkou inspirací. Viděli, že i oni mají ve svém životě spoustu
možností a snad si i uvědomili, že je jen
na nich, jak s těmito možnostmi naloží.
Stážisté měli pro žáky připraveny prezentace o svých zemích, národech, tradicích,
kulturách. Po celý týden navštěvovali téměř všechny třídy naší školy a snažili se
dětem svoji zemi přiblížit. A nejen to.
Děti se učily tradiční tance, seznámily
se s kuchyní těchto národů, s některými
významnými osobnostmi, památkami,
legendami a kromě angličtiny, ve které
veškeré hodiny probíhaly, nahlédly do
turečtiny, ukrajinštiny i do ostatních, pro
nás exotických jazyků. A i když byl školní
týden kvůli pátečním pololetním prázdninám o den kratší, většina tříd se stihla postupně seznámit se všemi čtyřmi studenty,
potažmo zeměmi. Kromě hodin anglického jazyka navštívili stážisté i některé další
předměty, jako dějepis, zeměpis, výchovu
k občanství, ale i hudební výchovu nebo
tělesnou výchovu. My jsme jim na oplátku
předvedli výuku v nejnižších ročnících,
Anglický klub i školní pěvecký sbor.
Samozřejmě, že jsme naší návštěvě
chtěli ukázat nejen školu, ale i celé měs-

to Stříbro a strávit se studenty volný čas,
při kterém bychom si my, učitelé, měli
možnost s nimi více popovídat. Hned
v pondělí odpoledne jsme proto vyrazili na procházku městem, při které
jsme stážisty seznámili se stříbrskými
památkami. Rádi jsme přijali pozvání
od starosty Martina Záhoře, který nás
spolu se studenty provedl radnicí, stručně pověděl něco málo z historie města
a na závěr podaroval zahraniční návštěvu
upomínkovými předměty s přáním příjemně prožitého týdne v našem městě.
Tím naše kulturní část projektu zdaleka
nekončila a hned druhý den jsme pozvali čtveřici studentů na turnaj v bowlingu,
kde zavládla příjemná, neformální atmosféra. I medaile se rozdávaly (čokoládové)! Ale co by to bylo za prezentaci
našeho rodného kraje, kdybychom vynechali ochutnávku piva?! Právě tou jsme
zakončili náš „edisonský“ týden. Pan ředitel chtěl pozvat studenty do typicky české restaurace na české pivo. Posezení to
bylo velmi milé, přátelské. Rádi jsme se
dozvěděli i něco více o soukromém životě
našich stážistů, o jejich rodinách, studiu,
budoucích plánech a došlo i na pracovní
téma - školství, školské systémy jednotlivých zemí a jejich úskalí. A hlavní cíl večera byl též splněn - pivo ochutnáno. I když,
většina studentů zůstala u nealko verze.
Celý týden byl pro nás, kteří jsme se
projektu aktivně účastnili, náročný. Ale

rozhodně stál za to! Nejen proto, že byl
plný konverzace v angličtině, při níž děti
během týdne postupně ztrácely ostych
a konverzovaly se studenty i o přestávkách, ale i proto, že naši žáci viděli a zažili,
že se všichni k sobě můžeme chovat slušně
a tolerantně bez ohledu na to, jaké jsme
národnosti a jakou řečí mluvíme.
					
Za projektový tým
Mgr. Michaela Erbesová
(v článku částečně použit text ze stránek
organizace AIESEC)
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Lyžaři z Mánesky na Šumavě
Ve dnech 9. - 14. 2. 2020 se žáci 7.
a 8. tříd naší školy zúčastnili již tradičního lyžařského kurzu na Špičáku. Skvělé ubytování jim opět poskytla chata TJ
Slavoj. Orkán Sabina všem hned první
den zkomplikoval nejen lyžování - Špičák
a celé jeho okolí bez elektřiny (bez wi-fi
a internetu!), pobyt na chatě se svíčkami
a následné sněžení a silný vítr. Velmi náročné počasí zaznamenali v parodii na píseň Tisíc mil:
Ujeli jsme jen pár mil, Šumava je teď
náš cíl, Špičák, Slavoj, Luboš tady vítá nás.

A Alpa louka, čerstvý sníh, můžem o tom
stále snít, Sabina - déšť tu a vítr máme zas.
Oblouk vlevo – vpravo znám, hrany lyží cítit mám, sice sjezd je užší, my však nadšení.
Ten vítr, mráz nám šlehá tvář, všem „rája“
mňam a Javor v zář, bílo už, tím sněhem
cesty zaváté.
Další dny se ale počasí postupně vylepšovalo, napadl čerstvý sníh a všichni
trénovali, aby ve čtvrtek mohli společně
závodit ve sjezdu a slalomu. Nejlepšími
lyžaři se stali: Jan Pittr, Daniel Čeček, Jakub Vykoupil, Sára Petrláková a Eva Bra-

hová (7. B), Aleš Kodym a Šárka Hradová
(7. A), Jan Machala, Adéla Benediktová
a Eva Dybalová (8. A), Kateřina Nováková
a Dominika Kepková (8. B).
Protože nebylo dost sněhu na biatlon,
všichni si na chatě vyzkoušeli alespoň
střelbu s laserovou puškou.
S lyžařským pozdravem SKOL instruktoři:
Mgr. Václav Dedek, Mgr. Klára Kastlová
a Mgr. Jana Peteříková

Polovina je za námi, a zase s chutí do hudby
Na závěr prvního pololetí pořádá
Základní umělecká škola ve Stříbře již
tradičně Pololetní koncert v sále Regionálního muzea Kladrubska na náměstí
v Kladrubech. Tentokrát se konal ve středu 29. ledna od 17 hodin. Zájem malých
hudebníků zahrát si na výjezdním koncertě, byl veliký, a tak byl koncert velmi pestrý. Představili se nejen zpěváci, klavíristé,
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flétnisté, klarinetista a saxofonisté, ale také
pěvecké duo nebo Soubor dřevěných nástrojů. Tři zpěvačky na koncertě předvedly
svůj program připravený na krajské kolo
pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek.
A všichni sklidili za předvedení nacvičených skladeb zasloužený potlesk publika
v zaplněném sále a pochvalu svých učitelů.
Pololetní koncert se nesl v uvolněné, svěží

atmosféře, posluchači odcházeli spokojeni
a možná i s písní na rtech.
Do druhého pololetí Základní umělecká škola Stříbro vplula dalším již tradičním koncertem. Matiné žáků ZUŠ Stříbro
se konalo v neděli 9. února od 11 hodin
v přednáškovém sále Západočeského muzea v Plzni. Nádherné secesní prostředí
motivovalo žáky k výborným výkonům.

Stříbrský zpravodaj 3/2020
Velký prostor dostali tentokrát klavíristé
a kytarista, kteří se chystali na okresní kolo
soutěže MŠMT ve hře na klavír a ve hře na
kytaru. Předvedli celé své soutěžní programy a byli odměněni velkým potleskem
a uznáním publika. Koncert s převahou

klavírní hudby vyšperkovali již uvedený kytarista a také tóny zpěvu, klarinetu,
baskřídlovky a elektrofonických kláves.
O úvod koncertu se postaralo dechové
duo a také závěr patřil Souboru dřevěných
nástrojů. Mladí muzikanti si celé dopoled-

ne užili a kouskem své hudební pohody,
kterou přenesli i do publika, obdarovali
své posluchače. Ať se jim v soutěžích daří!
Mgr. Hana Bezděková
učitelka ZUŠ Stříbro

Velký úspěch kytaristy a klavíristů v soutěži ZUŠ
V okresním kole soutěže základních
uměleckých škol vyhlášené MŠMT získal
ve hře na kytaru ve III. Kategorii žák ZUŠ
Stříbro Lukáš PÍSEK 1. místo a postoupil
do krajského kola.
Soutěž se konala v Plané a žák je ze třídy učitelky Marty Cábové.

V okresním kole stejné soutěže ve hře
na klavír v 0. kategorii získal 1. místo s
postupem do krajského kola Vít VALENTA a ve II. kategorii rovněž 1. místo s postupem do krajského kola Eliana MÖLLEROVÁ. Oba postupující jsou ze třídy
učitelky Zuzany Fryčkové.

Klavíristé (zleva):
Vít VALENTA, Eliana MÖLLEROVÁ, Kristýna ZÁHOŘOVÁ, učitelka Zuzana FRYČKOVÁ,
Pavel LUKEŠ, učitelka Mgr. Hana BEZDĚKOVÁ, David HLIBOKÝ

Ve II. kategorii získal 2. místo Pavel
LUKEŠ. Ve III. kategorii získala 1. místo
také Kristýna ZÁHOŘOVÁ a v IX. kategorii 1. místo David HLIBOKÝ.
Pavel, Kristýna a David jsou ze třídy
učitelky Mgr. Hany Bezděkové.
Soutěž se konala v Tachově.

Lukáš PÍSEK
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Velký úspěch žáků ZUŠ Stříbro v pěvecké soutěži Karlovarský skřivánek
Ondřej TOLAR postoupil z krajského
kola pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek, které se konalo 6.2.2020 v Plzni
v kategorii C1 do celostátního kola
do Karlových Varů.
V kategorii C2 je prvním náhradníkem
na postup. V obou kategoriích byl nejmladším účastníkem.
Ondřej je ze třídy učitelky Mgr. Evy
Skalové.

ze třídy učitelky Mgr. Evy Skalové sice nepostoupily, ale podaly výborný výkon.

Všechny soutěžící ze Stříbra doprovázela na klavír učitelka Mgr. Hana Bezděková.

Zuzana PETRLÁKOVÁ vyhrála kategorii C2 a postoupila rovněž do celostátního kola do Karlových Varů.
Zuzana je ze třídy učitelky Mgr. Kristýny Radačovské.
Další soutěžící ze Stříbra v kategorii
A2 Nikol Haasová ze třídy učitelky Mgr.
Kristýny Radačovské a Natálie Bronecová

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA STŘÍBRO
VE SPOLUPRÁCI SE ZAPSANÝM SPOLKEM
ZLATÍČKA ZE STŘÍBRA a MĚSTEM STŘÍBREM,
ZA PODPORY PLZEŇSKÉHO KRAJE,
POD ZÁŠTITOU STAROSTY MĚSTA STŘÍBRA MARTINA ZÁHOŘE
A SENÁTOTA PČR MIROSLAVA NENUTILA

pořádá

v neděli 19. dubna 2020 ve 14 hodin
v Kulturním domě ve Stříbře

XXVII.
PŘEHLÍDKU

MLÁDEŽNICKÝCH ORCHESTRŮ
vystoupí :

ZLATÍČKA ZE STŘÍBRA – ZUŠ STŘÍBRO
BIG BAND KONZERVATOŘE PLZEŇ
TREMOLO ZUŠ TŘEMOŠNÁ
uvádí: Jaroslav KOPEJTKO

mediální partner
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA STŘÍBRO, GAGARINOVA 1039,
příspěvková organizace
Chcete-li strávit příjemné odpoledne
a dozvědět se o práci našich žáků a učitelů něco více,
jste srdečně zváni na

DEN
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ,
který se koná dne 20. března 2020
od 15.00 do 18.00 hodin.
žáci a učitelé z Gagarinky

placená inzerce
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Vernisáž v knihovně
Ve středu 5. února se v knihovně uskutečnila vernisáž výstavy fotografií stříbrského fotoklubu. Tentokrát výstava nemá
žádné jméno, fotografové vystavují své
oblíbené, v minulém roce pořízené fotografie bez jednotného tématu. Každý návštěvník si zde najde své. Příjemný večer
v knihovně zpestřili svými výkony žáci
stříbrské ZUŠ ve Stříbře s panem učitelem
Milošem Matějkou, kteří zahráli krásné
melodie na flétničky, příčnou flétnu a kytaru. Fotografie si můžete v oddělení pro
dospělé prohlédnout do 26. března. Jste
srdečně zváni.
Vaše knihovnice
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Knihovnice doporučují

Bohemia - Jan Svěrák
Začíná nové milénium a nadějný český režisér Ivan se srdcem floutka, rodinou na krku a hlavou v oblacích
sní o tom natočit film v Hollywoodu. Náhoda mu přihraje do cesty o pár let starší britskou producentku,
a protože si padnou do oka, začíná jeho sen dostávat reálné obrysy. Stačí překonat manželčin nesouhlas
a pár nečekaných kulturních rozdílů a může dobýt celý svět. Anebo se v něm ztratit.

Žena filmového kritika
Facebookové příspěvky Ženy filmového kritika, jejichž autorka za ně byla nominovaná na prestižní literární cenu Magnesia Litera (a přesto si přeje zůstat v anonymitě), jsou vtipným, ironickým i nekompromisně sebeironickým - a nezdráháme se napsat až allenovským - nahlédnutím do rodinného soužití ženy
a muže. Což většina lidí nad 30 let nejspíš důvěrně zná. Co však už nezná, jsou specifika soužití ženy se
zvláštním druhem muže: filmovým kritikem. Texty svými ilustracemi doprovodila umělkyně s pseudonymem Toy_Box, pozoruhodná, neuhýbající a mimořádně talentovaná ilustrátorka, malířka a komiksová
autorka.

Citový život zvířat - Peter Wohlleben
Starostlivě pečující veverky, věrně milující krkavci, soucitné myšky a truchlící laně - také si tyto city spojujete jen s lidmi? Peter Wohlleben, lesník a autor bestsellerů, člověk s vášnivým zaujetím pro přírodu,
čtenáře opět přivádí v úžas, tentokrát nad netušeně bohatým emočním světem zvířat.
V této knize nám Peter Wohlleben zprostředkovává nejnovější vědecké poznatky a prokládá je poutavými
příběhy a vlastními prožitky. Dozvídáme se tak velice čtivou formou o dosud málo prozkoumaných, avšak
nanejvýš rozmanitých citech a chování lesních i domácích zvířat. A tu si rázem uvědomíme, že zvířata jsou
nám mnohem blíž, než jsme kdy tušili. Fascinující, poučné a místy až neuvěřitelné!

Dědečkové - Pavel Čech
Tato knížka byla napsána na počest všech dědečků bývalých, současných i budoucích a v tomto ohledu je
v rámci české literatury i českého komiksu unikátní. Autorem poetických a nápaditých komiksů je Pavel
Čech - tajný člen Rychlých šípů, indián, rekordman v rozdělávání ohně třecími dřívky, bývalý hasič, otec
dvou synů - a také malíř, spisovatel a jeden z nejvýraznějších domácích autorů komiksu.

Jak bacit bacila? - Daniela Krolupperová
Když tě pálí v krku nebo bolí ucho, znamená to, že se do tvého těla dostaly zlomyslné mrňavé potvůrky,
které tam chtějí řádit a zadělat na pořádnou chorobu. Naštěstí ale máme v těle stejně miniaturní pomocníky, kteří svádí s bacily a viry lítý boj o naše zdraví. Co všechno se v tu chvíli v těle děje, jak spolu takzvaní
dobroníčci a zlostníčci bojují a co můžeme udělat pro to, aby to dobře dopadlo, se dozví děti ve vtipném
a napínavém vyprávění známé české autorky knih pro děti. Určeno dětem od 7 let.
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Brezen
Březen, měsíc rašících břízek a začínající
březosti zvířat. Pravě zde můžeme hledat, co
stojí za krásným českým názvem pro tento
měsíc - BŘEZEN. V období kolem 21. března přejde Slunce na své cestě přes světový
rovník. Přejde z jižní polokoule na severní
a postupně nám přinese teplo a víc prosluněných dní.
Tak nevím, vážení čtenáři, jestli bychom
se v současné době mohli spoléhat na staletí
prověřené pranostiky. Nějak se nám to klima mění. Leč budeme věřit, že se pranostika „Březen, za kamna vlezem”, splní a hned
na ni naváže pranostika „Jestli březen
kožich stáhl, duben pro něj zase sáhl.”
Občas se stane, že nám březen a duben
ukáží ještě dny mrazivé, hlavně v ranních hodinách. Jak já toho období miluji.
V dubnu ráno do práce v kabátě a odpoledne mnohdy s krátkým rukávem, občas jsem to šeredně odskákala a ulehla
s angínou. Nu, nedbala jsem na řeč své babičky, která tvrdívala, že jarní slunce je zrádné, do postele mě zpět stáhne.
Pomalu vstupujeme do března a tělu
chybí některé důležité látky, což se projeví mnohdy právě nastydnutím, nebo tou
angínou. V tomto období, jak si pamatuji, nechybělo na stole kysané zelí, česnek,
nebo hodně brambor v různých úpravách.
Kyselé zelí se mnohdy objevovalo v tzv. nenápadných formách, ale bylo. V kuchyni se
upřednostňovala zelenina a produkty v té
době dostupné. Velmi častou potravinou byl
např. pórek. Stále je zima a v zimě bychom
neměli zapomínat zahřívat tělo i zevnitř
a to potravinami, které jsou teplem upravené.
K tomu nejlépe sloužily horké husté polévky.
Recepty sem dnes dávat nebudu, ale
jen poradím. Snažte se jíst sezonní domácí potraviny a ne ty, co se sem vezou
v podpalubí lodí a nikdy nedozrají do své
konečné zralosti, a tudíž nikdy nemají takový obsah vitamínů, jaký mají mít. Naše sezónní potraviny jsou na tom jinak. Dojdou
zde do své zralosti a nabídnou Vám spousty
vitamínů a prvků, které tělo právě v předjaří
potřebuje. Řiďte se přírodou a tzv. selským
rozumem. Vždy jsme vyrůstali na domácích produktech a byli jsme relativně zdravá
populace. Vezměte si například velikonoční
jídla, kolik je v nich vitamínů z naší přírody.
Všechna tato jídla stojí na moudrosti našich
předků, protože právě velikonoční menu
bylo po dlouhé zimě plné dobrých a potřebných látek pro tělo oslabené zimou. I vejce
jsou v tuto dobu plná vitamínů, díky tomu
z čeho je slepice v tento čas tvoří. Začíná
rašit tráva, a tak se vitamíny promítnou
do kvality vajec, proto se všechna vejce z ve-

likonočního stolu vždy zpracovala.
Udělejte si polévku ze špenátu, dejte si
dobrou bramborovou kaši s obalovanou
růžičkovou kapustou. Kupte si pořádný
flák hovězího masa, protože v tuhle dobu
je nejlepší, něco popásl dobytek na podzim
na pastvinách a byl dobře dokrmován přes
zimu. Naopak drůbež v tomto měsíci není
dobrá. Teprve se začne klubat a dorůstat. :o)
A mraženou ? Toť otázka chuti.
Jeden recept na jarní detox a přísun vitamínů sem dám. Je to špenátové smootie. Do
nádoby dáme velkou hrst špenátových listů,
3 rajčata nadrobno, 2 dcl jablečného džusu,
rozmixujeme, opepříme čerstvě pomletým
pepřem a dosladíme lžící medu.
Nutný je i pohyb, a tak, kdo má zahradu,

placená inzerce

neměl by otálet. Tady nás čeká spousta práce. Pokud nepřinesla paní Zima dost vláhy,
musíme začít zalévat. Až pominou mrazy,
dejte se do čištění záhonů a u okrasných
dřevin odstraňte suché, umrzlé a jinak poškozené větve.Vyčistěte skalku a jezírko.
Prokypřete záhony a přidejte kompost pro
zlepšení kvality půdy.
Pokud se Vám umístění dřeviny někde
nelíbí, je právě čas na její přesazení.
Práci si člověk vždy najde, ale nic se nemá
přehánět. Až půjdete ze zahrady domů, budete jistě spokojeni, ale nezapomeňte se
prohřát, dejte si dobrou polévku a dobrý čaj,
nebo kafe se lžičkou skořice.
Přeji Vám krásné březnové dny .
Hana Štollová
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PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek
prodává slepičky z našeho chovu typu

typu Tetra hnědá, Dominant ve všech barvách,
slepičky Green Shell-typu Araukana
Dark Shell-typu Maranska
Stáří 15 - 19 týdnů
Cena 169 - 219,- Kč/ ks
Prodej: 15. března 2020
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

Raiffeisen stavební spořitelna
přijme
na své
poradenské
místo
Raiffeisen
stavební
spořitelna
ve Stříbře
přijme na své poradenské místo ve

FINANČNÍHO
SPECIALISTU

Stříbře finančního specialistu.
Podmínkou je středoškolské

Podmínkou je středoškolské
vzdělání a skvělé komunikační
schopnosti.Nabízíme
Nabízíme zajímavé
schopnosti.
zajímavé
výdělky
pracovnídobu,
dobu,
kterou
výdělky aa pracovní
kterou
si
si budete sami plánovat.
vzdělání a skvělé komunikační

budete sami plánovat.

Volejte na 603 843 904
Volejte na 603 843 904
Ing. Jaroslav Wisura
Ing. Jaroslav Wisura
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Pár zajímavostí o výrobě a recyklaci plechovek.
Věděli jste, že... ?
Pití piva je zakořeněno v české kultuře, společnosti a historii,
proto je pivovarský průmysl považován za součást národního
dědictví. Zavedení zákazu kouření a další omezení českých
restaurací ovlivnilo zvyky spotřebitelů. Konzumenti piva stále
častěji přecházejí na pití piva doma. To vedlo k růstu plechovkového piva, což vyvolalo větší poptávku po hliníkových nápojových plechovkách.
Globální průmysl výroby hliníkových nápojových plechovek je velmi konkurenční. Střední a východní Evropa se
v tomto neliší. Mezi hlavní světové výrobce, mimo společnosti
CANPACK, patří také: Ball, Ardagh, Crown. Odhadovaná
hodnota trhu s plechovkami v České republice dosahuje přibližně 70 milionů eur.
Uhlíková stopa plechovky obecně závisí na úrovni recyklovaného obsahu v použitém hliníku pro jeho výrobu a na zohledněné fázi životního cyklu. Recyklace hliníku vyžaduje
o 95 % méně energie než jeho výroba ze suroviny. Méně energie
znamená menší uhlíkovou stopu. Za zmínku stojí skutečnost,
že hliník je stálý materiál, což znamená, že může být recyklován neomezeně. Míra recyklace hliníkových plechovek v Evropě již v roce 2015 dosáhla 73,6 % * a dále roste.
Ve společnosti CANPACK aktivně podporují recyklaci
obalů prostřednictvím různých vzdělávacích kampaní. Jedna
z předních evropských organizací se zastoupením také v České
republice je organizace Každá plechovka se počítá (Every can
count).
Kromě toho bude uhlíková stopa plechovek vyrobených
ve Stříbře snížena různými energetickými a materiálovými řešeními. Skutečnost, že výroba plechovek probíhá v těsné blízkosti hlavního zákazníka, tj. Plzeňského Prazdroje, významně
sníží emise způsobené dopravou.
Všichni dodavatelé hliníku pro CANPACK používají
recyklovaný materiál. Úroveň recyklovaného obsahu závisí
na jejich technologii a dostupných recyklovatelných materiálech. Obecně očekáváme, že v budoucnu poměr recyklovaného
materiálu poroste s tím, jak rychle roste povědomí spotřebitelů, vlád a průmyslu. Recyklace hliníku vyžaduje o 95 % méně
energie, než jeho výroba ze suroviny a zároveň přináší finanční
i environmentální výhody.
Nová výrobní linka společnosti CANPACK v blízkosti pivovaru přispěje k výrazným úsporám CO2. Odhadujeme, že kratší
vzdálenost mezi zařízením na výrobu plechovek a pivovarem
uspoří cca 1 721 600 km ročně, což znamená snížení emisí
skleníkových plynů o 1 404 056 kg CO2 - což odpovídá roční
absorpci CO2 od 187 207 stromů.
Všichni dodavatelé hliníku pro CANPACK používají
recyklovaný materiál. Úroveň recyklovaného obsahu závisí
na jejich technologii a dostupných recyklovatelných materiálech. Obecně očekáváme, že v budoucnu poměr recyklovaného
materiálu poroste s tím, jak rychle roste povědomí spotřebitelů,
vlád a průmyslu.
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Ve skupině CANPACK se snaží poskytovat zákazníkům nejvyšší kvalitu produktů a služeb. V kvalitě nedělí kompromisy.
Kvalita surovin hraje důležitou roli v dodávce produktů nejvyšší
kvality. Proto vždy spolupracují s dodavateli, kteří dokážou splnit
standardy kvality CANPACK. Pokud je to možné, a v převážně
většině tomu tak je, preferují spolupráci s evropskými dodavateli.
Nová linka společnosti CANPACK bude vybavena nejmodernějšími řešeními a zařízeními dostupnými na trhu. Stroje budou
vybaveny redukcí úrovně zvuku pro snížení vnitřního a vnějšího hluku. Vnitřní systémy budou vybaveny řešeními pro úsporu vody. Kde to bude možné, bude se voda používat opakovaně.
Celý závod bude používat LED osvětlení, stejně jako pokročilé
ventilační systémy ve výrobní hale, zavlažovací systémy ve skladu a výrobní hale, jakožto i materiály snižující spotřebu energie
a redukující hluk. Samozřejmě všechny parametry jsou schváleny přislušnými úřady České republiky.
www.canpack.com/cz

placená inzerce

Stříbrský zpravodaj 3/2020

Realitní kancelář RVA
Pobočka Stříbro, Dostojevského 189
Telefon: 721 854 706

Byt 2+1, Stříbro, Gagarinova ul.
1.550.000,- Kč (Prodáno)

Byt 4+1, Stříbro, Nerudova ul.
2.100.000,- Kč (Rezervováno)

Byt 2+1, Stříbro, Gagarinova ul.
1.270.000,- Kč (Prodáno)

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

2

Byt 2+KK, 67,67 m , Heřmanova Huť
2.599.943,- Kč

Byt 1+kk, 43,09 m , Heřmanova Huť
1.577.860,- Kč

2

Vážení čtenáři,
jistě jste si všimli,že naše nabídka nemovitostí, které inzerujeme, je velmi malá. Není to
proto, že nic neděláme - spíš naopak! Daří se nám prodávat rychle, takže se u nás
nemovitosti na prodej moc "neohřejí". Doba je stále pro prodej příznivá. Kromě
nemovitostí, které inzerujeme, se nám daří prodávat i nemovitosti, které se do inzerce ani
nedostanou - buď najdeme kupce dřív, než je zveřejníme, nebo si majitel (prodávající)
zveřejnění nepřeje - i s tím umíme pracovat, protože máme dost poptávek. V současné
době máme mj. zájemce o koupi všech velikostí bytů ve Stříbře, zájem je i o rodinné domky
ve Stříbře a okolí. Uvažujete-li o prodeji nějaké nemovitosti, navštivte nás v naší pobočce
ve Stříbře, Dostojevského 189 (naproti hračkárně POMPO) nebo zavolejte na tel.č. 724 249
276.
Hana a František Kubincovi
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

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

Rod. dům (pension) Konstantinovy Lázně Zánovní rodinný dům Přehýšov, okr. PS

RD (chalupa) Holostřevy

Rod. dům Stříbro, Palackého Rod. dům Stříbro, Jiráskova

RD (chalupa) Olešovice

Cena: 3.190.000,- Kč Cena: 2.950.000,- Kč Cena: 3.390.000,- Kč Cena: 3.590.000,- Kč

Rekreační chata Butov

Cena: 1.390.000,- Kč

Kom. objekt s byty Ostrov

Cena: info v RK

RD Horní Kozolupy - Vlčkov

Rod. dům Stříbro, Husova

Cena: 3.490.000,- Kč Cena: 2.995.000,- Kč

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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Filmové postřehy Laca Kajaby
Milé divačky a diváci,
„Jaro je tady!”- jak by řekl Bubu, kamarád
Médi Bédi z legendárního filmu (1964),
takže ano, zima je (kalendářně) pryč,
a proto budeme rádi, když vaše kroky budou směrovat i do našeho kina. Mezi jiným můžete uvidět:
Pokračování úspěšných filmů je kolikrát
diskutabilní, ne vždy se úplně povede.
Co bude platit v případě Bobulí, díl třetí?
Komedie Bobule z roku 2008 byla docela fajnová záležitost a trošku nečekaný
hit, 2Bobule (2009) už se tak nepovedla,
leč diváci do kin znovu chodili v hojném počtu. Dalo se tedy čekat, že budou
i 3Bobule. Ano, a jsou zde, s českou
premiérou 12. 3. V hlavních rolích se přirozeně vrátí Kryštof Hádek jako Honza
a Tereza Ramba (Voříšková) coby Klára,
jejichž vztah zasáhla krize, ačkoliv se stali rodiči dvojčat a majiteli vinařství. Žijí
odděleně a příběh by se měl primárně zaměřit na renesanci jejich lásky. Honza se
za dramatických okolností po letech se-

tkává s kumpánem Jirkou (Lukáš Langmajer). Ten se nadšeně hrne do návštěvy
Moravy, aby pomohl se sklizní, které samozřejmě vůbec nerozumí. Zatají přitom
Honzovi, že svého pubertálního syna
Kubu, který cestuje s nimi, unesl, a k
tomu utíká před dluhy, které stihl nasekat
za dobu, co se neviděli. Rejža je (a to budí
lehounce zvědavost…) Martin Kopp, který debutoval s filmem Bajkeři (2017)
Co říká Kryštof Hádek o moravském víně?
- „Za těch 12 let, co tam jezdíme, se
ze mě stal ten, co rozpozná kvalitu. Stále se mi ale stává, že v obchodě sáhnu
po lahvi se špatným obsahem. Mora-

vu mám moc rád, stejně jako lidi tam,
ale nejezdím tam cíleně za vínem, to ne.
Na druhou stranu, když už tam jsem, tak
si nějakou tu skleničku rád dám. Je něco
úplně jiného, když vám ji nalévá vinař
ve svém sklípku a vy si s ním u toho krásně povyprávíte, než když si koupíte láhev
v krámě“.
Tož synci a cérky, vzhůru na 3Bobule !
Snímek Šarlatán inspirovaný skutečným osudem lidového léčitele Jana Mikoláška poskytne příležitost také pro osmnáctiletého syna hlavního představitele,
Josefa Trojana, který hrdinu s výjimečnými schopnostmi ztvární v mladším věku
(jinak se tam objeví epizodně i další syn
František). Léčitelova asistenta ztělesní
slovenský herec Juraj Loj.
Příběh muže, jenž pomohl podle dobových zdrojů více než pěti milionům pacientů, se odehrává během několika desetiletí. Mikolášek bez ohledu na dobu
a režim, bez lékařského vzdělání a bez
předsudků léčí nemocné ze všech společenských vrstev, i když sám bojuje s vnitřními démony.
„Léčitelství mě vždy zajímalo. Mikolášek
byl neuvěřitelně chytrý, intuitivní, ale zároveň racionální diagnostik, který dokázal
bylinkářstvím lidem skutečně neuvěřitelně pomáhat,“ řekla režisérka Agnieszka
Hollandová o postavě, která prochází velkou částí 20. století.
„Jde o příběh člověka výjimečného, ale zároveň velmi nejednoznačného. Ví, že zachraňuje životy, ale zároveň si uvědomuje,
že potřebuje pomoct i sám sobě. A svár
v něm je další dramatickou linkou příběhu. Byla to asi nejsložitější postava, jakou
jsem kdy ve filmu hrál. Zvláštní a velmi
rozporuplná. Mikolášek je během jedné
scény schopen sympatie získat a hned je
zase ztratit, a to se obrátí třeba třikrát. Což
může být pro diváka velmi zajímavé,“ dodal Ivan Trojan.
Šarlatán zaujal organizátory Berlínského mezinárodního filmového festivalu
natolik, že se mu dostalo pocty uvítat na
jeho světové premiéře 27. února (česká je
26. 3.) diváky právě tady. „Myslím, že je
to důležitá zpráva pro film samotný a zároveň je to vzkaz pro diváky, že je to dílo
nadprůměrné a stojí za to ho vidět,“ řekl
Ivan Trojan. „Považuji to za velký úspěch
pro český film. Dodnes nedokážu pochopit, že jsem toho mohl být součástí. Jsou
to nezapomenutelné okamžiky a jsem

moc hrdý na všechny, kteří na Šarlatánovi
pracovali,“ dodal Josef Trojan, který otce
do Berlína doprovodí.
Do tuzemských kin jde pod sáhodlouhým
názvem Birds of Prey (Podivuhodná proměna Harley Quinn), ale komiksoví
fanoušci jej rozklíčují lehce. Harley Quinnová je přece postava z batmanovských
komiksů - a tím je dán i okruh publika.
Vůdčím znakem filmu je totiž přepjatost,
jež se týká i Margot Robbie v titulní roli,
nucené k pitvoření, křenění, šklebení,
žvatlání a diblíkovskému rošťačení. Stylizace od figurek přes prostředí po kostýmy
je tak moc „cool“, že už jaksi nejsou ani
emoce, ani vtip. Nadto neustálé komentování či přeskakování v čase - „vyprávím
to špatně, musím se vrátit“ - působí nejen
únavně, ale také chaoticky. Vše se zkrátka
podřizuje zážitku, kterému fanoušci říkají
„jízda“, bez ohledu na to, že je to jízda bezduchá, že ústřední zápletka kolem honby
za diamantem nemá hlavu ani patu a že z
úvodní slibné sebeironie zlomených srdcí
ve stylu Bridget Jonesové se brzy vyklube
obyčejná krvavá gangsterka. Trochu výše
dotlačí ženskou novinku paradoxně muž.
Protože v nevázané, morálně sporné ptákovince má McGregorův nažehlený psychopat okamžiky, kdy se zastaví tep, zatají
dech a z paměti se vynoří Joaquin Phoenix
v loňském Jokerovi coby důkaz, do jakých
výšin se může i komiksový odkaz vyšplhat. Moc drsný pro děti, málo akční pro
dospělé.
Tak na shledanou příště!

Laco Kajaba
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Doplňte citát od Boženy Němcové: „LÁSKA JE NEMOC, KTERÁ SE …. viz tajenka.

30

Stříbrský zpravodaj 3/2020

Brezen 2020
V sekci program kina můžete provést rezervaci.

2. 3. Po
5. 3. Čt
7. 3. So
9. 3. Po
10. 3. Út
16. 3. Po
17. 3. Út

19.00 				

www.mks-stribro.cz

ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK

Přístupnost od 12 let
KOMEDIE, ROMANTICKÝ - ČR, SK 			

Přístupnost od 15 let
AKČNÍ, KRIMINÁLNÍ - USA - titulky			113 min		Vstupné 120,-Kč

10.00 				JEŽEK SONIC
KOMEDIE - USA 					

18.30 		

		

99 min

V SÍTI

Přístupnost od 15 let
DOKUMENT - ČR 					

Vstupné 130,-Kč

FILMOVÝ MINI FESTIVAL
100 min		

Vstupné 70,-Kč

19.00 				
BIRDS OF PREY (PODIVUHODNÁ		
Přístupnost od 15 let			 PROMĚNA HARLEY QUINN)
AKČNÍ, DOBRODRUŽNÝ, KRIMINÁLNÍ - USA

109 min		

Vstupné 130,-Kč

103 min		

Vstupné 130,-Kč

19.00 				3BOBULE
KOMEDIE - ČR

					

14.00 				
Přístupnost od 15 let
ROMANTICKÝ - ČR, SK

PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST

				

19.00 				

22. 3. Ne

10.00 				FRČÍME

29. 3. Ne

Vstupné 110,-Kč

19.00 				GENTLEMANI

19. 3. Čt

27. 3. Pá

90 min		

Přístupnost od 12 let
THRILLER, HOROR - USA - titulky

107 min		

Vstupné 60,-Kč

TICHÉ MÍSTO: ČÁST II
			

98 min		

Vstupné 130,-Kč

ANIMOVANÝ - USA					112 min		Vstupné 120,-Kč

19.00 				

ŠARLATÁN

10.00 				

LVÍ KRÁL

ŽIVOTOPISNÝ, DRAMA, HISTORICKÝ 		
- ČR, SK, PL, IRSKO

RODINNÝ, DOBRODRUŽNÝ, ANIMOVANÝ - USA

118 min		

Vstupné 130,-Kč

FILMOVÝ MINI FESTIVAL
118 min		

Vstupné 40,-Kč

VYUŽIJTE MOŽNOSTI PŘEDPRODEJE V MKS - KINĚ SLAVIA STŘÍBRO
31

Stříbrský zpravodaj 3/2020

SOUHRN AKCÍ NA BŘEZEN 2020
5. 3.

18.30 - EXPEDIČNÍ KAMERA 2020

BOULDERCLUB DDM

9. 3.

18.30 - ZAHÁJENÍ MINIFESTIVALU - DOKUMENT V SÍTI

KINO SLAVIA

12. 3.

19.00 - NEPÁL 2019 - EXPEDICE AMA DABLAM
HONZA „TRÁVA” TRÁVNÍČEK

KINO SLAVIA

13. 3.

15.00 - DĚTSKÉ MAŠKARNÍ ŘÁDĚNÍ

KD

14. 3.

19.00 - ENIGMATICKÉ VARIACE

KINO SLAVIA

14. 3.

19.00 - SKAVAREBIRTHDAY 14

21. 3.

21.00 - LVCAS DOPE F4r4on TOUR

BESEDA

25. 3.

16.00 - SETKÁNÍ SENIORŮ S VEDENÍM MĚSTA

KD

26. 3.

18 .00 - SLAM POETRY

MUZEUM

17.00 - VERNISÁŽ VÝSTAVY FOTOGRAFIÍ JANA PICKY
„VŠICHNI SVATÍ“

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

1. 4.

		

BESEDA

do 27. 3. - STÁLE PROBÍHÁ VÝSTAVA – VÁŽÍM, VÁŽÍŠ VÁŽÍME

MUZEUM

do 27. 5. - VÝSTAVA - VŠICHNI SVATÍ					

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

MĚSTSKÉ TRHY dne: 5., 12., 19. a 26. 3. 2020
Připravujeme:
7. 4.

JARNÍ SLAVNOST MŠ STŘÍBRO - RAJSKÁ ZAHRADA MUZEUM

9. 4.

DIVOKÉ KOČKY - TRAVESTY SHOW - KD

17. 4.

FOTOGRAF NA CESTÁCH - BESEDA S CESTOVATELEM JIŘÍM KOLBABOU - KINO SLAVIA

19. 4.

XXVII. PŘEHLÍDKA MLÁDEŽNICKÝCH ORCHESTRŮ - KD

25. 4.

POHÁR CLASSIC MOTOCROSS CZ - TERÉN SV. PETRA

Plesy v KD:
13. 3.

ŠIBŘINKY

20. 3.

PLES ÚNĚŠOVSKÉHO STATKU

Uzávěrka dalšího čísla je 15. 3. 2020
Příspěvky zasílejte na zpravodaj.stribro@seznam.cz
Omlouváme se těm, jejichž příspěvky se už do zpravodaje nevešly, není možné všechny zařadit.
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