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Zdarma

Co se děje v městském muzeu

Okresní vlastivědné muzeum v ulici B. Němcové v roce 1958 před zrušením okresu Stříbro
pokračování na str. 10
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Úvodní slovo
Vážení čtenáři, vítám vás u srpnového
čísla Stříbrského zpravodaje. Během letních měsíců, kdy z pochopitelných důvodů ubývá příspěvků z místních škol a školek, dáváme větší prostor jiným spolkům
a organizacím. V tomto čísle bych vás
proto rád upozornil na zajímavý článek
ředitele stříbrského muzea, pana doktora
Navrátila, který připravil menší exkurzi
do historie a práce v muzejnictví. Věřím,
že si nejen se zájmem jeho text přečte-

Ohlédnutí

Běh olympijského dne
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te, ale třeba vás i naláká se do krásných
prostor zdejšího muzea podívat.
S probíhající rekonstrukcí kina Slavia
vás také v nejbližších týdnech nepozveme
na nejnovější filmy. Budiž vám alespoň
drobnou náplastí několik projekcí letního
kina. V srpnu se můžete těšit na snímek
Léto s gentlemanem. V rámci festivalu
Stříbření jsme ve městě připravili hned
několik zajímavých výstav. Až do konce
srpna tak můžete vidět fotografie Laca

Kajaby /Muzejní náměstí/, Báry Pitrové
/u Poledníku/ a instalaci Lukáše Houdka
v Galerii v Hasičárně. Zajímavou tečkou
bude také závěrečný večer festivalu Stříbření, kdy nám přečte své básně Anna Štičková a zahraje hudební uskupení DžEM.
Věřím, že vás některá z pozvánek zaujme a zpříjemní vám letní dny.
David Blažek, ředitel MKS ve Stříbře
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MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE
Slovo místostarosty
Vážení spoluobčané,
dovoluji si Vás po nějaké době informovat o průběhu stavebních prací, které
město v současné době provádí a o přípravě dalších projektů, které bychom chtěli
realizovat.
Nejdříve začnu informací, která bude
zajímat hlavně zájemce o novou výstavbu
rodinných domů. Po dohodě s ostatními
zastupiteli bude dne 11. září 2019 na řádném zasedání Zastupitelstva města Stříbra
vyhlášen záměr prodeje pozemků v lokalitě „Za Stadionem“. Bude se jednat o cca
42 pozemků, které budeme nabízet k individuální výstavbě. První koncept podmínek byl již zveřejněn a po odezvě i z řad
občanů, jsme ještě přistoupili k některým
menším úpravám hlavně ve smyslu snížení regulace a kontroly prodeje. Věřím, že
zájmem všech zastupitelů je dovést tento
projekt do zdárného konce.
V současné době se dokončuje stavba
komunikace v ulici U Kaple (cca 7 mil.
Kč), přebíráme dokončenou stavbu II.
Etapy revitalizace náměstí (cca 13 mil.
Kč), kde chybí odstranit některé maličkosti. Z rozestavěných staveb nám zůstala
nedokončená stavba ZUŠ, kde dodavatel
v průběhu výstavby skončil. Je zaslána
výpověď smluvního vztahu. Město bude
vyhlašovat opětovně veřejnou zakázku,
jejímž obsahem bude dokončení fasády
a nově obnova veřejného prostoru a zázemí ZUŠ. Z aktuálně realizovaných akcí je
pro vedení města největší prioritou oprava MŠ Soběslavova (cca 18 mil. Kč), která spočívá v opravě a zateplení střešního
pláště, výměně oken, zazdění lodžií, zateplení objektu a osazení vzduchotechniky
a zejména zajištění nerušeného provozu
od září 2019. Město má připraven i scénář
pro krizovou situaci pro možné zpoždění
stavebních prací tak, aby docházka dětí
nebyla narušena. Současně s touto stavbou probíhá zásadní rekonstrukce kina
Slavia (cca 13 mil. Kč), která je stavebně
technicky podstatně složitější nežli předchozí akce. Zde dojde k realizaci nového
krovu, střešního pláště, zateplení a odvlhčení objektu, výměně oken a vizuální
změně průčelí.

Z menších akcí si dovoluji zmínit
chodník a parkoviště K+R v Soběslavově
ul. (dokončeno bude do konce tohoto měsíce), dále oprava hřbitovních zdí a nová
úprava zeleně v této lokalitě, oprava kostela Nanebevzetí panny Marie, kde se restaurují stropní omítky, malby a kúr. Opravujeme též ohradní zdi hřbitova u kostela Sv.
Petra. Kontinuálně v těchto měsících, jako
poslední roky, provádíme lokální opravy
komunikací živičným postřikem. Máme
vysoutěženo dokončení cyklostezky
na Těchlovice, zde čekáme na rozhodnutí
dotačního orgánu, stejně jako u rekonstrukce Vodičkovy ulice. V obou případech jsou již podepsány smluvní vztahy
a věříme, že k zahájení dojde velice brzy.
Musím Vám též poskytnout informaci
o probíhající opravě komunikace II. třídy (od benzínky po autosalon). Tuto akci
provádí SÚS Plzeňského kraje, která veškeré kroky koordinuje s městem. Akce
by měla být dokončena do poloviny září
letošního roku a další etapa bude navazovat v příštím roce - oprava ul. 5. května
od kruhového objezdu k bývalým kasárnám. Zde by měl být vytvořen nový přechod pro chodce, vjezd do bývalých kasáren a též přilehlý chodník k ul. Forstrově
(od brány k „ nové záchrance“).
V současné době budeme vyhlašovat
veřejnou zakázku na odbahnění rybníka
v Otročíně a veřejnou zakázku na dodávku a osazení obytných buněk. Tyto by
měly tvořit zázemí pro ledovou plochu
a pro naše dobrovolné hasiče. Nahradíme
a zkultivujeme již nevyhovující prostory.
Připravujeme vyhlášení veřejné zakázky
na opravu Červené lávky a veřejné zakázky na výstavbu pěších komunikací od náměstí přes Svatováclavskou lávku směrem
k TJ Baník Stříbro. Necháváme aktualizovat projektovou dokumentaci na propojení ulic Májová - Třešňová.
V rámci projektové přípravy pracujeme na dvou studiích bazénu, které bychom chtěli představit následně veřejnosti
k výběru. V současné době je zadána
projektová dokumentace na chodník v
Brožíkově ulici a na šikmá parkovací stání v této lokalitě. Urychleně se pracuje

na projektové dokumentaci na opravu kamenného schodiště mezi ul. Jiřího z Poděbrad a ul. Plzeňskou. Nyní již je zadána projektová příprava na opravu střechy
a zateplení budovy polikliniky. Dalším
zásadním projekčním počinem je oprava bývalé hasičské zbrojnice na náměstí
a změna využití na budoucí Spolkový
dům, zkreslujeme projekt na přestavbu
bývalé „záchranky“ v Alešově ulici na cca
8 bytových jednotek a v neposlední řadě
se připravuje oprava chodníků a veřejného prostranství v lokalitě ul. 5. května
- před Policií ČR, pekárnou a budovou
META. Tato stavba by měla být realizována v příštím roce v souvislosti s II. etapou
opravy komunikací - ul. 5. května, kterou
provádí SÚS Plzeňského kraje. Pracuje se
dále na propojení ul. U Kaple na komunikaci II/230 a na vyřešení křižovatky
ul. Plzeňská, Americká a Nádražní.
V obou posledních případech má město za úkol vytvořit projekt vč. platného
územního rozhodnutí, a dále bude pokračovat v této akci SÚS PK.
Dovolil jsem si vyjmenovat a seznámit
Vás s pracemi na některých zásadnějších
projektech v rámci města Stříbra, které
již realizujeme, nebo připravujeme jejich
realizaci v budoucnu. Toto vše by nešlo,
kdyby neexistovala dobrá spolupráce zastupitelů města a všech dotčených složek
Městského úřadu ve Stříbře. Velice jim děkuji za jejich podporu a činnost.
Martin Záhoř,
místostarosta města Stříbra
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Z jednání zastupitelstva 26. 6. 2019
Jednání se účastnilo 11 zastupitelů. Na
úvod proběhla tradiční protokolární část a
schválení programu. Následně se zastupitelé
věnovali kontrole plnění úkolů a projednání
majetkoprávních záležitostí. Z následujících
bodů zastupitelé vzali na vědomí:
- Čerpání reprefondu starosty a místostarosty města za roky 2017 - 2019
- Závěrečný účet Dobrovolného svazku
obcí Mikroregion Hracholusky za rok
2018
- Přehled finančních darů poskytnutých
městu a příspěvkovým organizacím města od 1. 11. 2018 do 10. 6. 2019
- Přehled žádostí města Stříbra o poskytnutí dotací a dotací, které město obdrželo
zastupitelé schválili:
- 4 rozpočtová opatření: rozdělení zbylých
finančních prostředků z Participativního
rozpočtu, navýšení příjmů z pronájmu
budov příspěvkových organizací, odkup vodovodu a kanalizace ul. Ořechová
a doplatek projektu Zefektivnění komunikace

- Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z Participativního rozpočtu s TJ Baník Stříbro
- Darovací smlouvu s Dobrovolným svazkem obcí Mikroregion Hracholusky na
set s lavicemi, přístřeškem a informační
tabulí, pořízeným v roce 2015
- Poskytnutí zápůjček z Fondu rozvoje
bydlení na území města Stříbra
- Závěrečný účet a účetní závěrku města
Stříbra za rok 2018
- Zrušení členství města Stříbra v Dobrovolném svazku obcí Mikroregion Hracholusky a záměr zrušení tohoto svazku.
- Vystoupení města Stříbra z o. p. s GEOLOCI
Před diskusí s občany města podal místostarosta Martin Záhoř informace o problémech se stavebními firmami při rekonstrukci budovy ZUŠ Stříbro a sociálního
zařízení ZŠ Gagarinova. Následně starosta
Václav Votava informoval o plánovaném
uzavření územního pracoviště Finančního
úřadu ve Stříbře.

MĚSTO

V závěrečné diskusi zazněly dotazy rodičů dětí z Mateřské školy Stříbro na provoz
MŠ po letních prázdninách v souvislosti
s rekonstrukcí MŠ Soběslavova. Místostarosta přítomné uklidnil, že bude po celou
dobu rekonstrukce plně zajištěn provoz MŠ.
Občané se ptali také na harmonogram prací
II. etapy cyklostezky Těchlovice. Podle odpovědi místostarosty Martina Záhoře vše
závisí na rozhodnutí o poskytnutí dotace
na tuto akci. Přítomné dále zajímal další
rozvoj areálu bývalých kasáren, konkrétně výstavba nové výrobní haly, obchodního domu a ubytovacích zařízení. Zástupci
města informovali o jednáních s firmou,
která má o stavbu haly zájem. Podle jejich
slov se společnost zabývá výrobou obalových materiálů na nápoje a vytvořit by měla
ve Stříbře maximálně 160 pracovních míst.
Na vzniku případných ubytovacích kapacit
by chtělo město participovat, aby mohlo typ
a kvalitu těchto služeb regulovat.
Marcela Nováková a David Blažek

STŘÍBRO

Vyhlašuje termín pro podání žádostí
o dotaci nebo o finanční dar
z rozpočtu Města Stříbra na rok 2020
Žádosti na předepsaném formuláři se přijímají způsobem uvedeným v podmínkách

od 01.08.2019 do 18.10.2019

Všechny žádosti musí splňovat Radou města Stříbra vyhlášené všeobecné podmínky
pro získání dotace nebo finančního daru z rozpočtu města Stříbra.
Všechny žádosti, které do tohoto data již byly přijaty úřadem, budou automaticky zařazeny
do seznamu. V případě chybějících náležitostí musí být doplněny do výše uvedeného data
přijímání žádostí.
Formuláře pro dotaci či dar najdete na stránkách města:
www.mustribro.cz (heslo informace, heslo dotace a dary; heslo žádosti o dotaci nebo dar)
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Všeobecné podmínky pro získání dotací a finančních darů z rozpočtu Města
Stříbra pro neziskové právnické organizace a fyzické osoby města Stříbra
PRO OBLAST KULTURY, SPORTU,
VZDĚLÁVÁNÍ, VĚDY A SOCIÁLNÍCH
SLUŽEB NEBO JINÉ HUMANITÁRNÍ
ÚČELY
1) Způsobilým žadatelem je fyzická
nebo právnická osoba:
a) která má vyrovnány veškeré závazky
vůči Městu Stříbru a jeho zřízeným či
založeným organizacím a
b) jím pořádaná akce či činnost organizace splňuje jeden z uvedených bodů, který
doloží:

➢ Účel použití dotace lze měnit pouze
na základě písemného dodatku ke smlouvě.
b) FINANČNÍ DAR
➢ Finanční dar bude poskytnut na základě
vyplněného formuláře „ŽÁDOST O DAR
Z ROZPOČTU MĚSTA STŘÍBRA”, který
je uveden na stránkách města www.mustribro.cz (h. informace, h. dotace a dary;
h. žádosti o dotaci nebo dar), kterou žadatel doručí ve stanoveném termínu.

➢ sídlo organizace nebo trvalé bydliště
občana je ve městě Stříbře,

3) Předkládání žádostí a jejich náležitosti

➢ popř. pracoviště organizace je ve městě
Stříbře,

a) Žadatel o poskytnutí dotace může žádost poslat písemně či e-mailem, který je
uveden v žádosti, popř. předat prostřednictvím podatelny MěÚ nebo osobně odevzdat na finanční odbor MěÚ.

➢ nebo nadpoloviční většina z členské
základny organizace má trvalý pobyt
ve Stříbře,
➢ nebo akce bude probíhat na území města Stříbra (pro občany města).
2) Podmínky pro poskytnutí dotace či
daru:
a) DOTACE
➢ Dotace bude poskytnuta na základě vyplněného formuláře „ŽÁDOST
O DOTACI Z ROZPOČTU MĚSTA STŘÍBRA INDIVIDUÁLNÍ“, který je uveden
na stránkách města www.mustribro.cz
(h. informace, h. dotace a dary; h. žádosti
o dotaci nebo dar), kterou žadatel doručí
ve stanoveném termínu.
➢ Dotace budou žadatelům poskytovány
na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (dále jen smlouva) s uvedením náležitostí dle zákona č. 250/2000
Sb., ve znění pozdějších předpisů.
➢ Finanční prostředky lze použít pouze
na konkrétní účely schválené zastupitelstvem města nebo radou města a vyspecifikované smlouvou.
➢ Finanční prostředky lze použít pouze
v období stanoveném ve smlouvě. V případě poskytnutí dotace na delší období
než je kalendářní rok, musí žadatel e-mailem (z e-mailu uvedeného v žádosti) nebo
písemně uvést do 15.01. výši použitých
finančních prostředků v daném kalendářním roce.

b) Žádost se podává pouze na předepsaném tiskopise.
c) Formulář musí být vyplněn ve všech
bodech.
d) Žádost musí být správně určena dle
názvu formuláře DOTACE či FINANČNÍ
DAR. Změnu z dotace na dar a naopak
nelze provést.

Při chybějících údajích ve formuláři
budou žádosti vyřazeny !!!
4) Finančních prostředků lze použít:
a) ke krytí výdajů spojených s organizací
akce (nájemné za prostory pro akci, zajištění technických požadavků a služeb při
akci, cestovné, propagace akce, poplatky
či daně spojené s pořádáním akce, na ceny
určené pro vítěze);
b) na výdaje spojené s provozem organizace (poplatek za telefon, výdaje spojené
s internetem, materiálové vybavení organizace, výdaje na opravy a údržbu zařízení
organizace, poštovné, mzdy zaměstnanců,
cestovné, energie);
c) na nákup vybavení.
5) Ostatní podmínky:
a) Poskytnutá dotace (dar) neřeší celkové
výdaje spojené s projektem, ale jedná se
pouze o jeden ze způsobů možných příjmových zdrojů na jeho zajištění.

b) Při poskytnutí dotace vyšší než 10 000
Kč žadatel souhlasí s bezúplatnou účastí
na akcích pořádaných městem nebo jeho
zřízenými příspěvkovými organizacemi,
pokud o to Město Stříbro požádá nejpozději 14 dní před akcí (o účast musí
požádat přímo Město Stříbro, nikoliv příspěvková organizace. A to i v případě, že
se bude jednat o akci, kterou pro město
zajišťuje jím zřízená příspěvková organizace.). Maximálně 2 akce ročně.
c) V případě žádosti o dotaci na provoz
nebo vybavení žadatel bezprostředně
po použití dotace bude informovat článkem ve sdělovacích prostředcích (Stříbrský zpravodaj, internet, denní tisk …) o využití dotace. Žadatel v článku uvede větu
o spolufinancování Městem Stříbrem.
d) V případě žádosti o dotaci na konkrétní akci žadatel uvede termín jejího konání
a dojde-li ke změně, pošle ihned informační e-mail na adresu reditel@mks-stribro.cz. Žadatel zveřejní nejméně
5 dní před akcí upoutávku ve sdělovacích
prostředcích (Stříbrský zpravodaj, zpravodajské stránky na internetu, denní tisk …)
a do 5 dnů po akci bude informovat článkem ve sdělovacích prostředcích o jejím
průběhu. Žadatel v upoutávce i v článku
uvede větu o spolufinancování akce Městem Stříbrem, např.: „Akce je/byla spolufinancována Městem Stříbrem.”
6) Vyúčtování dotace dle podmínek uvedených ve smlouvě:
a) U dotace do 30 000 Kč bude dotace
vyúčtována formou seznamu účetních
dokladů s uvedením čísla dokladu, částky, popisu a data úhrady s uvedením, zda
z bankovního účtu nebo pokladny (bez
kopií účetních dokladů) s celkovým
součtem všech dokladů. Maximální limit
pro začlenění do seznamu účetních dokladů je 10 000 Kč za jeden účetní doklad.
V případě dokladu na vyšší částku je povinnost přiložit kopii tohoto dokladu - bez
těchto náležitostí bude bráno vyúčtování
jako nedostačující.
b) U dotace vyšší než 30 000 Kč bude
vyúčtování doloženo kopiemi dokladů,
kopií bankovních výpisů nebo pokl.
dokladů včetně jejich celkové rekapitulace formou seznamu účetních dokladů
s uvedením čísla dokladu, částky a celko-
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vého součtu všech dokladů a data úhrady
s uvedením, zda z bankovního účtu nebo
pokladny - bez těchto náležitostí bude
bráno vyúčtování jako nedostačující.
c) Vyúčtování může být písemné i elektronické (e-mailem, datovou schránkou). Při
elektronickém vyúčtování dle čl. XI., odst.
1, písm. b) formou naskenování dokladů
včetně celkové rekapitulace.
d) Elektronické vyúčtování prostřednictvím e-mailu musí být zasláno z emailové adresy uvedené v žádosti (elektronický
podpis není podmínkou). Zaslání z jiné
adresy nebude akceptováno a dotace bude
považována za nevyúčtovanou.

e) Žadatel je povinen v případě nevyúčtování nebo neoprávněného použití poskytnuté dotace dle podmínek uvedených
ve smlouvě ji neprodleně vrátit v plné
výši na účet města. Podle §22 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů je porušením rozpočtové
kázně neoprávněné použití či zadržení peněžních prostředků patřících či svěřených
územnímu samosprávnému celku.
7) Oznámení o schválení dotace či daru
bude provedeno formou e-mailu na adresu uvedenou v žádosti.

8) Podmínky schválila Rada města
na svém 40. jednání dne 13. 06. 2016.
9) Na dotaci či dar není právní nárok.
Termíny pro poskytnutí dotací (darů) budou vyhlašovány samostatně a zveřejňovány na stránkách města a úřední desce.
Předpokládaný termín je:
srpen – říjen = žádosti o dotace a finanční
dary z rozpočtu na příští kalendářní rok.
Případné dotazy:
E-mail: janotova@mustribro.cz
Tel.: 374 801 132

MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE
Autovraky
MP Stříbro se stále množí oznámení
občanů o vozidlech, která zabírají místní parkovací místa a občané je považují
za vraky. Proto se dnes na toto téma podíváme blíže.
Jsme si vědomi, že se ve Stříbře nacházejí vozidla odstavená již delší dobu,
bez poznávací značky a s prošlou STK,
která stojí na místě, kde byla odstavena již
několik měsíců. Většina lidí taková vozidla považuje za vrak a žádá, aby se s nimi
něco udělalo. Situace ale bohužel není
zdaleka tak jednoduchá.
V první řadě musíme zmínit, jak se
vozidlo rozezná od vraku - podle zákona
13/1997 Sb. §19 odst. 2 pís. g) odstavovat
silniční vozidlo, které je pro závady v technickém stavu zjevně technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích
a obnovení způsobilosti by si vyžádalo
výměnu, doplnění nebo opravu podstatných částí mechanismu nebo konstrukce
silničního vozidla (dále jen „vrak“), to je
v případě, že se vozidlo nachází na po-

zemní komunikaci. Bohužel zákon již neuvádí výklad pojmu podstatných částí a je
proto obtížné posoudit, zda-li je vozidlo
autovrakem, nebo ne.
Samostatnou zmínku vyžadují vozidla
umístěná mimo pozemní komunikaci, ta
se posuzují jako vrak pro změnu dle zákona 185/2001 Sb. §36 písm. a) autovrakem - každé úplné nebo neúplné motorové vozidlo, které bylo určeno k provozu
na pozemních komunikacích pro přepravu osob, zvířat nebo věcí (dále jen "vozidlo") a stalo se odpadem.
Naneštěstí většina vozidel, která nacházíme nebo nám občané oznámí, je
na pozemní komunikaci a podle zákona se
proto většinou o autovraky nejedná. A to
i v případě, že vozidla mají propadlou STK
a stojí na daném místě již několik měsíců.
I přes nejlepší snahu není možné s takovými vozidly něco cokoliv udělat, dokud
nejsou kvalifikována jako vraky.
Pokud se již vozidlo podaří zařadit jako
vrak, ještě zdaleka není vyhráno, musí být

vyrozuměn provozovatel vozidla, a ten má
2 měsíce na odklizení vozidla jinak bude
odtaženo. Po provozovateli daného vozidla bude požadováno zaplacení odtahu.
I tak se ale stává, že majitel vozidlo jen
přesune na jinou pozemní komunikaci
a vše musí začít znovu od začátku.
Vozidla a vraky musí být likvidovány
ekologicky, to znamená, že vozidlo, kterého se chce majitel zbavit, by měl předat
do specializované sběrny, kde je mu poté
vystaveno potvrzení o likvidaci vozidla.
Když je vozidlo kompletní, bez chybějících
částí, tak není provozovatel povinen likvidaci hradit. Tato povinnost vzniká pouze
v případě, že vozidlo není kompletní.
Na závěr ještě špetka naděje - v tuto
chvíli je v přípravě novela zákona, která by
měla situaci s vraky zjednodušit. Vozidla
by měla být považována za vraky již 6 měsíců po propadnutí STK.
Michal Záprt, strážník Městské policie

Kde se dá pořídit Stříbrský zpravodaj
Stříbrský zpravodaj je v současné době možné
- dostávat zdarma přímo do schránky /ve Stříbře a pod ně spadajících obcích/,
a to v případě, že jste se přihlásili prostřednictvím formuláře
- stáhnout jej na internetových stránkách www.mustribro.cz
- vyzvednout si jej zdarma na výdejních místech /vestibul radnice, informační stánek na poliklinice,
v MKS, v knihovně nebo v trafice na náměstí/
6

Stříbrský zpravodaj 8/2019

STŘÍPKY HISTORIE
Stříbrských 100 let (část 18.)
1. 9. 1990 - po čtrnáctileté odmlce byla
v budově čp. 17 znovu zahájena výuka
na víceletém gymnáziu.
Rovněž zde bylo zahájeno vyučování
na Obchodní akademii ve Stříbře a o rok
později i na Rodinné škole ve Stříbře.
21. 6. 1991 - pak svoji činnost ukončila
Střední pedagogická škola (1977-1991).
Střední ekonomická škola zde působila
v letech 1988-1992, Obchodní škola
1990-1992, Obchodní akademie 19901996. Po roce 1996 se majoritním uživatelem budovy stal Dům dětí a mládeže.
Foto č. 1 dokládá přítomnost jednotlivých
vzdělávacích zařízení v budově čp. 17, a to
v dubnu 1991.
1992 - ve Stříbře byl zřízen oddíl městské policie, který začal patrolovat 1. srpna

1992. Svoji činnost ukončil s posledním
dnem roku 1996. Ke znovuobnovení jednotky městské policie došlo v létě 2007.
1992 - ve Větrné ul. byl otevřen druhý
dům s pečovatelskou službou (obr. 3).
V dalších letech v blízkosti přibyly ještě
dva objekty téhož zaměření. V roce 1993
byla vystavěna v těsném sousedství i samoobsluha potravin.
Pro úplnost uveďme, že první dům
s pečovatelskou službou byl ve Stříbře
zkolaudován již 27. 2. 1986, a to v Havlíčkově ul. čp. 512.
25. 6. 1993 - pro rozšíření expozic stříbrského muzea byly otevřeny prostory
v patře nad Křížovou chodbou (viz ilustrační foto z 8. 9. 2007). V roce 1993 byl
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zároveň zahájen dlouholetý archeologický
průzkum objektu bývalého kláštera.
1993 - bylo od základu zrekonstruováno čp. 8 na Masarykově náměstí (foto
č. 5 z 20. 11. 1993). 2. 5. 1994 pak do jeho
prostor přenesla svoje sídlo tehdejší Agrobanka.
1994 - generální rekonstrukce čp. 437
na východní straně Masarykova náměs-

tí (foto č. 6, p. Jiránek - srpen 1994).
Po dokončení stavebních prací se v létě
1995 nastěhovala do části přízemních
prostor pobočka Kreditní banky. Dále pak
byly interiéry čp. 437 obsazeny veřejnou
knihovnou (2. poschodí) a městským úřadem (1. poschodí).
1994 - Firma GIS Stříbro provedla
celkovou sanaci kostelní věže (foto č. 7 p. Bursík 1994). Z předchozích zásahů

obr.5
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možno jmenovat nové oplechování kopule v roce 1964 a opravu fasády v roce 1928.
1995 - Do revitalizace čp. 1 byl také
zahrnut altánek v tzv. „Jižní zahradě”
(viz obr. č. 8). Po dokončení stavebních
prací na radnici i na jmenovaném pavilonku byla Jižní zahrada upravena do parkové podoby včetně osazení malé fontány.
František Samec, srpen 2019
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Rumpály, žentoury (Pferdegöppel) a stoupací stroje
I v této kapitole se budu opakovat
nalezenými archivními snímky původních žentourů, krásné a dovedné
řemeslné práce horníků a tesařů. V nejznámějších a nejdůležitějších revírech
v Čechách (Příbram, Jáchymov, Jihlava, Kutná Hora) žádný funkční žentour
neexistuje. V příbramském muzeu je
postavena nefunkční replika, v kutnohorském muzeu je vystaven žentour
přenesený ve 20. století z Jáchymova.

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

Stoupací stroj v dole Grube Samson St. Andreasberg
v Harzu

Mies - profil žentouru

Můžeme jen našim sousedům závidět
funkční žentoury v Marienbergu, Freibergu, v Johanngeorgenstadtu a v Harzu. I ve Stříbře bylo zbudováno několik žentourů, poslední na jámě Antoni
Verhau byl zlikvidován, nebo rozebrán
na materiál po 2. světové válce (fotografie se bohužel nedochovaly). Těžba
rud v českém království trvala dlouhá
staletí. Primitivní těžba je postupem
doby doplněna o hlubinnou těžbu rud.
Nejstarším způsobem je vytahování věder a kožených měchů pomocí rumpálů, později pomocí žentourů s lidskou
silou, posléze zvířecí silou. S velkým
rozmachem hornictví je užití lidské
síly nahrazeno užitím vodní síly. Vodotěžní zařízení můžeme rozdělit na dvě
základní skupiny - stroje na vytahování
rubaniny a stroje pro čerpání důlních
vod. Z historie je známo, že tyto stroje se vyráběly přímo na míru pro po-

ní dochovaný a funkční stoupací stroj
v Evropě můžete při svých toulkách
po Evropě najít v Německu, v pohoří
Harz na šachtě Gruben Samson v Saint
Andreasbergu. Původně důl hluboký
800 m, je v současnosti jen do hloubky
190 m k vodní elektrárně. Stoupací stroj
funguje do dnešních dnů, světový unikát. Posléze v 19. století přichází parní
stroje s dosaženou hloubkou 1 000 m
v Příbrami, jako první na světě. Ve 20.

století elektrické těžní stroje s u nás
největší dosaženou hloubkou kolem
1 800 m. V současné době de facto není
po hornictví ani památky, fungují poslední tři šachty na Ostravsku při těžbě
černého uhlí, kde je jen otázkou času,
kdy těžba bude ukončena. Tak končí slavná historie českého hornictví
po skoro jednom tisíciletí.
Zdař Bůh
Karel Neuberger,
člen hornického spolku ze Stříbra
Pokračování příště ........

Jáchymov

1778 goppel v okolí Rudolfova

Praha, Rudolfova štola, mapa
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Co se děje v městském muzeu
pokračování ze str. 1
Vážení čtenáři, dovolte mi v úvodu
mého příspěvku o činnosti městského
muzea krátký exkurz do jeho minulosti.
Historie městského muzea je velmi pohnutá a její počátky lze vysledovat až do
roku 1877. Novodobá historie je dána zrušením okresu Stříbro v roce 1960, kdy je
Okresní muzeum ve Stříbře přejmenováno na Vlastivědné muzeum města Stříbra
a přestěhováno do prostor radnice. V roce
1974 se stává muzeum pobočkou Okresního muzea v Tachově. V roce 1988 je
z důvodu havarijního stavu radnice pobočka včetně sbírkového fondu přestěhována do prostor minoritského kláštera
a uvažuje se o přesunutí sbírek i pobočky
do Okresního muzea v Tachově. V roce
1991 je z iniciativy pracovníků stříbrské pobočky pro veřejnost otevřena malá
expozice z depozitáře sbírek. Tato snaha se nesetkala s pochopením Okresního muzea v Tachově což vedlo k iniciaci
myšlenky osamostatnění pobočky a její
transformaci v samostatný právní subjekt,
podporované i novým vedením města.
V roce 1992 započala oprava severního
křídla kláštera, která odstartovala běh
událostí, který umožnil k 1. 1. 1996 vznik
Městského muzea ve Stříbře jako samostatného právního subjektu. Následující
etapy rekonstrukce minoritského kláštera
byly úspěšně završeny až v roce 2011, kdy
budova i její interiéry získaly dnešní podobu.
Lidé mají často obecnou představu,
že pracovníci muzea sedí u kávy a čekají,
až přijde návštěvník, kterého potom provedou muzeem. Tato představa se zcela
rozchází s realitou. Zpřístupňování sbírek
veřejnosti prostřednictvím muzejních expozic je jen nepatrná část širokého spektra
vykonávané muzejní činnosti. Snažme se
tedy čtenáři v krátkosti přiblížit práce spojené s muzejní činnosti.
Dle nestora české muzeologie Dr. J.
Žalmana je sbírání a uchovávání vybraných předmětů jedním z nezbytných
a jiným nenahraditelných prostředků pro
uspokojování potřeby hledat odpověď na
„věčnou otázku” Kdo jsme, odkud přicházíme a kam směřujeme? Dá se tedy říci,
že smyslem a posláním muzeí je tedy přispět k poznávání světa prostřednictvím
poznatků o něm, získaných ze sbírek, které k tomuto účelu muzea tvoří, uchovávají
a spravují. Sbírkovým předmětem může
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být cokoliv, co zhodnocuje sbírku (přírodnina nebo lidský výtvor nebo jejich soubory). Sbírkový fond tedy tvoří sbírkové
předměty, evidenční záznamy, studijní
materiál a doprovodná dokumentace.
Způsob, jak nakládat se sbírkou, upravuje Zákon o ochraně sbírek muzejní povahy č.122/2000 Sb. a každé muzejní pracoviště jej musí za pomoci prováděcích
předpisů a metodik dodržovat.
Každá sbírka muzejní povahy musí být
zapsána v Centrální evidenci sbírek (CES),
kterou vede Ministerstvo kultury ČR.
Sbírky jsou v CES vymezeny evidenčním
číslem sbírky a osobami vlastníků a správ-

ců, jejich sídlem a charakteristikou sbírky
včetně jednotlivých podsbírek. Každé muzeum má svůj na míru šitý sbírkotvorný
režim, jak zacházet se sbírkou v souladu
se zákonem. Jeho součástí je i depozitární
řád, badatelský řád, směrnice pro provádění inventarizace a evidence sbírkových
předmětů. Správu sbírek lze charakterizovat jako soubor administrativních činností, jejichž účelem je uchovávat sbírku v její celistvosti jako věc hromadnou
a vytvářet podmínky pro její využívání
jako zdroje poznatků o přírodě a společnosti. Při správě sbírek je nutno dodržovat
následující pravidla:

Neutěšený pohled na minoritský klášter před rekonstrukcí po roce 1988

Rajský dvůr s četnými přístavbami před rekonstrukcí
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- pravidelně aktualizovat zápis sbírky
v Centrální evidenci sbírek
- ke každému sbírkovému předmětu vyhotovit evidenční záznamy ve dvou stupních sbírkové evidence - chronologické
a systematické, evidenční čísla (přírůstková a inventární) musí být uvedena
na předmětech a musí být autentizována
- dbát na to, aby každý evidenční záznam
obsahoval nejen povinné údaje, ale také
další relevantní údaje o sbírkovém předmětu
- povinnost sbírkové předměty pravidelně
inventarizovat (každý rok 1/10 sbírkového
fondu)
Muzeum jako správce sbírek, jejímž vlastníkem je obec, také zodpovídá
za zajištění ochrany sbírkových předmětů před krádežemi vloupáním, poškozováním vlivem nevhodného uložení před
následky živelných pohrom, terorismem
a vandalismem. Sbírkové předměty je třeba chránit před vlivy vnějšího prostředí
(prach, teplota a vzdušná vlhkost, světlo,
působení chemických látek a biologických
škůdců). O sbírkové předměty se takto
stará kurátor muzea, který sleduje jejich
stav a navrhuje restaurátorské zásahy.
O jejich uložení a zabezpečení se v souladu s platnými předpisy potom stará
správce depozitáře. Při výstavní činnosti má hlavní slovo výstavář, který spolu
s ostatními pracovníky dle scénáře výstavy realizuje. Vzhledem k tomu, že městské
muzeum je muzeem s malým počtem zaměstnanců, je nasnadě, že každý pracovník musí zastávat i několik funkcí, které
spolu často vůbec nesouvisí. Muzeum
v rámci úspory mzdových prostředků ani
nezaměstnává vědecké pracovníky v jednotlivých sbírkových oborech a potřebné
posudky získává od externích pracovníků
jiných muzeí. Městské muzeum má kromě
výstavní galerie, kde pořádá pravidelné
výstavy, ve správě i torzo kostela Sv. Máří
Magdaleny a věž kostela Všech svatých,
kde zajišťuje průvodcovskou službu, dále
poskytuje i komentované prohlídky památek po městě. Nedílnou součástí muzea v přízemí je certifikované Turistické
informační centrum s širokým spektrem
poskytovaných služeb v regionálním rozsahu, které současně funguje i jako pokladna muzea. Důležitou součástí personálního stavu muzea je i paní uklízečka,
která má na starosti pořádek v prostorách
muzea, a nakonec i ředitel muzea, který
za všechno zodpovídá.
RNDr. Zbyněk Navrátil,
ředitel muzea

Městské muzeum po rekonstrukci muzejního náměstí v roce 2019

Skleněné vitríny do expozice motokrosu před montáží v křížové chodbě

Pravidelná inventarizace stříbrného mincovního pokladu

11

Stříbrský zpravodaj 8/2019

SPOLKOVÝ ŽIVOT
Horníci v Jihlavě

Královské horní město Jihlava se již
opakovaně ujalo uspořádání setkání
hornických měst a obcí ČR, tentokrát
23. setkání pod názvem „Jihlavské havíření 2019“ ve dnech 21. - 23. června. Město
po všechny tři dny nabídlo pro účastníky
setkání a pro domácí vskutku bohatý kulturní program. V páteční podvečer jsme
byli oficiálně přivítáni primátorkou města
v kostele Povýšení sv. Kříže na Masarykově náměstí. Moderátor krásně představil bohaté hornické tradice středověkého
královského města při těžbě stříbrných
rud, vhodně doplňované hudebním vystoupením místních hudebníků. Při hornické písničce „Kamarádi, dolů sfárejme“
se při zpěvu refrénu přidal ke zpívajícímu
sboru celý zaplněný kostel. Došlo i na
písničku „Proto ten stav hornický, ten se
musí ctíti, on nám dává stříbro, zlato….“,
která se doposud zpívala jen při akcích
našeho hornického spolku ve Stříbře.
Po skončení oficiálního přivítání účastníků jsme se přesunuli na náměstí, kde
nejdříve došlo k představení jednotlivých
postav jihlavského průvodu, respektive
hornických profesí, v podání jihlavské
mládeže, a poté se hornický průvod již
v setmělé Jihlavě vydal středověkými
uličkami města k místnímu pivovaru Je-
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žek, kde byla hornická paráda zakončena
představováním všech zúčastněných delegací. Sobotní dopoledne, či ještě ráno,
bylo zahájeno přijetím u primátorky města v radniční gotické síni spojené se snídaní. Po skončené této části programu již
následovalo řazení průvodu k hornické
parádě a opět povstaly z jihlavského podzemí všechny hornické profese minulosti.
Průvod se vydal stejnou trasou jako den
předtím do jihlavského pivovaru, který se
stal centrem veškerého dění. Vlajkonoši
se řadili pod tribunou, kde nejdříve došlo
na slavnostní projevy primátorky města, perkmistra SHHS ČR M. Šťastného
a předsedy ZBSC Slovenska E. Sombatyho. Poté předal minulý pořadatel, a to
město Sokolov, novému pořadateli hornický flek, hornickou švancaru (obojí
vzniklo ve Stříbře), světlo sv. Barbory
(vzniklo v Mostě) a poslední putovní prapor setkávání hornických měst. Následovalo stužkování praporů, čímž byly hlavní
oficiality splněny. Odpoledne proběhlo
dle programu slavností v gotické síni radnice předávání cen Český Permon za rok
2019. V programu slavnostní byli komentované prohlídky jihlavské radnice, dále
prohlídky muzea s odkazem na havířský
průvod, ke kterému může říci své i naše

město Stříbro, protože historické hornické kroje se sobě skoro podobají. Kdo má
tu svoji prioritu? To je otázka. Ale buďme
upřímní, jihlavští se toho chytili první
a dodnes udělali ohromný kus práce (je
to vidět na množství krojů, získávání dětských účastníků do tohoto průvodu, včetně financování, a další drobnosti). Vážení
Jihlavští, všechna čest, jen tak dál, máte se
čím chlubit. Pokud mě paměť neklame,
žádné horní město se nemůže pochlubit
takovým dětským hornickým souborem,
buďte na sebe pyšní. Dále jste se mohli
podívat do podzemí, do kolektorů, bylapro náš připravena celkem 4 podia, každý
si mohl vybrat, co ho zajímalo. Hlavním
podiem zůstalo to v pivovaru. Sobotní
večer byl zakončen ohňovou show. Nedělní ráno nás zastihlo již při trvalém dešti.
Pro ty co vydrželi, akce pokračovala i po
celou neděli. Jihlavští, děkujeme, zhostili
jste se setkání na jedničku. Jak to již tak
bývá, nasadili jste příštímu hostiteli vysokou laťku. Příště (a to již po 24.) se sejdeme v září 2020 ve východních Čechách,
a to v městě těžby uhlí, Žacléři.
Zdař Bůh
Karel Neuberger, HHS Stříbro
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Sváteční hornické odpoledne v Plané
V sobotním popoledni jsme zavítali
již tradičně do sousedního města Plané.
Kamarádi z hornického spolku pořádali
hornické odpoledne. Letos byla akce pojata jen komorním způsobem. Vloni bylo
výročí a příští rok zase bude výročí. Za náš
spolek jsme předsedovi J. Teplíkovi popřáli mnoho zdraví a spolku ještě další plodná léta, a předali Pamětní list a medaili.
Ve Stříbře dopoledne pěkně sprchlo a
sotva jsme dorazili do Plané, tak tam začalo také pěkně pršet. Přestalo a zase pěkně
lilo. Pokud jsme nechtěli být mokří, muse-

li jsme se schovat do objektu Muzea, nebo
do štoly. Až kolem páté odpoledne se počasí dočasně umoudřilo. K poslechu hrála
jako obvykle Nýřaňanka, a hrála dobře.
Mimo náš spolek přijeli ještě kamarádi z
Tlučné, hornický spolek z německého Isigau a sešla se řádka bývalých uraňáků ze
Zadního Chodova. Tak za rok na shledanou při výročí.
Zdař Bůh

Karel Neuberger

Léto v Rodinném centru Stříbro
Zdravím všechny přátele a návštěvníky
a přináším opět krátké ohlédnutí a novinky z našeho rodinného centra.
Začátkem června jsme se poprvé zúčastnili Městských slavností, kde jsme
měli velký hrací koutek pro děti, malování
na obličej a další doprovodné aktivity. Následoval výlet do Mariánských Lázní, kde
za doprovodu Mirky ze spřáteleného Domečku vyrazila parta stříbrských maminek na Pramencovu stezku. Pro fanoušky
nošení dětí jsme uspořádali nosící sraz,
kde si mohli vyzkoušet různé druhy nosítek, a konečně před vypuknutím prázdnin

proběhl víkendový kurz šití bot se skvělou Veronikou Mocovou, který v případě
zájmu chceme zopakovat.
Jelikož je čas dovolených a počasí láká
spíš k vodě, je v červeneci a srpenu provoz centra omezen na středeční herničky,
které jsou vždy od 9 do 11 hodin. V našem centru také probíhají ve spolupráci
s MAS příměstské tábory. Zároveň neleníme ani o prázdninách a připravujeme se
na dvě akce, které nás v létě čekají.
První byl multižánrový festival Stříbření, který se uskutečnil minulý měsíc.
Největší akcí, která nás čeká, je druhý

ročník Loučení s prázdninami. To se koná
31. 8. v kulturním domě a čeká vás opět
maškarní rej, soutěž o nejhezčí masku,
malování na obličej. Jako hlavní host vystoupí oblíbená Culinka.
Aktuality a novinky sledujte na našem
FB Rodinné centrum Stříbro nebo web
http://rc-stribro.cz/
Těšíme se na setkání s Vámi a děkujeme
za přízeň a podporu.
Za RC Stříbro Zuzana Skálová
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Den integrovaného záchranného systému ve Stříbře
V pátek 7. června 2019 odpoledne se
v rámci městských slavností konal v areálu Baníku první ročník Dne integrovaného záchranného systému. Jeho cílem bylo
ukázat obyvatelům města, jakou technikou, silami a prostředky záchranné složky
disponují. V rámci dynamických ukázek
se diváci mohli seznámit i se standardními záchrannými postupy a činnostmi.
Mezi základní složky integrovaného
záchranného systému patří v České republice Hasičský záchranný sbor České
republiky, další jednotky požární ochrany
v plánu plošného pokrytí, Policie České
republiky a zdravotnická záchranná služba. Hasiči byli zastoupeni Hasičským záchranným sborem Plzeňského kraje a naší
městskou jednotkou sboru dobrovolných
hasičů. Hasiči představili své cisternové
automobilové stříkačky, velitelská vozidla
a žebříkový automobil. Policie České republiky byla zastoupena především složkami a útvary Krajského ředitelství policie
Plzeňského kraje. Díky intervenci starosty
Ing. Václava Votavy u ministra vnitra se
podařilo zajistit také účast vrtulníku Letecké služby Policie České republiky. Policisté předvedli svá běžná označená služební vozidla, vozidlo pro skrytý silniční
dohled, motorku a mnoho další techniky.
Široké zastoupení měla na akci také Zdravotnická záchranná služba Plzeňského
kraje. Představilo se mnoho vozidel, a to
jak klasické sanitky, tak malá rychlá osobní vozidla pro lékaře, speciální vozidlo,
které je nasazováno v případě hromadného neštěstí, služební vozidlo inspektora
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provozu a další. Součástí prezentace byla
také výuka první pomoci pro děti.
Z ostatních složek integrovaného záchranného systému se zúčastnily Celní
správa České republiky, Vodní záchranná
služba ČČK a Městská policie Stříbro. Celníci předvedli svá služební vozidla a jako
zajímavost zájemcům předváděli ukázky
zabaveného pašovaného materiálu. Vodní záchranáři, jejichž nejbližší základna je
na přehradě Hracholusky, představili svou
techniku a povídali dětem o zásadách bezpečného koupání. Strážníci naší městské
policie představili především své nové
vozidlo. Kromě složek integrovaného záchranného systému bylo také zastoupeno
Ministerstvo dopravy, a to prostřednictvím BESIP. Simulátor vozidla při dopravní nehodě byl velice zajímavý a vyzkoušelo si ho velké množství účastníků akce.
Součástí akce byly ukázky činnosti záchranných složek. Nejdříve se představila
krajská zásahová jednotka státní policie.
Ukázky zadržení pachatelů, vysvobození
unesené osoby, hmaty a chvaty sebeobrany. To vše bylo pro diváky jistě velice zajímavé. Další ukázkou byl zásah hasičů
a zdravotnických záchranářů při dopravní nehodě osobního automobilu. Došlo
k vyproštění zraněných osob a poskytnutí
přednemocniční neodkladné péče. Během této ukázky se mohli diváci přesvědčit, že i naše jednotka sboru dobrovolných
hasičů města je výborně připravená na
činnosti v terénu. Další ukázka byla velice zajímavá především pro milovníky psů.
Policejní kynologové předvedli, co vše do-

vedou služební psi a že i ve 21. století patří
do výkonu služby u státní policie. Já osobně jsem byl uchvácený především ukázkou zadržení psem, který dokázal běžet asi
padesát metrů, skočit otevřeným oknem
do vozidla a tam zadržet pachatele. Poslední dynamickou ukázku realizovali
hasiči, kteří předvedli slaňování.
Rád bych na tomto místě poděkoval
ředitelům krajských složek integrovaného záchranného systému, a to brig. gen.
Ing. Františku Pavlasovi, řediteli Hasičského záchranného sboru Plzeňského
kraje, plk. Mgr. Pavlu Krákorovi, řediteli
Krajského ředitelství policie Plzeňského
kraje a MUDr. Bc. Pavlu Hrdličkovi, řediteli Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje. Velký dík patří také představitelům dalších participujících složek,
starostovi města Ing. Václavu Votavovi za
zprostředkování mnoha kontaktů a veliteli
jednotky sboru dobrovolných hasičů Romanu Jarabicovi a řediteli městského kulturního střediska Mgr. Davidu Blažkovi
za organizační a provozní pomoc.
Již nyní začínáme pracovat na přípravách druhého ročníku v příštím roce
a doufáme, že se nám podaří zapojit i další
záchranné a bezpečností složky a zrealizovat další zajímavé ukázky.
MUDr. Ing. Robin Šín, MBA,
člen Zastupitelstva města Stříbra
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Z NAŠICH ŠKOL A ŠKOLIČEK
Z Písku přivezli dvě „bramborové“
29. 6. 2019 se na střelnici Provazce Dolní Novosedly, Písek konalo 2. kolo
celostátní střelecké soutěže pro mládež
FomeiCUP 2019. Cílem turnajů je propagovat střelectví a myslivost u mládeže.
Mladí střelci z DDM a SSPK Stříbro se
tohoto kola zúčastnili ve větším počtu. Ve
střelbě ze vzduchovky a z malorážky na
terče liška - srnec - kamzík - kňour obstáli
v silné konkurenci opět velmi dobře. V ka-

tegorii žákyň (do 10 let) získala Maruška
Karvašová nejen krásné 4. místo, ale také
sladké ocenění nejmladší účastnice, mezi
dorostenci (11 - 15 let) bodoval David
Bača - 4. místo, Daniel Hlaváček obsadil
8. místo, Dobroslav Beroun byl 10., Jakub Šafránek 11., Filip Karvaš 14., Pavel
Čepička 15., Vojtěch Michal 17. a Jan Rottenborn 20. V kategorii dorostenek získala
Bára Alblová 6. místo. V juniorech (16 -

20 let) nás reprezentoval Pavel Kastl - 7.
místo, mezi juniorkami se prosadila Michaela Krátká - 10. místo.
Další kolo soutěže proběhne 24. srpna
2019 v Kroměříži. Držme všem Stříbrským palce!
Za střelecký kroužek DDM
Mgr. Klára Kastlová a Zdeněk Kastl

Úspěšné stříbrské lukostřelkyně
Stříbrská děvčata přivezla z Mistrovství
ČR 2 medaile.
Ve dnech 29. - 30. 6. se ve Voticích konalo 1. Mistrovství ČR v terčové lukostřelbě holých luků. Závodu se zúčastnila také
výprava stříbrských lukostřelců, kteří závodí za LK Lukostřelci Českého lesa a při-

pravují se v DDM Stříbro.
Nejlepšího výsledku dosáhla Anežka
Šimková, která v kategorii mladší žákyně
obsadila výborné 2. místo a získala stříbrnou medaili. Další medaili vybojovala
Kristýna Mužíková, která v kategorii starší
žákyně obsadila 3. místo.

Poděkování za předvedené výkony
a výbornou reprezentaci si zaslouží nejen
medailistky, ale i ostatní členky výpravy:
M. Andrlová, T. Dischingerová a K. Mužíková.
Jitka Slívová
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Indiáni
První prázdninový týden prožilo třiadvacet dětí na pobytovém táboře v Konstantinových Lázních, kde jsme si hráli
na indiány.
První den, poté co jsme se navzájem
představili a skamarádili se, se táborníci
rozdělili do pěti kmenů a zvolili si tato
jména: MATO WAŠTE SAPA (černý
dobrý medvěd), HA ČIKALAN INMUŠUNKA (malá šedá kočka), TEČA SAN
INMU (mladý hnědý rys), TEHAN LUTA
NAŠKA (daleká červená žába) a KUŽA
SKA ŠUNKOTEČA (líný bílý vlk). Hned
potom jsme začali pracovat na naší přeměně v indiány. Nastříhali jsme si připravená trička tak, aby nám vznikly třásně,
pak je zavázali provázkem a šup s nimi do
hrnce buď s červenou, nebo s hnědou barvou. Kdo měl nachystané tričko, pustil se
do zdobení indiánské čelenky. A jelikož
pondělí bylo opravdu horké, zvládli jsme
po všem tom vyrábění i koupání v bazénu. Po večeři jsme vztyčili totem, na který
kmeny nakreslily svá zvířata, a na večerním nástupu získal každý indián své první
pírko.
Druhý den jsme zahájili dopoledním
průzkumem okolí - vydali jsme se do lesa.
Napřed jsme soutěžili ve stavbě šiškové
věže, a pak jsme ještě šišky využili ke střelbě na bizony. Další úkol byl lehký - zahrát
si lesní golf a při zdolávání jednotlivých
„jamek“ zjistit, co nás čeká dál, a také se
pořádně porozhlédnout, jaká zvířata dohlížejí na „golfové hřiště“. Indiáni se dozvěděli, že si během dneška mají vyrobit
amulet, který je bude chránit od všeho
zlého. Před návratem do tábora ještě zvládl každý kmen zahájit výstavbu své indiánské vesnice. Po obědě jsme odpočívali
při výrobě amuletů. Všem se moc povedly.
Po odpolední návštěvě místního bazénu
přišlo na řadu běhání a také trocha přemýšlení – „kytičková“ křížovka nám prozradila, že dalším úkolem bude lov „brouků kousáků“.
Ve středu po snídani jsme zkontrolovali a zase trochu vylepšili indiánské vesnice,
a pak jsme se na louce učili střílet prakem.
Za cíl nám opět posloužili bizoni. Také
už máme natrénovaný indiánský běh.
Po obědě jsme opět vyráběli - tentokrát lapače snů. Všichni se s tím poprali statečně
a jistě teď budou mít jen samé pěkné sny.
Odpoledne jsme si udělali výlet do města.
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Navštívili jsme místní infocentrum i cukrárnu. Po návratu do tábora následovalo
rychlé koupání a večeře. Po společném
lovu bizonů, lišek, sov a vran v lesíku následoval nástup, kde většina indiánů získala na svou čelenku již třetí pírko.
Čtvrtek byl náš nejdelší den. Dopoledne jsme stopovali náčelníky jednotlivých
kmenů, kteří si pro nás připravili trasu
s úkoly. Po poledním klidu jsme se došli
vykoupat, a pak jsme opět vyráběli - tentokrát jsme měli na výběr: náramky z paměťového drátu, nazdobit si krabičku na poklady anebo si vyrobit indiánský bubínek.
Po večeři přišlo na řadu to, na co jsme se
těšili už od pondělí - táborák! Samozřejmě nemohly chybět buřty ani stezka odvahy. Na večerní procházku se vydával celý
kmen společně. Cestou pozorně sledovali

okolí, aby odhalili všech deset zvířat, která
na trase byla, a za odměnu si z lesa každý
odvážný přinesl „svítícího“ pavouka.
V pátek jsme už bohužel museli balit.
Když se nám podařilo vše nastrkat zpátky
do kufrů a kufříků, vrhli jsme se na připravené barvy na obličej… Po obědě přišlo na řadu vyhlášení výsledků celotáborové hry. Nejenže si všichni indiáni mohli
svou čelenku ozdobit brkem od papouška
ara-ara, ale také každý kmen navštívil naši
„jeskyni pokladů“, kde si indiáni vybrali
odměny za své celotýdenní snažení. ☺
Jitka Slívová
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Konec školního roku na ZŠ Mánesova
byl ve znamení čilého ruchu. Kromě
obvyklých a nutných činností, jako je odevzdávání učebnic, úklid tříd apod., se odehrály tři akce, které stojí určitě za zmínku.
Tou první byl 20. ročník Dne školy,
který se nesl ve znamení „Retro, anebo co
bylo i nebylo v uplynulých dvaceti letech“.
Generální zkouška kulturního programu proběhla v pátek 21. června bez větších problémů a všichni si přáli, aby bylo
i v sobotu tak příznivé počasí. To se nakonec, až na malou výstražnou přepršku
před zahájením, splnilo a přibližně 200
návštěvníků společně s panem starostou
Václavem Votavou nerušeně sledovalo
zhruba hodinový program plný pohybu
a hudby. Občerstvení ve školní kavárně
a bufetu, střelba z luku a laserové zbraně,
návštěva hudební dílny a nabídky suvenýrů, to vše následovalo vně i uvnitř školy.

Třetí akce se pak konala ve středu
26. června. Zahájena byla vyhlášením
požárního poplachu, po kterém se všichni žáci a učitelé shromáždili na školním
dvoře. Čas 4 minuty a 26 vteřin byl vyhodnocen jako výborný, stejně jako způsob opouštění budovy. Po krátkém zhodnocení se většina tříd vydala na cestu
do stanice Záchranného hasičského sboru, kde probíhalo procvičování činností
při mimořádných událostech. Dík za po-

moc patří veliteli a členům HZS Stříbro,
pracovníkům Zdravotnické záchranné
služby Stříbro, Policii ČR a Městské policii
Stříbro.
Za všechny zaměstnance
ZŠ Stříbro, Mánesova 485
Václav Peteřík

Další akcí bylo vyhlašování výsledků
Soutěže o nejlepšího žáka školy. Za účasti
předsedy Školské rady pana Václava Milta
byli v úterý odměněni všichni úspěšní žáci
v soutěžích, a pak nejlepší dívka a chlapec
z jednotlivých tříd. Nejlepší podle bodů Eliana Möllerová, Luděk Šnajdr, Kristýna
Brabcová a Vítek Trinh si odnesli hodnotné dárkové poukazy.

Buldoci Stříbro pořádali turnaj
Hokejbalový oddíl HC Buldoci Stříbro
uspořádal v sobotu 15. června 2019 turnaj
tzv. „minipřípravek“. Přihlásilo se celkem
pět družstev, která se utkala systémem
„každý s každým“ v zápasech na 2 x 10
minut hrubého času.
V náročném počasí se pak odehrávaly
líté boje družstev HC Plzeň I., HC Plzeň
II., HC Plzeň III., HC Mariánské Lázně
a HC Buldoci Stříbro. Stříbrské družstvo
si vedlo velmi zdatně a po výhrách 6:0
a dvakrát 2:1 je čekalo závěrečné utkání
s družstvem Plzeň I., které bylo do té doby
též neporažené. Takže finále! V něm Buldoci dvakrát vedli, ale závěr patřil hostům
z Plzně, kteří vyhráli 3:2.
Při závěrečném hodnocení pořadatelé ocenili dobré výkony hráčů a předali poháry a medaile, o které se zasloužili
MVDr. Steiner, E. Havíř a MPA Stříbro.

Václav Peteřík
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Žáci ze stříbrské základky v Revoluční ulici na skok u Baltu aneb poslední
letošní erasmovské setkání žáků partnerských škol, tentokrát na severu Polska
Červnová vedra obecně lákají k vodě,
červnová vedra na severu Polska lákají na
moře. A nejlépe na plachetnici! A proč
ne? Pod vlajkou programu Erasmus+ se
poštěstilo v prvním červnovém týdnu
skupince žáků ze ZŠ ve Stříbře v Revoluční společně s žáky dalších 5 zahraničních
škol v rámci společného projektu o volnočasových aktivitách absolvovat základní
výcvik v plavbě na plachetnici a následně vyzkoušet sílu větru, chladivou mořskou tříšť a vlastní schopnosti při plavbě
puckou zátokou.
Kromě plachtění byly na programu
i výtvarné dílny, při kterých si účastníci

vyrobili originální upomínkové předměty
typické pro oblast Baltského moře.
Ostatně se zdejším životem u moře,
jak z pohledu archeologů, tak z dob nedávných, se všichni zúčastnění seznámili
například při exkurzi v osadě lovců tuleňů
nebo při návštěvě poloostrova Hel v tulení
rezervaci či při prohlídce skanzenu novodobých dějin.
Každé partnerské setkání přináší žákům nějakou novou zkušenost, nové poznatky a dovednosti, rozšiřuje obzor, rozvíjí schopnosti a ani tentokrát neodjížděli
naši cestovatelé domů „s prázdnou“. Moře
je přeci velký učitel.

Červnové projektové setkání v severopolském Pucku bylo předposlední akcí
konanou v rámci společného projektu
v letošním školním roce. Poslední mezinárodní setkání, jehož cílem je koordinace
dalších společných aktivit a reflexe těch již
uskutečněných, se konalo na konci června
v německém Trevíru, organizátorem byla
tentokrát partnerská škola ve Schweichu
a účastníky byli koordinátoři projektu zúčastněných partnerských škol.
					
Mgr. Jasmína Vaňková,
koordinátor projektu

Ohlédnutí za uplynulým školním rokem ZUŠ Stříbro
Ve školním roce 2018/2019 Základní
umělecká škola Stříbro pořádala nebo se
zúčastnila (včetně soutěží, o kterých jsme
informovali v minulém čísle) 75 akcí. Jednalo se o koncerty, vystoupení, výstavy,
přehlídky, workshopy aj.
Na mnoha akcích se představily dva
nebo všechny tři obory, které se v ZUŠ
vyučují.
Zvykli jsme si, že školní rok vždycky
začíná a končí promenádním koncertem.
V tom uplynulém se uzavřel již 9. ročník
a započal 10. ročník promenádních koncertů, postupně pod záštitou pana senátora, pana starosty a pánů místostarostů.
Srpnový promenádní koncert bude v pořadí již 47.
Žáci ZUŠ se již tradičně představují
na vernisážích výstav ve stříbrském muzeu nebo v městské knihovně. Dětský
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pěvecký sbor Stříbráček úspěšně vystoupil v Tachově na přehlídce středních škol,
několikrát ve Stříbře a v Ostrově. Zlatíčka ze Stříbra již tradičně zahrála na církevní slavnosti a žák Ondřej Tolar pak
na Slavnosti koní v Kladrubech nebo
u příležitosti otevření Svatováclavské lávky ve Stříbře. Již potřetí pořádala škola
v kostele Nanebevzetí Panny Marie adventní koncert KrisKroskvintetu. Nádherný byl také velký vánoční koncert žáků
ZUŠ v aule gymnázia.Vánoční koncerty
pořádá škola více než 25 let.Také v letošním školním roce jsme mohli žáky ZUŠ
slyšet v Západočeském muzeu v Plzni na
tradičním matiné. Několik menších koncertů bylo v sále ZUŠ. (např. Stručný koncert, Koncert mladých talentů apod.) Žáci
literárně- dramatického oboru se úspěšně
zúčastnili divadelních a literárních přehlí-

Foto VO ZUS Stribro z workshopu
v Pavlově Studenci
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dek v Plané, Tachově, Dobřanech, ve Kdyni a v Horšovském Týně. Koncem května
se dramaťáci představili stříbrské veřejnosti v kině Slavia v pořadu Večer divadla
a poezie. Pololetní koncert žáků pořádala
ZUŠ Stříbro v sále Regionálního muzea
Kladrubska, kde se mimo jiné úspěšně
prezentuje také kladrubská pobočka. Žáci
kladrubské pobočky vystupují na mnoha
místech okresu, pořádají Tříkrálový koncert ve Stříbře nebo Velikonoční koncert
v klášterním kostele kladrubské katedrály.
Výtvarný obor pořádal již podeváté výstavu prací žáků ZUŠ ze senátního obvodu senátora Parlamentu ČR Miroslava Nenutila
U nás na západě. Vernisáž v předsálí
Jednacího sálu Senátu oživila vystoupení žáků hudebního oboru. Na výstavě
byly práce žáků ZUŠ Františkovy Lázně
(7 prací), Planá (2 práce), Stříbro (23 prací), Tachov (7 prací) a jako host Grundschule Waidhaus ze SRN (14 prací). Koncem dubna zaplnila tři patra Městského
muzea ve Stříbře výstava prací žáků ZUŠ
Stříbro Vlastníma rukama. Obrázky
a fotografie ze společného workshopu Fachschule Weiden a ZUŠ Stříbro v Pavlově
Studenci budou vystaveny v Bärnau, Weidenu (SRN) a ve Stříbře.
Práce žákyň výtvarného oboru otiskne
vydavatelství Albatros v knize Můj atlas
Evropy.
Literárně dramatický obor, žáci na klavír a na trubku, komorní hry dechových
dřevěných nástrojů, žáci zpěvu a DPS
Zpěváček připravili ve stříbrské radnici ke
Dni učitelů komponovaný pořad pro nejoblíbenější učitele stříbrských škol.
V dubnu byla XXVI. přehlídka mlá-

dežnických orchestrů. Vedle Big Bandu
Konzervatoře Plzeň a DOM ZUŠ Tachov
se představila Zlatíčka ze Stříbra v akademickém složení a nově vzniklý soubor
Zlatíčka ze Stříbra junior, který svoji premiérou opravdu všechny moc potěšil.
Na benefici Pro Kubíčka v kostele Nanebevzetí Panny Marie vystoupil j. h. DPS
Stříbráček.
Ondřej Tolar zahrál na trubku a zazpíval a Veronika Hradová zazpívala na
Benefičním koncertě pro domácí hospic
ve Velké synagoze v Plzni. Nádherné bylo
vystoupení DPS a žáků pěveckého oddělení na oslavách osvobození a 20. výročí
Stříbrského regionu na Masarykově náměstí ve Stříbře. Absolventi hudebního,
výtvarného a literárně - dramatického
oboru absolvovali při dvou koncertech
v Městském muzeu ve Stříbře. Zlatíčka
ze Stříbra vystoupila na městských slavnostech, žáci LDO na muzejní noci.
Celostátní happening ZUŠ OPEN pořádala ZUŠ Stříbro na Kostelním náměstí
(o akci jsme podrobně informovali v minulém čísle).
Nejúspěšnější žák ZUŠ Stříbro, Ondřej
Tolar, vystoupil s Orchestrem lidových
nástrojů Plzeňského kraje na Mezinárodním folklórním festivalu v Plzni a na MFF
ve Strážnici.
Se školním rokem se žáci rozloučili závěrečným koncertem ve Stříbře a žáci pobočky pak v Kladrubech.
To byla jen taková ochutnávka z prezentace žáků Základní umělecké školy
Stříbro z uplynulého školního roku. Akcí
bylo samozřejmě víc. Toto je výsledek velkého nasazení a smyslu pro týmovou práci

všech 14 pracovníků ZUŠ Stříbro. Každý
z nich si zaslouží obrovské poděkování.
Zároveň za všechny kolegy děkuji představitelům města Stříbra za podporu a pomoc (mnoha akcí se zúčastňuje starosta
města a místostarostové), děkuji mateřské škole, základním školám, Gymnáziu
ve Stříbře, muzeu a knihovně a v neposlední řadě Městskému kulturními středisku Stříbro a dalším institucím za spolupráci.
Děkuji také všem žákům, rodičům,
zákonným zástupcům, příznivcům a z. s.
Zlatíčka ze Stříbra.
Vážíme si každé spolupráce!
Bc. František Kratochvíl
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
STŘÍBRO
pod záštitou

senátora PČR
Miroslava Nenutila

pořádá

v neděli 26. srpna 2019
v 15.00
před muzeem

47. PROMENÁDNÍ
KONCERT
Vystoupí

HASIČANKA
z Teplé

s kapelníkem Jaroslavem Mikulenkou

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 se 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.

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
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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
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Galerie v Hasičárně přivádí „Odložené životy“
Do západočeského Stříbra začali Němci
proudit z důvodu otevření stříbrných dolů
již koncem 17. století. S postupem času
začal ve městě počet Němců nad Čechy
převládat, což napomohlo k drtivému vítězství Sudetoněmecké strany v obecních
volbách v květnu a červnu 1938. Po druhé
světové válce i zde došlo k vyhnání většiny německého obyvatelstva. Rodiny byly
nuceny neprodleně opustit svůj majetek,
někteří byli na čas deportováni do speciálních koncentračních táborů, k odsunu do
Německa tak došlo až o několik měsíců
později. Obdobný osud stihl také německé nebo poněmčené obyvatele ostatních
obcí na Stříbrsku (Benešovice, Erpužice,
Kladruby, Kostelec, Kšice, Lšelín, Ošelín,
Prostiboř, Skapce, Svojšín, Sytno, Trpísty,
Únehle, Vranov, Zhoř a další).
Lidé zařazení do odsunu si s sebou
mohli vzít jen několik kilogramů. Co si

však odnést nemohli, byli jejich blízcí
pohřbení na zdejších hřbitovech. Někteří
z nich si pak na pohřebištích v místech
nového bydliště v Německu vytvářeli náhradní pamětní místa, aby mohli své milované aspoň symbolicky uctívat. Vyhnaným rodinám totiž nebylo dovoleno se do
Čech vrátit. Dnes proto hroby s ostatky jejich příbuzných a přátel mnohdy chátrají.
Právě tímto tématem jsem se zabýval ve
svém projektu Odložené životy. Mezi lety
2009 a 2012 jsem objel a nafotil všechny
zbývající portrétní fotografie na opuštěných německých hrobech, než upadnou
v zapomnění. Z více než 90 fotografií pak
vznikla několikametrová instalace, která
byla poprvé představena v kostele bavorského kláštera Speinshart v roce 2013,
později také v galerii Artinbox v Praze.
Letos bude poprvé uvedena v místě, kde
fotografie vznikly a k jehož historii se bez-

prostředně vztahuje - ve Stříbře, v objektu
dřívější Hasičárny na náměstí.
Stěžejní instalace výstavy Odložené životy bude doplněna o sérii fotografií, které
už byly dříve uvedeny v Městském muzeu
ve Stříbře. Projekt Musíš zapomenout na
Johanna se vrací do zaniklých obcí na Tachovsku a sugestivním způsobem se snaží
jejich chod oživit. Přináší však nakonec
jen neurčité děsivé záběry neznámých
lidí, které připomínají kreatury s černými
plochami místo obličeje a s polámanými
končetinami. Ukazují nakonec spíše než
oživenou realitu naši představu o lidech,
kteří tyto osady před rokem 1945 obývali.
A ke kterým se už často nechceme vracet.
Výstava potrvá v Galerii v Hasičárně
do konce srpna. Otevřeno je každou sobotu a neděli od 15 do 17 hodin.
Lukáš Houdek

Co dnes budeme varit?
No přece, staré - skoro zapomenuté recepty, vztahující se k našemu regionu
Léto u nás na chalupě je jiskřivé, už
od rána zpívají ptáci, vzduch se pomalu
ohřívá a ptačí sbor přidává na síle, protože s přicházejícím vedrem, pomalu utichne
a bude sladce dřímat. Už brzy ráno jsem
musela jít do zahrady pro kopr a na borůvkách jsem seděla celé včerejší odpoledne.
Z toho jasně víte, co si dnes připravíme
dobrého. :o)))
KOPROVKA Z MALOVIC
Kopr, větší hrst, opereme a od hrubých
stonků si odkrájíme koprové snítky. Ty
osušíme a nasekáme. Mléko a smetanu
ke šlehání (1 kelímek) si vyndáme, aby
měly pokojovou teplotu.
V kastrolu si rozehřejeme asi 3 lžícepřepuštěného másla s trochou oleje. Vmícháme do něj hladkou mouku a připravíme
světlou jíšku. Do ní vmícháme část kopru
a základ omáčky ztlumíme. Připravíme si
vývar, ten by měl být horký. Do koprové
jíšky prudce a najednou vlijeme vývar. Důležité je jíšku rychle a důkladně míchat. Pak
vše vaříme, dokud se nerozvaří případné
hrudky. Základ koprové omáčky ztlumíme,
ještě lépe odstavíme a necháme asi 5 minut odpočívat. Pak do něj pomalu vléváme
mléko. Pokud je omáčka příliš řídká, rozmícháme ve smetaně trochu hladké mouky
a vlijeme ji do omáčky. Pokud je hustota
dostatečná, vlijeme smetanu samotnou.
Do koprové omáčky vmícháme zbylý kopr
a přivedeme ji k varu. Nakonec omáčku podle chuti osolíme, lehce opepříme
a ochutíme cukrem a octem. Záleží na chu-

ti, a i ta souvisí s ročním obdobím. V létě se
jedla více kyselá.
Koprovou omáčku podáváme s knedlíky, hovězím masem nebo vařeným vejcem.
Záleží, jak má kdo rád. Pokud ji doplníte
vařeným hovězím, můžete do ní použít
přecezený vývar. Ke koprové omáčce se
výborně hodí klasické houskové knedlíky.
RYCHLÝ BORŮVKOVÝ KOLÁČ
Léto nám nabízí spoustu plodů. Teplo
nám mnohdy ubírá na síle a chuti něco dělat, leč chuť na něco letního - jako je borůvkový koláč, nebo koláč ke kávičce z jiných
ovocných pochutin. Osobně tento koláč
dělám i z jahod, malin, nebo meruněk, a je
výborný. Má tchyně ho dokázala tak rychle
vykouzlit, že jsem občas měla podezření, že
má někde v zástěře čarodějnickou hůlku.
300 g polohrubé mouky smícháme
s 220 g krupicového cukru a jedním vanilkovým. Přidáme špetku soli a jeden prášek
do pečiva. Přidáme 125 ml oleje, rozklepneme dvě vejce a vlijeme 300 ml mléka.
Vše řádně promícháme, těsto nalijeme
do vymazaného a vysypaného vyššího
plechu a posypeme čerstvými borůvkami.
Borůvky posypeme drobenkou z uvedených ingrediencí - 100 g polohrubé mouky,
80 g másla a 80 g cukru krupice a dáme péct
do předehřáté trouby na 180 stupňů, dozlatova (cca 25-30 minut). Je pravda,
že v kachlových kamnech se propekl
dozlatova ze všech stan a vůně to byla přenáramná. Po vychladnutí pokrájíme a před
podáváním můžeme posypat moučkovým

cukrem, někdy přidám do cukru špetku
skořice.
A něco netradičního a velmi dobrého,
leč pomalu už hodně vzácného:
SYROVINKOVÉ ŠKVAREČKY PODLE
FOŘTA WENZLA
Syrovinka je houba, je to čirůvka. Má se
za, že přímo nasedá a ukazuje, v jakém stavu se nachází les, jestli je v lese dobré klima
a jistá vyváženost. Je pravdou, že z našich
lesů tato houba pomalu mizí a i já se mnohdy hodně nachodím, abych jednu dvě našla. Je to houba mohutná a pevná, a pokud
má prostor a podmínky, doroste do větších
rozměrů. Lidově se jí u nás říkalo „kravička“, protože pouští hodně mléka, které má
zvláštní typickou vůni a lahodnou chuť.
Za dávných časů ji mnohdy nálezci snědli
i syrovou, tak dobrá tato houba je.
Nohu i klobouk Syrovinky nakrájíme asi
na 1 cm široké pruhy. Pouští hodně mléka,
ale to je dobře. Na sádlo, které jsme rozpustili, vhodíme houbu a škvaříme. Mléko,
které houba pouští, vytvoří jakousi krustu.
Když začne zlátnout, přidáme dost drceného kmínu a sůl. Škvarečky vyndáme, dáme
na ubrousek odsát přebytečný tuk a jíme
s čerstvým chlebem. Nikdy toho není dost
- je to delikatesní záležitost,na kterou nikdy
nezapomenete.
Tak hodně štěstí při hledání syrovinek.
Krásný srpen přeje
Hana Štollová
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Knihovnice doporučují
Vaňková, Ludmila - Přemyslovci - Trůn patří rytířům
Nová řada královských ság Ludmily Vaňkové Přemyslovci pokračuje třetí knihou Trůn patří rytířům
(1231-1271) a spojuje romány Zapomenutý král a Král železný, král zlatý.
Třetí díl historické ságy Přemyslovci zachycuje velké půlstoletí českého království, které nepoznalo žádné
porážky a vzkvétalo, i když bylo často v ohrožení a sousední země stíhala pohroma za pohromou. Václav I.
převzal dědičné království po svém otci už jako velmoc a jeho syn Přemysl II. vytvořil přemyslovskou říši
sahající od moře k moři a mohl pomýšlet na císařskou korunu.

Sullivan, Mark T. - Pod krvavými nebesy
Pino se nestará o nacisty ani o válku. Je to prostý italský mladík, který si chce užívat života, hudby, dívek.
Avšak když je jeho milánský domov vybombardován, přidává se k podzemnímu hnutí, které pašuje židy
do bezpečí. Pino tak začíná zjišťovat pravdu o utrpení, kterým nejen Itálie prochází. A také nachází lásku
u starší vdovy Anny. Vše se navíc ještě zkomplikuje, když se Pino nedobrovolně stává osobním řidičem
u Hitlerovy pravé ruky v Itálii, tajemného Hanse Leyera. Pino rozehrává nebezpečnou špionážní hru přímo v srdci nepřítele. Ovšem stejně jako odhaluje další a další zvěrstva, smyčka kolem něj a jeho nejbližších
se neúprosně stahuje…

Bolavá, Anna - Do tmy

ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI

Magnesia Litera 2016 za prózu.

Zápis posluchačů pro akademický
rok 2019/2020

Příběh osamělé, nemocné ženy, která většinu života zasvětila sběru, sušení a odevzdávání léčivých rostlin, má
od počátku nádech apokalypsy. Děj
se posouvá kupředu pomocí detailně
propracovaného „plánu sběru“. Konstantou je pak úterý, výkupní den, kdy
hrdinka nedočkavě navštěvuje výkupnu.
I přes pomalé, zdánlivě nevzrušené tempo probublává pod hladinou podivný neklid. Rafinovaný styl
nás kapitolu po kapitole vtahuje hlouběji: hlouběji do staré půdy,
hlouběji do prokletí sběru bylin.

Čech, Pavel - Velké dobrodružství
Pepíka Střechy
Pavel Čech patří v současné
době k našim předním ilustrátorům. V jeho další knize, na které
bez přestávky pracoval dva roky, se znovu
objevuje řada motivů, které má výtvarník rád - ožívají tu jeho starší olejomalby,
vracejí se konkrétní místa i postavy jeho
z jeho knih O zahradě a Tajemství ostrova
za prkennou ohradou. Současně je to
příběh nový, kompakní a zcela svébytný. Čechova poetika získala
další netušené fasety - po stáří a smrti pronikla do krajiny foglarovské oslavy klukovského snění také první křehká láska i touha
najít své místo v nepřehledném světě.
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Univerzita
třetího věku

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

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

Stříbrský zpravodaj 8/2019
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1. 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.

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. srpna 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
24
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Realitní kancelář RVA

Pobočka Stříbro, Dostojevského 189
Telefon: 721 854 706

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

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

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

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

Pronájem obchodu, Stříbro, Ben. ul.
9.000,- Kč (Pronajato)

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

25

Stříbrský zpravodaj 8/2019

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

Rodinný dům Zhoř

Rodinný dům Milíkov

RD (chalupa) Boříkovy (KT)

St. parcely Přehýšov, okr. PS

Byt 3+1+L Stříbro, Třešňová

Byt 2+1 Stříbro, Gagarinova

Byt 3+KK Stříbro, Nerudova

Byt 3+1 Stříbro, Palackého

Rod.dům (chalupa) Boněnov

Rodinný dům Bezdružice

Rod. dům (chalupa) Lestkov

Rodinný dům Hošťka

Rekreační chata Butov

Rekreační chata Butov

Zděná rekr. chata Butov

Cena: 2.490.000,- Kč Cena: 3.790.000,- Kč Cena: 2.190.000,- Kč

Cena: 1.150,- Kč/m2

Cena: 1.550.000,- Kč Cena: 1.490.000,- Kč Cena: 1.930.000,- Kč Cena: 1.750.000,- Kč

Cena: 850.000,- Kč

Zděná chata (domek) Butov

Cena: 3.490.000,- Kč Cena: 1.490.000,- Kč Cena: 1.350.000,- Kč

Cena: 2.290.000,- Kč Cena: 1.590.000,- Kč Cena: 1.650.000,- Kč Cena: 1.490.000,- Kč

Našim klientům nabízíme mimo jiné tyto služby:

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

Kompletní nabídku nemovitostí najdete na www.harvilla.cz
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MĚSTO KLADRUBY Náměstí Republiky 89, 349 61 Kladruby, okres Tachov
IČO: 00259888, tel. č.: 374 616 711, e-mail: obec@kladruby.cz

Město Kladruby vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa
ŘEDITEL/ŘEDITELKA REGIONÁLNÍHO MUZEA KLADRUBSKA, příspěvková organizace, okres Tachov
Pracoviště: Regionální muzeum Kladrubska, Kladruby, náměstí Republiky 90
Předpoklady:
- fyzická osoba, státní občan ČR, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let,
je bezúhonná, je způsobilá k právním úkonům, ovládá jednací jazyk
Zájemci se mohou přihlásit do 14.08. 2019 (rozhodující je datum
Požadavky:
dne odeslání na poštovním razítku, nebo datum osobního předání
- vysokoškolské vzdělání (minimálně titul Bc.)
přihlášky v zalepené a označené obálce)
- orientace v muzejnictví, kultuře
- písemně na adresu: Město Kladruby, náměstí Republiky 89, 349 61
- dobrá znalost práce na PC (Word, Excel, PowerPoint)
Kladruby, obálku označte heslem „Výběrové řízení RMK- neotvírat”
- dobré organizační a komunikační schopnosti
- v přihlášce uveďte mimo jiné: jméno, příjmení, titul, datum
- orientace v účetnictví
a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu,
- řidičský průkaz sk. B
číslo OP, datum možného nástupu, tel./e-mail kontakt, datum
- časová flexibilita
a podpis
- znalost cizího jazyka výhodou
K přihlášce ie nutno doložit:
Rámcová pracovní náplň:
- strukturovaný životopis
- provozní, personální a ekonomické vedení příspěvkové
- originál výpisu z evidence rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)
organizace Regionální muzeum Kladrubska
- doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání - ověřenou kopii
- kurátorská činnost
- do přihlášky uveďte souhlas s nakládáním s poskytnutými
- komplexní koordinace realizace krátkodobých projektů,
osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení
programů a akcí, jejich organizačního, personálního, finančního,
technického, provozního a jiného zajištění
Bez požadovaných dokladů nelze přihlášku zařadit mezi přihlášky
- dohled nad průběhem akcí, zajištění provozu při samotných
uchazečů.
prohlídkách návštěvníků, podávání odborných informací
- zajišťování akcí a programů konaných i v jiných prostorách
Kontaktní osoba: Hana Floriánová, starostka města, tel.č. 374 616
než je budova Regionálního muzea Kladrubska
711 nebo 604 880 420, starosta@kladruby.cz
- vedení statistik návštěvnosti muzea i ostatních akcí, analýza návštěvnosti
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv
- sestavení ročního plánu kulturních akcí
v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.
- zajišťování propagace a publicity kulturních akcí
- zpracování textů, fotografií, plakátů
V Kladrubech dne 11.07.2019
- plnění dalších úkolů dle pokynů zřizovatele
Předpokládaný nástup: 01.09.2019 nebo dle dohody
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SOUHRN AKCÍ NA SRPEN 2019
2. 8.

19.00 - KLUBOVÝ VEČER
				
- Míša Leicht & Galerie rock, Jiří Bavr Lokajíček & BBC

BAŠTA

STŘÍBŘENÍ - multižánrový festival ve Stříbře
VÝSTAVY FOTOGRAFIÍ - KONCERTY - AUTORSKÉ ČTENÍ BÁSNÍ - PROGRAM PRO DĚTI
Výstava fotografií Báry Pitrové /U Poledníku/
Výstava fotografií Laca Kajaby /Muzejní náměstí/
Výstava fotografií Lukáše Houdka /Galerie v Hasičárně/
4. 8.
19.00 - kapela DžeM
Muzejní náměstí
		
Autorské čtení básní Anny Štičkové
17. 8.

21.00 - LETNÍ KINO - film LÉTO S GENTLEMANEM

RAJSKÝ DVŮR MUZEA

25. 8.

15.00 - PROMENÁDNÍ KONCERT - hraje HASIČANKA Z TEPLÉ		

MUZEJNÍ NÁMĚSTÍ

31. 8.

14.00 - LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI - pořádá RODINNÉ CENTRUM		

KD

do 7. 9. probíhá v Městském muzeu výstava Svět panenek
celý srpen - PROBÍHÁ VÝSTAVA ILUSTRACÍ nakladatelství Meander
PREZENTUJÍCÍ 22 biblických příběhů

		

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

MĚSTSKÉ TRHY ve dnech 1., 8., 15., 22., 29. 8. 2019
Připravujeme:
22. 9.

AMÁTOVKA - taneční odpoledne

24. 9.

ZDENĚK IZER - zábavný pořad

10.10.

SLAM POETRY - Městské muzeum

13.10.

OTAVANKA - taneční odpoledne /ne/jen pro seniory

26.10

DOGA - rocková zábava v KD

3.11.
24.11.

CHODOVARKA - taneční odpoledne /ne/jen pro seniory
ANNA K. - koncert v kině Slavia

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

9.00 - 12.00 13.00 -17.00		

Úterý			

13.00 - 15.00

Středa		

9.00 - 12.00 13.00 -17.00		

Středa			

9.00 - 12.00 13.00 - 15.00

Čtvrtek		

9.00 - 12.00 13.00 - 17.00		

Čtvrtek			

13.00 - 15.00

Pátek a Sobota

zavřeno					

Pátek a Sobota		

zavřeno

Uzávěrka dalšího čísla je 15. 8. 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
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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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