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10,- Kč

První jarní venkovní akcí bude motokros
Terén sv. Petra ve Stříbře přivítá v neděli 7. dubna 2019 motokrosový Západočeský pohár. Diváci se mohou těšit na atraktivní podívanou a kvalitní konkurenci. Představí se závodníci rychlých kubatur MX1 a MX2, dále mladíci na malých strojích objemu 65 a 85
pokračování na str. 2

pokračování ze str. 1
ccm, nebudou chybět ani zkušení veteráni
a prostor dostanou i hobby třídy.
Celodenní program zahrnuje od 8

Ohlédnutí

Kapela BRUTUS v KD
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h volné tréninky, po 10. h se rozběhnou
kvalifikace a od 12:30 h se začne závodit.
Vstupné 100 Kč zahrnuje tištěný program

a parkování, mládež do 15 let jde zdarma.
Pořadatelé z AMK Stříbro srdečně zvou k
návštěvě!
Miroslav Šimek

MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE
Slovo starosty
Přátelé,
věřím, že se již nemůžete dočkat jara.
Že se těšíte na sluníčko, které bude hřát,
ale také nás nabije novou energií. Také
příroda se pomalu probouzí ze zimního spánku. Věřte však, že město v zimě
nespalo. Od listopadového ustavujícího
zasedání Zastupitelstva města Stříbra již
uplynulo více jak těch symbolických 100
dní. A jsem rád, že na radnici je opravdu fungující, spolupracující a dělný tým,
který chce město v jeho rozvoji posunout
o kus dál. Věřím, že tomu bude nadále.
Pracujeme intenzivně na našich investičních záměrech. Tím největším je zasíťování 40 pozemků pro stavbu rodinných
domů v lokalitě za Baníkem. Víte jistě jaká
je ve Stříbře nouze o vhodné pozemky
na individuální výstavbu. A toto je velká
příležitost takový pozemek získat. Zájemce, ale i ostatní občany, bych rád pozval
na veřejnou prezentaci, která se uskuteční 15. dubna na radnici. O podmínkách
prodeje pozemků se také dočtete na jiném
místě Zpravodaje v příspěvku místostarosty Martina Záhoře.
Začátkem dubna chceme široké veřejnosti představit urbanistickou studii sportovního a rekreačního areálu. Na základě
této studie začneme připravovat jednotlivé stupně projektové dokumentace vlastního krytého plaveckého bazénu. Na jeho
realizaci, což je jedna z našich priorit
v tomto volebním období, již vytváříme
rozpočtovou rezervu z volných a ušetřených finančních prostředků. I když se budeme snažit získat dotaci z některého dotačního programu, tak zřejmě bude třeba
stavbu dofinancovat pomocí úvěru. Úvěru, který bude město schopno bez problémů splácet a který je neúměrně nezatíží

na dlouhá léta. Občané Stříbra budou mít
určitě možnost se i k tomuto vyjádřit.
Nejsou to ale jen investice, čím se zabýváme. V minulém čísle Stříbrského
zpravodaje jsem se zmínil o posilování
Městské policie. Nejde jen o bezpečnost
ve městě, ale také o veřejný pořádek.
A s tím se bohužel hodně potýkáme!
Nepořádek v centru města, ale i přestupky řidičů parkováním na místech, která
k tomu nejsou určena. Chci tedy apelovat
v tomto směru na všechny řidiče! Je zbytečné se pak vystavovat postihu městských
strážníků. Navíc omezování průjezdnosti
ulic brání přístupu složkám IZS v případě nutného zásahu. Klasickým příkladem
je Kostelní ulice, či některá naše sídliště.
Chystáme tedy řadu opatření (určitě jste
zaregistrovali například zjednosměrnění
Benešovy ulice od náměstí k poliklinice).
Na druhou stranu si ale uvědomujeme, že
má město málo parkovacích kapacit. Vidíte, a už se zase dostáváme k investicím.
Připravujeme zřízení nových parkovacích
ploch a pro možnost jejich zřízení usilujeme například o získání pozemků v majetku státu.
Považuji za potřebné uvést na pravovou míru fámu, kterou šíří někteří jedinci
buď z neznalosti, hlouposti nebo záměrně. Město se nechystá vystoupit z Vodárenského sdružení obcí západních Čech.
Zadali jsme pouze renomované odborné
společnosti k posouzení, zda prostředky
vynakládané na investice a obnovu vodohospodářské sítě jsou úměrné velikosti
majetku, které město do sdružení vložilo.
Je naší povinností, a přímo odpovědností,
dbát o tento majetek a jeho odpovídající
stav.

Závěrem se chci s Vámi podělit o zprávu, která jistě potěší - “Stříbro má stříbro!”
Umístili jsme se v soutěži Město pro byznys 2019 v Plzeňském kraji na druhém
místě za Plzní!
Přátelé,
i na duben je naplánována řada kulturních a společenských akcí organizovaných
nejen Městským kulturním střediskem,
Základní uměleckou školou, Muzeem, ale
i školami, spolky a organizacemi ve městě.
Rád se s Vámi na některých akcích potkám. Pokud potřebujete se mnou v jakékoliv záležitosti osobně hovořit a jsem
na radnici a nemám zrovna jednání, nikoho neodmítnu.
Přeji všem hodně sluníčka a příjemné
prožití velikonočních svátků.
Váš starosta
Václav Votava

Pozemky pro rodinné bydlení v lokalitě „Za Baníkem“
Vážení spoluobčané,
město Stříbro se jistě blíží k očekávanému prodeji pozemků pro rodinné bydlení, a to v lokalitě „Za Baníkem“ na parc.
č. 1899/1 k.ú. Stříbro. Jedná se cca o 40
parcel, které by měly být rozprodány mezi
občany. Velikostně jsou mezi cca 800 m2
až cca 1100 m2. Lokalita bude kompletně
zasíťována, všechny pozemky budou připojeny na elektřinu, vodu, tlakovou kana-

lizaci, plyn. Město se bude snažit pozemky
prodat naprosto transparentně, způsobem, který zaručí všem stejnou příležitost
vybrat si svůj vysněný pozemek. Proto
byl na posledním řádném zasedání města
předložen zastupitelům na vědomí materiál, který nastínil základní možné obrysy této transakce. Tento materiál byl již
částečně podroben a přezkoumán nejen
Výborem výstavby města Stříbra, ale též

právníkem. Návrh prodejních podmínek
má též vyvolat diskuzi mezi zastupiteli
a občany města, a věříme, že některé
možné připomínky a podněty uplatníme
při prodeji. Nyní si Vás dovolím seznámit,
alespoň v krátkosti, s hlavními podmínkami plánovaného prodeje.
- Město bude realizovat prodej pouze
plnoletým fyzickým osobám, ne právnickým či fyzickým osobám podnikajícím
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do obchodního majetku - ne na IČ. Množství bude regulováno v dalších podmínkách.
- Předpokládaná cena je 968,- Kč vč.
DPH za 1 m2.
- Výběr pozemků bude realizován takto: město vyhlásí záměr prodeje pozemků,
kde bude specifikován den a čas, od kdy
se budou zájemci moci přihlásit obecně
k záměru prodeje. Při podání budou
všichni muset dokládat složenou jistinu
na účet města. Po cca 2 měsících bude na
radnici veřejné slyšení, kdy si lidé, kteří se
přihlásili do záměru, budou vybírat veřejně pozemek v pořadí, tak jak byli přihlášeni. V podstatě se jedná o metodu, „Kdo
dříve přijde, ten……..“, je to naprosto legitimní systém. Snažíme se o maximální
transparentnost.
- Město bude požadovat, aby nabyvatelé měli do určitého času platné stavební
povolení a v určitém čase bylo dílo dokončeno. Zde se v případě nesplnění těchto
limitů bude uplatňovat předkupní právo

města, popř. sankce za neplnění - je si třeba uvědomit, že město bude prodávat pozemky za cenu nižší než obvyklou, která
je cca kolem 1200,- Kč/m2, a proto si musí
ochránit své zájmy. Cena byla koncipována tak, aby byly pozemky dostupné co největší šíři občanů a ne jen pro nejbohatší.
Cílem je zastavit odchod občanů z města.
- V budoucích smluvních ujednáních
je samozřejmě myšleno i na občany, kteří
budou využívat hypoték, úvěrů.
- Návrh podmínek obsahuje též některé regulativy z platného Územního plánu
a platné územní studie. Některé podmínky, které zde nejsou obsaženy, budou
uplatněny v rámci smluvních ujednání.
Dovolil jsem si nastínit pouze základní
myšlenky a pravidla, které jsou obsaženy
v návrhu. Ostatní najdete v materiálu, který je dostupný na městských webových
stránkách, popř. odkaz na městském facebookovém profilu. Pro ty z vás, kteří neholdujete elektronické komunikaci, Vám
bude návrh v tištěné podobě na vyžádání

předán v sekretariátu MěÚ Stříbro. Součástí Návrhu je též výzva, abyste veškeré
faktické připomínky a nápady uplatnili do termínu zasedání Výboru výstavby města Stříbra, a to do 1. dubna 2019,
abychom se jimi mohli řádně zabývat.
Tyto připomínky uplatňujte, prosím, na e-mailu zahor@mustribro.cz, popř. písemně v podatelně města Stříbra a směrujte
k rukám místostarosty M. Záhoře. Dovoluji si Vás srdečně pozvat k veřejné
prezentaci návrhu zóny, která se uskuteční dne 15. dubna 2019 od 17.00 hodin
v obřadní síni městské radnice.
Věříme, že Vás možnost koupě stavebních pozemků ve městě Stříbře zaujme
a svými podněty a názory přispějete
ke společnému zdárnému dokončení našeho díla.
Děkuji všem za spolupráci a za součinnost.
Za vedení města
místostarosta Martin Záhoř

20 let od založení Dobrovolného svazku obcí Stříbrský region
Dne 26. 4. 2019 uběhne 20 let od založení Dobrovolného svazku obcí Stříbrský
region. Důvodem k jeho založení byl zájem
obcí o společné řešení problémů nadobecního charakteru, spolupráce i prosazování
společných zájmů a propagace dotčeného
území včetně napomáhání rozvoje podnikání. Na založení se tehdy shodlo 11 obcí
Stříbrska - Benešovice, Černošín, Erpužice,
Kladruby, Konstantinovy Lázně, Kostelec,
Skapce, Stříbro, Svojšín, Trpísty a Vranov.
Postupem času obce svazek rozšiřovaly
a naopak opouštěly, až se počet ustálil na 16
- Benešovice, Erpužice, Kladruby, Kostelec,
Kšice, Ošelín, Prostiboř, Skapce, Stříbro,
Sulislav, Svojšín, Sytno, Trpísty, Únehle,

Vranov, Zhoř s celkovým počtem cca 12,5
tisíce obyvatel. Přirozeným centrem se stalo královské hornické město Stříbro s osmi
tisíci obyvateli.
Obce se společně podílí na rozvoji cestovního ruchu, pořádání společenských
akcí, mapování stávajících a plánováním
dalších cyklostezek a naučných stezek,
na vybudování Panevropské cyklotrasy Stříbro - Vranov - Sytno, pořízení jejich mobiliářů a lesní a zahradní techniky.
V loňském roce byly zahájeny restaurátorské práce na drobných sakrálních stavbách
- křížcích v devíti členských obcích.
Vzájemnou pomocí a spoluprácí přispívají obce celkovému rozvoji celého území.

V roce 2016 se svazek připojil k projektu
Svazu měst a obcí ČR - Centra společných
služeb (CSS), jehož cílem CSS je odborná
podpora a poradenství členským obcím
i zlepšení informovanosti občanů o poskytovaných veřejných službách.
Připomenutí tohoto výročí proběhne
v sobotu 4. 5. 2019 od 14.00 hodin
na Masarykově náměstí ve Stříbře společně
s Oslavami osvobození. Konvoj historických vozidel přivítá pěvecký sbor ZUŠ Stříbro, tanečnice 11Stars Černošín a kapela
Wyjou.
Lenka Albertová

Veřejné projednání studie Sportovního a rekreačního areálu Stříbro /zahrnuje i výstavbu krytého
bazénu ve Stříbře/ 8. dubna od 17.00 v obřadní síni radnice.

Veřejné projednání připravované výstavby bytové zóny Za Baníkem - podmínky prodeje pozemků.
15. dubna od 17.00 v obřadní síni radnice.
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA STŘÍBRO
pod záštitou senátora Miroslava Nenutila,
starosty města Stříbra Václava Votavy,
místostarostů města Stříbra Martina Záhoře a
Karla Ticháčka

pořádá
ve Stříbře před muzeem
vždy od 15 hodin

PROMENÁDNÍ

KONCERTY
neděle 26. května 2019

2019
ÚHLAVANKA z Klatov

pod záštitou místostarosty města Stříbra Martina ZÁHOŘE

neděle 30. června 2019 CHODOVARKA z Chodové Plané
pod záštitou místostarosty města Stříbra Karla TICHÁČKA

neděle 28. července 2019

AMÁTOVKA ze Stříbra

pod záštitou senátora Miroslava NENUTILA

neděle 25. srpna 2019

HASIČANKA z Teplé

pod záštitou senátora Miroslava NENUTILA

neděle 29. září 2019 ZLATÍČKA ZE STŘÍBRA
ZUŠ Stříbro
pod záštitou starosty města Stříbra Václava VOTAVY
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STŘÍPKY HISTORIE
O českém hornictví ve středověku, a posléze v Rakousko-uherské monarchii
Naše město vzniklo ve středověku
díky objevu stříbrných a olověných
rudných žil. Bez těchto surovin by město buď nevzniklo, anebo by zde při toku
řeky Mže vznikla jen osada střežící
brod. Největší rozkvět hornictví nastal
v českém království v průběhu 12. a 13.
století. Tato doba byla spojena hlavně
s panováním krále Přemysla Otakara II. a později krále Václava II. Doba
panování Václava II. znamená de facto
největší milník v dějinách hornictví.
V roce 1300 je vydán první horní zákoník Jus regale montanorum. Horní
zákoník přispěl k celkové hospodářské prosperitě království a jeho uznání v tehdejší Evropě. Město Stříbro
ve vrcholném středověku jako královské horní město hrálo na západě Čech
velmi důležitou roli, jak ekonomickou,
tak i politickou a kulturní. Následně
tudy procházela velmi důležitá obchodní trasa Praha - Plzeň - Stříbro - Norimberk. Pro výstavbu města byl zvolen
ostroh nad řekou, ze tří stran chráněný
svahy k řece, a hned od prvopočátku se
začalo opevňovat hradbami s obrannými věžemi (baštami). Město podléhalo přímo panovníkovi a jeho příjmy
šly přímo do královské komory. Město
disponovalo souborem mimořádných
práv, která mu byla udělována většinou
za odměnu (právo várečné, právo několika trhů ročně, právo mílové, právo
hradební, právo hrdelní, právo osobní svobody, právo samosprávy, mýtné
právo a právo horní). Jedna z nejstarších zpráv o hornických bratrstvech je
z Kutné Hory z roku 1443. Kutnohorští
havíři se tehdy domáhali zřízení hornického cechu, jehož cílem bylo podporovat své nemocné druhy. Horníci
do tohoto svého cechu platili dva haléře
měsíčně z každého vydělaného zlatého
formou srážky. Správu pokladny cechu
vedli nejstarší havíři, kteří skládali každoročně účty dvěma revizorům. Snahou
bylo podporovat staré, slabé a zmrzačené horníky, kteří již nemohli vykonávat svoji profesi a nebyli schopni uživit
svoji rodinu. Tyto hornické pokladny
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1830 zleva - horní mistr, horní hejtman,
horní soudce

1873 vlevo saský horní úředník,
vpravo český horník

u hornických bratrstev začaly fungovat vě čáku a flek. Oproti dávným časům je
až o století déle.spěly cenami do soutě- kytle dnes jen pro slavnostní příležitosti.
I hornický pozdrav Zdař Bůh je odlišný
že.

18. století, horník s kahancem
Kolem roku 1509 jsou zprávy
o těchto bratrstvech v Jáchymově, Horním Slavkově a ve Stříbře. V Horních
Uhrách hornická pokladna existovala
již roku 1496 a to v Banské Bystrici.
Horníci mají odnepaměti zvláštní
a ojedinělé zvyky a obyčeje. Již jenom oděv
je rozděluje. Staří horníci měli kytle s přišitými kápěmi na hlavě (13. - 14. století).
Současní horníci nosí černé kytle, na hla-

horník ve slavnostní uniformě

od společenského chování ostatních občanů. Všichni havíři společně utvářejí bratrstva nebo cechy.
Z připravované knihy Karla Neubergera, člena Hornického spolku
ve Stříbře.

Karel Neuberger

Stříbrských 100 let (část 14.)
Přibližně v roce 1970 vznikl (s využitím prostor kdysi patřících k tiskárně
Frötschl, tedy čp. 497 v Mánesově ulici)
provoz jabloneckého podniku JAVOZ.
Výrobou drobných bižuterních a galanterních komponentů se zde zabývaly
asi čtyři desítky zaměstnanců. Pro tyto
účely byla záhy vybudována menší hala
(dnes čp 1377) v ulici 28. října. Snímek
č. 1 zachycuje skupinu zaměstnankyň
v průběhu předvánoční akce s patronátní
školní třídou. Výrobní činnost stříbrského
JAVOZu byla ukončena v roce 1991.

24. února 1971 byla Radou MěNV
schválena jako investiční akce stavba
ocelové lávky přes řeku Mži u plovárny.
Realizaci projektu provedly ÚPZT Záchlumí a Geoindustria Stříbro. Rozpočet: cca
200.000,- Kčs (viz foto č. 2 z roku 1978).
5. prosince 1971 - zahájeny zemní práce na stavbě kulturního domu (obr. 3).
28. 12. 1974 pak byl objekt v hodnotě
7 000 000,- Kčs ( Gagarinova čp. 1344)
dokončen a předán do užívání. (foto z r.
1973)
V únoru 1971 byla v prostoru mezi ulicemi Palackého a Soběslavovou zahájena
výstavba panelového sídliště. Nové domy
byly posléze adresně definovány ulicí Palackého a ulicí Gagarinovou. Naše foto č.
4 zachycuje průběh výstavby koncem roku
1971.
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obr.5

V květnu 1972 zahájila Okresní zemědělská strojně početní stanice provoz
v nové budově v ulici Revoluční čp. 1011
(viz obr. 5). V říjnu téhož roku pak byl
uveden do pravidelného provozu nový
střední, plně tranzistorový samočinný
počítač čs. výroby - ZPA 600 (viz obr. 6).
1. listopadu 1972 - v areálu stadionu
byla dána veřejnosti do užívání sauna
s restaurací (viz obr. 7), která si záhy mezi
občany získala značnou popularitu.
1. září 1972 - byl slavnostně zahájen
provoz tak potřebného obchvatu, odvádějícího tranzitní dopravu mimo historické
centrum města. Silnice je 1350 m dlouhá
a stála 13,8 mil. Kčs. Předběhněme časové řazení jednotlivých položek tohoto
kalendária a připomeňme další objekty
zachycené přiloženým snímkem. Chronologicky řazeno - první v prostoru našeho záběru vyrostla velkoprodejna Penny
(otevřeno 23. 12. 1998), následně přibyla
prodejna Auto Volf (otevřeno počátkem
r. 1999). Elegantním příspěvkem k dořešení dopravní situace v daném místě se
posléze stal kruhový objezd (dle oficiálního harmonogramu stavba ukončena
31. července 2006), záhy pak 17. srpna
2006 následovalo otevření velkoprodejny
Lidl. Zde použité foto č. 8 (z 11. 3. 2007)
pochází z aerofototoulek kamaráda Víti
Šoltyse.
František Samec, duben 2019
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Výroční schůze horníků
V sobotu 2. března 2019 se uskutečnila ve stříbrské restauraci Beseda již
17. výroční členská schůze hornického spolku. Na programu bylo zhodnocení roku 2018, úspěchy či neúspěchy.
Stav členské základny - několik členů
bylo vyloučeno pro nedodržování základních podmínek členství. Byly představeny plány na letošní rok. Po třech
letech byla opět na stole volba nového či
staronového vedení spolku (předseda R. Strankmüller, místopředseda - K. Neuberger, členové rady - V. Nejedlý, D. Zezula a K. Čech). Hostem byl člen plánského spolku G. Poncar, který vystoupil
s příspěvkem pro obnovu původního
vodotěžního kola ve štole Prokop. V. Nejedlý st. oslavuje životní jubileum - 80 let.
M. Heneš obdržel spolkové vyznamenání
sv. Barbory. K závěru se na nás přišli podívat členové spolku udržujícího kolem

SPOLKOVÝ ŽIVOT
řeky válečné opevnění - bunkry. V letošním roce v květnu našimi hlavními akcemi jsou 12. slovenské setkání hornických

měst v Lubietové a v červnu 23. setkání
hornických měst a obcí ČR v Jihlavě.
Zdař Bůh
Karel Neuberger

Zlatá včela - soutěž mladých včelařů
V sobotu 27. dubna 2019 se uskuteční
ve Stříbře v Základní škole Gagarinova
pod záštitou členky rady zastupitelstva
Plzeňského kraje pro životní prostředí
a zemědělství a starosty města Stříbra oblastní kolo soutěže mladých včelařů. V ní
změří svoje síly v oboru včelařství mladí
včelaři, žáci včelařských kroužků mládeže
z Plzeňského a Karlovarského kraje. Podobně se v této době setkají a změří svoje síly v oblastních kolech soutěže Zlatá
včela členové více než dvou set včelařských kroužků mládeže ve všech krajích
České republiky. Zlatá včela se tak stává
významným podnětem rozvoje zájmu
zejména dětí a mladých lidí o přírodu
a včelařství zvláště. Děje se tak v době, kdy
řady chovatelů včel stárnou, včelařů ubývá a s nimi ubývá i včel. Produkce medu
z domácích zdrojů zaostává za poptávkou
a v některých oblastech České republiky se
projevuje nedostatek včel jako opylovačů
kulturních i planě rostoucích rostlin.
Oblastní kolo Zlaté včely ve Stříbře se
uskuteční již třetím rokem za sebou. V letošním ročníku přijede soutěžit 51 členů

včelařských kroužků mládeže a je potěšitelné, že polovina zúčastněných kroužků pracuje ve Stříbře, tedy dva kroužky,
a v jeho okolí - v Černošíně, Kladrubech
a v Záchlumí. Soutěž probíhá ve dvou
věkových kategoriích, mladší žáci do
5. třídy a starší do 9. třídy. Soutěží se
v pěti základních disciplínách, ve vědomostním testu, v botanice, včelařských
pomůckách a schopnosti využívat mikroskop a ve včelařské praxi. Letos se
opět nejlepší z oblastního kola utkají
v celorepublikovém kole Zlaté včely
v obou kategoriích. A vítězové ústředního
celorepublikového kola starších žáků se
pak utkají na mezinárodní soutěži IMYB
2019 na Slovensku
Členové včelařského kroužku ve Stříbře byli v posledních letech velmi úspěšní
v oblastním kole Zlaté včely, v ústředním kole a v několika posledních ročnících i na mezinárodním soutěžním klání.
V roce 2015 se v pořadí již šestý ročník
mezinárodního setkání IMYB uskutečnil
ve slovenské Banské Bystrici za účasti soutěžních družstev z dvaceti převážně ev-

ropských zemí. Pro mladé včelaře České
republiky to bylo setkání velmi úspěšné.
Reprezentační družstvo mladých českých
včelařů v mezinárodní soutěži zvítězilo
a Matěj Brzica ze včelařského kroužku
ve Stříbře se stal absolutním vítězem
i v soutěži jednotlivců. V roce 2017 pak
na tento úspěch navázal člen stříbrského
kroužku Jakub Heicl, když v soutěži IMYB
2017 konané v Anglii obsadil velmi pěkné sedmé místo. V loňském roce se při
soutěži IMYB 2018 ve Francii za účasti 80
soutěžících z 24 zemí Evropy, Asie a Afriky umístil jako desátý, nejlepší z družstva
mladých včelařů České republiky, když
toto družstvo obsadilo druhé místo.
Není pochyb, že mladí včelaři ze Stříbra v oblastním kole Zlaté včely, budou
usilovat o to, aby na předchozí úspěchy
navázali. Popřejme jim, aby ve svém soutěžním úsilí byli úspěšní.
Oldřich Koubek
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Na stříbrském ledě bylo živo
V sobotu 23. února 2019 přivítala ledová plocha ve Stříbře čtyři družstva malých hokejistů, kteří spadají do kategorie
„minipřípravka“, ročníky narození 2011
a 2012. Kromě domácích Buldoků se
účastnili jejich vrstevníci z Tachova, Mariánských Lázní a z Rokycan.
Za mrazivého, ale slunečného počasí
se od půl deváté rozhořely velmi zajímavé
souboje, při kterých převládala bojovnost,
ale k vidění byly i pěkné akce a góly. Pozadu nezůstávaly ani dívky, které byly plnohodnotnými členkami týmů. Na své si
přišli i diváci, kteří zdatně povzbuzovali.
Spravedlivý hrací systém základní části
„každý s každým“ vykrystalizoval dvojici
pro zápas o 3. místo, ve kterém se utkala družstva Tachova a Rokycan. V něm
Tachov vyhrál jednoznačně 7:0. Utkání

o 1. místo bylo opravdovým finále se vším
všudy. Po dramatickém průběhu skončil
zápas 3:3 a rozhodnout musely samostatné nájezdy. V nich byli šťastnější domácí
hráči.
Závěrečné vyhodnocení bylo odměnou pro hráče, ale i pro pořadatele, kteří
měli radost ze zdařilé akce, která se snad
bude opakovat i příští rok. MVDr. Steiner,
J. Šůcha, M. Brunclík a P. Vacek předávali
poháry, medaile a věcné ceny, o které se
postarali sponzoři turnaje - pánové Steiner a Lipchavský a firma M. P. A Stříbro.
O den později zorganizovali stejní pořadatelé doplnění moderátorem P. Maršálkem další soutěž, tentokrát v rychlobruslení. Opět za krásného počasí se
přihlásilo kolem 30 bruslařů k závodu
na jedno kolo. Po úvodních rozjížďkách

přišly na řadu jízdy o medailové pozice.
A kdo byl nejrychlejší? U dívek - kategorie do 5 let bylo pořadí: 1. Aneta Vacková,
2. Sofie Popovičová, 3. Zuzana Šedivá,
do 8 let 1. Tereza Šůchová, 2. Anna Čelovská, 3. Alexandra Charvátová a do 11 let 1.
Tereza Šilhánová, 2. Kateřina Majorošová,
3. Anežka Hniličková. U chlapců v kategorii do 8 let bylo pořadí: 1. Jakub Vacek,
2. Martin Zeman, 3. Matěj Brunclík, do 11
let 1. Mathias Cvrček, 2. Jakub Vykoupil,
3. Jakub Šůcha a do 15 let 1. David Kořínek, 2. Pavel Švec a 3. Jakub Sirový.
Všem pořadatelům a sponzorům patří
poděkování a obdiv.
			

Václav Peteřík

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb prodává slepičky našeho chovu typu
Tetra hnědá, Dominant ve všech barvách a slepičky Green Shell-typu Arakauna
Stáří slepiček 14-19 týdnů
Cena 159 - 205,- Kč/ks - dle stáří
Prodeje se uskuteční :

11. dubna, 15. května a 14. června 2019
Stříbro - naproti čerp. st. AGIP - 15.25 hod.

Výkup králičích kožek - cena dle poptávky
Případné bližší informace Po - Pá od 9⁰⁰ - 16⁰⁰ hod.
na tel.: 601 576 270, 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz
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placená inzerce

25
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Z NAŠICH ŠKOL A ŠKOLIČEK
Stříbrské lukostřelkyně úspěšné na republikových soutěžích
Vyvrcholením halové lukostřelecké sezóny jsou závody Mistrovství ČR v kategoriích žactva a dorostu a Přebor ČR žáků
do 10 let.
I v letošním roce se jich úspěšně účastnily lukostřelkyně DDM Stříbro, které
závodí za LK Lukostřelci Českého lesa
a soutěží v divizi holý luk.
Přeboru ČR žactva do 10 let, který se
konal 16. 2. 2019 v Humpolci, se úspěšně
zúčastnily Květa Dvořáčková a Barbora
Záhořová. Ve vyrovnaném závodě, který se střílel na celkem 60 šípů, zvítězila
nástřelem 486 bodů Květa Dvořáčková,
a stala se tak Přebornicí ČR pro rok 2019.

Bára Záhořová obsadila skvělé 3. místo,
vylepšeným osobním výkonem 462 bodů.
V Brně se ve dnech 3. - 4. 3. 2019 konalo 29. Mistrovství ČR v halové lukostřelbě
dorostu, kterého se zúčastnily také Tereza
Dischingerová, Denisa Hrušková a Klára
Mužíková. Po kvalifikační části závodu
děvčata postoupila do vyřazovacích kol.
Po napínavých eliminačních soubojích
Klára Mužíková obsadila 2. místo a stala
se vicemistryní České republiky. Tereza
Dischingerová vybojovala 4. místo a Denisa Hrušková se umístila na celkovém
7. místě.
Za předvedené výkony zasluhují stří-

brská děvčata uznání a poděkování
za vzornou a příkladnou reprezentaci.

Základní organizace Českého svazu včelařů, o. s. ve Stříbře
ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Stříbro
Vás zvou na

Kurz výroby medového pečiva
6. dubna 2019 od 9 hodin v Domě dětí a mládeže ve Stříbře.
Lekce bude věnována zdobení pečiva s velikonočními motivy.
Zápisné 50.- Kč za rodinu. Vámi vlastnoručně zhotovené výtvory Vám budou
odměnou.
Přihlášky u ZO ČSV, o. s. Stříbro (tel. 723 777 384, nebo 725 212 163)
a DDM Stříbro.
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Úspěchy žáků ZŠ Mánesova
Někteří žáci ZŠ Mánesova, Stříbro se
opět úspěšně zapojují do různých soutěží.
V lednu mimo jiné proběhlo školní kolo
olympiády v anglickém jazyce. V kategorii
mladších žáků soutěžilo ve školním kole
celkem 7 dětí ze šestých a sedmých tříd.
Vítězka Radka Štroblová ze 7. B překvapila i sama sebe, když mezi osmi nejlepšími
angličtináři našeho okresu 22. února 2019
rovněž získala zlato. Bylo jí jen trochu líto,
že kategorie mladších žáků nemá další

kola. V kategorii starších žáků soutěžily
ve školním kole jen 3 dívky, vítězka Kristýna Kopecká se však ze zdravotních důvodů nemohla zúčastnit okresního kola,
ve kterém tedy školu reprezentovala Silvie
Radová z 9. B a obsadila pěkné 4. místo.

na pěkném 4. místě. Další matematické
soutěže čekají na své účastníky v následujících jarních měsících.
		

Mgr. Alena Kadlecová

30. ledna 2019 proběhlo také okresní
kolo matematické olympiády 5. ročníků,
kde ZŠ Mánesovu reprezentoval Damián Eberl z 5. A, který mezi 17 nejlepšími
malými matematiky Tachovska skončil

Z deníku lyžařů a snowboarďáků z Mánesky
24. 2. 2019 - Autobus nás vyvezl až před
chatu Slavoj na Špičáku. Super!!! Ubytovali jsme se a kocháme se pohledem na Velký Javor a krásy okolí.
25. 2. 2019 - Rozdělili jsme se do družstev. Všichni trénují lyžařskou a snowboardovou techniku. Občas padáme, ale
nevzdáváme to. Užíváme si sjezdovku
na Alpalouce, sluníčko a dobrou náladu.
I ti méně zdatní už jezdí
na vleku.
26. 2. 2019 - Mrzne, ale zase svítí sluníčko. Paráda, nádhera!!! Naučili jsme se
několik nových užitečných výrazů: frontside - backside (snowboard), koleno dopředu - dovnitř (lyže), „uhni, vole“ (běžky). Zdokonalujeme obloučky, zvládáme
vlek. Je to super zábava!!!
27. 2. 2019 - Jezdíme stále rychleji. Jen
Jirka Kudlík měl smůlu. Spadl na ruku,
a tak se projel sanitkou do klatovské nemocnice, aby tam zkontrolovali jeho naražené zápěstí. Trochu adrenalinu do žil
nám přinesl výlet historickou jednosedačkovou lanovkou na Pancíř. A tam luxusní
výhled na krásné přírodní scenérie - Ostrý, Čerchov, Přimda, dokonce i vrcholky
Alp! a…Temelín. Pět kilometrů zpět jsme
zvládli jako nic.
28. 2. 2019 - Dnešní den byl ve znamení závodů. Zvládli jsme slalom, sjezd,
také běh na lyžích. Velká pochvala!!! Stejně jako všechny předchozí večery jsme se
nenudili, zase jsme si zahráli několik skvělých her a zazpívali si.

„Karolína, Vali, Jana i Evička, a taky Natálie, Adéla a Dominička, no jasně
D,G,A,D,G,A
Pavla, Denčí, Áďa, Kačí, Aneta čí?, to všechno byly holky na lyžáku senzační.
D,G,A,D,G,C,A
Jé, jé, jé, kdepak ti kluci lyžujou, či snowboarďáci lítají, na Alpalouce za chatou.
D,A,G,A,D,G,D,G,A
/:Pá,pá,pá, sjíždíme dál sjezdovkou a obloučky smýkáme, už nás baví tahle show.:/“
D,A,G,A,D,G,D,G,A

1. 3. 2019 - Počasí se pokazilo. Prší.
Balíme, uklízíme. Před obědem jsou vyhlášeny výsledky čtvrtečních závodů.
Nejvšestrannějšími lyžaři se stali: Kateřina Nováková, Jan Karlík, Natálie Hánová,
David Kopecký, Pavla Křížová a Jiří Tesárek. Mezi snowboardisty zářili: Adéla Benediktová, Oleksandr Foynetskyy a Ondřej Franc. K dalším oceněným patří: Eva
Dybalová, Josef Artim, Karolína Hanzlíková, Dominik Šlauf a Dominika Kepková. Náš lyžařský kurz končí. Při závěrečné písni někteří i brečí. Jsme unavení, ale
spokojení a plní nových zážitků.

P.S. 1: Správce chaty se o nás dobře staral a kuchař skvěle vařil. Mňam!!! Svíčková, špagety, kynuté knedlíky s borůvkovou
omáčkou, dýňová polévka s čokoládou
(úspěšná i v mezinárodní gastronomické
soutěži) a další skvělé dobroty.
P.S. 2: Poděkování patří také nejmenovaným rodičům za finanční sponzorský
dar.
S lyžařským pozdravem SKOL!!!
Mgr. Václav Dedek, Mgr. Klára Kastlová
a Mgr. Lenka Kocková
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Masopust na ZŠ Mánesova
V úterý 5. 3. 2019 na ZŠ Mánesova
vyvrcholily přípravy na oslavy Masopustu. Žáci přípravné třídy a 1. stupně si společně se svými třídními učitelkami a asistentkami přichystali
masopustní masky. Třídy v masopustních kostýmech se nejdříve shromáždily
na školním dvoře, kde byly přivítány ředitelem školy. Potom se celý průvod vydal
k náměstí. Středem města bylo slyšet jásot,
masopustní pokřik a hudební doprovod.

Třídy se potom rozdělily na dvě skupiny, které šly pozdravit děti ve stříbrských
mateřských školách. Jeden proud zamířil
na MŠ Přístavní a druhý na MŠ Soběslavova. Zde žáci přípravné třídy a prvního
stupně ZŠ Mánesova pozdravili děti, paní
učitelky a paní asistentky z mateřských
škol. Za zvuku hudby a známých písniček si mohli všichni zazpívat a zatančit.
Po předání drobných dárků se potom
první stupeň ZŠ Mánesova s osazen-

stvem mateřských škol rozloučil a vydal se
na cestu zpět do školy.
Základní škola Mánesova tak pomohla
obyvatelům a návštěvníkům Stříbra připomenout oslavy masopustu i samotné
masopustní úterý.
					
Za 1. stupeň ZŠ Mánesova
Hana Klimešová

MATEŘSKÁ ŠKOLA STŘÍBRO A MĚSTSKÉ MUZEUM STŘÍBRO
VÁS SRDEČNĚ ZVOU
NA

JARNÍ SLAVNOST

V ÚTERÝ 16. DUBNA 2019 V 16.30 HODIN
PŘIJĎTE S NÁMI PŘIVÍTAT JARO.
MALÉ OBČERSTVENÍ PRO DĚTI ZAJIŠTĚNO.
TĚŠÍME SE NA VÁS.
MATEŘSKÁ ŠKOLA STŘÍBRO A MĚSTSKÉ MUZEUM STŘÍBRO
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ZŠ Gagarinova - Recitační soutěž
Dne 19. 2. se konalo školní kolo recitační soutěže 1. stupně. Sešlo se 25 soutěžících a porotě se představili ve dvou
kategoriích.
Jako nejlepší z 1. ročníku byli vyhodnoceni:
1. místo - Martin Matúš
2. místo - Ema Šavelová
3. místo Tomáš Tóth

Bruslení v MŠ

Již poněkolikáté měly děti z MŠ Stříbro možnost chodit bruslit. Tato aktivita se konala každou středu v měsíci lednu
a v únoru a byla alternativou dopoledního
pobytu venku. S dětmi vždy chodily dvě bruslící učitelky jako dozor (Sabina a Vlaďka).

Mezi žáky 2. a 3. tříd byli nejúspěšnější:
1. místo - Valentýna Vojtěchová
2. místo - Barbora Záhořová
3. místo - Jakub Rada
Všem soutěžícím gratulujeme.
Mgr. J. Svobodová

Na ledě se dětem věnoval trenér Jan
Šůcha. Výuka probíhala formou hry-děti
sbíraly barevné míčky, objížděly kužely,
podjížděly lano, hrály RYBIČKY A RYBÁŘE apod. Tyto aktivity se dětem velmi líbily a jsme rády, že jsme mohly dětem tuto

možnost poskytnout. Poděkování patří
všem, kteří se účastnili a pomáhali dětem
ke zdravému pohybu.
Učitelky MŠ

Únor ve školce
„Proč se naše země jmenuje Čechy?
Kdo byl Bivoj? Co dokázala Libuše?“
… Odpověď znají děti z MŠ Palackého. Zapojily se do školního projektu
„Staré pověsti české“ a hravou formou
poznávaly naše dějiny. Vyzkoušely si,
jak statečný Horymír se svým Šemíkem přeskočili hradby Vyšehradu, kutaly stříbro v dolech, rýžovaly zlato.
Při poslechu Smetanovy Vltavy se bosky brodily řekou pod Vyšehradem,
a mnoho a mnoho dalšího. Naši rodiče
se k nám připojili a školku zdobí velká výstava společných prací. Už teď se
všichni těšíme, co nás čeká příště.
					
					
Děti a učitelky MŠ Palackého
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Ředitelství Mateřské školy Stříbro, p.o.,
po dohodě se zřizovatelem vyhlašuje
termíny zápisu do MŠ Stříbro
pro školní rok 2019/2020
Zápis se bude konat ve dnech 13. 5. 2019 – 15. 5. 2019
na ředitelství MŠ v Soběslavově ulici 1003.
13. 5. 2019
14. 5. 2019
15. 5. 2019

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

Rodiče si mohou potřebné tiskopisy stáhnout z webu MŠ: materskaskola.stribro.cz
popřípadě vyzvednout na každém pracovišti MŠ Stříbro od 10. 4. 2019.
Kriteria pro přijetí do MŠ najdete na „žádosti o přijetí“.
K zápisu si rodiče přinesou OP a Rodný list dítěte. Pokud budete mít tiskopisy k zápisu
vyplněné, nezapomeňte na podpisy obou rodičů .
Věra Cikánová – MŠ Stříbro p.o.

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

pořádá

v sobotu 13. dubna 2019 ve 14 hodin
v Kulturním domě ve Stříbře

XXVI. PŘEHLÍDKU

MLÁDEŽNICKÝCH ORCHESTRŮ
vystoupí :

Základní umělecká škola Stříbro Vás zve na

ZLATÍČKA ZE STŘÍBRA – ZUŠ STŘÍBRO
BIG BAND KONZERVATOŘE PLZEŇ
Dechový orchestr mladých ZUŠ TACHOV
uvádí: Jaroslav KOPEJTKO
Nejmladší žáci hudebního oboru ZUŠ Stříbro
se moc těší, že vás potěší, jak
zdolají první stupínek na své umělecké cestě
mediální partner

V úterý 2. dubna 2019 v 18:00 hodin
V sále Základní umělecké školy Stříbro, Kostelní 106
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ZLATÍČKA ZE STŘÍBRA - dechový soubor Základní umělecké školy Stříbro
Několik desítek let patří k městu Stříbro dechový soubor základní umělecké
školy, dříve lidové školy umění. Již od druhé poloviny 60. let 20. století vedl dechový soubor učitel Hubert Täuber. V roce
1985 vedení převzal František Kratochvíl
a s pomocí učitele Miloše Matějky začal
soubor pravidelně vystupovat. V roce
1993 spolu s F. Kratochvílem začal dechový soubor řídit také Antonín Bulka.
Repertoár byl na počátku tvořen tradiční
českou dechovkou, ale umění mladých
muzikantů dospělo také k náročnějším
swingovým a muzikálovým skladbám.
Ozdobou bylo provedení klasických děl
W. A. Mozarta a C. Saint-Saense, dnes
např. B.Smetany. Lesk repertoáru dodávají
úpravy, aranžmá a původní skladby Antonína Bulky a Lubomíra Machaly. Řada
skladeb je zachycena na CD nosičích: Vivat Argentum (1999), Zlatíčka ze Stříbra
(2001), Zlatíčka ze Stříbra live (2002), Hej

náš pan orchestr (2006) a Na tiché řece
Mži. Od rok 1994 do roku 2006 patřil
k dechovému souboru také dívčí pěvecký
sbor.
Název Zlatíčka ze Stříbra, který vznikl
vtipnou slovní hříčkou využívající jméno
našeho města, nese soubor od roku 2000.
Zlatíčka ze Stříbra vystupují na každoročních přehlídkách dechových orchestrů
a při slavnostních příležitostech. Svým
uměním potěšili posluchače na řadě míst
v ČR i v zahraničí. Dodnes členové souboru rádi vzpomínají na úspěšná účinkování v Lucembursku nebo v Dinkelsbühlu,
Berchtesgadenu, Vohenstraussu (SRN),
na nekonvenčním festivalu Žižkovský
podzim v Praze, na Švihovském hudebním létě, dva koncerty měla Zlatíčka ze
Stříbra ve Valdštejsnské zahradě v Praze
v rámci koncertu Léto v Senátu, vystupují ve Stříbře na městských slavnostech,
na promenádních koncertech a na řadě

dalších akcí. Spolupráce s Musikschule
a s vedením města Waidhaus vyústila
v každoroční koncerty spojeného orchestru hudebníků z Waidhausu a ze Stříbra
s německým a českým dirigentem. Letos
bude koncert v červnu v Rozvadově. Jako
domácí orchestr hrají Zlatíčka ze Stříbra na přehlídce ve Stříbře. Letos bude již
XXVI. ročník. Poslední léta vystupovala
na přehlídce Zlatíčka ze Stříbra v akademickém složení s řadou profesionálních
hudebníků. V této podobě je, s dirigenty
Antonínem Bulkou a Františkem Kratochvílem, uslyšíme i letos. Po nich se
na přehlídce poprvé představí soubor
těch nejmladších, Zlatíčka ze Stříbra junior, které ve spolupráci s Milošem Matějkou připravil a bude řídit Daniel Baxa.
Zlatíčka ze Stříbra je také zapsaný spolek podporující činnost žáků ZUŠ Stříbro,
jehož předsedou je pan Milan Žemlička.
Bc.František Kratochvíl
Ředitel ZUŠ Stříbro

Mladí muzikanti hráli v Plzni
Základní umělecká škola Stříbro pořádá již tradičně některou únorovou neděli
koncert v přednáškovém sále Západočeského muzea v Plzni. V neděli 24. 2. 2019
kolem desáté hodiny se tedy opět sešli v
Plzni děti, rodiče, další příbuzní a přátelé, aby si poslechli vybrané skladby a žáky.
Hudební matiné ZUŠ Stříbro začalo v 11

hodin, zněly tóny keyboardu, klavíru,
trubky, zobcové flétny a zpěvu. Svůj program si také zahrály dva soubory dřevěných dechových nástrojů, které se chystaly
na soutěž. Asi hodinové matiné se neslo
ve svěžím duchu, mladí muzikanti se moc
snažili posluchače potěšit svými výkony. Publikum si příjemně užívalo krásné

nedělní dopoledne a odměňovalo děti
vřelým potleskem. Na malé muzikanty,
kromě dobrého pocitu a potlesku, čekala
malá odměna – květina a drobné občerstvení. Nedělní Matiné ZUŠ Stříbro v plzeňském muzeu bylo úspěšné a už se moc
těšíme na další plzeňské vystoupení.
Mgr. Hana Bezděková

Úspěchy žáků ZUŠ v soutěžích
V krajském kole pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek, které se konalo v Plzni,
získal v kategorii A2 Ondřej TOLAR
2. místo (z 18 soutěžících) a postoupil
do celostátního kola. Žák je ze třídy učitelky Evy Skalové.

Klarinetové trio ve složení Aleš Svoboda, Zuzana Tvrzická a Nikola Poláková
ze třídy učitele Miloše Matějky v soutěži
ZUŠ v Tachově získalo 1. místo a postoupilo do krajského kola.
		

V kategorii C2 získala Zuzana PETRLÁKOVÁ 3. místo (z 15 soutěžících)
a postoupila do celostátního kola. Žákyně
je ze třídy učitelky Kristýny Radačovské.
V soutěži v Lidové písní v Rokycanech
získal Ondřej TOLAR 1. místo (z 35 soutěžících) a postoupil do Národního kola,
které bude v Karlových Varech.
Všichni žáci soutěžili za klavírního doprovodu učitelky Hany Bezděkové.
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Stručně
Stručný koncert? Není to divný název?
No, trošku ano! Stručný koncert se konal
v sále Základní umělecké školy Stříbro z
podnětu paní učitelky literárně dramatického oboru. Její žáci se chystali na recitační soutěž a Stručný koncert v pondělí 4.
3. 2019 se stal vhodnou generálkou pro

„Portrét / Makro“
V městské knihovně ve Stříbře si můžete do 13. 5. 2019 prohlédnout fotografie, které zde vystavují členové Fotoklubu
Stříbro - Alena Faltermeierová, Hana Kinkalová, Monika Šavlová, Vladimír Solový,
Milan Deredimos, Stanislav Cetl, Štefan
Kučík, Václav Beneš a Miroslav Ludvík.
Vernisáž výstavy proběhla ve středu 6. 3. 2019, za přítomnosti starosty
Ing. Václava Votavy a místostarosty Martina Záhoře. Podvečer v knihovně zpříjemnili svým vystoupením žáci ZUŠ
ve Stříbře s učitelem Milošem Matějkou
hrou na klarinety a flétnu. Za jejich milé
vystoupení děkujeme.
Přijďte se potěšit hezkými fotografiemi,
jste srdečně zváni.
Vaše knihovnice
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soutěžní vystoupení. Plný sál posluchačů
si vyslechl přednes zábavných textů, které ošperkovala hudební vystoupení mladých muzikantů. Mezi nimi se představil
také malý zpěváček, který přednesl svůj
program pro pěveckou soutěž. Posluchači, včetně pana starosty Václava Votavy,

místostarosty Martina Záhoře a člena
zastupitelstva Karla Lukeše, se Stručným
koncertem dobře bavili. A „stručně řečeno“ všichni - recitátoři, muzikanti, učitelé
i posluchači odcházeli velmi spokojení.
Mgr. Hana Bezděková

Stříbrská záchranka převzala dar
Výjezdní místo záchranné služby
ve Stříbře pokračuje v dlouhodobé spolupráci s firmou RSF Elektronik. V polovině března si zástupci záchranky převzali
od rakouské společnosti nový televizor
a dvě kancelářská křesla. „V minulosti
jsme od společnosti RSF dostali například
sedací soupravu, televizory, chladničku
nebo mikrovlnou troubu,“ popsala staniční sestra Yveta Kubincová. Spolupráce
totiž funguje už od vzniku nového výjezdního místa ve Stříbře. „Jsme firma, která
ve Stříbře působí, a proto se snažíme
podporovat místní organizace. Například
mateřskou školu, hasiče nebo právě záchranku,“ doplnil důvody jednatel RSF
Elektronik Jiří Verner.
Za tuto podporu se zase zaměstnanci
záchranné služby ve svém volnu účastní
jako dozor akce, kterou každoročně RSF
pořádá pro své zaměstnance.
David Blažek

Co dnes budeme varit?
No přece, staré - skoro zapomenuté recepty, vztahující se k našemu regionu.
Tak opět po měsíci zde a tentokráte se
slíbenými pokrmy z mletého masa. Blíží
se čas, kdy jaro propukne v plném proudu,
a ještě k tomu čas Velikonoc. Mleté maso
je ideální pro ozvláštnění velikonoční kuchyně. Kromě tradičních pokrmů na velikonočním stole nechyběly holandské řízky
a roláda z měkkého masa, které se staly
u mé tchýně jakousi tradicí. Velmi zajímavá
byla i velikonoční nádivka z mletého masa,
která se podávala jako samostatný pokrm
s ledovým salátem. Osobně na kuchyni
své tchyně obdivuji jednoduchost a jakési
časově se doplňující recepty, aby následně
v dobrém čase měla navařen celý chod, ale
zbylo i na večeři.
HOLANDSKÉ ŘÍZKY, ROLÁDA Z MLETÉHO MASA A HOUPANÉ BRAMBORY
400 g vepřového masa, nejlépe mletého
plecka, 200 g tvrdého strouhaného sýra,
2 vejce, mouka a strouhanka na obalení,
trocha mléka, pepř a sůl.
Maso pomeleme (nebo koupíme mleté) a dáme do mísy. Přidáme strouhaný

sýr a přilijeme trochu mléka, aby vznikla dobře se zpracovávající směs, osolíme
a opepříme dle chuti. Tvoříme vyšší placičky, které obalujeme v trojobalu - mouka,
vejce, strouhanka a pečeme na oleji. Jako
přílohu většinou maminka podávala brambory, které v tuto dobu před oloupáním
vložila na půl hodinky do vody. Brambory
natáhly vodu a lépe se loupaly. Uvařila je
klasickým způsobem. Pak slila vodu, přidala dvě lžíce másla a brambory posekala
v hrnci nožem. Přidala do nich nadrobno
sekanou cibulku a kyselou okurku, pepř
a sůl a zvláštním houpavým způsobem vše
v hrnci pod pokličkou promíchala. Mohu
říci, že na takto upravených bramborech si
u mě již mnoho lidí pochutnalo.
ROLÁDA Z MLETÉHO MASA
Recept na úpravu masa je stejný jako
na holandské řízky, jen dáme dvojitou
porci. Na alobal, který jemně potřeme olejem, rozprostřeme mleté maso asi ve výšce
1 cm. Na maso dáme plátky šunky, pak přidáme míchaná vejce, která rozprostřeme

po šunce a silně posypeme sekanou pažitkou. Za pomoci alobalu svineme roládu,
alobal po stranách dobře uzavřeme, dáme
do pekáčku, podlijeme vodou a hodinu pečeme. Po hodině folii nahoře protrhneme
a necháme péci dozlatova.
VELIKONOČNÍ NÁDIVKA Z MLETÉHO MASA
Do mísy si dáme čtyři nakrájené rohlíky,
ve 160 ml mléka rozkvedláme 2 vejce, jimiž
polijeme rohlíky. Necháme vsáknout. Přidáme 200 g mletého masa, podle chuti sůl,
pepř, majoránku a další bylinky, které máte
rádi - u nás se dávala petrželka a pažitka.
Směs velmi dobře promícháme. Nádivkou
naplníme pekáček vymazaný máslem a vysypaný strouhankou. Pečeme při 180 stupních asi 45 minut.
Vážení čtenáři, přeji Vám krásné jarní
dny a svátky jara.
Hana Štollová
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Filmové postřehy Laca Kajaby
Milé a milí,
jaro pokračuje (dle pranostiky měsíce
dubna - ještě tam budem), ale to nevadí,
protože i v dubnu promítáme skvělé filmy.
Subjektivním výběrem např.:
Film Skleněný pokoj míří do kin, světovou premiéru v Brně ozdobily hvězdy.
V úterý 12. 3. se u brněnského kina Scala rozvinul červený koberec, po němž se
prošli hlavní aktéři
- Carice van Houten (znáte z veleúspěšné
série Hry o trůny)
- Hanna Alström
- dva Karlové, Karel Roden a Karel Dobrý
- Alexandra Borbély
- Martin Hoffman (Luďan, Dycky Most!)
- také mladý Polívka
- i autor knižní předlohy Simon Mawer.

Po VIP večerech vstoupil film do širší sítě
kin ve středu 14. března. Stříbrské premiéra je 4. 4. a bude to bez červeného koberce
a bez hvězd - protože hvězdy jste vy diváci,
kteří na tuto artovku přijdete…
Co ale o filmu možná víte, možná ne?
a) Hlavní roli v něm nehraje člověk, ale
dům. Brněnská vila Tugendhat s ikonickým proskleným pokojem vypráví příběh
jedné rodiny i Československa třicátých
let.
b) Producent řekl: „Vzhledem k tomu,
jak těsně je příběh filmu i jeho literární předlohy spjat s Brnem, jsme si nedovedli představit, že by se první uvedení filmu mělo konat jinde než právě
v Brně,“ prohlásil Rudolf Biermann. „Současně jsme ale chtěli, aby tu jedinečnou
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možnost stát se prvními diváky filmu měli
nejen zvaní hosté, ale i veřejnost. Proto
jsme připravili speciální předpremiérové
uvedení Skleněného pokoje s hereckou
delegací pro široké publikum a věříme, že
diváci možnost zažít tuto událost uvítají,“
upozornil producent před brněnskou premiérou.
c) Podle autora knižního bestselleru Simona Mawera je příběh fikcí, avšak zasazenou do reálné vily. „Vila tvoří rámec
příběhu. Ve třicátých letech bylo Československo zemí plnou naděje. Takže film
zachycuje, co se tu tehdy dělo, dynamiku
doby,“ popsal spisovatel Mawer.
„A pak je tu rodina, dostatečně kulturní
a inteligentní, aby tu budoucnost vnímala,“ dodal s tím, že už v době svého vzniku
byla vila Tugendhat stavbou budoucnosti.
….Ovšem rodina podala na autora žalobu, protože fikce je až příliš vzdělaná od
skutečného jednání zobrazených osob
(pozn. LK).
d) Film režiséra Julia Ševčíka vznikal
v produkci Společnosti IN Film Rudolfa
Biermanna, producenta divácky úspěšných snímků Účastníci zájezdu, Obsluhoval jsem anglického krále, Román pro
muže nebo dramatu Masaryk.
e) Rejža Ševčík do rolí obsadil uznávané
české herce i zahraniční celebrity. Točilo
se proto v angličtině. Dále k tomu řekl:
„Liesel má rodinu, děti, odpovědnost
za druhé. Hana je volná, neřízená střela,“
popsal rozdíl mezi hlavními hrdinkami
režisér Ševčík. Přesto, anebo právě proto,
k sobě naleznou cestu a ve filmu je pojí víc
než jen přátelství.
f) Diváci si budou moci vybrat hned
ze dvou verzí - anglické s českými titulky
a pak té s českým dabingem. Hlasy hlavním představitelkám propůjčily Aňa
Geislerová, která mluví postavu Liesel,
a Kateřina Winterová, jež mluví Hanu.
Mužské postavy promluví hlasy Martina
Stránského a Davida Matáska. Stránský
namluvil Viktora Landauera, jehož hraje
Claes Bang, Matásek německého konstruktéra Stahla, který významným způsobem zasáhne do života Hany. Stahla
hraje dánský herec Roland Moller. Karel
Roden svou roli architekta von Abta mluví
česky i anglicky.
g) Střihačem filmu Skleněný pokoj je renomovaný polský tvůrce Jaroslaw Kaminski, jenž se podepsal pod střih oscarového
snímku Ida i nejnovějšího filmu Pawła

Pawlikowského Studená válka, oceněného
na festivalu v Cannes.
h) Hudbu k filmu Skleněný pokoj složil
španělský hudební skladatel Javier Navarrete, který obdržel oscarovou nominaci
za hudbu k filmu Faunův labyrint.
i) Kostýmy, jež se ve filmu objeví, mohli
návštěvníci vily spatřit už při dosavadních
prohlídkách. „Všechny kostýmy se objevily v klíčových scénách. Ať už se jedná
o ty ze svatební cesty, při níž hlavní postavy potkají architekta, u kterého si objednají vilu, či kostýmy, v nichž odcházejí
do emigrace,“ přiblížila slovenská návrhářka Katarína Štrbová Bieliková. Ta pro
film navrhla devadesát kousků oděvů.
„Vytvořit kostýmy pro film odehrávající se
v rozpětí téměř čtyřiceti let byl pro mne
úkol snů,“ přiznala Bieliková.
j) Ve filmu, který měl rozpočet 80 milionů
korun, se objeví i další brněnské lokality,
jako vila Stiassni či Zelný trh.
k) Vilu Tugendhat je možné běžně navštívit. Nabízí se dva prohlídkové okruhy,
obytný a technický. Zajímavější je technický. Obytný je hezký na podívání, ale bydlet byste tam (asi) nechtěli. V zájmu zachování architektonické čistoty architekt
skutečné rodině nedovolil nic osobního
(pozn. LK)
l) Zahrada je volně přístupná. Tam, pod
stromem (vidět je právě z toho pokoje)
v létě 1992 Venca (Václav Klaus) a Vlado
(Vladimír Mečiar) domlouvali rozdělení
republiky.
m) Slovenská herečka maďarského původu, Alexandra Borbély, t.č. hrající
v budapešťském divadle Katona Színház,
byla nedávno v pořadu Show Jana Krause. Tam došlo i na lámání jazyka při názvu
filmu Tři oříšky pro Popelku. Maďarský
distribuční název je Három mogyoró
Hamupipőkének (foneticky - három moďoró hamupipökének, samohlásky o a e s
německou výslovností). Kraus dal dobře
první dvě slova. Kdo dá dobře všechny
tři, tak má u mé drobnosti (která je z ¼
maďarského původu) lahvinku rumu!
Zájemci mohou svoji dovednost předvést
v tomto měsíci, kdy budu trhat lístky /2.,
4., 11. a 27./. Najde někdo odvahu ? ☺
Chybí divácky vstřícný, ale přitom kvalitní a nepodbízivý hlavní proud. Tak popsali koproducenti ze společnosti Innogy
důvod, proč vedle ambiciózního projektu
Václava Marhoula Nabarvené ptáče podpořili také dva jeho žánrové protipóly,

komedie Teroristka a Poslední aristokratka. Blíže do kin má Teroristka. Film
režiséra Radka Bajgara s úsměvným sloganem „Učitelky v důchodu přece nestřílejí
lidi“ má CZ a SK premiéru 4. dubna 2019,
ve Stříbře o týden později, 11. 4.
Tvůrci filmu k tomu řekli:
režisér - „Příběh odráží atmosféru doby,
kdy si naštvaní lidé řeknou - Tak a dost!
Ovšem protože ve jménu spravedlnosti vezme do ruky zbraň veleslušná starší
dáma, učitelka na penzi, dostaví se komické okamžiky. Ukáže se totiž, že z čistě
praktického hlediska není zabíjení zas tak
snadné,“ shrnuje zápletku stvořenou pro
Ivu Janžurovou. A ješte dodal: „Dneska
osm z deseti filmů, které se promítají, tvoří zábava určená pro děti a pro teenagery.
My se pokusíme oslovit ten zbytek, tedy
normální lidi, kteří se v současné nabídce
kin ztrácejí a propadají pocitu, že nemají
nač jít. Nechci točit ani čistě artovou, ani
prvoplánově hloupou podívanou,“ shrnuje Bajgar svou strategii.
hlavní hrdinka - „Já jsem se ve skutečnosti nikdy nepokoušela někoho zabít, takže
z mého laického počínání nakonec může
opravdu vzniknout legrace, ale tvrdit to
nemůžu. Já si totiž zakazuji volat do střižny, abych z režisérova tónu odhadovala,
jak to vypadá, a nedívám se ani na kon-

trolní záběry během natáčení. Okamžitě totiž vidím své chyby a deprimuje mě
to,“ přiznala Janžurová, která si zahrála již
v Bajgarově předchozím snímku Teorie
tygra. Směs tragického zážitku a komiky,
kdy jako důchodkyně shání pistole, popsala Janžurová slovy: „Je jako sestra Kristy z filmu Karla Kachyni Kočár do Vídně.
Už to samo o sobě bylo fascinující, i když
ten výraz je na mě až moc exaltovaný.
Řekla bych, že pro herečku je taková role
dost dobrá nabídka.”
Natáčelo se 33 dní, od poloviny srpna
do konce září 2018, v okolí Prahy a řeky
Berounky

Mimo Ivy Janžurové se představí Tatiana
Vilhelmová, Pavel Liška, Eva Holubová,
Jana Plodková a Kristina Svarinská, hlavního protihráče Janžurové vytvořil Martin
Hofmann (opět je zde Luďan).
A jestli mohu doporučit (a to doporučuji silně…), tak je to film Mrňouskové
2: Daleko od domova. Film uvádíme
v originálním znění (světová premiéra
30. 1. 2019, CZ 18. 4., Stříbro 27. 4. a SK
2. 5.), protože zde slov není nutno, stačí
akce broučků. Kdo nezná, ať k nám utíká…
Tak na shledanou příště!

Laco Kajaba

V Z P OM Í N K A
Kdo byl milován, není zapomenut…

Dne 14. dubna 2019 tomu
bude 5 let, kdy nás opustil
manžel, bratr,
pan Hanuš Matějček
ze Stříbra.
Děkujeme všem
za tichou vzpomínku
jeho památce.
Manželka Jaroslava a bratr Jiří

První večer SLAM POETRY ve Stříbře
Úžasné podkrovní prostory stříbrského
muzea přivítaly „slamery“. Tak se označují
vystupující při takzvané SLAM POETRY.
Právě tato umělecká představení mohli
vidět diváci v pátek 15. března ve Stříbře.
Na osm desítek diváků se nechalo unášet
propracovanými básněmi, vyznáními, improvizacemi, nebo jak je možné tento žánr

ještě ve stručnosti popsat.
Mezi vystupujícími nechyběli ani dva
místní umělci a v silné konkurenci se
rozhodně neztratili. Slam poetry je totiž
soutěžní disciplínou, kterou hodnotí sami
diváci. Vítězem se nakonec stal bývalý student stříbrského gymnázia Matěj Frouz
vystupující pod přezdívkou Sudet.

Nečekaně vysoká návštěvnost dává signál, že je po vzoru velkých měst i ve Stříbře o tento netradiční umělecký styl zájem
a březnová premiéra bude mít bezesporu
další pokračování.
David Blažek
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B Ě H D O V R C H U XXIII. ročník
Pořadatel:

oddíl atletiky Baník Stříbro

Ředitel závodu:

Vladislav MORAVEC

Hlavní rozhodčí: Hana SCHIMMEROVÁ
Organizační pracovník: Jaroslav KOTEK
Datum: 		

středa 3.dubna 2019

Místo: 		

Stříbro, U Červené lávky

Přihlášky:
		
		
		

nejpozději 30 minut před startem kategorie
v závodní kanceláři v tribuně na stadionu
Baníku nebo 20 minut před startem závodu u Červené lávky

Start: 		

v 18,00 hodin - hlavní kategorie

Startují: 		
		
		
		
		

všichni zájemci, kteří nemají zdravotní
omezení. Za zdravotní stav odpovídá každý
závodník nad 18 let osobně, u dětí vedoucí
výpravy nebo je způsobilost potvrzena na
soupisce školy nebo oddílu.

Šatny: 		

v tribuně na stadionu

Popis tratě:
		

od Červené lávky stoupání lesními a polními
cestami na nejvyšší bod nad Stříbrem a zpět

Startovné:
		
		
		

každý 70 Kč při přihlášce předem do 2.4.19
do 20,00 hodin na adresu
vladislav.moravec@seznam.cz . Při přihlášce
na místě se platí 100 Kč

Cestovné:

hradí vysílající složka

Kategorie:

viz časový rozpis

Ceny: 		
		

každý účastník obdrží pamětní list, závodníci
na prvních třech místech věcnou cenu

Zvláštní ustanovení: závodí se dle pravidel atletiky a na vlastní
		nebezpečí. Závod je okresním přeborem
		
v běhu do vrchu
17,15
17,30
17,30
18,00
18,00
18,00
18,00

mladší žactvo
starší žáci
starší žákyně
ženy		
muži		
veteráni I
veteráni II

1 kategorie
2004 – 2005
2003 – 2004
2003 a starší
1980 – 2003
1970 – 1979
1969 a starší

1 200 m
4 000 m
4 000 m
4 000 m
4 000 m
4 000 m
4 000 m

VELIKONOČNÍ DESÍTKA 34. ročník
Pořadatel:

oddíl atletiky TJ Baník Stříbro
a Dům dětí a mládeže Stříbro

Ředitel závodu:

Vladislav Moravec

Hlavní rozhodčí: Hana Schimmerová
Organizační pracovník: Jaroslav Kotek
Datum: 		

sobota 20. dubna 2019

Místo: 		

stadion Baník Stříbro

Přihlášky:
		

nejpozději 20 minut před startem
v závodní kanceláři v tribuně na stadionu

Start: 		

v 10,00 hodin

Startují: 		
všichni zájemci, kteří nemají zdravotní
		
omezení. Za zdravotní stav odpovídá každý
		
účastník osobně, u dětí vedoucí výpravy nebo
		
je způsobilost potvrzena na soupisce školy
		
nebo oddílu. Každý se rozhodne sám, zda se
		
zúčastní v běhu nebo chůzi
V běžecké kategorii budou měřeny časy všech závodníků, u chůze pouze na požádání.
Přihlášky:
e-mailem na adresu
		vladislav.moravec@seznam.cz
		
nejpozději do 20,00 hodin 19.4.2019,
		
ojediněle do 30 min. před startem závodu
		
v tribuně na stadionu
Popis tratě:
vedena malebným údolím řeky Mže
		
do Butova a zpět.
Trať má formu osmičky, cíl je na stadionu. Na lesních a polních
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cestách, které tvoří téměř celou trať, lze použít tretry.
Startovné :
dospělí a dorost 70 Kč, žactvo 30 Kč, pokud je
		
přihláška předem. Při přihlášce na místě se
		
navyšuje startovné na 100 Kč.
		
U žactva zůstává 30 Kč
Cestovné:
hradí vysílající organizace
Kategorie:
		
		
		
		
		

muži		
veteráni I
veteráni II
veteráni III
ženy I		
ženy II		

1980 – 2001
1970 - 1979
1960 – 1969
1959 a starší
1980 – 2001
1979 a starší

Ceny:		
každý účastník obdrží pamětní list,
		
Velikonoční bochánek, drobnou cenu.
		
První tři v každé kategorii věcnou cenu.
		
První tři závodníci v kategoriích mužů i žen
		
obdrží pomlázku
		
Cena pro nejstaršího a nejmladšího
		účastníka.
		
Cena pro nejpočetnější skupinu
Zvláštní ustanovení: závodí se dle pravidel atletiky
		
a na vlastní nebezpečí
za DDM Stříbro		
za oddíl atletiky Baník Stříbro
Roman Mužík 		
Vladislav Moravec
ředitel			předseda

Realitní kancelář RVA

Pobočka Stříbro, Dostojevského 189
Telefon: 721 854 706

RD v Kladrubech, 5+1, garáž
3.100.000,- Kč (Prodáno)

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

Byt 3+1, Kladruby, Kostelní ul
1.590.000,- Kč (Prodáno)

RD se stodolou a 2 garážemi, Vochov
3.900.000,- Kč

Pronájem kom. prostoru, Stříbro, Ben. ul.
9.000,- Kč

Novostavba RD s garáží, Benešovice
4.500.000,- Kč

RD ve Stříbře, zahrada 804 m2
2.990.000,- Kč (Rezervováno)

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

placená inzerce
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Udělejte první krok k hvězdné kariéře.
Vážení zájemci o práci,
zejména pak SVÁŘEČI, zveme vás na prohlídku
nejmodernějšího zařízení na výrobu autobusů
v Evropě. Do výrobního závodu EvoBus Holýšov,
kde se rodí autobusy Mercedes-Benz.
Chcete vědět, jak by mohla vypadat vaše práce? Přáli
byste si nastartovat kariéru s možností rychlého růstu?
Být součástí prestižní značky? Na pevných základech
našich úspěchů a šikovnosti řemeslníků rosteme.
Přidejte se ke stabilní prosperující firmě.
Během prohlídky výroby 27. 4. budete moci vyhrát
hodnotné ceny a hlavně i získat novou práci jako
svářeč a stát se součástí našeho hvězdného týmu. Do
stabilního zázemí prestižní značky nabíráme schopné
lidi, kteří chtějí profesně růst. Nemáte potřebnou
kvalifikaci? Nevadí, nabízíme vám rekvalifikaci. Plus
celou řadu zajímavých zaměstnaneckých benefitů.

Volejte 733 627 642
Evobus.jobs.cz
kariera.evobus@daimler.com
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Přijďte se
k nám podívat

Benefity:
5 týdnů dovolené

27. 4. 2019
9–14 hod.

Podíl na zisku
Možnost vzdělávání – podpora zaměstnanců
při zvyšování kvalifikace
Ubytování – Možnost dočasného ubytování
na smluvní ubytovně
Věrnostní prémie – v období 2019 – 2021
speciální prémie za loajalitu zaměstnanců
Příplatky za směnnost a víkendy
Příspěvek na volnočasové aktivity – flexipass
Příspěvek na penzijní spoření
Odměna za doporučení nového kolegy
Příspěvek na dopravu do práce
Skvělá kantýna přímo v areálu firmy
Zdravotní péče – den zdraví pro zaměstnance
Firemní akce – rodinný den pro zaměstnance a jejich rodiny

Adresa
K EvoBusu 610,
345 62 Holýšov

placená inzerce

Moudrost těla
V minulé části jsme si vysvětlili podstatu vzniku našeho vnitřního stínového materiálu, vznikajícího působením
dlouhodobého stresu či šokových traumatických událostí, kterým pokud nedáme dostatečný prostor a čas
k samovolnému a přirozenému fyziologickému zakončení, dochází k usazení energetického náboje daného
stresoru společně s jeho emocionálními projevy do tělesných tkání, našeho nevědomí, a omezením jejich
funkčnosti, což se dříve či později se odrazí na všech úrovních naší bytosti (tělo-mysl-duše) ať už formou
chronických zdravotních problémů či „jen“, ve svých jemnějších formách, např. dlouhodobým pocitem
nespokojenosti, existenční neukotvenosti, pocitem izolace a osamění či sníženou schopností prožívat a hlavně
přijímat život ve všech jeho podobách takový jaký je. Zde je nutné zdůraznit, že mnohé ze zmiňovaného
stínového materiálu můžeme přebrat v rámci kolektivního nevědomí (rodina, národ) formou výchovy či
dobrovolným převzetím společenských, kulturně podmíněných vzorů, postojů a návyků.
Nás systém je komplexní, a hlavně celostní strukturou, kde vše souvisí se vším, a proto také jakákoliv
nerovnováha jedné části se projevuje i zvýšením míry chaosu v celku jako takovém. Vrozená inteligence těla
se nezpracovanou energii stresorů nejprve snaží zapouzdřit do svých periferních části, kde sice vznikají
nepříjemné zdravotní komplikace (např. potíže pohybového aparátu), ale nedochází k ohrožení primárních
funkcí organismu, pokud je ovšem míra nerovnováhy v systému již příliš velká, může nastat i kolaps celého
systému a ohrožení základních funkcí (např. infarkt). Dalšími místy, na kterých se často mohou tzv. stagnační
vzorce objevit, jsou tkáně vysoce zatěžované fyzickou či psychickou námahou.
A zde se dostáváme k moudrosti našeho těla a jeho vrozeným schopnostem tyto stagnační vzorce rozpouštět
či jim, v pokročilém stavu jejich aktivace, dokonce předcházet. Jak jsme si řekli již v předešlém vydání, všechny
části našeho těla, orgány i jednotlivé buňky jsou v neustálém pohybu. Jedná se o velmi jemné rytmické
pohyby, které pokud se odvíjejí přirozeně a volně, tkáň funguje zdravě, je-li ovšem tomuto volnému pohybu
postavena do cesty zapouzdřená, nezpracovaná energie stresoru, pohyb sice neustane, ale je ztížen, vyveden
z rovnováhy a tkáň nefunguje dobře, nemůže být správně zásobována životní potencí. Vzniká nerovnovážný
napěťový vzorec, který má zase vliv i na mobilitu tkání sousedních, a tak ovlivňuje celý systém. Kde se ale
vlastně tyto rytmické pohyby berou?
Ve stručnosti můžeme říci, že se jedná o nejlépe vnímatelný, povrchový odraz celého sledu přílivových vln
bio-potence pocházejících z našeho společného vnějšího Zdroje. Tyto vlny pronikají v pravidelných časových
intervalech do tekuté tělesné matrice a oživují nás. Není nijak těžké si je, při troše snahy a trpělivosti, na
vlastním těle nahmatat. Bez nadsázky se dá říct, že jsme díky těmto energetickým vlnám životem doslova
prodýcháváni, není proto divu, že se v kraniosakrální terminologii pro tento mechanismus vžil pojem Dech
života (Breath of life). A není to věc jen nás, lidí, stejný respirační mechanismus lze pozorovat u všech živých
bytostí, nevyjímaje ani primitivní, jednobuněčné organismy. Princip nádech/výdech, příliv/odliv nebo
expanze/stažení je základním principem existence všeho kolem nás včetně vesmíru jako takového – podle
vědců se právě stále nacházíme ve fázi jeho expanze. Celý náš život je prosycen tímto principem – po našem
početí se prvních zhruba 20 let života nadechujeme, následuje pozvolný a dlouhý výdech (a to je jediné co
můžeme vlastní vůlí a způsobem života poněkud ovlivnit), zakončený zánikem (smrtí) a splynutím se Zdrojem,
a tak to jde pořád dokola.
Dech života s sebou ovšem přináší, kromě potence, také jednu velmi důležitou informaci – jak má vypadat,
ve svém ideálním stavu, naše Zdraví čili stav úplné rovnováhy celého lidského systému, jakousi matrici Zdraví.
Vnitřní moudrost těla této informace využije k tomu, aby za pomocí svých aktuálně dostupných zdrojů dosáhl
co nevětšího přiblížení k tomuto stavu – můžeme tuto schopnost nazvat Vrozeným plánem léčení.
Příště si popíšeme, za jakých podmínek se začíná Vrozený plán léčení odvíjet a co vše s sebou přináší.
Milan Mašát
Kraniosakrální biodynamika „Ticho a klid“
www.tichoaklid.cz
placená inzerce
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HARVILLA – REALITY s.r.o.
Váš dlouholetý partner na trhu s nemovitostmi
SÍDLO:
POBOČKY:

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

Rodinný dům Milíkov , okr. Tachov

Rod. dům Stříbro, Jiráskova

Rodinný dům Stříbro - ulice V Lipkách

Rekreační chata Svojšín

Cena: 5.550.000,- Kč

Cena: 525.000,- Kč

Stav. pozemek Konst. Lázně

St. parcely Přehýšov, okr. PS

2

Cena: 450,- Kč/m

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

2

Cena: 1.150,- Kč/m

Chata Hracholusky-Pňovany

Rekreační chata Butov

Cena: 990.000,- Kč

Cena: 1.650.000,- Kč

Rod. dům (chalupa) Lestkov

Rod. domy Záchlumí u Stříb.

Ceny od 1.490.000,- Kč Ceny od 2.794.000,- 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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Duben 2019
V sekci program kina můžete provést rezervaci.

2. 4. Út
4. 4. Čt
6. 4. So
7. 4. Ne
9. 4. Út
11. 4. Čt
14. 4. Ne
16. 4. Út
18. 4. Čt
25. 4. Čt
27. 4. So

19.00 				

www.mks-stribro.cz

ARCTIC: LEDOVÉ PEKLO

Přístupnost od 12 let
AKČNÍ/DOBRODRUŽNÝ/DRAMA - ISLAND - titulky 97 min		

19.00 				

Vstupné 110,-Kč

SKLENĚNÝ POKOJ

Přístupnost od 12 let
DRAMA - ČR 					

104 min		

Vstupné 110,-Kč

10.00 				VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ
					
ČTYŘLÍSTKU
		
ANIMOVANÝ - ČR 					

19.00 		

		

Vstupné 130,-Kč

VĚRNÍ NEVĚRNÍ

ROMANTICKÝ/DRAMA - FRANCIE - titulky

14.00 				

75 min

75 min		

Vstupné 90,-Kč

ŽENY V BĚHU

KOMEDIE - ČR 					93 min		Vstupné 60,-Kč

19.00 				
Přístupnost od 12 let
KOMEDIE/DRAMA - ČR

TERORISTKA

				

10.00 				DUMBO
DĚTSKÝ/POHÁDKOVÝ - USA 			

19.00 				
Přístupnost od 15 let
SCI-FI/AKČNÍ - USA

Vstupné 130,-Kč

112 min		

Vstupné 120,-Kč

121 min		

Vstupné 130,-Kč

HELLBOY

				

19.00 				

95 min		

ZELENÁ KNIHA

Přístupnost od 12 let
DRAMA - USA - titulky				 130 min		

19.00 				

Vstupné 100,-Kč

ŘBITOV ZVÍŘÁTEK

Přístupnost od 15 let
HOROR - USA - titulky 				

100 min		

Vstupné 120,-Kč

10.00 				MRŇOUSKOVÉ 2:
					DALEKO OD DOMOVA
ANIMOVANÝ - FRANCIE

				

90 min		

Vstupné 120,-Kč

VYUŽIJTE MOŽNOSTI PŘEDPRODEJE V MKS - KINĚ SLAVIA STŘÍBRO
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SOUHRN AKCÍ NA DUBEN 2019
2. 4

18.00 - JARNÍ KONCERT MLADÝCH TALENTŮ				

ZUŠ		

3. 4.

16.00 - SPOZ - SETKÁNÍ SENIORŮ SE ZÁSTUPCI MĚSTA - zahraje Amatovka		

KD

6. 4.
8. 4.

10. 4.

9.00 - KURZ VÝROBY MEDOVÉHO PEČIVA				

DDM

17.00 - VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ STUDIE SPORTOVNÍHO 				
A REKREAČNÍHO AREÁLU STŘÍBRO					
/ZAHRNUJE ROVNĚŽ VÝSTAVBU KRYTÉHO BAZÉNU/

OBŘADNÍ SÍŇ
RADNICE

19.00 - CESTOPISNÁ PŘEDNÁŠKA ČESTMÍRA LUKEŠE O PERU		

KINO SLAVIA

12. 4. 18.00 - BENEFIČNÍ KONCERT PRO KUBÍČKA, ÚČINKUJÍ „SVĚTLUŠKY“		
KOSTEL NANEBEVZETÍ
											PANNY MARIE
12. 4.

20.00 - MAJÁLPLES				 				KD

12. 4.

14.00 - 17.00 ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU OBOU ZÁKLADNÍCH ŠKOL VE STŘÍBŘE

13. 4.

9.00 - 11.00 ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU OBOU ZÁKLADNÍCH ŠKOL VE STŘÍBŘE

13. 4.

14.00 - PŘEHLÍDKA MLÁDEŽNICKÝCH SOUBORŮ ZUŠ				

KD

15. 4.

17.00 - VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ PŘIPRAVOVANÉ VÝSTAVBY
		
BYTOVÉ ZÓNY ZA BANÍKEM /PODMÍNKY PRODEJE POZEMKŮ/		

OBŘADNÍ SÍŇ
RADNICE

16. 4

16.30 - JARNÍ SLAVNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY V RAJSKÉM DVOŘE 			

MĚSTSKÉ MUZEUM

23. 4.

17.00 - VERNISÁŽ VÝSTAVY „VLASTNÍMA RUKAMA“ ŽÁKŮ ZUŠ STŘÍBRO

MĚSTSKÉ MUZEUM

26. 4.

11.20 - MAJÁLES				 					MASARYKOVO NÁMĚSTÍ

27. 4.

20.00 - DE BILL HEADS + GATE CRASHER + THE APRILL				

KD

do 13. 5. probíhá v Městské knihovně výstava fotografií Fotoklubu Stříbro „Portrét / Makro“

MĚSTSKÉ TRHY ve dnech 4., 11., 18., 25. 4. 2019
Připravujeme:
16. 5. RADŮZA
8. 6. MĚSTSKÉ SLAVNOSTI

Uzávěrka dalšího čísla je 15. 4. 2019
Příspěvky zasílejte na zpravodaj.stribro@seznam.cz
Omlouváme se těm, jejichž příspěvky se už do zpravodaje nevešly, není možné všechny zařadit.

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