
Dne 21. dubna ve Stříbře vystoupil Miroslav 
Donutil se svým zábavným pořadem. Do kina 
Slávia se v těchto večerních hodinách přišlo 
podívat mnoho návštěvníků z celého okolí. Kino 
opravdu praskalo ve švech. Napočítali jsme více 
než 270 diváků, což nás opravdu těší. Miroslav 
Donutil sklidil velký úspěch. Po celodenním 
natáčení v Karlových Varech, jak nám prozradil, 
nenechal na sobě únavu znát a s noblesou 
vyprávěl úžasné historky jednu za druhou. Lidé 
se smáli, výborně se bavili a jistě se odreagovali 
po náročném pracovním dni. V krátké přestávce 
proběhla autogramiáda. Pro podpis od pana 

Donutila si přišel i starosta města Stříbra Mgr. 
Miroslav Nenutil.

Miroslav Donutil poskytl městskému kulturnímu 
středisku krátký rozhovor:

Vy už jste pane, Donutile, ve Stříbře jednou 
vystupoval. Jak jste byl tehdy s obecenstvem 
spokojen?

„ To se mi bude těžko odpovídat. Já jsem k 
dnešnímu dni absolvoval 1900 vystoupení. 
Takže vůbec nevím, kdy jsem tu byl, jaké to bylo. 
Ale jsem přesvědčen, že to bylo určitě nádherné, 

protože zatím jsem  jiné než pozitivní ohlasy 
nepoznal.“

Měl jste možnost si prohlédnout Stříbro? 
Jestli ano, jak se Vám líbí?

„Neměl jsem možnost si ho prohlédnout, 
protože vždycky, když přijedu do nějakého města, 
tak je to těsně před začátkem představení. Kdysi 
jsem tu akorát strávil noc. To jsme tu nocovali 
před cestou do Německa a potom nás na hranici 
čekalo překvapení, protože jsme tam objevili 
člověka, který chtěl odjet s námi, a my jsme o 
něm nevěděli. A to už bylo v dávných a dávných 
dobách.“

Vy jste jistě hodně časově vytížen. Máte 
vůbec čas na své zájmy a koníčky?

„Ta vytíženost je veliká, ale čas na vlastní 
záliby a koníčky si musíte udělat vždycky, 
protože člověk by to zatížení nezvládl. Chodím 
rád na ryby, rád chodím do lesa a také si sem 
tam zahraji golf.“

Kdy Vás napadlo začít s vyprávěním 
historek a udělat z toho zábavný pořad?

„Po mém příchodu do Prahy to napadlo 
ředitelku společenské vinárny Viola v Praze, 
která si usmyslela, že tam bude mít pořad se 
mnou o Brně. Vlastně jsme ani jeden nepočítali 
s tím, že by se to dostalo do takových rozměrů.“

Já jsem se o Vás dočetla, že jste se 
původně chtěl stát reportérem?

„Chtěl jsem to studovat, ale pak jsem byl rád, 
že jsem to nestudoval.“

MIROSLAV DONUTIL VE STŘÍBŘE

Dnes se dočtete :
● Miroslav Donutil ve Stříbře

●  zprávy z radnice

●  školy informují

●  pozvánky MKS

●  události ve Stříbře

●  ordinační hodiny - lékaři



SLOVO NA ÚVOD
Jak to tak vypadá, skutečná zima je opravdu 

za námi a máme tu květen, čas lásky, slunce 
a pohody. Pohoda jistě neopustí nikoho 
z vás, čtenářů našeho zpravodaje, přestože 
některé informace, které se dočtete, nepatří 
do skupinky pozitivních zpráv.

Původně jsem chtěl dnešní úvodník 
věnovat zamyšlení nad tím, jak z věcí 
běžných lze pomocí nepravd a polopravd 

udělat senzaci. Mistrovské dílo se povedlo 
jednomu novináři z Tachovska, kdy dnes 
již běžné útoky počítačových robotů zveličil 
a celou záležitost nafoukl do podoby 
celostátní medializace.  Druhá a dosti zvláštní 
skutečnost  ( říkejme tomu vandalismus ) 
mne nutí psát o něčem ještě ubožejším, než 
je novinářská senzacechtivost. Myslím tím 
konkrétně útok vandala-ů, který se podepsal 

na několika dopravních značkách ve městě. 
 Ač odlišné, přesto obě skutečnosti mají 

několik společných rysů.
 Každopádně se jedná o nepochopitelné 

věci, vymykající se zdravému rozumu. 
Je asi zbytečné pouštět se do rozsáhlých 

úvah o morálce, právu a pod…
Opět jsme se ujistili, že jsou mezi námi 

i tací.    Šéfredaktor, redakce@mks-stribro.

Takže jste se svým povoláním spokojený?
„Spokojený  nesmí být člověk nikdy. Když 

je spokojený, tak v podstatě přichází smrt. Ke 
spokojenosti má mít člověk vždycky daleko. 
Rozhodně mě ale tato práce naplňuje.“

Co byste našim čtenářům sdělil na závěr?
„ Aby měli proč má slova číst a zkrátka, abyste 

jim psali zajímavé články.

Děkuji Vám za rozhovor a přeji šťastnou 
cestu. dP.

STUDENTKA GYMNÁZIA USPĚLA VE FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽI

Ve fotografické soutěži Lumix 
Foto Akademie pod názvem “ Mladí 
fotografují památky” se na jednom 
z prvních tří míst umístila studentka 
Gymnázia ve Stříbře Iva Pelcová. 
Umístilo se dohromady  75 vítězných 
fotografií studentů z celé České 
republiky. Ty z počtu téměř dvou tisíc 
fotografií vybírala odborná komise 
v čele se Sárou Saudkovou, ale 
i fotografická veřejnost z Galerie severu 
Fotoaparat.cz.



PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA GYMNÁZIU

KNIHOVNA ŽILA I V NOCI...
Osmá společná pohádková Noc 

s Andersenem rozestlala dětem spacáky 
ve více než 664 řádně evidovaných 
spacích a čtecích místech střední Evropy. 
S pohádkami se nocovalo v knihovnách 
veřejných, soukromých i školních, ve školách 
mateřských i základních, školních družinách, 
středních školách i gymnáziích, v občanských 
sdruženích, dětských domovech, klubech, 
centrech pro matku a dítě…

Po  sečtení statistik „nočních“ tabulek jsme 
zaznamenali minimální účast 22.046 dětí a 
5.027 dospělých, což sečteno a podtrženo 
dává 27.073 účastníků, kteří na vlastní 
kůži zažili kouzlo společného pohádkového 
večera. Bylo umocněno tím, že jsme o sobě 
vzájemně věděli, spojovala nás elektronická 
konference Andersen i noční chat dětí.

U nás ve Stříbře jsme nocovali už popáté 
a letos jsme dostali krásné registrační číslo 
500. Spalo tady 15 dětí / z toho 13 děvčat, 
2 kluci ve věku 9-12 let/, 3 knihovnice, 
3 pomocné přátelské duše…a myslím, že 
jsme předimenzovali program.

Letos jsme byli v hornické štole, abychom 
kromě světa poznali i kus historie našeho 
rodného města.  Pak jsme podnikli s panem 
Phileasem Foggem Cestu kolem světa za 80 
dní / kdo četl knihu Julese Verna, ví, o čem 
mluvím/. Každé z dětí dostalo cestovní pas, 
do kterého si zaznamenávalo postup cesty 
a splněné úkoly:  při cestě přes Francii jsme 
vyráběli výzdobu do vitrážových oken – naše 
výrobky visí v oknech dětského oddělení. 
V Itálii jsme si dali pravou 
italskou pizzu, v Egyptě 
jsme vyluštili hieroglyfy, 
v Indii vyzkoušeli obléct 
sárí a  zacvičit jógu. 

V Japonsku jsme se učili 
jíst hůlkami rýži a oblékli 
jsme gejšu do kimona. 
Na Havajských ostrovech 
jsme zkoušeli břišní 
tance. V Americe jsme 
luštili mayské hádanky 
a tančili country tance 
jako kovbojové. Nakonec 

jsme vyhodnotili soutěž družstev , snědli dort 
a ve spacácích na koberci si povídali o svých 
oblíbených knížkách. Na dobrou noc jsme si 
přečetli místo pohádky strašidelné Strašidlo 
cantervillské, ale musím přiznat, že děti se 
vůbec nebály a všechny usnuly spánkem 
spravedlivých a pořádně unavených.

 
Noc s Andersenem 2008 je za námi! 

Ať žije Noc 2009!!!. 

Dne 21. dubna se na Gymnáziu ve Stříbře konaly přijímačky. Na tuto školu se hlásilo 36 žáků pátých tříd, z nichž vyberou 30 žáků, kteří 
v září usednou do lavic. To je velká šance na úspěch. Držíme pěsti. dP.



Již potřetí se v polovině dubna (letos o víkendu 
11.4. - 13.4.) sjely do Stříbra západočeské 
dětské divadelní soubory, aby ve zdejším kině 
Slávie nabídly publiku své nové inscenace 
na Dětském divadelním Tartasu. Hlavním 
pořadatelem tohoto festivalu dětského 
divadla je plzeňské centrum JOHAN, který 
pořádá Dětský Divadelní Tartas (DDT 08) 
jako postupovou regionální přehlídku pro 
Plzeňský a Karlovarský kraj. Proto se také 
na jevišti stříbrské Slávie představily soubory 
nejen z Plzně, ale také z Velhartic, Dlouhé Vsi 
u Sušice, Františkových Lázní, Aše a Ostrova. 
Celkem do Stříbra dorazilo více než sto dětských 
herců se dvanácti inscenacemi, a to od těch 
nejmladších dětí z prvního stupně až po 
deváťáky. Také žánrově byla letošní nabídka 
pestrá od inscenací skoro přednesových, 

postavených na básnickém textu, přes 
loutkové divadlo až k velkým výtvarně 
pohybovým inscenacím a dokonce pokusu 
o muzikálový klip. 
Přehlídku otevřel průvod účastníků přehlídky 
v maskách a kostýmech, za veselého 
vytrubování, rachtání a cinkání průvod 
dorazil až na radnici, kde účastníky pozdravil 
pan starosta a slavnostně přehlídku zahájil.  
Pak už to jelo jako po másle. V pátek 
večer zahrály své dvě loutkové pohádky 
(Perníkovou chaloupku a Příhody Křemílka 
a Vochomůrky) děti z Loutkového kroužku 
z Dlouhé Vsi. Po nich nastoupil soubor Sedum 
divů světa z Gymnázia Františka Křižíka 

z Plzně se svou inscenací Omyl. Vtipně 
řešená scéna, zajímavé ztvárnění postav 
příběhu o záměně chlapců ve dvou zcela 
odlišných rodinách sklidil zasloužený 
ohlas diváků. Páteční večer ještě posloužil 
k představení tvůrčích dílen, které si pro 
účinkující děti na celou dobu přehlídky 
připravili studenti a studentky z Ateliéru 
dramatické výchovy  Pedagogické fakulty 
Západočeské univerzity z Plzně.
Sobotní smršť představení odstartoval opět 
plzeňský gymnaziální soubor, tentokrát 
4. rozměr z Mikulášského gymnázia, který 
nabídl vtipné aktualizování bajek Jeana la 
Fontaina ve své inscenaci Rebajkování. 
Loutkářsky pojatou variaci na Pinokia pod 
titulkem Jasánek předvedli loutkáři ze 
souboru Špalíček při ZUŠ ve Františkových 

Lázních a milou inscenaci s velmi dobrým 
příkladem kultivovaného dětského herectví 
nabídli zaplněnému hledišti ve své Nevhodné 
pohádce Saky Paky z Velhartic. Velikou 
energií a divokostí jsou charakteristická 
vystoupení ašských souborů a ani letos tomu 
nebylo u představení ašských Píďalek jinak. 
„Dva nepraví cikáni“ byli pokusem o italskou 
komedii dell arte a drsnou nebojácnost 
ocenilo publikum dlouhým potleskem. 
Odpolední a podvečerní sobotní blok zahájilo 
dvojí uvedení (sál musel být speciálně 
upraven pro toto náročné představení) 
indiánské báje Dar ohnivého ptáka souboru 
Hop Hop z Ostrova. Ostrovský soubor patří 

již dlouhou dobu mezi nejlepší české dětské 
divadelní soubory a ani letos nezklamal.  
Jejich představení bylo působivé pohybově  
i výtvarně. S velkým tématem se ve svém 
Apokryfu utkala plzeňská Traple (z bolevecké 
1. ZŠ v Plzni), její aktéři nabídli velmi dobře 
uchopený biblický příběh o narození Ježíše 
Krista. Nejmenší účastníci z Divadýlka 
Strašidílka (také 1. základní škola v Plzni 
Bolevci) potěšili svou křehkou Ovečkou 
s černou skvrnou a domažlická dívčí trojka, 
Hyjta ze ZUŠ Domažlice nám vysvětlila ve 
svém představení  Poprvé ve škole, jak se 
to má se školním kamarádstvím. Náročnou 
sobotu zakončil společenský večer s hrami 
a tancem pro všechny účastníky, jehož 
pořadateli byli plzeňští studenti dramatické 
výchovy.
 Neděle pak byla prostorem pro 
uzavření a prezentaci práce tvůrčích dílen 
a hlavně na slavnostní vyhlášení výsledků. 
Lektorský sbor letošního Tartasu (Eva Ichová 
- vysokoškolská učitelka dramatické výchovy 
ze Západočeské univerzity v Plzni a herečka 
souboru Tyan Plzeň, Tomáš Machek - herec 
divadla Líšeň z Brna a učitel dramatické 
výchovy z Nového Města na Moravě, Roman 
Černík umělecký ředitel centra JOHAN, 
vysokoškolský pedagog a divadelník) 
nominovala na přímý postup na národní 
festival dětského divadla Dětská scéna 
v Trutnově inscenaci Omyl souboru Sedum 
divů světa. Také ocenila doporučením do 
širšího výběru inscenace Apokryf (Traple 
Plzeň), Dar ohnivého ptáka (Hop - Hop 
Ostrov) a Nevhodnou pohádku (Saky Paky  
Velhartice), kromě toho byla udělena řada 
čestných uznání a také letos poprvé speciální 
cena studentů Ateliéru dramatické výchovy 
Západočeské univerzity, kterou letos získal 
soubor Saky Paky z Velhartic (Nevhodná 
pohádka).
Letošní Tartas, soudě podle ohlasů diváků 
i dětských herců, úspěšně skončil. Bylo 
příjemné, že si do hlediště kromě účastníků 
a jejich rodičů, známých a kamarádů našlo 
cestu i množství rodičů s dětmi přímo ze 
Stříbra, i proto se už těšíme na příští rok. 
Ale ještě než začneme připravovat nový 
ročník, chceme velmi poděkovat našim 
spolupracovníků a partnerům přímo ze 
Stříbra, Městskému kulturní středisku Stříbro, 
Střední odborné integrované škole ve Stříbře 
a Domu dětí a mládeže Stříbro a speciálně 
paním kuchařkám v jídelně SOŠ, bez nichž 
by úsměvy ve tvářích diváků a účastníků 

DĚTSKÉMU DIVADLU TARTAS SE VE STŘÍBŘE LETOS DAŘILO

Protože se termín městských oslav kvapem 
blíží ( 13.-15.6.2008 náměstí T.G.Masaryka 
Stříbro ), žádáme všechny obchodníky 
a prodejce, kteří mají zájem účastnit se 
oslav v roli prodávajících, aby se včas 
zaregistrovali na adrese reditel@mks-
stribro.cz  nebo osobně na MKS ve Stříbře 
Benešova 587 Stříbro –budova kina Slávia 
1.patro .
 Registrace je nutná z organizačních důvodů.

Termín registrace: do 25.5.2008! Nabízíme 
prodejní místa všem obchodníkům se 
zbožím: potraviny , dárkové zboží ( výrobky 
z přírodních materiálů… keramika, dřevo, 
sklo…) 

Nemáme zájem o prodej zboží – prodej 
současného textilu, tabákových výrobků, 
obuvi, záclon, DVD…  apod. Atrakce typu 
kolotoče, houpačky, autíčka apod. nebudou 

umístěny na náměstí a pro rok 2008 je 
výběr již uzavřen..  

Při registraci uveďte: 
 Název, jméno a adresu podnikatele, IČO, 
kontaktní telefon, druh zboží, který bude 
určen k prodeji. Obratem Vám potvrdíme 
souhlas s účastí na městských slavnostech 
Stříbro 2008.  Organizátor akce si vyhrazuje 
právo výběru.

MĚSTSKÉ SLAVNOSTI 2008 - VÝZVA PRO OBCHODNÍKY



V sobotu 12. dubna 2008 ve 14.00 hodin 
v Kulturním domě ve Stříbře pořádala 
Základní umělecká škola Stříbro ve spolupráci 
s městem Stříbrem, občanským sdružením 
Zlatíčka ze Stříbra a s podporou Plzeňského 
kraje, XV. přehlídku mládežnických 
dechových orchestrů.

Po slavnostní fanfáře zahájil přehlídku 
starosta města Stříbra pan Mgr. Miroslav 
Nenutil. Pak se představil první hudební host, 
a to trombonové kvarteto Cuatro estudiante, 
složené z posluchačů a absolventů plzeňské 
konzervatoře, pod vedením bývalého žáka 
a nyní učitele ZUŠ Stříbro Daniela Baxy.

Prvním orchestrem byl nejmladší dechový 
soubor ZUŠ Stříbro

NOTIČKY ZE STŘÍBRA pod vedením 
Antonína Bulky.

Spolupráce základních uměleckých 
škol Plzeňského a Jihočeského kraje 
v tom nejlepším slova smyslu poznamenala 
i stříbrskou přehlídku.

Po Notičkách vystoupil Soubor lesních 

rohů ze Základní umělecké školy Sezimovo 
Ústí pod vedením Šárky Kvičínské a pak 
Dechový orchestr Základní umělecké školy 
Třeboň s dirigentem Petrem Gramanem.  

O přestávce si posluchači prohlédli výstavu 
hudebních nástrojů firmy Amati – Denak 
z Kraslic. Mnozí účinkující si některé nástroje 
také vyzkoušeli.  Velice zaujala také výstava 
prací žáků  ZUŠ Stříbro 

pod vedením Jany Vačviricové a všichni 
zástupci účinkujících dostali věcný dar, který 
vytvořili žáci výtvarného oboru stříbrské 
zušky.

Druhou část zahájil  Dechový orchestr 
mladých  ZUŠ Tachov s dirigentem Josefem 
Kadlecem, který po nedávném úspěšném 
turné v Japonsku přijel do Stříbra již 
počtrnácté. Po něm podruhé vystoupil 
Soubor lesních rohů ZUŠ Sezimovo Ústí.

Na závěr  tradičně zahrál Dechový soubor 
ZUŠ Stříbro – ZLATÍČKA 

ZE STŘÍBRA s dirigenty Antonínem Bulkou 
a Františkem Kratochvílem.

Hostem Zlatíček byl vynikající zpěvák Jiří 
Langmajer, který se představil v pódiové 
premiéře  Šumavského valčíku autorů 
A.Bulky (hudba) a Františka Kratochvíla 
(text) ve Směsi Karla Vacka.

Celé odpoledne  slovem provázel redaktor 
Českého rohlasu Plzeň a 

vynikající hudebník Jaroslav Kopejtko.
Velmi příznivé ohlasy veřejnosti a  odborná 

kritika zazněla
z úst dirigentů, ředitelů a umělců jako 

např. právě zpěváka Jiřího Langmajera nebo 
Jaroslava Kopejtka. Pro pořadatele jsou tato 
slova zavazující pro další práci.

Právě za pořadatele bych chtěl zvlášť 
poděkovat všem učitelům, rodičům a přátelům 
kteří věnovali a během roku nezištně věnují  
desítky hodin 

na přípravu repertoáru, zkoušení, 
organizaci a dramaturgii přehlídky.

Poděkování také patří městu Stříbru, 
především panu Mgr. Miroslavu Nenutilovi  
a Plzeňskému kraji, oběma za finanční 

podporu, občanskému sdružení Zlatíčka 
ze Stříbra v čele s předsedou Bc. Milanem 
Žemličkou a

Městskému kulturnímu středisku Stříbro, 
především řediteli panu Petru Patočkovi,  
za perfektní přípravu kulturního domu a za 
výbornou spolupráci vůbec.

Malá účast občanů Stříbra pořadatele 
samozřejmě trápí, ale o to víc si vážíme 
těch, kteří se zúčastňují přehlídky i dalších 
kulturních akcí pravidelně.

Větší plakátovou a mediální propagaci už 
si ani představit nedokážeme. 

Těšíme se zase příští rok na XVI.
přehlídku.

                                                                 František 
Kratochvíl ředitel ZUŠ Stříbro      

Za všechny  děkovné dopisy alespoň 
jeden:

„Vážený pane řediteli,
jménem dechového orchestru ZUŠ Třeboň 

Vám děkuji za pozvání a možnost vystoupit 
na Vašem dechovém festivalu.

Vytvořil jste spolu s pořadateli velmi 
příjemnou atmosféru, posluchači měli 
možnost vyslechnout rozličné žánry a hlavně 
poznat jiné mladé muzikanty. Velmi se nám 
u Vás líbilo a celý náš zájezd byl ze strany 
členů našeho orchestru nadšeně prožit. 
Pro naše žáky to byla jedinečná příležitost 
veřejně vystoupit spolu s dalšími orchestry 
z jiného kraje..

Dovolte mi, abych Vás a Notičky ze Stříbra 
pozvala na dechový festival 

v Třeboni, který se bude konat v roce 2009 
v květnu.

V tomto roce ZUŠ Třeboň slaví 60 let od 
svého založení, takže budete našimi milými 
hosty.

Srdečně Vás a Vaše kolegy zdravím.
     
              Mgr., MgA. Stanislava Blažíčková
                                ředitelka ZUŠ Třeboň 

 

TEČKA ZA PŘEHLÍDKOU

 DNE 6. KVĚTNA 2008 PROBĚHNE V ZŠ REVOLUČNÍ SOUTĚŽ 

V RECITACI OD 9.00 hod do 10.30 hod. 
SOUTĚŽIT SE BUDE VE 3 KATEGORIÍCH. 

VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI.

RECITAČNÍ SOUTĚŽ V ZŠ REVOLUČNÍ



Dne 11.dubna  v odpoledních hodinách 
se na stříbrském náměstím před 
hotelem Alexander sešla hojnost 
hornických uniforem. Stříbrští horníci 
pozvali na malou slavnost odhalení 
pamětní tabule Horního úřadu ve 
Stříbře své kolegy z Plané, Příbrami, 
Sokolova, Chomutova, představitele 
města Stříbra se starostou Miroslavem 
Nenutilem, představitele Krajského 
úřadu v Plzni s radním kraje ing. Jiřím 
Kalistou, představitele Obvodního 
báňského úřadu v Plzni s předsedou 
ing. Bivojem Mercem, představitele 
Českého báňského úřadu v Praze v čele 
s náměstkem předsedy úřadu JUDr. 
Dvořákem a ing. Josefem Suldovským.
    Po skončení oficiální části byli 
hosté pozváni na malé pohoštění do 
slavnostních prostor Městského muzea 
Stříbro. 
    Zde horníci jako obvykle vyznamenali 
při zvláštní slavnostní příležitosti 
spolkovou medailí svého člena pana 
Jiřího Anděla a ing. Jiřího Kalistu.
Kamarádi z hornického spolku připravili 
pro svého předsedu Mgr. Radka 
Strankmüllera malé překvapení k jeho 
…….tým  narozeninám.
    Celá akce  byla ukončena zpěvem 
hornických písní.

                         „ Zdař  Bůh „

                                                          
                               Karel  Neuberger

   

Klarinetové kvarteto Základní umělecké 
školy Stříbro ve složení Jana Sternerová, 
Václav Sterner, Jakub Hrábek a Miroslav 
Staněk natáčelo 26. března 2008 v Českém 
rozhlase Plzeň. Skladby J.Czerného 
Boogie, G.Veita Parodie a J.Boenische 
Hudba 
pro  čtyři klarinety (I. Pochod, III. Romance, 
IV. Rondino) bude využívat Český rozhlas 
pro svoji potřebu. Vedoucím kvarteta je 
učitel Miloš Matějka a na klavír v Boogie 
doprovázel učitel Vojtěch Esterle.

Foto:
zleva vzadu: Vojtěch Esterle, Jana 
Sternerová, Václav Sterner, Jakub Hrábek, 
Miroslav Staněk
vlevo ve předu: Miloš Matějka 

   
ZUŠ STŘÍBRO

ODHALENÍ PAMĚTNÍ TABULE HORNÍHO ÚŘADU VE STŘÍBŘE



Vracíme se Revoluční ulicí zpět do 
města a stojíme v prostoru nynějšího 
kruhového objezdu. Za stromem 
doprava nahoru by naše kroky 
směřovaly k novým kasárnům, případně 
do Vodičkovy ulice. Naopak doleva 
dolů dojdeme podél silnice (tehdy ještě 
bez chodníku) znovu na křižovatku u 
kina. Stodoly před námi stojí tedy na 
místě dnešního autobusového nádraží. 
Vlevo, mimo záběr, máme v současnosti 
nepřehlédnutelnou halu supermarketu 
Lidl. Jak již řečeno, první bloky stodol 
padly v roce 1958. K tomuto datu se 
také nejspíš váže i náš snímek.
Stále tatáž místa. Oproti předešlému 
snímku jsme jen popošli k prvním 
stromům zleva, zatím co čas, tou 
dobou, „popošel“ zhruba o 15 let blíže 
k závěru století. Kdesi vlevo dole 
se nachází kino, před podlouhlou 
stodolou ve střední části snímku vede 
ulice Pastýřská. Minule zmiňovaný 
„Hirtenhof“ (což doslova přeloženo 
znamená něco jako „pastevecký dvůr“) 
bychom zde dříve hledali pod levým 
okrajem dolní stodoly. Mimochodem - 
onen dvůr byl zřejmě součástí čehosi, 
co by se dnes dalo nazvat městským 
statkem. Byl v něm prý mj. chován 
obecní kozel a snad i obecní býk.
My jsme ale snímkem stále v první 
polovině 70.let. Autobusové nádraží 
je tou dobou zatím ještě na náměstí, 
leč volná plocha se již nabízí k využití. 
Přežívají tu sice dosud  nějaké stodoly, 
avšak kdesi už si na ně brousí zuby 
bagry a buldozery…tyhle stodoly to už 
mají prostě spočítáno. 
Rovněž stodola naproti kinu si 
prozatím dokázala obhájit svoji 
existenci. Ale i její dny jsou sečteny, 
neboť skutečnost, že město Stříbro, 
v dobách budování reálného socialismu, 
nedisponuje obchodním domem nebo 
alespoň něčím, co by obchodní dům 
připomínalo, je přinejmenším hodna 
pozdviženého obočí. A tato parcela po 
veřejně prospěšné stavbě přímo volá. 
Takže nastupují osvědčené bourací 
mechanismy. Jenže…po zlikvidování 
řečeného objektu se objevuje zádrhel 
v podobě dříve nezjištěných podzemních 
prostor, což realizaci celého záměru 
poněkud pozdrží…a možná posléze 
i předznamená. Nepříliš věkovití 
pamětníci si snad vzpomínají, kterak 
se následná výstavba protahovala…
a protahovala, jak byly nakonec 
nasazeny i výpomocné síly ze 
stříbrských podniků a že ani účast 
armády nedokázala zlomit jakési zakletí, 
které se nad celou akcí vznášelo. Mimo 
to docházelo i k občasným technologic
kým„nesrovnalostem“, takže veřejnost 
si hlasitě oddechla, když 28.2.1986 
konečně došlo k slavnostnímu otevření 
budovy, která si mezitím vysloužila 
posměšný název „Dům hrůzy“.
                           

                             připravuje Franta Samec

VZPOMÍNÁME NAD „ STARÝMA FOTKAMA“



Podle zprávy zapsané v městské 
kronice za rok 2007.Když  zavítáte na 
stadion tělovýchovné jednoty Baník, 
zjistíte, že se od roku 2002 změnil 
k nepoznání. Je zde nová ledová 
plocha, atletická dráha, nová tribuna se 
vším moderním, co si pro takové místo 
sportovci přejí. Rok 2007 a počátek 
roku 2008 byl radostný v tom, že vše 
dospělo do zdárného konce, a tak bych 
vám, čtenáři  Stříbrského zpravodaje, 
chtěla podat přehled celé té velké 
změny, která na stadiónu nastala. 
Materiál jsem dostala od tajemníka TJ 
Baník pana Hurtla. 
V tomto článku dlouholetý předseda 
pan Jan Hora především děkuje 
našim předchůdcům, kteří někdy  
v šedesátých letech vybudovali v akci 
Z sportovní areál, na svou dobu 
rozlehlý, moderní, zasazený do 
nádherné scenérie přírodního parku. 
Zde se konaly spartakiády s tisíci 
cvičenci a dalšími tisíci diváků, zde 
běžel Emil Zátopek, sem chodily na 
tělocvik děti obou základních škol, 
protože žádné jiné  hřiště neměly. 
Vcházíme-li z Palackého ulice, brána 
borců dodnes svědčí o velkoleposti 
tehdejšího stadiónu. 
To je 40 let a více. V prosinci roku 2002 
přišla radostná zpráva, že TJ Baník 
obdržela státní dotaci  ve výši 9,5 
miliónu na rekonstrukci atletické dráhy 
pro rok 2003. Ve výběrovém řízení se 
stala hlavním dodavatelem firma EKKL 
Kroměříž. Největším subdodavatelem 
byla firma Josefa Zíky. Předseda 
TJ Baník pan Jan Hora konstatoval, 
že Pepík Zíka dal do rekonstrukce 
kus svého atletického srdce. Velkou 
odměnou pro Baník bylo vyjádření 
atletického komisaře, který označil 
celé dílo za velmi kvalitní s přesnými 
parametry vytvořených sportovišť. 
S pochopením  pana poslance 
Parlamentu České republiky ing. 
Václava Votavy činila státní dotace 
pro rok 2005 12,5 miliónu korun. Ta 
sloužila na rekonstrukci tribuny a pro 
přístavbu víceúčelové haly. Tam byly 
vybudovány dvě dráhy bowlingu, dva 
kurty na squashe a položen základ pro 
4 dráhy kuželek. Díky důvěře firmy pana 
Daněčka byla zapůjčena technologie 
kuželek do zkušebního provozu. 
Tentokrát byla hlavním dodavatelem 
naše firma TAZATA. Se složitostmi 
státních dotací, kdy peníze docházejí 
až na konci roku, se firma vyrovnala se 
ctí a patriotismem. Pokračovala v práci 
na stadiónu i v letech 2006 a 2007, kdy 
dokončili celou úpravu tribuny. Celkové 
náklady za tyto dva roky činily 23,5 
miliónu korun a za to bylo vybudováno 
hlediště pro 220 sedících diváků na 
kryté tribuně,  sklady a technické 
zázemí, dvě kabiny pro fotbalisty 

a rekonstruovány byly stávající 
prostory. V suterénu vznikla tělocvična 
pro kondiční kulturistiku, ale bude 
sloužit i jiným zájemcům. Celá budova 
tribuny má novou fasádu. 
Kromě státní dotace investoval Baník 
1,75 miliónu , město Stříbro pomohlo 
částkou  560 000 korun a firma KERMI 
dodala vybavení topnými tělesy. 
13. 12. 2007 proběhla kolaudace, 
pak se už dodělávaly jen kosmetické 
úpravy. Na průběh přestavby dohlížela 
jmenovaná komise Baníku v čele s panem 
Janem Horou, předsedou TJ, stavební 
dozor prováděl ing. Alois Veselý. 
Tak máme nový zrekonstruovaný 
stadión. Chci dodat, že TJ Baník, 
nejstarší a nejpočetnější sportovní 
organizace ve městě, má 10 oddílů, 
nejvíc je fotbalistů, 95, celkem má 392 
členy. Potěšující zůstává, že polovina 
- 199 osob- jsou děti a mládež. 
Největších úspěchů dosahuje oddíl 
atletiky, účastní se II. ligy, pak fotbalisté- 
muži hrají krajský přebor, florbal se 
účastní v oblastní lize, kuželky také 
v krajském přeboru a stejně i volejbal. 
V jednotlivcích dosahují na první místa 
atletičtí veteráni z oddílu rekreačního 
sportu.
TJ Baník spravuje majetek v celkové 
hodnotě 43 milióny korun.  

Město Stříbro vždy věnovalo sportu 
a tělovýchově vůbec velkou pozornost. 
Naše radnice slouží každoročně 
k slavnostnímu vyhodnocení nejlepších 
sportovců okresu Tachov. Zde pak 
slyšíme  jména Daniel Čenščák, Tomáš 
Jaša, Michaela Sládková, Veronika 
Sládková, Klára Matysová, Miroslav 
Muzikář a Veronika Suková, jména 
našich stříbrských mladých atletů.  
Okresním přeborníkem v přespolním 
běhu je Jan Zíka, 1. místo v kategorii 
65-69 let získal na mistrovství České 
a Slovenské republiky  v běhu na 800 
metrů Vladimír Tolar. 
Petr Kasl závodí za Baník mnoho let 

a byl druhý ve dvou velkých závodech 
v krosu v Ženevě a v Lucembursku. 
Ve výčtu úspěchů stříbrského sportu 
mohu pokračovat hlavně oddílem 
zápasu, kdy šestnáctiletý Jiří Svoboda 
je už podruhé mistr republiky ve volném 
stylu v kategorii kadetů. Stejného 
úspěchu dosáhl i Richard Beneš, ale 
ve své váhové kategorii.
 Vzhledem k naší ledové ploše 
a rozměrům hřiště hokejových 
parametrů máme dvě hokejová 
družstva, to z roku 2006 HC Stříbro 
06  se stalo okresním přeborníkem 
za zimní sezónu2006/07. Nastřílelo 
100 branek a dostalo jen 39. V roce 
2007 vznikl  další tým , říkají si Buldoci 
a statečně poráželi HC Stříbro 06.
Když píši o sportu, nemohu zapomenout 
na našeho trojnásobného mistra světa 
Zdeňka Štybara. 
Vzkvétá i terén svatého Petra, letos 
v roce 2008 oslaví 60 let svého 
trvání. Prožívá za uplynulá léta  větší 
i menší úspěchy. Současní funkcionáři 
Automotoklubu Stříbro hlavně pan 
František Fürbacher, předseda, se 
vzorně o areál starají, roste do krásy, 
opravili starou budovu na trati, dokončili 
opěrnou zeď za klubovnou, v depu byl 
přestavěn objekt na ekologické mycí 
boxy pro závodní stroje. Vlastní kvalitní 
buldozer pro úpravu terénu a kropicí 
vůz. Jen ti noví Miloslavové Součkové 
nějak chybějí. 
Mezi hezké tradice ve městě patří 
závody pro všechny, běh historickým 
Stříbrem, silvestrovský a velikonoční 
běh, závody na Ganajově stezce 
a dalších asi osm různých závodů. 
Organizátoři jsou členové Baníku, 
domu dětí a mládeže, cyklodrak . Ti, na 
které jsem zapomněla, ať prominou. 
Sport tedy ve Stříbře vzkvétá, je o nás 
slyšet a určitě prospívá zdraví kterýkoliv 
druh sportování více, než vysedávání v 
hospodě.         
                        Pro květnový zpravodaj 
                            Jindřiška Netrvalová. 

STAVEBNÍ ÚPRAVY STADIONU A SPORT VE MĚSTĚ



Již 22. března 2008 se konala výroční 
schůze Místní organizace Českého 

rybářského svazu. Shodou nejrůznějších 
okolností jsem se k ní dostala až po 
uzávěrce dubnového zpravodaje. Proto si 
dovoluji z ní citovat teď v květnu. Podobné 
údaje jsem napsala do kroniky města 
Stříbra za rok 2007. 
Svaz měl v roce 2007 435 dospělých členů, 
z toho 5 žen, dále 20 dětí a 10 mladých 
rybářů. Organizace vydává povolenky 
k chytání ryb a těch ročních bylo 347, 
pro děti a mládež 111. Pak se vydávají 
povolenky krátkodobé, většinou cizincům 
nebo rekreantům. 
Svaz se věnuje mládeži a připravuje pro 
ně školení, pro které využívá Dům dětí 
a mládeže Stříbro, který je pro takovou 
činnost dobře vybaven. Absolventi kroužku 
pak dostanou povolenku zdarma. 
Další důležitou činností rybářů je střežení 
vod, hlavně na chovných rybnících, na 

potocích jako je Úterský, ale největší 
zatíženost přináší přehrada Hracholusky, 
zde se kontroly provádějí hlavně v blízkosti 
kempů. Pan předseda František Doležal 
poděkoval všem, kteří obětavě tuto strážní 
činnost vykonávají. 
Organizace hospodařila na šesti rybnících. 
Celkem naši rybáři ulovili na tekoucích 
vodách , které jsou v revíru MO ČRS 
Stříbro , 4 666 kusů ryb o celkové váze 
6 079 kilogramů. Nejvíce se chytá kapr, pak 
cejni, štiky, úhoři. Amuři, mníci a parmy jsou 
vzácní , ty ulovili jen po jednom kusu. Vždy 
se obdivuji, že v našich vodách jsou sumci, 
celkem jich chytili 15 o váze 107 kilo, to je 
průměr 7 kg.
Nejúspěšnějším rybářem je pan Šichtanc, 
který uvedl, že nalovil 215 kilo ryb. Všem 
pan předseda Doležal popřál Petrův zdar. 
              Podle zprávy sepsala Netrvalová 

RYBÁŘI VE STŘÍBŘE

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY RODIČŮ 

V novém klubu pod názvem: 
KROTITÉLÉ TUKŮ, které naleznete 
v PORADENSKÉM CENTRU PRO 
VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ VÝŽIVU, se dozvíte 
zajímavé informace o potravinách, jak 
správně číst etikety a další zajímavosti 
z této oblasti správného stravování. 

Jedná se o cyklus 12 přednášek, které 
se budou konat 60 minut jednou týdně 
ve stejný čas.Tento klub již probíhá, 
ale chtěli bychom vytvořit více skupin. 
Klub je určen pro všechny bez ohledu 
na věk, či hmotnost. Poplatek na 
3 měsíce činí 980,- Kč. Stanete se 

členy klubu. V poplatku je zahrnuto 
i občerstvení. Poradenské centrum 
s názvem STUDIO VITALITY, 
naleznete v Mánesově ulici 1149 
Stříbro. Bližší informace dostanete na 
tel: 603 271 054. Těšíme se na Vás. 

STUDIO VITALITY

Vážení čtenáři, dnes vám přináším 
odpovědi na nejčastější dotazy rodičů, 
týkající se užívání návykových látek jejich 
dětmi.

Jak poznám, že moje dítě bere drogy?
Existuje několik faktů, které jsou varovnými 
signály toho, že vaše dítě užívá návykové 
látky. Některé skutečnosti mohou být 
pouze známkou, patřící k dospívání, pokud 
se však vyskytuje několik skutečností 
najednou, pak je možné uvažovat 
o zneužívání návykových látek. Je třeba si 
těchto signálů všímat, a pokud se vyskytují 
opakovaně, a trvají-li delší dobu, pak je 
podezření ze zneužívání návykových látek 
na místě. Mezi nejdůležitější znaky užívání 
návykových látek patří:
1.nápadná změna přátel
2.změna vzhledu, např. zanedbávání 
zevnějšku, změna stylu oblékání, 
zanedbávání hygieny, zhubnutí, bledost, 
kožní problémy apod.
3.neoddůvodněné změny nálad, např. 
bezdůvodná nadměrná veselost, či naopak 
skleslost, podrážděnost, tajnůstkářství 
4.ztráta dosavadních zájmů a koníčků
5.nadměrná aktivita střídající nadměrnou 
ospalost
6.nápadné zvýšení potřeby peněz
7.prodej vlastních věcí a ztráta peněz či 
věcí z domácnosti
8.nejjasnějším znakem je samotný nález 
drogy, či potřeb pro její užívání, jakými 
mohou být igelitové sáčky s neznámou 
látkou, krabičky s nádobíčkem, injekční 
stříkačky apod.

Jak mám postupovat, pokud zjistím, že 
moje dítě bere drogy?
Důležité je problém nepřehlížet, nepopírat 
ho. Nejen řešení situace, ale už samo 
přijetí podezření, že má dítě něco s 
drogami, je prvním krokem k řešení 
problému. Nezůstávejte s tím sami. 
Dopřejte si konzultaci s odborníkem co 
nejdříve. Mějte na mysli, že hanbou není 
problémy mít, hanbou je, tyto problémy 
neřešit. Skrýváním a popíráním problémů, 
tyto nemizí, ale naopak prohlubují se. Čím 
dříve je problém řešen, tím lépe. Dalšími 
důležitými kroky při zjištění, že vaše dítě 
bere drogy, je:
1.nejednat okamžitě v prvotním afektu, 
první vlnu emocí je dobré nechat odplynout 
v nepřítomnosti dítěte a počkat na první 
racionální nápady.
2.neobviňujte nikoho. Minulost se změnit 
nedá. Řešte současnost. 
3.dříve, než si promluvíte s dítětem, 
zjistěte si co nejvíce informací ohledně 
návykových látek a možnostech postupu 
při řešení situace.
4.uvažujte o budoucnosti. Připusťte si, 
že pokud problém nebudete řešit, může 
čekat vaše dítě kariéra toxikomana. Jen 
tak budete schopni vidět reálně všechna 
možná rizika.
5.nechte dítěti prostor k objasnění situace 
a sami mu krátce a jasně sdělte svůj názor 
na věc. Nenechte se ukolébat tvrzením, že 
se o nic nejedná, a že dítě má drogy pod 
kontrolou.
6.nezanedbávejte sourozence, partnera 
ani sebe. Nedovolte svému dítěti, aby 

zničilo vás, váš partnerský vztah a rodinu. 
Jako trosky nikomu nepomůžete.
7.vyvarujte se lítosti a sebelítosti. Snažte 
se problém řešit racionálně. Vyhledejte 
odbornou pomoc. 

Jak mám jednat s dítětem, které bere 
drogy?
1.Nejednejte s dítětem, pokud je pod 
vlivem drogy.
2.Nevěřte jeho tvrzení, že má drogy pod 
kontrolou.
3.Stanovte jasná pravidla soužití 
a důsledně trvejte na jejich dodržování.
4.Nefinancujte zneužívání drog.
5.Nedejte se vydírat dítětem, nenechte 
sebou manipulovat (např. vyhrožováním 
sebevraždou, útěkem, prostitucí apod.)
6.Nedovolte, aby váš byt navštěvovali lidé, 
kteří drogy užívají.
7.Dejte dítěti najevo, že nezavrhujete je 
samé, ale způsob jeho chování, tedy to, 
že užívá drogy.
8.Nabídněte dítěti podmínky vaší 
konstruktivní pomoci. Buďte připraveni na 
jejich odmítání. 
9.Oceňujte každou snahu dítěte po změně, 
např. návštěvu odborníka, zlepšení ve 
škole apod. 

V případě dalších dotazů se obraťte 
na naše Kontaktní centrum v Tachově 
(K.H.Borovského 1177, tel. 608 656 538).

Napsala kolegyně Petra Vorlová, vedoucí 
K-centra o.s. Kotec v Chebu.



V letošním roce uplynulo 207 let od 
založení Horního  úřadu ve Stříbře.

R á d i  b y c h o m  t o u t o  k r á t k o u  
vzpomínkou připomněli pro naše 
královské horní město Stříbro význam 
tohoto aktu. Město Stříbro se zřízením 
horního  úřadu v roce 1801 a následně 
horního soudu v roce 1804  získalo 
velký význam a prestiž v báňském 
průmyslu. Stříbro bylo v té době známé  
po celé Evropě, nacházelo se zde 
jedno z největších ložisek olověné 
rudy, která byla strategickou surovinou 
ve válečném stavu c. a k. monarchie. 
Ve Stříbře byly nalezeny vzorky-  
unikáty nerostných surovin -  galenitu, 
sfaleritu, barytu, cerusitu a křemene. 
Tyto unikáty byly darovány tehdejšímu 
císaři Františku  I. v roce 1812 při jeho 
návštěvě města Stříbra. Od té doby 
jsou vystaveny ve vídeňském muzeu. 

     Celou řadou opatření se mělo 
přispěti během 16. a 17. století 
k opětovnému povznesení hornictví.
V roce 1748 bylo horním městům 
povoleno část řádné daně použít 
k nákladům na hory. Dekretem ze 
6. srpna 1789 je horní regál rozšířen 
i na kamenné uhlí. Po zrušení České 
komory v roce 1745 je 20 horních měst 
přímo podřízeno hospodářské správě 
podkomořského úřadu. Nejvyššímu 
mincmistrovskému úřadu se podařilo 
v roce 1752 uhájit si vliv na politické 
a berní záležitosti horních měst. V roce 
1755 je tato působnost ještě rozšířena 
na záležitosti soudní a hospodářské. 
Za panování císaře Josefa II. došlo 
k úplnému odloučení horní správy od 
správy soudní a politické. Patentem 
z roku 1783 jsou zřízeny tři horní 
soudy v Jáchymově, v Příbrami 
a v Kutné Hoře, v roce 1804 k nim ještě 
přibyl čtvrtý ve Stříbře. Těmto horním 
soudům jsou podřízeny vrchnostenské 
horní soudy ( tzv. horní substituce ), 
celkem v počtu 67. 

    Dvorským dekretem z 18. února 
1784 je zrušen úřad Nejvyššího 
mincmistra, kterému do té doby 
byly podřízeny všechny horní úřady 
v českých zemích. Jsou ustanoveni dva 
horní radové, kteří vedli pod vrchním 
dozorem dvorské komory správu 
všech horních měst (královských tak 
i stavovských ).  Císařovna Marie 
Teresie se velmi starala o nové horní 
zákonodárství. Mezi léty 1781 – 1848 
probíhají přípravy pro sepsání nového 
horního zákona, bohužel čeští stavové 
v tomto novém návrhu spatřují útok na 
svá dobře nabytá práva, a zákon není 
schválen. 

       První zmínky o horním úřadě ve 
Stříbře a také první spisy se objevují již  od 
konce 18. století ( konzultační protokoly 
od roku 1791 spolu se zasedacími 
a podacími protokoly ).Do roku 1772 
podléhalo dolování ve Stříbře 

Vrchnímu hornímu úřadu v Horním 
Slavkově, po tomto datu  byly stříbrské 
doly podřízeny Vrchnímu  hornímu 
úřadu v Jáchymově. Josefinské reformy 
horního soudnictví vedly ke zřízení 
substituce jáchymovského horního 
soudu ve Stříbře pro Plzeňský kraj 
v roce 1783 a pro Prácheňský kraj v roce 
1800. Zásadní impuls k rozšířenému 
podnikání v okolí města přinesly 
napoleonské války. Ohromně se zvýšila 
spotřeba olova v armádě a ztráta 
korutanských olověných dolů v roce 
1809 dokázala to, co nesvedly všechny 
dosavadní pokusy osvícenského 
absolutismu. Agenda horního soudu 
( od roku 1804 samostatného Horního 
soudu ) a Horního úřadu však nebyla 
rozl išována. Podí l  na tom měla 
i stísněná personální situace.

        K 31. květnu  1801 byl horní úřad 
Stříbro vyňat z pravomoci Vrchního 
horního úřadu v Jáchymově a podřízen 
přímo guberniu. Samostatnou pozici, 
důležitou pro pohotovost a operativnost 
řízení ve válečné době, si však Stříbro 
dlouho neudrželo. V roce 1814 byl 
zřízen Vrchní horní úřad v Příbrami 
a podřídily se mu Horní úřady v Kutné 
Hoře, Jílovém, Rudolfově a Stříbře.

   Teprve v roce 1847 se rozhodla 
dvorská komora v mincovních a horních 
záležitostech odstranit nepříznivý stav 
úřadování a nařídila oddělit agendu 
horního soudu a horního úřadu.

       Mimo jiné po přestavbě báňské 
správy po roce 1848, ministerským 
nařízením 14. března 1850 vzniklo 
Horní hejtmanství ve Stříbře, fungující 
nezávisle na starém Horním úřadě 
ve Stříbře. Hornímu hejtmanství bylo 
podřízeno šest horních komisařství, 
na něž přešla působnost bývalých 
substitucí horních soudů. Se zánikem 

státních dolů zřejmě zanikl i horní 
úřad ve Stříbře. Poslední spisy úřadu 
pocházejí z roku 1864. Patentem 
z 11. července 1850 byl  zrušen 
stavovský horní regál a desátek z hor 
stavům podle narovnání z roku 1575. 
Následkem toho soukromoprávná 
povaha horního regálu pozbývala 
svého významu. 

           Horní úřad se zabýval především 
provozními záležitostmi státních dolů, 
hutí a podniků spojených s dolováním, 
staral se o důlní bezpečnost, nerostný 
průzkum, zajišťoval zkoušky nových 
technologií, objednával ve velkém 
důlní materiál, sledoval ceny horních 
produktů,  prováděl  státní  výkup 
a sledoval soukromý prodej horních 
produktů, vymáhal královský desátek. 
Do kompetence horního úřadu patřila 
i otázka pracovních sil v dolech, 
jejich rozmístění, pasové záležitosti, 
povolování sňatků, hornické mzdy 
a daně, zásobování potravinami, 
přidělování tabáku, ubytování, zdravotní 
a sociální zabezpečení formou bratrské 
pokladny. V přenesené působnosti 
spravoval záležitosti školství, židovské 
otázky, policejní, vojenské a daňové 
záležitosti. 

       V posledním údobí těžby 
olověných a zinkových rud ve Stříbře 
v letech   1950 – 1975 dozoroval 
všechny báňské záležitosti Obvodní 
báňský úřad se sídlem v Plzni.

Horní úřad, Horní hejtmanství, Horní 
komisariát a  následně Revírní báňský 
úřad ve Stříbře  až do své likvidace 
a přesídlení do Plzně v roce 1919 sídlil 
v domě číslo 13, dnes hotel Alexander.

   Tímto datem skončila zkončila jedna 
z nejvýznamnějších etap stříbrského 
dolování. 

   Definitivní tečka za dolováním ve 
Stříbře je k roku 1975.    „ Zdař Bůh“

HORNÍ ÚŘAD STŘÍBRO



BĚH DO KOPCE 

Týden po mistrovství ČR v přespolním běhu,které 
se Baníkovcům příliš nevydařilo, se konal krajský 
přebor v přespolním běhu Plzeňského kraje. 
Hostitelem byla Bělá nad Radbuzou,kde jsou 
tratě přece jen rovinatější. Po nočním lijáku museli 
pořadatelé trať upravit,bylo to ku prospěchu jak 
závodníků,ale i diváků,byla přehlednější.

      Mladí závodníci oddílu atletiky Baníku 
Stříbro odjeli na tento závod ve stejné sestavě 
jako na „republiku“. Také zde startovala jako první 
Karolína Hrubá.Na klidu jí nepřidalo zpoždění 
časového pořadu o půl hodiny. Na tuto kategorii 
startovalo 14 závodnic,což není obvyklé. Ještě 
více je neobvyklé,že Karolína dodržela pokyny 
trenéra.Od počátku se pohybovala na 2.-3.místě 
v kontaktu se špicí. Trochu ztratila na mírném 
seběhu a zdálo se,že bude mít s tempem 
problém. Tato obava se ukázala jako lichá.
Karolína se rychle dotáhla na vedoucí závodni
ci,nezvolnila,pokračovala ve zrychlení. Vcelku 
s přehledem si rozmoklým hřištěm doběhla pro 
1.místo a titul krajského přeborníka.

       Dorostenci díky zpoždění startovali 
společně s juniorkami a ženami. Tomáš Jaša  
z Baníku poslední dva závody s Vlastimilem 
Šroubkem mladším prohrál. I nyní rozmoklá 
trať v některých úsecích vyvolávala obavu,že 
bude výhodnější pro soupeře. Proto Tomáš po 
domluvě s trenérem volil začátek v závěsu za 
Šroubkem.Již při seběhu v prvním kole(běžela 
se 3) se však od Šroubka odpoutal a otestoval 
si svoje schopnosti a aktuální formu. Ještě 
necelé kolo běželi spolu,v posledním kole však 

Tomáš Jaša mírně zrychlil do kopce a stálým 
stupňováním tempa se bez problémů odpoutal 
a do cíle doběhl jako první s náskokem 10 vteřin.
Také on získal titul krajského přeborníka.

       Zbýval poslední zástupce Baníku, Daniel 
Čenščák. Statoval v kategorii juniorů na 
5 km.Protože byla stejně dlouhá jako hlavní 
kategorie,běželi společně s muži. Danovi 
dělají delší tratě problémy, a proto potřeboval 
někoho,kdo rozeběhne závod dle jeho možností.
Tím stal Vlastimil Šroubek starší. Rovnoměrně 
běžené tempo mu vyhovovalo,přesto na konci 
druhého kola ztratil kontakt a měl ztrátu přes 
100 m.Na konci posledního kola však začal 
zrychlovat,300 m před cílem Šroubka předběhl 
a dostal se na celkově 5.místo.I když stahoval 
dalšího závodníka, předběhnout jej nestihl. 
Skončil v kategorii juniorů 2. a veze si stříbrnou 
medaili,v hlavní kategorii byl 5.

      S výsledky byli všichni spokojeni a s cenami 
rovněž.Stav přípravy na závody na dráze, jak 
naznačily výsledky, probíhá dobře.  
   

                                                         Moravec

KRAJSKÝ PŘEBOR VE ZNAMENÍ BĚŽCŮ BANÍKU STŘÍBRO

Závod je veden po travnatém povrchu. To bylo 
vše,co věděli atleti Baníku Stříbro,kteří se vypravili 
v sobotu 5.dubna 2008 na mistrovství republiky 
v přespolním běhu do Jablonného nad Orlicí. 
Bývá tradicí posledních let,že tyto přespolní běhy 
jsou rovinatější,ale ke správnému krosu patří 
kopce. To,co připravili pořadatelé, však předčilo 
očekávání. Povrch byl sice travnatý,ale tratě vedly 
po sjezdovce.Nahoru, dolů – způsob běhu,který 
je náročný na taktiku a schopnost regulovat 
dýchání a tepovou frekvenci. Navíc zvýhodňuje 
lehčí běžce. Podobala se motokrosovým tratím.
Na  dvoukilometrovém okruhu se vystřídali 
3 závodníci Baníku Stříbro.

      Jako první se postavila na start Karolína 
Hrubá. Se staršími žákyněmi vyrazila na trať 
dlouhou 2 km,jejíž téměř celá první polovina 
vedla do kopce,místy značně prudkého. Proto 
značná část závodnic brzy běžela šlapavým 
během. Karolína vystartovala z posledního 
místa a jen opatrně se odvážila zrychlovat.
I ona běžela do svahu šlapavě,přesto se pomalu 
začala  posouvat dopředu. Postupně předběhla 
řadu závodnic,které přecenily svoje síly, a do cíle 
doběhla uprostřed závodního pole na 22.místě.

       Velké obavy z tratě měl i dorostenec Tomáš 
Jaša.Ten běžel dva okruhy a typově je silnějším 

závodníkem.Vyrazil volněji a pohyboval se okolo 
10.místa.Na seběhu v druhé polovině prvního 
kola se dostal na 6. místo a vypadal dobře. 
Postup na toto místo však přinesl problém,který 
trápí každého běžce,pokud přijde.Je jím píchání 
v boku. Díky tomu se pro Tomáše druhá část 
závodu stala utrpením.I když vyzkoušel vše 
možné,píchání nepřestávalo,zbytek trati doběhl v 
předklonu,který bolest mírnil. Na pokraji vyčerpání  
doběhl na poměrně dobrém 11.místě,jen těsně 
za Kaminskim,který byl favoritem(je mistrem 
republiky na dráze) a dopadl stejně.

       Na 3 okruhy záludné tratě se vydal 
v kategorii juniorů Daniel Čenščák.Také on je 
těžší a tratě se bál.Snad více než bylo nutné.Ale 
zkušenost z „přepáleného“ okresního přeboru 
jej brzdila. Vyrazil na posledním místě a téměř 
polovinu kola se na něm pohyboval.Na seběhu 
se však začal pomalu posouvat dopředu. To 
pokračovalo i ve druhém kole a uprostřed třetího 
kola na konci stoupání se zdálo,že má šanci 
atakovat 10.pozici. Dan však nedokázal zrychlit 
a značně vyčerpán doběhl na 15.místě. 

       Umístění  stříbrských atletů bylo horší než 
v minulých letech,ale za svoje výkony se určitě 
nemusí stydět.     
                                                                 Moravec

PŘESPOLNÍ BĚH
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    Běh do kopce ve Stříbře 16.dubna 2008 
se vydařil. Na trať 12.ročníku se postavilo 
31 běžců. Na tuto těžkou trať,i když je velmi 
těžká,se každý těší.Prověří jeho síly, protože po 
výběhu 2 km na nejvyšší vrchol nad Stříbrem 
–Ronšperk,následuje stejně dlouhý seběh. 
A rozeběhnout nohy k rychlému tempu,když se 

podlamují únavou po stoupání,není jednoduché. 
Překvapivě se s touto zátěží nejlépe vyrovnal 
dorostenec Baníku Stříbro Tomáš Jaša. 
Vyrovnaný výkon při stoupání a rychlý běh 
dolů mu vynesl absolutní vítězství.Překvapivě 
z kopce utekl druhému Danielu Čenščákovi, 
který je juniorem Baníku Stříbro. Je specialistou 

na 800 m,ale strach to „pusit“ znamenal jen 
druhé místo. Skvělý finiš předvedl Josef Zíka 
z SVS Stříbro, celkově 3.,vítěz veteránů nad 
40 let. Odrazil nápor 4. Josefa Sudy z SK Přimda. 
Karel Ganaj sice doběhl do cíle silně kulhající,ale 
vyhrál veterány nad 50 let. 

                                                       Moravec



Marcela Brabcová
Masarykovo nám. 56, Stříbro (vedle cukrárny)

Nově otevřená provozovna
Vás zve na:

manikúru
nehtovou modeláž gelovou

masáž rukou
peeling rukou
lakování nehtů

Objednávky na tel: 724 705 427
Pozor!!! Akční květnová nabídka!!!

         K modelaci nebo manikúře
- peeling rukou zdarma

Pro podnikavé - nabízím část provozovny k pronájmu 
(vhodné pro pedikúru či kosmetiku)

SÁRA
Vás zve do příjemného

prostředí

po - pá: 9.00 - 12.00
            13.00 - 17.00

   so: dle domluvy

Stříbro, Alešova ul., za kinem

Na zdejších stránkách se hodně diskutuje 
o tom, co by bylo vhodné udělat proto, aby naše 
město bylo hezkým místem k žití. Nedávno 
mnoho z nás četlo oslavující články otevření 
hudebního ostrova „Matrix“ a znovuotevření 
„Music Clubu Absolutu“. Tato zařízení poskytují 
mladým tohoto města možnost pobavení, 
zatancování, poslechu hudby. Drtivá většina to 
i tak vnímá. Přes zmíněná pozitiva se ukazují 
i negativní projevy „některých“ mladých, kteří si 
neváží nejen toho, že něco je děláno pro jejich 
vyžití, ale ani našeho společného majetku.  Jsou 

to „chlapáci“, kteří ukazují svou sílu nejen v hlase 
zejména v časech dávno po půlnoci, aby nikdo 
nepřehlédl stav, který si uměli přivodit. Ale to jim 
nestačí! A tak kdo nemohl slyšet, určitě si  ráno 
všimne poškozeného majetku města, který je 
přece krásné ničit a na něm ukázat svou sílu. 
Ale proč by město ze svého rozpočtu mělo 
vynakládat jen finance na budování nových 
věcí, když může opravovat tyto „nádherné“ 
pozůstatky nočního řádění? Nebo že by bylo 
lepší zvýšit počty strážníků, aby tyto „chlapáky“ 
někdo hlídal? A tedy opět ze společného majetku 

odčerpávat pravidelně finance jen proto, aby 
se ostatní chránili před takovými „chlapáky“? 
Vzpomínám si na doby, kdy nakonec obdobné 
projevy přiměly kompetentní orgány k zákazu 
podobných „společenských akcí“. Že bychom my 
ostatní začali vytvářet tlak na naše zastupitele, 
aby věci vrátili do pokojného stavu? Opravdu 
není cesta jiná? Třeba si vážit jeden druhého? 
Majetku ostatních? Majetku města, tedy většinou 
i majetku, který je částečně i snad těch oněch 
„chlapáků“?                autor článku: Jan Macák

                                autor foto: Vítězslav Šoltys

JE TŘEBA SI NECHAT VŠE LÍBIT?



Karolína Lukášová
9. ledna letošního roku jsme poprvé 
vyjeli autobusem do Tachova na 
plavecký výcvik. Jezdili jsme tam 
každou středu, celkem desetkrát. 
V areálu nás přivítali plavčíci a rozdělili 
do čtyř skupin. Při rozcvičce jsme si 
procvičovali klouby, nohy, ruce a hlavu. 
Učili jsme se různé plavecké styly, jako 
je kraul, prsa a znak. Po přestávce 
výcvik pokračoval. Nejvíce se mi líbilo 
skákat do vody šipky a lovit puky. 
Nakonec jsme si mohli zaplavat, jak 
kdo chtěl. Tomu se říká volné plavání. 

Ve vodě se cítím krásně. Už se těším, 
až v létě pojedu s rodiči k moři a budu 
plavat. 
 
Jana Kaprhálová
Plavecký výcvik se mi líbil, ale škoda, 
že jsem čtyřikrát nejela kvůli přetrženým 
vazům v kotníku. Na plaveckém výcviku 
nás naučili různé plavecké styly např.: 
kraul, znak, prsa. Na poslední hodině 
jsme skládali zkoušky. Po uplavání 
200m různými styly jsme obdrželi 
mokré vysvědčení. Pak jsme měli volné 
plavání až do konce hodiny. Přála bych 
si, abychom měli plavecký bazén ve 
Stříbře a nemusela jsem dojíždět do 
bazénu do Tachova nebo do Plzně. 

Filip Lebruška
Plavecký výcvik nám zařídila škola. 
Jezdili jsme tam jednou týdně ve středu 
na dvě hodiny společně se spolužáky 
a paní učitelkou. Věnovali se nám 
čtyři plavčíci, kteří nás učili základy 
plavání a různé plavecké styly. Nejvíce 
mě bavil kraul a volné koupání. Byl 
jsem spokojený, protože jsem poznal 
nové kamarády a zároveň jsem se 
naučil plavat. Plavání využiji na letním 
táboře.  

Kamila Chachulová
Od ledna do března jsme se školou 
pravidelně každou středu jezdili na 
plavání. Celkem bylo deset lekcí. Na 
plavání jsem jezdila ráda. Byli jsme 
hodnoceni ze tří disciplín: kraul, znak, 
prsa. Na poslední lekci jsme dostali 
mokré vysvědčení.

Lukáš Folejtar
Na plavecký výcvik jsem jezdil rád. 
Naučil jsem se tam plavat znak, kraul 
i prsa. Byl jsem v první skupině. Měli 
jsme hodného plavčíka a každé plavání 
jsme měli rozcvičku. Nejvíce se mi líbilo 
plavat kraul a volné plavání. To jsem se 
potápěl. Rád bych jezdil znova. 

Josef Mikulec
Mám rád vodu. Proto jsem měl radost, 
že mě rodiče přihlásili na školní kurz 
plavání. Na každou středu jsem se 
moc těšil. Autobusem jsme jezdili do 
Tachova do bazénu. Tam nás plavčíci 
učili různým plaveckým stylům, skokům 
do vody a na konci kurzu jsme všichni 
dostali mokré vysvědčení. Dost mě 
mrzelo, když jsme tam byli naposledy. 
Těším se na léto, snad nám bude 
počasí přát a budeme se moci koupat 
venku.               Za IV.B třídní učitelka 
                         Z. Nepustilová a žáci.

 PLAVECKÝ VÝCVIK POHLEDEM DĚTÍ IV.B

Mezi základní dovednosti, se kterými by se 
měli seznámit žáci na základní škole, patří 
plavání. 
Naše škola tradičně vsadila na spolupráci 
s plaveckým bazénem v Tachově. Za 
všechny děti mohu napsat, že se letošní 
kurz vydařil a děkujeme všem, kdo se na 
výcviku podíleli.

PLAVECKÝ VÝCVIK NA 1.STUPNI ZŠ GAGARINOVA 1039

 Ve čtvrtek 27.3. 2008 se na 1. stupni 
uskutečnila matematická soutěž Klokan. 
V kategorii Klokánek soutěžili žáci 
4. a 5. ročníků. Celkem se zúčastnilo 
4 7  ř e š i t e l ů .  S o u t ě ž í c í  ř e š i l i  
24 soutěžních úloh a na zpracování měli 
60 minut. Každý soutěžící vstupoval do 
soutěže s 24 body. Úlohy byly rozděleny 
do tří skupin podle bodování (úlohy za 
3, 4  a 5 bodů). Za každou správně 
zodpovězenou otázku získal soutěžící 
příslušný počet bodů (3, 4 nebo 5). Za 
každou neřešenou úlohu nezískal ani 
neztratil žádný bod. Za každou špatně 

zodpovězenou úlohu se jeden bod 
odečítal. Soutěžící odpovídali na „kartu 
odpovědí“ zatržením nejvýše jedné 
z nabízených možností. Maximálně 
mohli získat 120 bodů.  Při řešení 
nebylo dovoleno užívat kalkulačky ani 
tabulky. 
A zde jsou výsledky:

 MATEMATICKÝ KLOKAN 2008  

4.ročník                                                 5. ročník
1. místo Jakub Čampula     IV.B              1. místo Jaroslav Stoklasa     V.B
2. místo Kateřina Osmiková     IV.A         2. místo Monika Haasová     V.B
3. místo Jan Matys     IV.A                      3. místo Michaela Michalová     V.B
                                                                                      Jakub Hanzal     IV.A
                                                                                     Mgr. Zlata Nepustilová



Tak začínají často věty žáků v tomto 
čase. Blíží se konec školního roku a děti 
se už nemohou dočkat prázdninového 
nicnedělání. Ale děti z Mánesky slůvky 
ať, už, aby… začínají i věty 
o dvou zajímavých akcích. 
„Už aby bylo 13. června!“
„Kéž by přišli 20. června rodiče!“
„Ať můžeme tátům a maminám 
předvést, co umíme!“

„Snad nám rodiče pomohou!“
Na co se naše děti, milí rodiče, tolik 
těší? Co se chystá na ZŠ Mánesova? 
13. 6. 2008 bude ve škole Den 
otevřených dveří a Vaše děti chystají 
představení, hry, nacvičují písničky pro 
své maminky, tatínky, babičky, dědy…
A 20. 6. 2008 proběhne praktické 
procvičení činností při mimořádných 
situacích, které škola provádí 

každoročně za pomoci požárníků a 
členů záchranné služby. 
Letos bychom uvítali i účast rodičů 
jako diváků, popř. doprovodu svých 
dětí, nebo pomocníků. Budete mít 
jedinečnou možnost vidět své děti při 
činnostech ne zcela běžných. 
Kéž byste si udělali čas a přišli mezi 
nás! 
                    Mgr. Alena Deredimosová

AŽ, UŽ, ABY, AŤ, KÉŽ, NECHŤ, SNAD!

V pondělí 7.4. jsme se zúčastnili 
zajímavé besedy organizace ACET 
(AIDS, péče, vzdělávání, výcvik).  
Tato organizace cestuje světem a 
pomáhá lidem chránit se před HIV. 
Projekt je podporován ministerstvem 
zdravotnictví. Prezentace byla 
provedena spíše zábavnou formou, 

ovšem dosti výstižnou a dokonale 
zpracovanou. Téma HIV a AIDS 
se týká nás všech, a i když jsme z 
hodin rodinné výchovy poučeni více 
než dost, dozvěděli jsme se mnoho 
dalších informací, které nás překvapily. 
Přednášku vyslechlo již více než 
730 000 studentů po celé České 

republice, a tak i my můžeme potvrdit, 
že její pozitivní ohlas je právem 
zasloužený. 
Přednáška většinu posluchačů hluboce 
zasáhne. 
I mezi našimi žáky byla odezva velmi 
silná. 

PŘEDNÁŠKA SEX, AIDS A VZTAHY

 Dne 1.4.2008  jsme na ZŠ 
Mánesova pozvali pana gynekologa 
Jana Havránka. Besedu o typech 
antikoncepce a o hygieně pro děvčata 
domluvila p.učitelka Deredimosová.
Beseda byla určena pro děvčata 
devátých tříd. 
 Předpokládaly jsme dvě hodiny otázek 
a odpovědí, ale nakonec se beseda 

protáhla.Nejdříve jsme se spolužačkami 
byly velice nervozní, nervozita z nás 
ovšem brzy spadla. Pan doktor s námi 
rozmlouval velmi otevřeně a jednal 
s  námi velice přátelsky , a tak  získal 
naši důvěru. Seznámil nás  s druhy
 antikoncepce, vysvětlil i to, na co 
bychom se samy některé styděly zeptat 
a uměl nám poradit.

 Byly jsme rády, že beseda byla určena 
jen  dívkám, a ne chlapcům - přeci jen
 jsme mohly mluvit otevřeně. MUDr.
Havránkovi patří naše poděkování. 
Velice srozumitelně nám vše vysvětlill 
a my  si toho ceníme.
                                   Jitka Malá, 9.B

BESEDA S MUDr. HAVRÁNKEM

Letos se (ostatně jako každoročně) 
koná další ročník GLOBE GAMES, 
celorepublikového programu, který 
se zabývá meteorologií, hydrologií, 
biologií, biogeografií apod. 
Proč se o tom vlastně zmiňuji: i za 
Stříbro, konkrétně za ZŠ Mánesova, 
se do Bystřice nad Pernštejnem, kde 
se letošní GLOBE koná, vydá tým žáků 
(Pham Li Anh – Aneta, Lucie Dvorská, 

Veronika Suková a Jana Kalistová). 
GLOBE GAMES oficiálně začínají 
v      pátek 9. května slavnostním zahájením, 
koulením zeměkoule městem a letošní 
novinkou,  tzv. GLOBE Festivalem 
– na náměstí budou připraveny stánky 
s úkoly, které budou návštěvníci 
z řad veřejnosti obcházet. Po splnění 
všech úkolů obdrží sladkou odměnu. 
Na nás bude večer čekat doprovodný 

program (sportovní hala, diskotéka 
nebo rukodělné dílny). V sobotu je 
na programu to hlavní, tzn. soutěž 
v terénu. V neděli se dozvíme, jak jsme 
dopadli. A…ouha, to už je konec…
Přejte nám tedy štěstí. O tom, jak 
jsme dopadli, se zaručeně dozvíte. 
A nezapomeňte: LOVE THE EARTH. 
IT’S OUR MOTHER.
                  Lucie Dvorská, žákyně 9.B

GLOBE GAMES

17. a 18. dubna měli příležitost žáci 
1. a 2. tříd základní školy Mánesova 

ve Stříbře učit se německému 
jazyku zábavnou formou. Pro děti si 
“rodina Schröder” připravila spousty 
zajímavých her, při kterých děti 
používaly základy němčiny. Zábavné 
vyučování probíhalo 2 hodiny. Během 
této doby se naučily děti rozpoznávat 
například členy rodiny nebo nakupovat 
v obchodě. Na dětech bylo vidět, že 
je tato forma výuky opravdu baví.
        
S pozdravem Ladislav Suchánek

NĚMECKY OD MALA



OBLASTNÍ KOLO BIOLOGICKÉ OLYMPIÁDY

Ve středu 16.4. 2008 proběhlo oblastní 
kolo biologické olympiády. Zúčastnili se 
žáci z Tachova,  Gymnázia Stříbro,  Plané 
a  Mánesovy školy Stříbro. Děti musely vyplnit 
test, pozorovat pod mikroskopem různé 
průduchy rostlin a poznávat rostliny a zvířata. 
Nejlépe úkoly zvládla Lenka Hladíková 
z Tachova - získala 1.místo.  Nakonec jsme 
položili Zuzaně Součkové několik otázek: 
Jak ses na okresní kolo olympiády dostala?
Byla jsem 3. ve školním kole. Byla olympiáda 
těžká? Celkově to bylo docela těžké, ale 
nejtěžší byla poznávačka rostlin.
Jak ses na olympiádu připravovala?
Trochu jsem se připravovala na zvířata.
Co jsi zkoumala pod mikroskopem? Zkoumali 
jsme průduchy rostlin.
                                                                        
      Andrea Šetková, Monika Trávníčková,       
                                                     žákyně 9.B

BESEDA ZŠ REVOLUČNÍ

Dne 8.4.2008 jsem navštívila se žáky VI.A 
– ZŠ Revoluční Stříbro, městskou knihovnu 
ve Stříbře, kde si pro nás připravila paní 

Zárubová velice zajímavou besedu. Žáci 
se zaujetím poslouchali a někteří z nich se 
i rozhodli, že se stanou čtenáři. Touto cestou 

ji mnohokrát děkuji a těším se na další 
spolupráci. S pozdravem třídní učitelka 
                                                      J. Londová

STŘÍBRSKÁ LAMPA

Dětská výtvarná soutěž „Stříbrská lampa“ 
vyhlášena ZŠ Mánesova Stříbro, DDM 
Stříbro, za podpory Hornicko-historického 
spolku Stříbro, Městského muzea ve Stříbře 
a města Stříbra vstoupila letos již do pátého 
ročníku. 

     Inspirací pro témata soutěže „Domy“ 
a “Domov“ se stal verš Jana Skácela z básně 
Uspávanka se starými domy: „To staré domy 
vyhrávají, dokud je lidé nezbourají.“

     
Soutěž již tradičně probíhala v několika 
kategoriích:

1. kategorie do 6 let
2. kategorie 6 – 8 let
3. kategorie 9 – 11 let
4. kategorie 12 – 15 let
5. kategorie 16 – 18 let
   Do 30.4. 2008 se práce shromažďovaly 
v DDM.  Porota vyhodnotí nejlepší díla, 
jejichž autoři budou odměněni při vernisáži 
5.6. 2008 v Městském muzeu ve Stříbře. Ve 
výstavních prostorách muzea budou také 
všechny práce k shlédnutí. 

     V příštím čísle Zpravodaje budou čtenáři 
seznámeni s výsledkovou listinou soutěže 
a současně pozváni k vernisáži. 
    Za organizátory soutěže 
                                        Ludmila Fraňková

ZÁPIS DO MŠ SOBĚSLAVOVA
Ředitelka MŠ Stříbro p.o., Soběslavova 1003 
Stříbro, 349 01
v dohodě se zřizovatelem MŠ vyhlašuje 
podle zákona č. 561/2004 Sb. § 34
zápis dětí do MŠ pro školní rok 2008/2009.

ZÁPIS se koná ve dnech 5. a 6. 5. 2008 v MŠ 
Soběslavova 1003, 
v kanceláři ředitelky MŠ v době od 8,00 
– 11,00 a 13,00 – 15,00 hodin 

V mateřské škole mohou být děti umístěny 
zpravidla od 3 let věku (výjimečně mladší) a 
po dovršení 6 let věku  (pokud jim byl povolen 
odklad školní docházky). 
Rozhodnutí o přijetí provádí ředitelka MŠ v 
rámci správního rozhodování podle zákona 
č. 500/2004 Sb. –  správní řád.

Děti budou přijímány na základě těchto 
kriterií :

1) děti v posledním roce před zahájením 
povinné školní docházky
 (narozené od 1.9.2002 do 31.8.2003 
a s odkladem školní docházky)

2) děti místní  (s trvalým bydlištěm ve 
Stříbře)

3) děti zaměstnaných zákonných zástupců 
s přihlášením na celodenní docházku

4) děti zaměstnaných zákonných zástupců 
s přihlášením na omezenou docházku

5) děti nezaměstnaných zákonných zástupců 

(péče o dítě do 4 let s pobíráním rodičovského 
příspěvku, mateřská dovolená s mladším 
dítětem) 

U zápisu zákonní zástupci předloží občanský 
průkaz, rodný list dítěte a průkaz zdravotní 
pojišťovny. Cizinci ze třetích zemí předloží 
průkaz o povolení k pobytu. 

Informace o průběhu zápisu obdrží zákonní 
zástupci v den zápisu, zveřejněny budou 
ve vývěsní skříňce MÚ a na internetových 
stránkách MŠ.

( www.materskaskola.stribro.cz)



Po téměř celoroční práci členů občanského 
sdružení HK Skoba a za podpory mnoha 
sponzorů je dokončen a 16. května bude 
slavnostně otevřen Boulderklub DDM Stříbro. 
Klub tvoří dvě místnosti s boulderovou 
stěnou plnou chytů a různě obtížných cest, 
7 a půl metru vysoká vnitřní tréninková 
stěna, klubovna a kuchyňka se zázemím. 
Vše je propojeno s venkovní umělou stěnou 

a tvoří tak dokonalé prostředí pro sportovce. 
Klub bude sloužit především k zimní 
přípravě horolezeckých kroužků, pořádání 
závodů, ale od 19. května bude v podvečer 
otevřeno i pro širokou nejen horolezeckou 
veřejnost. Samozřejmostí budou i základní 
kurzy lezení, přednášky, promítání, výstavy 
s cestovatelskou a sportovní tématikou. 
18. května proběhnou na venkovní 

horolezecké stěně DDM závody mládeže 
v lezení na obtížnost. Závod je součástí 
pětidílného seriálu Překližka cup 2008 
o nejvšestrannějšího lezce regionu. Přijďte 
podpořit mladé lezce, prohlédnout si nový 
Boulderklub, vyzkoušet lezení nebo jen strávit 
příjemnou neděli. Občerstvení zajištěno.

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ BOULDER KLUBU DDM

I letos, druhý květnový víkend, bude tým Ag 
Globe DDM a ZŠ Mánesova reprezentovat 
Stříbro na XI. mezinárodních Globe Games 
v Bystřici nad Pernštýnem. Žáci celoročně 

zapojení do ekologického projektu Globe, 
si poměří nejen své znalosti ekologie, 
přírodopisu, geografie a angličtiny, ale 
i fyzickou zdatnost asi s 50 týmy z ČR 

a zahraničí. Zároveň se pokusíme ucházet 
o možnost pořádat příští ročník ve Stříbře. 
Držte nám palce!
                                                Tým Ag Globe

GLOBE GAMES 2008

Víkend na přelomu května a června 
pravidelně patří dětem. Ten letošní bude 
nabitý k prasknutí. Na sobotu 31. 5. připravil 
Sbor dobrovolných hasičů a DDM soutěžní 
den plný her a zábavy na plovárně. V neděli 

to bude trošku z jiného soudku. Okolí Domu 
dětí se promění ve změť lan a provazů. Je 
připraveno spouštění na náměstí, slaňování, 
lezení, lanové lávky. Odpoledne bude patřit 
těm nejmenším, které zveme do kulturního 

domu na veselý hudebně-zábavný pořad 
Stříbření s Inkou. Oblíbená zpěvačka 
a moderátorka dětských pořadů Inka 
Rybářová a klaun jistě pobaví celou rodinu. 

DEN DĚTÍ

Minulý kalendářní rok byl v prosinci zakončen 
Mikulášským Open Cupem ve Stříbře 
– posledním závodem z pětidílného seriálu 
Překližka Cup 2007 v lezení školní mládeže 
na umělých horolezeckých stěnách.
       Prvním závodem Překližka Cupu 2008 
byl Maglajz Boulder Cup, jehož 2.ročník se 
konal 1. března v tělocvičně ZŠ Kladruby. 
39 přihlášených závodníků z Kladrub, 
Stříbra a Chebu soutěžilo v dopolední 
kvalifikaci o postup do finále. Pořadatelé 
tentokrát připravili poměrně těžké cesty 
a jen málo závodníků dosáhlo na TOP /
poslední, často nejvyšší chyt cesty/. Zatímco 
za okny se střídaly snad všechny rozmary 
počasí, v tělocvičně se odehrávaly souboje 
v pěti kategoriích hochů a dívek. I tentokrát 
se stříbrským lezcům dařilo a vybojovali 
deset medailových umístění z celkových  
čtyřiadvaceti.
       Všichni soutěžící byli odměněni drobnými 
dárky a medailisté hodnotnými cenami. Ty 
jsme mohli pořídit jen díky sponzorům / MÚ 
Kladruby, AFL Stříbro, Hannah a.s. Plzeň, 
Ehrmann mlékárna Stříbro a Poštovní 
spořitelna/. Moc děkujeme +

Výsledky:

Kategorie H1 / 1999 a mladší/:
1. R. Palma   2. A. Štěrba  3. J. Pospíchal 
/všichni  Maglajz Kladruby/
Kategorie D1:
1.K. Boučková /Cheb/  2. N. Křeválková 
/Maglajz Kladruby/  3. K. Matúšová /Skoba 
Stříbro/
Kategorie H2 /1997-98/:
1.J. Pitra /Skoba Stříbro/  2. V. Blažek /Maglajz 

Kladruby/  3.F. Štědrý /Skoba Stříbro/
Kategorie D2:
1 . M . M a t ú š o v á / S k o b a S t ř í b r o /
2. P. Pospíchalová  
3. N. Budínová /obě Maglajz Kladruby/

Kategorie H3 /1995-96/:
1. M. Budín  
2. J. Nový /oba Maglajz Kladruby/ 
3. K. Fafílek /Cheb/
 Kategorie D3:
1 . K . V l č k o v á / M a g l a j z K l a d r u b y / 
2.L.Jarolímová/SkobaStříbro/ 
3. J.Hrachovcová/Maglajz /

 Kategorie H4 /1993-94/:
1. M. Zezula /Skoba Stříbro/  

2. O. Jaša /Maglajz Kladruby/  
3. M. Štědrý /Skoba Stříbro/  
 Kategorie D4:
1 . L . D a v i d o v á / S k o b a S t ř í b r o /  
2.K.Hrachovcová/Maglajz Kladruby/  
3.B. Pitrová /Skoba Stř./

Kategorie H5 a D5 nad 15 let /mimo klasifikaci 
Překližka Cupu/:
1. M. Duřpek /Maglajz Kladruby/
1. L. Křížová /Skoba Stříbro/  
2. N. Budínová /Maglajz Kladruby/

        Dalším závodem bude Májový Open Cup 
v lezení na obtížnost ve Stříbře. Uskuteční 
se v květnu na venkovní horolezecké stěně 
DDM.                            P. Nový

MAGLAJZ BOULDER CUP



Milí příznivci filmu, právě nám začíná květen 
- měsíc lásky. V tomto krásném měsíci máte 
možnost zhlédnout na plátnu našeho kina 
hned čtyři výborné české filmy. Doufáme, že 
vás tyto filmové novinky potěší.

2.- 3.od 19.30 hod. O RODIČÍCH A DĚTECH
Komedie O rodičích a dětech chce navázat na 
nejlepší tradice české filmové komedie. Vtipné 
dialogy, výjimečné herecké výkony a humor 
spojující diváky napříč generacemi. Příběh 
filmu vychází ze zdánlivě banální situace. Syn 
(David Novotný) jde na procházku se svým 
otcem (Josef Somr)... Syn je zralý čtyřicátník 
a žije spokojeně se svou přítelkyní. Otci je přes 
sedmdesát. Je bývalý vědec-biolog. Klasický 
intelektuál v dobrém slova smyslu. Zdánlivě 
jediné, co tyto dva muže spojuje, je to, že se 
jdou jednou za měsíc společně projít Prahou. 
Nicméně jsou svázáni poutem čtyřiceti let 
společného života. V brilantně vedeném dialogu 
se před námi odkrývají dějiny dvacátého století 
a všechny absurdity s ním spojené. Odhalují 
se ta nejhlubší místa lidských vztahů. Odtajňují 
se staré resty, trápení a radosti. Na scéně se 
objeví Vnuk, o kterém Syn neměl přes dvacet 
let ani tušení. A některé chyby se opakují znovu 
a znovu.

5.- 6. od 17.00 hod.   PAST NA ŽRALOKA
      Malý bezstarostný rybí kluk se s rodiči 
přestěhuje na nový korálový útes. Jeho život se 
změní v okamžiku, kdy mu tátu a mámu chytí 
do rybářské sítě. Od této chvíle se o sebe musí 
postarat úplně sám. Naštěstí si na novém místě 
najde rychle spoustu kamarádů, se kterými 
vymýšlejí jednu lumpárnu za druhou. Jednoho 
dne ale spatří Cordelii – tu nejkrásnější rybí 
slečnu, jakou kdy potkal. Zamiluje se. Ale 
zdaleka není jediný, komu se Cordelie líbí. 
Útesu vládne nebezpečný žralok Troy se svou 
partou stejně zubatých kamarádů. Ten slíbil, 
že neublíží žádné rybce, když si ho Cordelie 
vezme. S tím se ale statečný hrdina nehodlá 
smířit a rozhodne se s Troyem bojovat. Dokáže 
tak malá rybka získat lásku své vyvolené 
a zároveň ji i útes ochránit před divokým 
žralokem?   

15.-16. od 19.30 hod. VENKOVSKÝ UČITEL
  Režisér Bohdan Sláma zachycuje ve 
svém novém filmu osudy tří hlavních hrdinů 
– Učitele, Marie a Chlapce - jejichž náhodné 
setkání rozpoutá velký příběh lásky, přátelství 
a odpuštění. Každá z postav si s sebou nese 
tajemství, každá touží po lidské blízkosti. Film 
Venkovský učitel vstupuje do kin s distribučním 
sloganem „Každý někoho potřebuje“. 

Učitel (Pavel Liška) opouští gymnázium 
a rodiče (Zuzana Kronerová a Miroslav Krobot) 
v hlavním městě a přichází učit na venkovskou 
školu, aby tak zapomněl na nevydařené 
milostné vztahy a našel znovu sám sebe. 
Postupně získává důvěru místních lidí. Jednou 
z nich je svérázná statkářka Marie (Zuzana 
Bydžovská) a Chlapec, její sedmnáctiletý syn 

(Ladislav Šedivý). Marie žije po rozpadu svého 
manželství smířena s osamělým životem, 
a proto ji samotnou překvapí, když se zamiluje 
do Učitele. Beruška (Tereza Voříšková), 
která do té doby chodila s Chlapcem, ho bez 
rozloučení opouští. Učitel, který cítí vinu, se 
snaží svým přátelstvím pomoci Chlapci a vrátit 
mu ztracené sebevědomí. O to větší zklamání 
však prožijí Chlapec a Marie, když Učitel 

neodolá zoufalé touze dotknout se Chlapcova 
těla. Dokážou v sobě hrdinové tohoto příběhu 
najít sílu k odpuštění, potkají nakonec lásku 
nebo přátelství?

19.-20. od 19.30 hod.   BOBULE
Letní komedie, která nás zavede na moravské 
vinice, je příběhem dvou kamarádů Honzy 
a Jirky. Honza (Kryštof Hádek) je typický 
městský floutek. Jeho kámoš Jirka (Lukáš 

Langmajer) je podvodníček, který moc rozumu 
nepobral, ale má jednu skvělou 
vlastnost. Umí geniálně oblbnout 
ženský. Právě toho oba využívají 
při svých podvodech. Kšeftují 
s byty, auty a vůbec se vším, co 
se právě namane. Jednoho dne 
se Honza dozví, že jeho moravský 
děda, kterého dlouho neviděl, 
je vážně nemocný. Tato zpráva 
vytrhne Honzu ze zajetých kolejí 
a rozhodne se splnit dědovi jeho 
životní sen. Zajistí mu dovolenou 
snů a aniž to tuší, splní si tím i svůj 
sen. Najde to, co dlouho hledal a po 
čem toužil.

22. - 23. od 19.30 hod.  
 LÁSKA ZA ČASŮ CHOLERY
Adaptace jednoho z nejslavnějších 
románů klasika světové literatury 
dvacátého století. Florentino Ariza 
(Javier Bardem) se jako mladík 
zamiluje do nádherné Ferminy 

(Giovanna Mezzogiorno). Ta ovšem jeho 
lásku odmítne a její otec ji vzápětí donutí vzít 
si váženého lékaře Urbina (Benjamin Bratt). 
S tím se ovšem Florentino nesmíří a stále se 
o Ferminu pokouší. Výpravný film s vynikající 
orchestrální hudbou i s několika písněmi od 
hvězdné Shakiry, natočil britský režisér Mike 
Newell, který má na svědomí divácké hity 
jako Harry Potter a Ohnivý pohár, Čtyři svatby 
a jeden pohřeb, Úsměv Mony Lisy nebo Donnie 
Brasco. 

29.- 30. od 19.30 hod. 
TAKOVÁ NORMÁLNÍ RODINKA
Celovečerní film Taková normální rodinka vznikl 
na motivy jednoho z nejoblíbenějších českých 
televizních seriálů a knihy Fan Vavřincové. 
Naváže na to nejlepší z televizního zpracování 
a zároveň obohatí děj o nové situace a zvraty. 
Vznikla komedie schopná oslovit diváky napříč 
generacemi – ty, kteří legendární televizní 
„Rodinku“ milovali, tak ty, kteří ji nikdy neviděli. 
Taková normální rodinka chce navázat na 
půvab a oblibu tradičních českých veseloher. 

Je to příběh o směšných lidských slabůstkách, 
komických i absurdních situacích, které nutně 
musí potkat soužití několika generací, ale 
především o sounáležitosti, toleranci a lásce, 
která drží rodinu pohromadě i v těch nejtěžších 
situacích.  

                              .........těšíme se na vás. dP.

RECENZE - KINO 5/2008
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ORDINAČNÍ HODINY –  LÉKAŘI I. ČÁST

TÝDEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Základní umělecká škola Stříbro
výtvarný obor, Masarykovo náměstí 17 (v DDM)pořádá

12.5.2008 PONDĚLÍ  -  17.5.2008 SOBOTA

TÝDEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

             Žáci  vám v uvedených dnech a hodinách předvedou 
               výtvarné činnosti, které se v ZUŠ Stříbro vyučují.

                PONDĚLÍ – 14:00– 16:00 hod. – 12, 14 let – výroba         
                postav z papírové hmoty – sportovci 
                                                                                                              
                ÚTERÝ – 12:30– 14:30 hod. – 6-7 let – malba
 14:50– 16:50 hod. – 13 let – keramika
 
                STŘEDA – 13:00– 15:00 hod. – 8 let – malba
 15:20– 17:20 hod. – 14 let – prostorová  práce
               ČTVRTEK – 13:00– 15:00 hod. – 9 let – linoryt

               PÁTEK – 13:00– 15:00 hod. – 10,11 let – kresba

               SOBOTA – 9:00– 11:30 hod. – starší žáci –  prostorová práce

                                     Těšíme se na vás.
 
                  Telefon: 374 624 651, 374 622 400, 603 308 545
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PŘIHLÁŠKA DO TANEČNÍHO KURZU 2008
( doručit nejpozději do: konce května 2008)

                    jméno partnera: ..........................................................

           jméno partnerky: ........................................................

           adresa partnera: ................................................................................................................

           kontak. tel. partnera: .............................. kontak.tel. partnerky: ....................................  

           

             kurzovné zaplaceno dne: ...................................

           

Městské kulturní středisko ve Stříbře a TŠ Dance Stod pořádají taneční kurz 2008. Kurz se uskuteční 
od 16.září 2008. Celkem bude devět lekcí, 2 prodloužené a závěrečný ples. Cena kurzu je 1500,- Kč. 
Případné páry upřednostňujeme. Přihlášky je možné vyzvednout v MKS Stříbro od 1.května 2008. 
„Nultá“ seznamovací hodina tanečního kurzu proběhne v KD 10.června 2008 od 18:00 hod.

TANEČNÍ KURZ 2008

Pozvánka na setkání bývalých pracovníků „ drážní počítačky“ v restauraci Zlatý kalich ve Stříbře, 
v pátek 16.května 2008 od 15 hod.

SETKÁNÍ BÝVALÝCH PRACOVNÍKŮ „DRÁŽNÍ POČÍTAČKY“

pořádá AMK STŘÍBRO - 1.6.2008 ve 13.00 hod na terénu sv.Petra

SO 17.5. - POHÁR SV. PETRA, NE 1.6. - PAP-OIL CUP, 
SO 28.6. - POHÁR SV.PETRA SO 30.8. - POHÁR SV.PETRA, 

SO 6.9. - JANEČEK CUP, NE 28.9. - SMS NEPOMUK
NE 12.10. - SMS PRAHA, SO 18.10 POHÁR SV.PETRA

MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ REPUBLIKY V MOTOKROSU

VÝSTAVA BONSAJÍ PŘEDNÍCH 
ČESKÝCH PĚSTITELŮ

Zámek v Merklíně u Přeštic
17.května – 18.května 2008
9.00 hod – 18.00 hod
VENKOVNÍ EXPOZICE S JAPONSKOU 
ZAHRADOU

DOPROVODNÉ AKCE:
17.5.2008
9.30 hod - 12.30 hod,  Tvarování bonsají 
- L.Slatinka a M.Ašenbrenner

13.00 hod – 14.30 hod, Přednáška o umění 
SUISEKI - K.Šerák 
14.30 hod – 16.00 hod, Aranžování květin 
– H.Hourová a J.Pešička 

18.5.2008
9.30 hod - 12.30 hod,  Tvarování bonsají 
- L.Slatinka a M.Ašenbrenner
13.00 hod – 14.30 hod, Aranžování květin 
– H.Šebestová
15.00 hod – 16.00 hod, Japonská specialita 
– ukázka přípravy sushi vč.ochutnávky

Po dobu konání výstavy v prostorách 
zámku:
-  Vám bude Japonská čajovna nabízet 
nejen japonské čaje.., J.Kocourek, 
ROSTETO s.r.o.
17.5. a 18.5. vždy od 14.00 hod do 15.00 
hod - Ukázka Čajového obřadu
- Výstava fotografií Václava Křepelky 
na téma „Japonské prvky v českých 
zahradách“
- Prodej bonsají, bonsajových misek a 
dalších potřeb pro pěstitele

BONSAI MERKLÍN 2008



V sobotu 24.května se od 16:00 hodin 
v obřadní síni městské radnice ve Stříbře 
uskuteční KONCERT MEDITAČNÍ HUDBY 

v podání dívčí instrumentální a pěvecké 
skupiny ze Zlína.

Tato dívčí skupina hraje skladby 
duchovního učitele Sri Chinmoye, který 
během svého života složil více než 
13 000 bengálských a 7000 anglických 

písní, které se svým významem dotýkají 
hledání smyslu života každého člověka. 
Jako zdroj písní uvádí Sri Chinmoy svůj 
duchovní život a zážitky z meditace, kterou 
celý život praktikoval.

Vstup na koncert je ZDARMA.

KONCERT MEDITAČNÍ HUDBY

Tímto titulem se právem mohou honosit 
nositelé těch nejkrásnějších lidských 
vlastností a hodnot, jako jsou úcta k člověku, 
k jeho zdraví a nezištná pomoc jednoho 
druhému.
K takovým lidem patří zcela určitě 
i bezpříspěvkoví dárci krve. Je potěšitelné, 
že každoročně mezi oceněnými je i řada 
stříbrských občanů. V dubnu byli do Tachova 
pozváni noví nositelé stříbrné a zlaté plakety 
Jánského:
stříbrná plaketa (20 odběrů):
Johana Mašková, Radek Kuvík, Monika 
Trávníčková, Zdeněk Švec, 
Štěpán Malý, Jiří Leberzahn, Pavel Křehota, 

Milan Samko, Lenka Reisingerová, Kamil 
Houdek, Vlasta Káchová, Radek Nevařil, 
Kamil Polčan, Jaroslav Pivoňka a Jaroslav 
Zabloudil
zlatá plaketa (40 odběrů):
Jiří Artim, Zdeněk Havel, Tomáš Krbec
Určitě to nikdo nedělá kvůli nějakému 
obdivování nebo slavnostem. Daleko 
větší odměnou je pocit dobrého skutku, 
uspokojení, že člověk může pomoci byť 
někomu anonymnímu, a to je možná o to 
tajemnější a hřejivější.

Absolutního uznání si zaslouží pánové Miloš 
Štrunc a  Miroslav Patočka, kteří  za svých 

více jak 80 odběrů  získali Zlatý kříž 3. třídy.

Skláním se před Vámi a přeji Vám osobní 
pohodu, zdraví a vůli přenášet právě toto 
člověčenství mezi své blízké a známé. Děkuji 
a blahopřeji.

                                                    Mir. Nenutil

PS: Ti, kteří si nemohli plaketu převzít osobně 
v Tachově, nechť se příležitostně (raději 
po tel. domluvě – 602 545 996) zastaví ve 
Stříbře na radnici. 

VYSLANCI ŠLECHETNOSTI

Vzhledem k tomu, že se množí dotazy na 
další osud a možnosti využití objektů stálého 
lehkého opevnění (tzv. Řopíků) na území 
města Stříbra, chtěli bychom vám poskytnou 
tyto informace. Jejich současným vlastníkem 
je stále Ministerstvo obrany ČR. Na základě 
rozhodnutí zastupitelstva města byla armáda 
v prosinci 2007 požádána o převod těchto 
objektů do majetku města. 
Dle sdělení Vojenské ubytovací a stavební 
správy Praha bude v roce 2008 dokončeno 
jejich majetkoprávní uspořádání a příprava k 
dalšímu nakládání. Jejich následné prohlášení 
nepotřebnými pro stát lze předpokládat v 
roce 2009. Po prohlášení nepotřebnými pro 
stát, bude řešen jejich převod na nového 
nabyvatele podle níže uvedených zásad.

Převody objektů stálého lehkého opevnění se 
realizují v souladu se zákonem č. 219/2000 
Sb. a zákonem č. 174/2003 Sb.. Jednotlivý 
objekt bude nejprve nabídnut vlastníku 
pozemku, na kterém se nachází. V případě 
jeho nezájmu  bude objekt dále nabídnut 
bezúplatně územnímu samosprávnému 
celku, tj. v tomto případě městu Stříbru. 
V případě nezájmu města Stříbra bude objekt 
následně nabídnut Klubu vojenské historie, 
nebo jiné neziskové organizaci za podmínky 
souhlasu vlastníka pozemku. Pokud o objekt 
neprojeví zájem žádný z uvedených subjektů, 
bude objekt odprodán výběrovým řízením na 
zajištění zájemce o koupi. 
Město Stříbro se v současnosti zabývá 
projektem naučné stezky objektů lehkého 

opevnění, která by měla částečně kopírovat 
trasu naučné hornické stezky a rozhodně 
se nebrání různým formám spolupráce na 
rozšiřování tohoto projektu. Podmínky pro 
další využití objektů, které budou do vlastnictví 
města převedeny, nebo pro jejich pronájem, 
prodej či jinou formu užívání nebyly prozatím 
stanoveny. Předpokládáme, že podmínky 
budou ze strany města stanoveny vstřícně, 
pokud bude zájem na využití objektů lehkého 
opevnění neziskovými subjekty za účelem 
propagace historie vojenství a působení 
armády na území města.   

                                      
                                       Vladislav Hanzlíček, 
                          vedoucí OVÚP MěÚ Stříbro.      

STÁLÉ LEHKÉ OPEVNĚNÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA STŘÍBRA 

HÁDANKA

Dnes jsme pro vás připravili další 
hádanku pro pozorné čtenáře: 

Kdo první pozná, kam vstoupí, 
když projde těmito dveřmi dovnitř 
a odpověď zašle na adresu  
posta@mks-stribro.cz vyhrává 
2 ks vstupenek na libovolné 
filmové představení do kina 
Slávia.

Správná odpověď na hádanku 
z minulého čísla : Zdeněk Štybar  



HUDEBNÍ OSTROV MATRIX NAVŠTÍVÍ DALŠÍ VÝZNAMNÍ HOSTÉ
„Novou, moderní diskotéku Matrix, největší 

v západních Čechách, jsme zde ve Stříbře 
otevřeli z důvodu, že zde podnik tohoto typu 
chyběl a lidé se neměli kam chodit bavit. 
Nyní již několik týdnů po otevření ( přesný 
datum: 29. března 2008) zaznamenáváme 
velký úspěch. Sjíždí se k nám lidé z celého 
širokého okolí, což nás velice těší. Podnik 
má pro město mnoho kladných aspektů. 
Nachází se v bývalých kasárnách, tedy 
mimo obytnou část, a proto neruší noční klid. 
Lidé se také nestahují na náměstí, což je 
pro naše občany další plus. Ubylo různých 
potyček v malých barech, které nebyly na 
tyto případy dostatečně připraveny. U nás 
dohlíží bezpečnostní agentura. Náš podnik 
by měl zábavou uspokojit všechny věkové 
kategorie. Snažíme se podporovat i českou 
hudbu. Na slavnostní otevření přijel Leoš 
Mareš. Do budoucna plánujeme i návštěvy 
dalších významných hostů a celibrit, které by 
měly atmosféru v Matrixu oživit. Již 2.5.2008 
k nám zavítá Sámer Issa. Těšit se též můžete 

na Karla Gotta, Helenu Vondráčkovou, či 
skupinu Divokej Bill, u kterých ještě není 
přesně znán termín jejich návštěvy. Rádi 
bychom  kdyby kladné ohlasy přetrvávaly 
i nadále a lidé se u nás cítili dobře,“ prozradil 
majitel podniku. dP.

     Městská policie provádí kontroly objektů 
bývalých kasáren, kde dochází k rozkrádání 
a ničení majetku.
Zajišťuje veřejný pořádek v okolí nové 
diskotéky Matrix. Chceme hlavně apelovat 
na návštěvníky této diskotéky, že dopravní 
značení, které je některými těmito návštěvníky 
ničeno, slouží projíždějícím řidičům a ne 
k tomu, aby si někdo z nich dokazoval svoji 
sílu, nebo snad léčil svůj mindrák. Případní 
pachatelé ponesou náležité důsledky.

Bylo pokutováno již několik občanů z řad 
mládeže, kteří nerespektovali vyhlášku 
v minoritských zahradách.
Strážníci též poskytli první pomoc mladé 
ženě, které se na Masarykově náměstí 
udělalo špatně a hrozilo, že zkolabuje.
V minulém týdnu byl přistižen jeden řidič, 
který řídil motorové vozidlo pod vlivem 
alkoholu. Kontroly budou prováděny 
i následovně, stejně tak i kontroly nalévání 
alkoholu mládeži.

Opětovně byly provedeny kontroly používání 
tabákových výrobků mládeží. Toto bylo 
řešeno v příslušných školách.
Strážníky byly odhaleny dva trestné činy, 
které v současné době řeší Policie České 
republiky.
Někteří řidiči nerespektují dopravní značku 
pěší zóna a nadále toto porušují. Strážníci 
proto budou ukládat pokuty v horní výši 
sazby. Sazba je až dva tisíce korun.

MĚSTSKÁ POLICIE A JEJÍ ČINNOST

KVĚTY PRO ZDRAVÍ
Skutečnou hodnotu zdraví si většinou 
uvědomíme, až když je ztrácíme. Pak se ptáme 
proč, kde je příčina nemoci? Přísloví praví, že 
ve zdravém těle, je i zdravý duch. Jistě,to nás 
vede ke správné životosprávě a posilování 
fyzické kondice. Do mé poradny přicházejí 
ale i lidé, kteří žijí v souladu s výše uvedenými 
pravidly. Přesto je trápí různá onemocnění.
Prvotní příčina je často v nevyrovnanosti 
psychiky, tedy duševní pohody. Jednou 
z možností pomoci je, kromě klasické 
medicíny, využití alternativní metody léčení, 
preferující prevenci onemocnění. Již v r.1930 
nalezl anglický lékař a homeopat dr.E.Bach 
rostliny, z jejichž výtažků připravil tinktury 

k odstranění negativních emocionálních stavů 
člověka. Aplikoval je nejprve na sobě, když 
se léčil z těžké nemoci. Ve svých 31 letech 
byl operován na rakovinu, v té době mu též 
zemřela manželka.Za krátký čas se podrobil 
další operaci, po které mu bylo řečeno, že mu 
zbývají 3 měsíce života. On z nich ale učinil 
19 plodných let. Sám k tomu řekl, že za ně vděčí 
hluboké vnitřní proměně. Esencí je celkem 
38 a každá má konkrétní emocionální 
působnost. BKE č.1 – Řepík lékařský- 
působnost: schopnost řešit problémy. 
Charakteristika: za usměvavou tváří, ukrýváte 
problémy. Lidé s tímto postojem, jsou velmi 
oblíbení, protože nemají nikdy žádné problémy.

Vystupují jako skvělí baviči, nebo obzvláště 
zdvořile.Snaží se problémům vyhnout za 
každou cenu.Skrývají své pocity před sebou 
samými.Odmítají přijmout realitu. Květová 
esence řepíku dodá opět odvahu postavit 
se přímo daným konfliktům a řešit je.Tím se 
osvobodíte od vnitřního napětí a strachu.

Příště si povíme o BKE č.2 – Osika a BKE č.3 
– Buk.
Přeji všem krásný a pohodový jarní čas.

                                                  Věra Osmiková, 
                kineziologická poradna HARMONIE.



Pyžamový bál, pořádaný divadelním 
spolkem Divoch, se i letos 5. dubna vydařil. 
Tuto recesivní akci v kulturním domě 
pořádali již počtrnácté. První čtyři roky se 
„pyžamák“ konal v PDA v Kasárnách, v 
roce 1998 došlo k přemístění do stříbrského 
KD. Zatímco při prvních ročnících přišel 
v nočním úboru jen málokdo, nyní se 
tanečníci předhánějí, kdo se nápaditěji 
vyparádí. Však se také letos do kulturního 

domu bez pyžama nikdo nedostal. Občas 
se pořadatelům pokusil někdo proklouznout 
v civilu. Okamžitě byl ale zadržen panem 
Rudolfem Tarábkem, který hlídal u vchodu a 
každého si důkladně prohlédl, než ho pustil 
dovnitř. Někteří předvedli, že mají skutečně 

velký smysl pro humor a předvedli opravdu 
jedinečné kousky nočního odění.  Po celý 
večer vyhrávala bezdružická kapela Ametyst 
a tančit nikdo nikoho dlouho pobízet 
nemusel. „Divoši“sklidili velký úspěch. Moc je 
ale mrzí, že mezi jednotlivými vystoupeními 
jim někdo odcizil rekvizity a paruky. Budou 
muset vydat zbytečně peníze, které byly 
určené jako pomoc nemocným dětem 
v plzeňské nemocnici. Každoročně jim totiž 
přispívají sponzorskými dary. Prý si další 
rok rozmyslí, zda mají divákům připravit 
půlnoční překvapení, anebo raději střežit 
rekvizity. 
     Nicméně ples se opravdu líbil. Končil až 
po třetí hodině ranní, neboť kapela dokonce 
přidávala malý přídavek. Velkou výhodou 
pyžamového bálu také je, že když se vrátíte 
domů, můžete rovnou hupsnout do postýlky 
:-) Ale pozor, není to moc hygienické.   
                                                              dP.

PYŽAMOVÝ BÁL



DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ V KINĚ

Karlovarské hudební divadlo Libora Balíka ( založeno r. 1988) přijelo se 
svou divadelní hrou Jak Lesníčkovi uletěly včelky do Bavorského lesa. 
Zahrálo ji dětem mateřských škol dne 14.4.2008 v kině Slávia. V pohádce 
hráli pouze dva herci.: Iveta Baláková a Michal Fejt. To jim ale vůbec 
nebránilo ve vynikajicích hereckých výkonech. Neobvyklé je především, že 
účinkujicí se ve své hře snažili vzbudit v dětech zájem o ekologii. Dětem se 
představení moc líbilo a nadšeně tleskaly.

MKS vás srdečně zve na jedinečný koncert 
hardcoreových kapel: The.Switch , Dive, 
Ionatan, Shogun Tokugawa a Positive 
Mind, který se uskuteční v kulturním domě 
ve Stříbře dne 17. května.
Start: od  20.00 hod
Vstupné: 100,- Kč

Něco málo o kapele:

Kapela The.Switch ( převážně emo-
crossoverová kapela) vznikla na podzim 
roku 1996 a rozjela seatlový projek. Ze 
seatlových skladeb se však s příchodem 
hc partiček typu headcrash, humongous 
fungus atd. stalo rázem hc-metalové 
peklo. V tehdejší době takto smělá 
a tvrdá hudba našla záhy odezvu 
v řadách fanoušků, a to zejména mezi 
vyznavači extrémních sportů. Vše 
nabralo ty správné obrátky až s vydáním  
EP Mutual Assured Destruction. Materiál 
už velmi vyspělý po hráčské stránce, navíc 
obdařený kvalitním , originálním zvukem, 
přesvědčuje téměř každého posluchače, 
a to i z řad uznávaných kritiků, že „The.
Switch patří v naší republice ke špičce 
hardcore crossoverového pole (P.Korál, 
&Music). Rok 2004 se stal pro kapelu do 
té doby nejúspěšnějším rokem, o kterém 
se dá hovořit jako o zlomovém. V soutěži 
Broumovská kytara  obsadila nejvyšší 
příčku, čímž si zajistila prostor pro produkci 
na letním festivalu RockForPeople. Bylo 
jim nabídnuto odehrát několik velkých 
koncertů po boku Koller Bandu v čele 
s Davidem Kollerem. Tento rok, opět ve 
vlastním nákladu, vyšlo regulérní debutní 
album nesoucí název Beautiful. Kritiky 
nešetřily v recenzích superlativy a skupině 
se tak podařilo vystoupit na pomyslný 
vrchol amatérské scény. S vydáním alba se 
spustil kolotoč rozhovorů v rádiích, promo 
focení, účasti v hudebních pořadech ( 
Noc s Andělem, H.I.T., Madhouse a Xbox 

na Óčku). Výrazně stoupl počet zájemců 
o účast The.Switch na různých koncertech 
či festivalech. Alba Beautiful si všimly už 
i některé americké servery, a tak The.
Switch zajišťují promotion a distribuci 
CD ve Spojených státech amerických. 
Počátkem roku 2006 vzniklo nové album 
s názvem SVIT. Album se po prvních 
třech měsících dostalo na 24. příčku 
prodejnosti. Premiéra klipu Peruť proběhla 
v pořadu Superpomeranč na ČT2, kde 
členové The.Switch vystupují jako hosté 
Martina Zellera. Kapela The.Switch se 
také dostává do časopisu FILTER, kde 
získala celostránkový profil a skladbu na 
přiloženém CD samplem. Dalším velkým 
úspěchem byl dvoustránkový profil ve 
výročním 250. čísle Rock& Pop a skupina 
vystupuje jako čestný host na výročním 
koncertě zmíněného časopisu po boku 
Wohnout a Visací zámek.

Další kapely:

IONATAN (emotivní mix metalu a Word 
music s jedinečnými texty o vztahu 
člověka)
DIVE ( tripcore – jímavý nostalgický, 
utahaný projev zpěvákův, spojený 
se šíleným zapojením hysterického, 
agresivního pojetí světa s mírně jazzovými 
kytarovými riffy)
SHOGUN TOKUGAWA ( emo/screamo 
metalcore – skvělá energická muzika)
POSITIVE MIND 
Těšíme se na vaši účast!             dP.

EXTRAORDINARY EVENT

DECHOVKA

KULTURNÍ DŮM 
10.5.08   od17.00 hod

VSTUP: 50 Kč

STAVOVANKA

MKS srdečně zve všechny posluchače dechové hudby na zábavný podvečer



STŘÍBRSKÁ PUSA VII. V OBRAZECH
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AKCE V MĚSÍCI 5/08

1.   květen   z 30. na 1.   Městská májka - Pískovna
2.   květen   divadlo V4   - Její pastorkyňa
3.   květen   turistický pochod „Rajdlova 15“
7.   květen   harmonizační podvečery  „Křišťálové zrcadlení“ – relaxační kurz
8. – 11. 5.    GLOBE GAMES 08 Bystřice nad Pernštejnem
8.   květen   zájezd do termálních lázní ve Weidenu  
10. květen  17.00 - 21.00 Stavovanka v KD 
10. květen  sportovní dopoledne – spinning a cvičení s flexi-barem    
16. květen  slavnostní otevření Boulderklubu a vzduchovkové střelnice DDM
16. květen  Country Bál - 20.00 v KD - zahrají Starší páni
17. květen   20:00 - 01:00 Extraordinary Event v KD
18. květen   horolezecké závody mládeže v lezení – venkovní stěna DDM
19. květen   zahájení provozu boulderklubu pro veřejnost
23. květen   divadlo K8 - Chicago
27. květen   Zdeněk Troška v kině Slávia od 19.30 hod
27. květen   v galerii Městského muzea - výstava ak. malíře Adolfa Borna
30. květen   Kladrubský slavíček – pěvecká soutěž

NAVŠTIVTE:

KINO KVĚTEN:
upozorňujeme, že od prosince loňského roku 

se v kině promítá od minimálního počtu čtyř diváků

2. - 3. 5.    O RODIČÍCH A DĚTECH                  Česko
pá - so   poetický                                           MKS tip *
                 od 19.30 hod

5. - 6. 5.    PAST NA ŽRALOKA        USA/ Jižní Korea
po-út         animovaný/ rodinný
                  od 17.00 hod                                   

8. - 9.5.     EXTRÉMNÍ SVAHY                              USA
čt-pá        dokumentární/ sportovní
                 od 19.30 hod                                            

12. - 13.5.  ATENTÁT V AMBASSADORU          USA
po-út          drama
                  od 19.30 hod
                  
15. - 16.5.  VENKOVSKÝ UČITEL                      Česko
čt-pá         drama                                        
                  od 19.30 hod                                    MKS tip *

19. - 20.5.  BOBULE                                            Česko
po-út           komedie                                   
                   od 19.30 hod                                   MKS tip *

22. - 23.5.  LÁSKA ZA ČASŮ CHOLERY          USA
čt-pá          drama/ romantický/ komedie                                                                  
                   od 19.30 hod

26. 5.         MONSTRUM    USA
po              sci-fi/ akční/ thriller
                   od 19.30 hod                             

29.-30. 5.  TAKOVÁ NORMÁLNÍ RODINKA      Česko  
čt-pá          komedie/
                  od 19.30 hod                                     MKS tip *

uzávěrka příspěvků do příštího čísla zpravodaje nejpozději do 20.5.08

COUNTRY BÁL

STARŠÍ PÁNI
16.5.08 od 20.00 hod

100,- Kč
Plánujeme: U MĚ DOBRÝ, KARAMAZOVI, KULIČKY, AŽ NA KREV
A BUDE HŮŘ, NAŠE ZEMĚ NENÍ PRO STARÝ, DREELING, IRONMAN, 

dnes vás baví 

ZDENĚK TROŠKA
  

   STŘÍBRO
  KINO SLÁVIA
  27.5.2008 od 19.30 hod


