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V knihovně se představí Fotoklub
Ve středu 5. února zahájí v místní
knihovně Fotoklub Stříbro svou další výstavu. Tentokrát si tvůrci nedali jednotné
téma a bude tedy zajímavé sledovat, jak
široký záběr fotografové mají. „Pravidla
jsou taková, že kdo bude chtít vystavovat,
připraví si 4 až 6 fotografií. Z toho vyplývá, že dopředu nevíme, co kdo přinese.
Počet vystavujících odhaduji na 8 až 10
lidí,“ prozradil fotograf Vladimír Solový.

Fotoklub Stříbro je volný spolek foto-nadšenců, který má v současné době 15
členů. Zhruba 9 lidí se pravidelně účastní schůzek a akcí. Jediným pravidlem je
schůzka fotoklubu každou první středu
v měsíci (kromě prázdnin). „Na našich
schůzkách jsme se dohodli, že každý rok
uskutečníme minimálně jednu klubovou
výstavu. Občas uděláme nějakou víkendovou fotoakci. Jsme v kontaktu s několika

cena 10,- Kč

foto: Vladimír Solový / Fotoklub Stříbro

fotoskupinami na Facebooku a zúčastňujeme se i některých akcí těchto skupin focení v ZOO v Plzni a v Praze, v parku
v Průhonicích a také pravidelného předvánočního setkání fotografů z celé republiky v Praze,“ doplnil Vladimír Solový.
Vernisáž začne ve stříbrské knihovně
v 17 hodin a výstava potrvá až do 26. března.
David Blažek
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Ohlédnutí

- Anna K. v kině Slavia

Weissglut v kulturním domě
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Abel Znorko:

Martin
Stránský

Erik Larsen:
E. E. Schmitt

Jan
Maléř

Enigmatické
variace
aneb láska
až za hrob

KINO SLAVIA STŘÍBRO
14. 3. 2020 od 19.00 hod.
Booking, PR, produkce:
Michal Jančařík

(e) michal.jancarik@email.cz
(t) 608 153 040
www.synagogaconcerts.cz
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MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dovoluji si Vás informovat o vybraných
činnostech vedení města:
Rada města Stříbra vyhlásila výběrové řízení na dodavatele stavebních prací
v rámci zakázky - Rekonstrukce sociálního zařízení v ZŠ Gagarinova a na akci
Chodník v ul. Brožíkova, včetně výstavby
parkovacích stání.
Připravujeme výběrové řízení na opravu radnice a propojení komunikací Jabloňová - Májová.
Do konce února bychom měli obdržet
3 architektonické studie na krytý bazén.
V současné době je zarezervováno 27
parcel z celkového počtu 42 v rámci bytové zóny Za Stadionem. Začátek výstavby
předpokládáme na přelomu 4/5 2020.

Došlo ke změně cenových hladin
v rámci Zásad pronájmů, pachtů a prodejů pozemků. Všechny informace jsou
zveřejněny na Úřední desce a webových
stánkách města.
Obdrželi jsme informaci o poskytnutí
dotace na opravu Vodičkovy ul. - cca 3
mil. Kč
Vážení spoluobčané, závěrem si Vás
dovoluji všechny srdečně pozvat na Ples
města Stříbra dne 1. 2. 2020. Věřím, že
účast bude hojnější než v předchozích letech. Je to Váš ples, přijďte se s námi pobavit.
Za vedení města
Martin Záhoř, starosta města

Z jednání zastupitelstva 11. 12. 2019
Zasedání bylo přítomno 14 zastupitelů.
Starosta Martin Záhoř v úvodu přivítal
přítomné a zahájil jednání. Po protokolární části následovalo předání ocenění města Stříbra. Plaketou I. stupně byli oceněni
Miloslav Souček a Václav Krob. Plaketou
II. stupně pak Ilja Karásek, Vojtěch Petráň
a in memoriam Ladislav Jiránek. Ocenění
převzali z rukou starosty Martina Záhoře
a místostarosty Karla Lukeše.
Poté zastupitelstvo doplnilo členy finančního výboru, výboru pro sport,
kulturu a volnočasové aktivity a výboru
výstavby, územního plánování a fondu
rozvoje bydlení na území města Stříbra.
Z bodů programu zastupitelstvo:

počtu města Stříbra od DDM Stříbro
/pojistné plnění/.
Rozpočet města na rok 2020 se schodkem
cca 16 milionů korun.
Pravidla pro rozpočtová opatření platná
od 1. 1. 2020.
Závazné ukazatele města a zřizovaných
příspěvkových organizací.
Obecně závazné vyhlášky - o místním
poplatku ze psů, o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňová-

ní komunálních odpadů, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
a o místním poplatku z pobytu.
Rozpis termínů jednání zastupitelstva na
rok 2020, a to: 29. 1., 11. 3., 15. 4., 20. 5.,
24. 6., 9. 9., 14. 10., 18. 11. a 9. 12.
Na závěr jednání poděkoval starosta
všem přítomným za účast a popřál do nového roku.
Marcela Nováková a David Blažek

Vzalo na vědomí:
Zprávu o kontrole plnění úkolů
Schválilo:
Majetkoprávní úkony
Rozpočtové opatření ve výši 134 620,- Kč
- vrácení nevyužitého příspěvku do roz-

Vážení občané,
vánoční stromky by měli lidé nechávat blízko popelnic a kontejnerů, max. do vzdálenosti 3 m, nebo je můžete také odložit
do sběrného dvora. Stromky budou sváženy do konce měsíce ledna 2020. Stromky budou štěpkovány, proto je důležité, aby stromky
neobsahovaly zbytky ozdob, háčků a jiných příměsí a stromky nebyly zabalené nebo svázané.
Alena Dvořáková, DiS
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OZNÁMENÍ
ŠETŘENÍ STATISTICKÉHO ÚŘADU
Český statistický úřad bude ve Stříbře provádět

od 1. února do 24. května
výběrové šetření o životních podmínkách
domácností v České republice.
Šetření bude probíhat prostřednictvím speciálně
vyškolených tazatelů. Terénní pracovníci zapojení
do šetření se budou prokazovat průkazem tazatele
a pověřením, které spolu s občanským průkazem
opravňují k provádění takového průzkumu.

CHYSTÁTE KULTURNÍ AKCI
VE STŘÍBŘE?
Dejte nám o tom vědět
na jednotný e-mail:

kultura@mustribro.cz
Vaše událost se dostane do Stříbrského
zpravodaje nebo na plakáty s měsíčním
kulturním souhrnem.

MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE
Dnes bych se rád zmínil o novém přírůstku do výbavy MP Stříbro, automatizovaném externím defibrilátoru (dále jen
AED) ZOLL, který od nového roku připraven k použití v tom naléhavém případě, ale samozřejmě doufáme, že jej nikdy
nebude potřeba použít. Jak se říká, je lepší
něco mít a nepotřebovat to, než potřebovat a nemít, a myslím, že v tomto případě,
kdy se jedná o lidský život, to platí dvojnásob.
Defibrilátory se používají v případě,
kdy dochází k srdeční arytmii, tedy poruchám srdečního rytmu. Pomocí elektrického výboje lze srdeční rytmus obnovit
a vrátit do normálu (výboj musí být dostatečně silný).
Asi zklameme ty, kterým se při slově
defibrilátor vybaví různé seriály z lékař-

ského prostředí, protože tak to bohužel
nevypadá. V našem případě se jedná o tzv.
laický defibrilátor, to znamená, že ten, kdo
ho v danou chvíli používá, k tomu nemusí být proškolen. Defibrilátor je schopen
obsluhujícího člověka navést, jak v dané
situaci postupovat . Ano, AED je schopen
navádět postup resuscitace a po připojení elektrod sám zjistí, jestli resuscitovaný
trpí srdeční arytmií a je potřeba doručit
již výše zmíněný výboj. I v případě, kdy
to není třeba, je díky snímačům na elektrodách schopen navádět resuscitujícího
ke správné hloubce a frekvenci během
provádění komprese hrudníku. Toto
z AED dělá neocenitelného pomocníka
při provádění první pomoci a může tak
zachránit život.

Na závěr bych dodal, že místa vybavená
AED jsou označena symbolem - viz. níže.
Michal Záprt,
strážník Městské policie

Mezinárodní symbol umístění AED
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STŘÍPKY HISTORIE
Stříbrských 100 let (část 24.)
Od roku 2011 - probíhaly po etapách
opravy bývalých městských hradeb
(u čp. 117, pod baštou, Na Příkopech atd.)
V případě obrázku č. 1 se jedná o foto
z 13. 10. 2011 z prostoru mezi čp. 445
v ulici Na Příkopech a 329 v ulici V Domkách.
2011 - revitalizace stříbrského náměstí v letech 2011 - 2013 (přičemž
archeologický průzkum probíhal již
od letních měsíců roku 2010). Propagační
billboard v době zahájení akce uvádí: cena
díla 35 849 672 Kč.
Panel ROP jihozápad z roku 2014 pak
upřesňuje: konečné výdaje projektu sumou 54 421 228 Kč.
Dílo bylo slavnostně předáno k užívání „večerním představením” 14. 6. 2013.
Na snímku č. 2 - zahájení zemních prací
11. 11. 2011.

5. 9. 2012 - se uskutečnily velkolepé
oslavy 275. výročí Milostného obrazu
Panny Marie Bolestné. (viz foto č. 4)

2012 - při archeologickém průzkumu
tzv. Muzejního náměstí byla v prostoru
před západním průčelím bývalého kláštera objevena původní šachta, datovaná
do rané doby vzniku města (viz ilustr. foto
č. 4 z 24. 9. 2012)
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2012 - rekonstrukce povrchu Plzeňské
ulice v úseku Masarykovo náměstí - „Velké schody“ (foto č. 5 - z 8. 10. 2012).
15. 6. 2013 – Městské slavnosti a nová
podoba Masarykova náměstí po revitalizaci (viz foto č. 6).
22. 6. 2013 - proběhlo požehnání křížové cestě a její slavnostní otevření (viz
foto č. 7). Práce na znovuobnovení Kalvárie na Ronšperku započaly z iniciativy
Občanského sdružení RONŠPERK v září
roku 2011. Nově pojatá vyobrazení jednotlivých zastavení jsou zhotovena formou keramických obrazů. Autory díla
jsou: akademický malíř Ivan Komárek
a keramik František Švancar
V dobách první republiky je v této záležitosti uváděn srpen 1926, kdy stavitel
Josef Ernstberger dal podle přání své zemřelé matky dernovovat kapličky pro 14
zastavení Křížové cesty na Ronsbergu,
k nimž tašky na stříšky dodala městská
obec a vikář Kriegelsteiner dal bíle natřít
dřevěný kříž na vrcholku. Jiný zdroj ještě
k téže události dodává: „…bohatý výtěžek
veřejné sbírky, ze kterého bylo financováno pořízení nových olejových obrazů
do jednotlivých kapliček.“ Údajně se ještě v prvních poválečných letech konala
na Křížovou cestu procesí. Pak ale přišla
doba nezájmu, takže kapličky pozvolna
chátraly. Přesto se prý podařilo většinu
obrazů zachránit a bezpečně uložit.
2015 - ve Stříbře zahájila výrobu společnost RSF Elektronik Ges. m. b. H.
Již dne 28. 8. 2013 ale pod titulkem
„Dobrá zpráva pro Stříbro” uvádějí
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Městské stránky: „Firma RSF Elektronik
zahájila výstavbu nového výrobního areálu. Slavnostním položením základního
kamene a zemními pracemi v areálu bývalých kasáren byla zahájena stavba výrob-

ního areálu”. Zde foto ze Dne otevřených
dveří 29. 8. 2015.
František Samec, únor 2020

Stříbrský zpravodaj 2/2020

Rozhovor s Jitkou Zaoralovou, zaměstnankyní DDM a trenérkou Cheerleaders
„Do týmu stále sháníme i kluky.“
Jitko, vy jste do Stříbra před pár lety přivedla pojem cheerleaders. Vysvětlete, co
to vlastně je?
Cheerleaders je u nás nový sport, byť
existuje už víc než 100 let. Je to vlastně
tanec, akrobacie a gymnastika v jednom.
Do povědomí se dostává poměrně pomalu, ale myslím, že velká změna přijde
v letošním roce, kdy byl zařazen mezi
olympijské sporty.
Kolik svěřenkyň v současnosti máte?
V letošním roce navštěvuje naše tréninky víc než 200 členů. Jsou rozděleni
do 7 věkových kategorií, a poté jako hobby
a profi, kteří jezdí soutěže.
Pokud lidé tento sport znají, tak ví, že
jsou k vidění převážně dívčí týmy. Dělají
cheerleaders i chlapci?
Určitě je to sport i pro kluky. Já
od září trénuji v Plzni, kde děláme sportovní cheerleaders, a tam je to běžné. Trochu
méně pak u tanečního cheerleaders, který

děláme tady ve Stříbře. Ale i u nás máme
2 chlapce v soutěžní kategorii. Těmi chlapci se ty soutěžní sestavy oživí, protože to
dostává úplně jiný rozměr. Určitě kluky
pořád sháníme a nabíráme.
Je to nějak rozdělené? Pouze ženská
mužstva, smíšená atp.?
U nás v taneční cheerleaders to rozdělené není. Je to dělené jen na úroveň hobby a pak profi. Tam jsou rozdělené jednotlivé prvky, které v té které úrovni mohou
a nemohou být. Další rozdělení je pak
věkové. Ale pro sportovní cheerleaders se
dělají přímo kategorie mix, kde jsou muži
a ženy, pak čistě ženské a čistě mužské kategorie.
Mluvíte tady o věkových kategoriích.
Jaké máte nejmladší a jaké nejstarší svěřence?
Pokud mám brát skupiny, které vedu
v DDM, tak nejmladší je tříletá a nejstarší
sedmnáctiletá. Mimo DDM trénuji i sku-

pinu rodičů a dospělých, a tam je nejstarší
45 let.
Jde bezesporu o náročný sport, jaké je,
řekněme, procento odpadlíků, kteří
od toho sportu odejdou?
Za poslední rok mám z těch asi dvou
set dětí odhlášeno 6. Ten sport není
pro každého a děti odcházejí většinou
ze zdravotních důvodů. Je tam velký nápor na kyčle a klouby při gymnastických
prvcích. Při zvedačkách zase trpí záda.
Děti neodchází proto, že by je to přestalo
bavit, ale proto, že to je pro tělo náročné.
Co vás právě na tomto sportu přitahuje
a jak jste se k němu dostala?
Když jsem nastupovala do stříbrského DDM, tak jsem si jako pedagog měla
udělat koncepci toho, co budu dělat.
Chtěla jsem se věnovat tanečním stylům,
které nejsou příliš běžné, a natrefila jsem
na cheerleading. Jak už jsem říkala, spojuje hned několik sportů, jako tanec a gymnastika. Hlavně se mi ale líbí velký důraz
na týmovost, která je vlastně na prvním
místě. Tenhle sport také pomáhá překonávat překážky. Děláme nějaký prvek 300x
a on se nám až na 301. pokus povede.
Součástí vašich vystoupení jsou také vysoké a určitě také fyzicky náročné skoky.
Je součástí přípravy i posilování a fyzická příprava?
S každou skupinou, která dělá akrobacii, máme přípravku. Tam se dělá Suzukiho streching, což je extrémní protahování,
pak děláme párové protahování a nejdůležitější je posilování. Posilujeme pravidelně, hlavně nohy a ruce, aby byla stabilita při zvedačkách. Je to důležité, protože
při těch zvedačkách má každý jinou roli.
Zadní musí vnímat a rychle reagovat, ti,
co zvedají, musí mít tu sílu a ten top, ti co
jsou nahoře, ti musí mít odvahu. Každý se
tak připravuje na něco jiného.
Je důležité mít ty lidi, které vedete, nějak
otypované?
Máme na začátku roku několik hodin,
kdy ty skupiny pozorujeme. Zkoušíme stavět a vidíme, že mají některé holky hodně
rychlé reflexy, tak je postavíme jako zadní.
Pak jsou holky, které mají 45 kilogramů,
ale zvednou neskutečnou váhu. Ty pak
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v sestavě zvedají. No, a pak máme děvčata, která mají postavu na to, aby topovala, tedy stála až nahoře, ale mají extrémní strach. Tak ty tam postavit nemůžeme
a musíme je do sestavy zařadit jinam. Zásada je, že nikoho do ničeho nenutíme.
Jak často trénujete?
Každá soutěžní skupina má trénink
dvakrát týdně. Navíc mají během půlroku několik soustředění nebo náhradních
tréninků.
Co to obnáší pro rodiče, když se jejich
dítě rozhodně pro tento sport?
Po finanční stránce není cheerleading
zvlášť náročný. Rodiče ale musí děti dovážet na soutěže a soustředění. Stane se, že
nás jede na soutěž třeba 80 a není možné
jet s tolika dětmi vlakem, nebo brát autobusy. Většina z nich i tak jezdí své děti
podporovat a fandit jim, ale přesto jsem
jim za to moc vděčná. Další věcí je startovné, které také hradí rodiče.
Cheerleading vznikl zhruba před sto
lety a byl spojován především s tou podporou během sportovních utkání. Vy
jste říkala, že se ve Stříbře zaměřujete
na taneční cheerleading. Zkusili jste už
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i to klasické povzbuzování na stadionu?
Ano, byli jsme povzbuzovat (smích).
My jdeme v podstatě do všeho. Na táboře
v loňském roce jsme třeba zkoušeli sportovní sestavu. Ale k tomu povzbuzování.
V loňském roce nás oslovil tým plzeňských hokejistů, že by chtěli na nějaký zápas povzbuzovatelky. Vybrali jsme deset
holek, které se nestydí, a ty pak povzbuzovaly celý zápas. Jsem ráda, že jsme si to
vyzkoušeli, bylo to fajn.
Jaké jsou vaše největší úspěchy?
V loňském roce na soutěži Mia festival jsme byli po odtancování obou našich
týmů vyvoláni porotci, abychom přišli na
pokárání, a byli jsme přeřazeni do kategorie profi. My bychom čekali takový postup
tak za pět šest let, ale ne během druhého roku fungování. O to víc se snažíme,
protože tahle kategorie už je úplně něco
jiného. Ale pokud mám vybrat největší
úspěch, tak to je bezesporu výsledek sester
Aničky a Elišky Vydrových. Založila jsem
s nimi první duo cheersleaders ve Stříbře
a ony pak vyhrály mistrovství republiky.
Jaké jsou vaše mety? Kam byste se chtěla
s tímhle sportem dostat?

Moc bych si přála, abychom se udrželi
na tomhle počtu lidí. Víc už nechceme,
ale míň taky ne. Mám už teď druhou kolegyni, která mi se vším pomáhá, a máme
toho tak akorát, abychom to všechno
zvládli. Musím zmínit i kapitánky týmů,
které jsou jako druhé trenérky a každá
strašně moc pomáhá se svou skupinou.
A z toho sportovního hlediska bychom
chtěli jednou porazit tým Limaxis z České
Kamenice. My jsme s nimi hodně zadobře
a podporujeme se navzájem. Ale říkali
jsme si, že pokud se nám jednou podaří
v jakékoliv kategorii porazit Limaxis, tak
jsme spokojení, protože pro nás je to tým
s velkým „T“.
A jsou ve Stříbře prostory pro ještě vyšší
úroveň cheerleaders?
Největší problém je prostor, protože
některé ty akrobacie můžeme teď trénovat jen venku, kvůli nízkým stropům. My
máme skvělé vybavení, ale prostor je omezený.
Děkuji vám za rozhovor
David Blažek
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SPOLKOVÝ ŽIVOT
Hornický spolek ve Stříbře
V neděli 22. prosince se členové hornického spolku ze Stříbra zúčastnili „jako
lidé v davu“ hornické parády v hornickém
městě Annaberg-Buchholzu. Slogan města
zní - Udělejte si čas na mimořádné zážitky. Zážitkem určitě je pořádání hornické
parády, která je vyvrcholením adventního
programu. Ve městě tradičně ožívá vánoční poselství v souladu s hornickými zvyky.
Tyto tradice jsou na druhé straně Krušných hor stále živé. Vše se odehrává v centru města, kde stánky na náměstí v typickém krušnohorském stylu dodávají celé
akci i celému adventnímu času jedinečnou
atmosféru. Vánoční nebo adventní trhy trvají od 25. listopadu až do 23. prosince. Ve
městě se nachází největší pozdně gotický
kostel sv. Marie v celém Sasku. V kostele je
umístěn vyřezávaný hornický betlém s 32
postavami, jediný v Sasku postavený horníky. Přijeli jsme včas a bez problémů našli
místo na zaparkování. O 2 hodiny později
již není šance pro „svůj kočár“ najít volné
místo a musíte do středu města dojít z docela velké vzdálenosti. Do centra města se
přímo hrnuly tisíce návštěvníků. Od 13.30
hod., kdy byla zahájena slavnostní hornická paráda, bylo celé město přeplněno.

V průvodu bylo celkem 8 hornických kapel. Nepočítali jsme množství hornických
spolků, ale troufnu si říci, že účastníků
hornické parády bylo cca 1 000. Českou
republiku reprezentovaly dva hornické spolky z Abertam a Měděnce, možná
i proto, že to mají nejblíž. Počasí bylo vcelku příjemné, bez sněhu. Naše cesta tam
i zpět byla v docela nepříjemné mlze. Ce-

lou hornickou parádu přenášela německá
televize ARD. Myslím, že akce se velmi
zdařila a něco podobného určitě chybí
u nás. Bohužel nejsme schopni již navázat
na tradiční hornické zvyky. Už jenom to,
že v každém okně ve městě svítí hornický
betlém, je nepředstavitelné u nás.
Zdař bůh
Karel Neuberger

Turistický pochod po důlních dílech stříbrského revíru
V úterý 31. prosince (na Silvestra) dopoledne se uskutečnil turistický pochod
po důlních dílech stříbrského revíru s výkladem. Sraz byl u hřbitova, u místa jedné
z důlních jam, a to u tzv. Severní jámy. Sešlo se cca 40 účastníků, turistů i z okolních
obcí a z nedaleké Plané. Počasí bylo přímo
ideální. V plánu bylo cca 12 km. Ze severní strany města jsme se vydali východním
směrem, nedaleko od rybníka Vatyna,
pod terénem, přes silnici na Butov, do

roklí Těchlovického potoka, vyšli jsme
u Floriána, přes Zýkovu lávku do kopečka, ke kótě jáma Evangelista, kolem jámy
III., k jámě Brokárna a k hornickému
skanzenu. Nakonec nám to ukázalo 10
km. Došli jsme po 4 hodinách. Doufám,
že účastníci se dozvěděli leccos o našem
městě, o jeho historii, našem revíru i další
souvislosti se současným pohledem a vývojem stavu surovinové základny našeho
státu. Výklad zajišťoval člen našeho spol-

ku K. Neuberger s drobným doplněním
plzeňského báňského rady ing. Šedivce.
Jistě všem účastníkům zbylo ještě mnoho
času na večerní přípravu silvestra. Děkujeme Vám všem, že jste přišli, takže za rok
na shledanou, půjdeme určitě zase, a tentokráte do stříbrného revíru kladrubského.
Zdař Bůh
Hornický spolek Stříbro
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Cvičení pro děti
od 3M do 4 let

Hledáte aktivitu pro svoje děti? Máte raději menší
kolektiv? Tak to máme tu správnou aktivitu pro
vaše ratolesti 😊😊
Věkové rozdělení:
MIMI (3 – 6M) čtvrtek 8:45 – 9:30
LEZÍCI (6 - 12M) čtvrtek 9:45 – 10:30
TUČŇÁCI (12 - 18M) čtvrtek 10:45 – 11:30
VČELIČKY (18 – 24M) – úterý 15:30 - 16:30
- čtvrtek 15:30 – 16:25
ČERTÍCI (2 – 4 ROKY) – bez rodičů – úterý 16:35 – 17:30
- čtvrtek 16:35 – 17:30

Rodinné centrum Stříbro
www.rc-stribro.cz
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Pro příznivce regionální historie
Publikace s názvem Zdravotnictví
okresu Tachov 1945 - 2016 mapuje vývoj zdravotnictví našeho okresu nejen
v obecné rovině (systém a řízení zdravotnictví, významné zdravotnické zákony…),
ale zmiňuje i mnoho konkrétních jmen
zaměstnanců zdravotnických zařízení,
jejichž působení bylo s tímto okresem
spjato. Sleduje také historii významných

budov, které sloužily zdravotnickému provozu (nemocnice v Tachově, nemocnice
v Plané, budovy jednotlivých poliklinik)
a přehledně soustřeďuje významné technické a statistické údaje jednotlivých období. Kniha je bohatě ilustrována řadou
dobových fotografií.
Kniha je k nahlédnutí, eventuálně
k prodeji u pana Vejskala na Dopravě -

Sanitě J 3 v. o. s. v budově Zdravotnického
zařízení města Stříbro, OS (bývalá poliklinika).
Příjemné počtení přeje autorka práce

Z NAŠICH ŠKOL A ŠKOLIČEK
Junioři na střelecké soutěži v Chebu nezklamali
Mladí střelci DDM Stříbro se 12. 1.
2020 zúčastnili soutěže Střeleckého klubu
AVZO Cheb na střelnici Myslivna u Chebu.
Střílelo se ze vzduchové pušky na 10
metrů v poloze vsedě. A protože každý týden poctivě trénují na střeleckém kroužku, nezklamali a důstojně DDM Stříbro
reprezentovali: Pavel Hingar - 1. místo,
Pavel Čepička - 3. místo, Petr Šándor
- 4. místo, Dobroslav Beroun - 5. místo, Zuzana Štičková - 7. místo. Přejeme
mnoho štěstí v dalším klání juniorských
střelců. O dalších úspěších Vás budeme
informovat.
Za DDM Stříbro
Zdeněk Kastl a Ing. Jaroslav Šimice

ZŠ Gagarinova - Vánoční pohádka
Žáci 8.A Základní školy v Gagarinově ulici se rozhodli uspořádat divadelní
představení pro seniory v domě s pečovatelskou službou. Nacvičili si Vánoční
pohádku o malé čarodějnici, která se učí
kouzlit, aby nakonec udělala radost dvěma
dětem. Děti pak předvedly pohádku ještě
v několika mateřských školách i ve vlastní
škole malým spolužákům. Dětem i seniorům se představení líbilo a žáci 8. A získali
zajímavé osobní zkušenosti.
Milan Žemlička
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Tříkrálová sbírka ve Stříbře
V pondělí 6. ledna se zúčastnili žáci ZŠ
Mánesova Stříbro tradiční Tříkrálové sbírky. Vystrojení dobrovolníci, kterých bylo
téměř 40, byli rozděleni do trojic a byla
jim přidělena určitá část našeho města,

kde chodili v doprovodu člena stříbrské
Farní charity od domu k domu potěšit lidi
zpěvem a recitací. Pro všechny zúčastněné to bylo zajímavé dopoledne plné zpěvu
a také radosti z vybraných peněz, které

použije Farní charita Stříbro na pomoc
potřebným.
Za zúčastněné žáky
Jana Lorencová, žákyně IX.B

ZUŠ Stříbro v prosinci 2019
Žáci ZUŠ Stříbro každoročně pilně cvičí, aby mohli hrát pro své rodiče, příbuzné
a přátele na oblíbeném Vánočním koncertě. Konal se v úterý 17. prosince 2019 od 18
hodin v aule Gymnázia Stříbro. V pestrém
programu bylo pro posluchače připraveno
na 40 vystoupení souborů i sólistů, vystoupil Soubor dřevěných dechových nástrojů,
Flétničky ze Stříbra, Zlatíčka ze Stříbra,
pěvecký sbor Stříbráček, dále zněly sálem
tóny zpěvu, kytary, klavíru, baskřídlovky,

kláves, houslí, zobcové flétny, klarinetu,
saxofonu, trubky. Posluchači v zaplněném
sále si užívali předvánoční sváteční chvíle
a odměňovali jednotlivá vystoupení spokojeným potleskem.
Skvěle reprezentoval ZUŠ Stříbro velmi
talentovaný žák Ondřej Tolar poslední adventní neděli 22. prosince 2019. Byl totiž
pozván jako host adventního koncertu
zpěvačky Vlaďky Bauerové v Kostele sv.
Jiří v Malesicích u Plzně. Spolehlivě před-

nesl tři písně a publikum mu projevilo potleskem zasloužené uznání.
Onřej Tolar také zahrál na trubku a zazpíval při půlnoční mši svaté ve Stříbře.
Moc se těšíme na koncerty našich žáků
v letošním roce a přejeme všem příznivcům ZUŠ Stříbro hodně zdraví, štěstí
a mnoho krásných uměleckých zážitků.
Mgr. Hana Bezděková,
učitelka ZUŠ Stříbro
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ZUŠ Stříbro připravuje
V první polovině roku 2020 připravuje Základní umělecká škola Stříbro opět
řadu akcí. V březnu spolu se senátorem
Miroslavem Nenutilem pořádá již podesáté vernisáž výstavy vybraných prací žáků
ZUŠ ze senátního obvodu č. 3 v Předsálí
Jednacího sálu Senátu Parlamentu České
republiky v Praze. Začátkem dubna bude
v Městském muzeu ve Stříbře vernisáž výstavy žáků výtvarného oboru ZUŠ Stříbro
Vlastníma rukama.
19. dubna pořádá škola pod záštitou
starosty města Stříbra Martina Záhoře
XXVII. přehlídku mládežnických orchestrů, na které vystoupí Zlatíčka ze Stříb-

ra, Big Band Konzervatoře Plzeň a jeden
z nejlepších mládežnických orchestrů
České republiky TREMOLO z Třemošné.
15. května oživí všechny obory ZUŠ Kostelní náměstí ve Stříbře celorepublikovým
Happeningem ZUŠ OPEN.
V květnu zahájí Hasičanka z Teplé
49. promenádním koncertem 11. ročník těchto koncertů. Z dalších kapel zatím potvrdila účast Amátovka ze Stříbra
a Úhlavanka z Klatov. Chybět nebudou ani
Zlatíčka ze Stříbra. Tradiční akce budou
také matiné žáků v Západočeském muzeu
v Plzni, absolventské koncerty v Městském muzeu ve Stříbře, závěrečný koncert

ve stříbrském Gymnáziu, divadelní přehlídka a řada dalších vystoupení a koncertů.
V červnu vystoupí v Rozvadově společný česko - německý orchestr Musikverein
Waidhaus a ZUŠ Stříbro.
Žáci všech oborů se zúčastní různých
soutěží a přehlídek vypsaných pro letošní
rok.
Jsme rádi, že o akce ZUŠ Stříbro je velký zájem rodičů, veřejnosti a představitelů
města Stříbra. Moc se na všechny těšíme
i v roce 2020.
Bc.František Kratochvíl
ředitel ZUŠ Stříbro

Naše knihovna není pouze institucí,
kde se půjčují knihy. Je místem, kde se konají kulturní a společenské akce, místem
setkávání, místem pro studium i trávení
volného času. V loňském roce se v naší
knihovně uskutečnilo 33 kulturních akcí
se 736 účastníky a 53 vzdělávacích akcí
s 1 180 účastníky. Pro představu: výstavy fotografií - Duše hamerníkova (Josef Teršl), Kuba (Barbora Pitrová), Jižní
Toskánsko (Ladislav Solový), autorské
čtení Aleny Bulínové s výstavou obrazů
Evy Modré, křest nové knihy stříbrské autorky Zuzany Součkové - Diagnóza žena,
setkání s autorem a nakladatelem Zdeňkem Procházkou.
Pro mateřské, základní i střední školy
pořádáme edukační programy např. Seznámení s knihovnou, Komiks, Zvyky
a tradice, Autoři ze Stříbra a okolí, Ilustrátoři, a jiné.
Naše knihovna se zapojila do celostátního projektu S knížkou do života
- Bookstart, jehož cílem je zvýšení čtenářské gramotnosti. Setkáváme se u nás
v knihovně s maminkami a jejich dětmi,
od miminek do 3 let, snažíme se společně
probudit u dětí lásku ke knihám a čtení už
v jejich raném věku. Nezapomínáme ani
na seniory. Docházíme každý první čtvrtek v měsíci předčítat babičkám a dědečkům do stacionáře Farní charity ve Stříbře.

Naše knihovna plní funkci regionální
knihovny, zajišťujeme nové knihy a výměnu knih v knihovnách 10 obcí - Cebiv, Erpužice, Kladruby, Kostelec, Kšice, Ošelín,
Svojšín, Sytno, Trpísty a Záchlumí.
Stříbro má 7 680 obyvatel. V knihovně je registrováno 959 čtenářů, tedy 13 %
obyvatel Stříbra.
Do českých knihoven chodí 32 % populace, průměr EU je 23 %, např. v Německu je to 16 % a v Dánsku 57 % obyvatel.
K Dánsku se v příštím roce občané Stříbra určitě nepřiblíží, můžeme se alespoň
pokusit dohnat Němce a přiblížit se k průměru České republiky. Stát se čtenářem
naší knihovny je velice jednoduché. Stačí
podepsat vyplněnou čtenářskou přihlášku a zaplatit registrační poplatek, který je
pro děti 50,- Kč, pro studenty 100,- Kč,
pro pracující 250,- Kč a pro důchodce
100,- Kč na rok.
Navštívit knihovnu mohou i nečtenáři. Přijďte se podívat na některou z našich
akcí - výstavu či besedu, nebo se jen pokochat krásným a neobvyklým pohledem na stříbrské náměstí z oken oddělení
pro dospělé či na zbytky kostela sv. Máří
Magdalény z oddělení pro děti.
Děkujeme všem našim čtenářům za jejich dosavadní přízeň a spolupráci a přejeme jim i ostatním občanům Stříbra dodatečně vše dobré v novém roce.

Minulý rok v knihovně
V létě roku 2019 si knihovny v celé
České republice připomněly 100 let
od schválení zákona o knihovnách. Zákon o veřejných knihovnách obecních byl
schválen Národním shromážděním 22. 7.
1919. Jako přelomová se ukázala povinnost pro každou větší obec zřídit veřejnou
knihovnu „na doplnění a prohloubení
vzdělanosti všech vrstev obyvatelstva“.
Díku tomu má dodnes Česká republika
jednu z nejhustších sítí knihoven na světě.
Naše knihovna měla v loňském roce
959 registrovaných čtenářů, z toho 450
dětí. Čtenáři si půjčili 32 942 knihovních
jednotek, z toho 22 345 knih pro dospělé,
7 387 knih pro děti, 3 059 periodik a 151
zvukových knih.
V porovnání s rokem 2018 došlo k nárůstu výpůjček u dospělých i u dětí. U dětí
o neuvěřitelných 2 270 výpůjček. V době,
kdy dětské knihy soupeří s počítači, tablety a chytrými telefony, z toho máme velkou radost.
Nejžádanějšími knihami jsou knihy
Patrika Hartla, Roberta Bryndzy, Aleny
Morštajnové a Radky Třeštíkové. Nově
jsme ve druhé polovině loňského roku začali půjčovat zvukové (audio) knihy. Podle
projeveného zájmu čtenářů, budeme i nadále náš knihovní fond o tyto knihy rozšiřovat. Celkem jsme loni doplnili fond
o 1 492 nových knih.

Výpůjčky celkem

Literatura dospělí

Literatura děti

Periodika

Zvukové knihy

2018		

29 977			

21 264			

5 117		

3 596

0

2019		

32 942			

22 345			

7 387		

3 059

151
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Únor
Únor bílý, pole sílí. Mělo by to tak být
z vláhy, kterou nám poskytla zima. Ale
všichni víme, že tomu s postupujícími roky
není, že nám ta zima v posledních letech
moc sněhu, který daruje vláhu, nenaděluje. V únoru se začínáme těšit na jaro, první
slunce, které už sem tam hřeje, nás vytáhne na první procházku do přírody, nebo
po našich zahrádkách, kde zima zanechává
ještě své stopy, které mnohdy bude třeba
i napravit. Stále je chladno , ale i tak se nám
už v hlavě může rodit plán, co kam na záhony dáme. Je třeba myslet na výsevy bylinek
a zeleniny a můžeme již kupovat semínka
do zásoby. Ten, kdo má skleník, může začít vysévat. Je čas výsevu salátů, ředkviček.
Na okenní parapet můžeme do truhlíků vysít rajčata, brokolici, papriky, ale i lilek.
Pokud dovolí počasí, můžete se vrhnout na prořez rybízů, angreštů a vinné
révy. Angrešt plodí na výhonech dva až pět
let starých. Odstraňujte přestárlé a nemocemi napadené větve, aby korunka měla
dost vzduchu. To zamezí výskytu houbových chorob, třeba padlí. Červenému rybízu nechte 5 - 6 větví, jinak vše staré pryč.
U révy tam je třeba začít brzy, protože její
míza začíná proudit brzy. Nikdy neprořezávejte za mrazu, udělali byste víc škody než
užitku.
Superhrdiny února jsou klíčky - naklíčená semínka pro naši spotřebu a pro doplnění vitamínů do organismu. Klíčky obsahují
vitamíny v neuvěřitelně koncentrované
síle, a proto je můžeme hrdě řadit do tzv.
superpotravin. Klíčit můžete semena sezamu, řeřichy, ředkvičky, vojtěšky. Můžete
klíčit luštěniny, jako je mungo, čočka, cizrna
a drobné fazolky. Pokud chcete semínka
klíčit, vždy se ptejte, zda nejsou chemicky
ošetřena a nakupujte v prodejnách k tomu
určených. Klíčená semínka můžete přidávat
do salátů, omelet, na krajíc chleba s máslem,
ale i do svačinky - jogurtu. Prostě si dejte
od pondělí do pátku jednou denně nějaký
ten klíček, věřte tomu, že pro Vaše zdraví
uděláte hodně. V únoru stále vládne ještě
paní Zima, a tak se mohou objevit chřipky
a rýmy, proti nimž se dá bojovat právě vitamíny a bylinkami. Z bylinek dejte přednost
tymiánu, má silný protizánětlivý účinek,
jako čaj vnitřně, jako kloktadlo proti bolení
v krku, a pokud zvládnete natáhnout tymiánový čaj - bez cukru samozřejmně :o) nosem, tak Vám ozdraví i sliznici v nose.

Receptík na únor - teplá zahřívací polévka - MINESTRONE S KROUPAMI A UZENOU PAPRIKOU
Na lžíci oleje dáme orestovat 1 cibuli, 1 mrkev, 2 řapíky celeru, 2 brambory,
2 drcené stroužky česneku, to vše orestujeme a necháme rozvonět. Poprášíme 2 lžícemi uzené papriky, vlijeme 2 konzervy krájených rajčat, 1,5 litru vývaru a přidáme 70 g
den předem máčených ječných krup. Vaříme až kroupy změknou. Pak přidáme 1 konzervu strakatých fazolek. Osolíme a opepříme dle chuti. Posypeme sekanou pažitkou
a strouhaným balkánským sýrem. Polévka
má být hustější konzistence. Můžeme k ní
podávat i chleba.

V polovině února nás také čeká Valentýn. Svátek sice patří do anglosaských zemí,
u nás se šíří z komerčních důvodů, ale proč
ne? Proč nedat najevo své city a vyznání.
Legenda říká, že svátek začal být slaven díky
knězi Valentinovi. Claudius II vládce Říma
zakazoval svým vojákům se ženit, aby snáze odcházeli do služby. Valentin, kněz, páry
tajně oddával. Jak jinak, byl zatčen a krutovládcem popraven 14. února. Na jeho počest vznikl tento romantický svátek. Darujte
květinu, která k nadcházejícímu jaru patří,
darujte úsměv a hezké slovo, darujte srdce,
a je jedno z čeho bude.
Přeji Vám krásné únorové dny.
Hana Štollová

Platí pouze 17. - 18. 2. 2020 při nákupu dioptrických brýlí

Akce lze sčítat

k
Naše ceny vám vytřoumízra
k
ne
pod
z
be
a
...
MĚŘENÍ ZRAKU ZDARMA - Objednejte se a nečekejte!
Benešova 201, Stříbro, tel.: 733 644 760
placená inzerce
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Městské kulturní středisko ve Stříbře
pořádá

taneční odpoledne /ne/jen pro seniory
hrají

OTEVŘENÍ NOVÉHO

Farmářského obchodu ve Stříbře

Plzeňští heligonkáři
Milí čtenáři,

Kulturní dům Stříbro
16.2.2020 od 15.00 hod
vstupné 100,- Kč
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jistě jste si všimli, že se v bývalé pekárně v Benešově ulici
něco děje. Je to tak. Rozhodli jsme se pro Vás zde otevřít farmářský obchod „U mlsné Sůvy ☺ . Obchod bude prozatím
otevřen od pondělí do pátku.
A na co se vlastně můžete těšit? Už podle názvu si určitě představíte dobroty, které u nás najdete. Domácí mošty,
marmelády, sirupy, výborné kozí sýry, ale také jiné mléčné
dobroty.
Na své si také přijdou milovníci Mixitu. V obchůdku najdete především sezónní dobroty, takže žádné „koupím si to
za měsíc”. Může se stát, že za měsíc už nebudou jablka na
výrobu moštu, nebo, že koza nedá žádné mléko na výrobu
výborného sýra na grilování.
U nás se držíme hesla, Co můžeš koupit dnes, neodkládej
na zítřek. Ale víc Vám neprozradíme a budeme se těšit, že
se k nám přijdete podívat a ochutnat naše dobroty. Sledujte
facebookové stránky, plakáty či stránky Stříbra. Datum otevření plánujeme v průběhu února. Přesný datum zveřejníme
co nejdříve.
Mějte se krásně.
Váš tým Mlsné Sovy
placená inzerce

Stříbrský zpravodaj 2/2020
placená inzerce
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HOTEL ALEXANDER
ve Stříbře na náměstí

HOTEL ALEXANDER
ve Stříbře na náměstí
hledá nově nejméně 3 osoby,
které by měly zájem o pozici
„NOČNÍ VRÁTNÝ“
Pracovní doba:

22.00 - 06.00 hod.

Počet směn v měsíci:
nejméně 10 směn v měsíci , dále je možnost
domluvy i více směn za měsíc
Smlouva:
dohoda o provedení práce nebo dohoda
o pracovní činnosti
Požadavky:
příjemné vystupování, znalost NJ – pasivně
Mzda:

120,- Kč / hod

Informace:
tel: 724 340 353 - domluvení si osobní schůzky

HLEDÁ RECEPČNÍ
POŽADAVKY:

- Znalost NJ nebo AJ podmínkou
- Ukončené středoškolské vzdělání s maturitou
- Možnost pracovat na pravidelné směny - denní
a noční směna (6.00 – 18.00 hod / 18.00 – 06.00
hod) - krátký a dlouhý týden

NABÍZÍME:

- Dobré platové podmínky
- Příjemné pracovní prostředí a malý kolektiv
- Příplatek na stravu
- Hrazené náklady na dopravu do zaměstnání

ŽIVOTOPIS PROSÍM ZASÍLEJTE
ma e-mail: office@hotel-alexander.cz
osobní schůzka domluvená po telefonu:
+420 724 340 353

INSPIRATIVNÍ
KAVÁRNA

nejen pro učitele a rodiče

PhDr. Mgr. Silvie JANOVCOVÁ
speciální pedagožka, etopedka, psychoterapeutka, psycholožka

INSPIRATIVNÍ KAVÁRNYnejen pro učitele a rodiče
Posezení se zajímavými hosty, odborníky na oblast
vzdělávání, osobnostního rozvoje apod. Otevřený prostor
pro diskusi, vzájemnou výměnu názorů i zkušeností.
Hostem další kavárny ve čtvrtek od 17:30 bude:
19. 3. 2020 IIng. Ondřej Fábera
skaut, ředitel sociální organizace, bývalý třídní učitel
Učitel - Neučitel
16. 4. 2020 IDo Thu Trang
česko - vietnamská blogerka
Vietnamská komunita na českých školách

VZDĚLÁVÁNÍ BEZ BARIÉR
aneb INTEGRACE DĚTÍ S SVP

Silvie Janovcová je ředitelka PPP Lexik Roztoky, speciální pedagožka PPP Rokycany,
externí vědecká pracovnice ZČU Plzeň a psychoterapeutka soukromé praxe. Zabývá se
oblastmi poruch učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyspraxie)a jejich diagnostikou.
Věnuje se problematice související s poruchami chování. Poradí jak na rozvoj, výchovu
a vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP).

13. 02. 2020

čtvrtek I
I17:30 Ivstup zdarma

Restaurace Excellent IMasarykovo nám. 9 IStříbro

Více na w
 ww.facebook.com/CeskyZapadLEADER
a na 
www.mascz.cz/kavarny.html!
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CANPACK ČR
V dalším čísle pravidelného měsíčního
Stříbrského zpravodaje můžete nahlédnout pod pokličku personálního oddělení
společnosti CanPack. Tentokrát se budete
moci seznámit s HR manažerkou Eliškou
Romanovou.

Jak byste zhodnotila Vaše dosavadní působení ve společnosti CanPack?
Ve společnosti CanPack pracuji
od května 2019. Toto období bych shrnula
jako velice dynamické. Je zajímavé sledovat, jak nový závod roste před očima a být
toho součástí. Veškerá práce, kterou náš
tým odvede, je vidět ve všech směrech.
Nejen samotná výstavba haly, zvyšující
se počty zaměstnanců, ale pro mě asi nejdůležitější je vidět spokojenost našich zaměstnanců.
Popište 3 hlavní důvody, proč jste se rozhodla pracovat pro CanPack.
První z hlavních důvodů, proč jsem se
rozhodla připojit se ke společnosti CanPack, je určitě stabilní postavení na celosvětovém trhu a 30letá tradice ve výrobě
obalového materiálu. Za tuto poměrně
krátkou dobu se společnost CanPack stala
jedním ze světových lídrů na trhu ve výrobě hliníkových plechovek. Myslím si,
že to hovoří o zdravém jádru společnosti
nejen ohledně finanční stránky, ale samozřejmě i výhledu do budoucna. Za její
dosavadní působení na trhu se postavilo
celkem 28 výrobních linek po celém světě
a naše pobočka bude mít tedy linku č. 29.
Vše hovoří o tom, že CanPack je opravdu
silným hráčem na trhu, který rychle roste
a je schopen každý za rok otevřít novou
pobočku, zajistit ji všemi zdroji a začít
uspokojovat požadavky zákazníků. Jen
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pro informaci, náš největší zákazník pro
stříbrský závod je v tuto chvíli Plzeňský
Prazdroj.
Druhým důvodem je to, že společnost
nabízí svým zaměstnancům možnost poznat nejmodernější technologie. Nová linka bude plně automatická a zajištěna nejmodernější technikou, která je dostupná
na trhu. Zaměstnanci mohou získat nové
znalosti a rozvíjet své dovednosti, zároveň
budou mít v budoucnu i možnost vycestovat do zahraničí do našich sesterských
závodů po celém světě a poznat tak jinou
kulturu v našich závodech.
Jako třetí hlavní důvod, proč jsem
se rozhodla nastoupit do společnosti
Canpack, bych ráda uvedla velice propersonálně orientovanou společnost. Naše
firma bude mít kolem 140 kmenových zaměstnanců. O své zaměstnance se snažíme
co nejlépe pečovat, ať už se bude jednat
o skvěle propracovaný systém mezd, bonusů i benefitů, tak zároveň i o budování
důvěry mezi našimi zaměstnanci a vedením společnosti. Pořádáme pravidelné
meetingy s našimi zaměstnanci a zjišťujeme jejich potřeby a přání, aby byli spokojení.
Co si myslíte, že přinese nová společnost
pro okolí?
Naše společnost se snaží být nejen dobrým zaměstnavatelem, ale i dobrým partnerem pro komunitu jako takovou. Společnost CanPack má vlastní nadaci, která
podporuje děti, sportovce, lidi v důchodovém věku či jiné znevýhodněné skupiny
obyvatel. Náš závod zatím nestojí, ale už
teď jsme podpořili několik lokálních spolků a institucí ve Stříbře a v okolí. Podpořili
jsme místní fotbalový tým TJ Baník Stříbro nákupem teplákových souprav, dále
jsme podpořili finančním darem Městské kulturní středisko, budeme se podílet
i na podpoře organizování Městského plesu, a také jsme koncem listopadu
2019 uspořádali zajímavou kulturní akci
na náměstí, která nás velice překvapila
hlavně svojí účastí. Do budoucna chceme
podporovat hlavně děti, sportovce a spolky.
Může nám říct něco o vizi společnosti?
CanPack je prozákaznicky orientovaná
společnost, a tímto směrem se chceme vydat i na lokálním trhu. Snažíme se našim
zákazníkům co nejvíce vyjít vstříc, přijít
s inovativním řešením. Jsme si vědomi
toho, že obal prodává výrobek, takže je
nezbytné, abychom byli za každých okolností flexibilní. Prostřednictvím vlastního
grafického studia a designerského odděle-

ní na centrále naší společnosti jsme schopni nabídnout zákazníkovi vždy nejlepší
řešení. Na druhou stranu se snažíme být
i dobrým partnerem pro životní prostředí. Podporujeme recyklaci nejen odpadu,
který vzniká při výrobě, ale i samotných
plechovek a veškerých obnovitelných
zdrojů. Hliník je nekonečně recyklovatelný materiál, což je příznivé pro životní
prostředí.
Co byste vzkázala stávajícím zaměstnancům a případným kandidátům ucházejícím se o práci?
Co se týká našich stávajících zaměstnanců, ráda bych jim prostřednictvím
tohoto článku poděkovala za jejich angažovanost během tréninku v sesterském
závodu v Polsku. Vím, že není lehké trávit
čas školením v zahraničí, bez rodiny a přátel. Zároveň doufám, že využijí stráveného
času mimo domov k nabytí nových zkušeností, které uplatní zanedlouho ve svém
novém působišti ve Stříbře.
Většina našich zaměstnanců je přímo ze Stříbra a okolí, a v tomto trendu
chceme i nadále pokračovat. Společnost
CanPack bude zaměstnávat pouze kmenové zaměstnance, nikoliv agenturní, což
se vymyká běžnému standardu většiny
firem ve Stříbře a blízkém okolí. Pro zaměstnance to bude určitě komfortnější,
když budou mít vedle sebe kamaráda
nebo souseda odvedle. Myslím si, že tento směr zaměstnávání může přitáhnout
i další kandidáty, kteří už jsou unaveni
automotive průmyslem, kde je většinou
i kolem 60% agenturních a povětšinou zahraničních zaměstnanců.
Na závěr bych chtěla pozvat všechny
kandidáty, kteří se zajímají o naši firmu
a chtějí vědět bližší informace, do naší
dočasné kanceláře v Plzni na adrese Sady
5. května 59. Také nás můžou kontaktovat
emailem či telefonicky prostřednictvím
níže uvedených kontaktů. Dále budeme
k dispozici na pravidelných schůzkách
na Úřadu práce ve Stříbře. A od května
pak již budeme v našem závodě ve Stříbře.
Ing. Eliška Romanova, HR Manager,
tel.: 725 719 769
e-mail: eliska.romanova@canpack.com
Ing. Monika Hauznerová, Dis., Recruiter,
tel.: 725 720 758
e-mail: monika.hauznerova@canpack.com
www.canpack.com/cz

placená inzerce
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hledáme
pokladní/prodavače
od 26 000 Kč
do

28 000 Kč

zástupce vedoucího
od 30 500 Kč
do

32 500 Kč + bonusy

Kontaktujte nás na tel.: 281 018 018 nebo e-mailem: nabor@penny.cz

naše penny teď může být i vaše penny!
připojte se
V PENNY se spolu vždycky domluvíme,
aby podmínky vyhovovaly i vám.
Nabízíme například tyto nadstandardní
zaměstnanecké výhody:

penny Stříbro
placená inzerce

• 5 týdnů dovolené
• Stravenky v hodnotě 90 Kč
• Penzijní připojištění
• Benefitní cafeterie

penny.cz
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Letní tábor Svojšín
Ninja akademie
忍者アカデミー
aneb

2020

nepromeškej nábor, na náš ninja tábor

Ninja akademie Svojšín

!!! TĚ POTŘEBUJE !!!

Ahoj kamarádi „budoucí Ninjové“! Je tu opět TÁBOR!
Prožijme opět společně nadcházející léto ve SVOJŠÍNĚ.

Během výcviku v Ninja akademii se naučíš používat ninjovské techniky, zdokonalíš se v logickém myšlení,
sportovních ak vitách, naučíš se pracovat v týmu, poznáš své okolí (historii a přírodu). Po závěrečné zkoušce
dostaneš určitou hodnost. A jakou? To už záleží jen na tom, jak budeš šikovný a jak dlouho se naší Ninja akademie
zúčastníš.
Neboj se a ukaž co je v tobě:

1. běh - střední úroveň: (Chuunin) – 15.7.-26.7.2020 cena: 4490,- Kč
2. běh - lehká úroveň: (Genin) – 26.7. - 1.8.2020 cena: 2990,- Kč
1. + 2. běh - těžká úroveň: (Jounin) – 15.7. - 1.8.2020 cena: 5990,- Kč

Celotáborová hra se letos
v jednotlivých bězích
neopakuje – volně na sebe
v bězích navazuje.
Celotáborová hra vychází
z japonského populárního
komiksu a následných
animovaných ﬁlmů.
22

Místo konání: LT Svojšín, Věkové rozpětí táborníků: 6 – 16 let, Ubytování: 2, 3, 4 – lůžkové chatky

Neseďte doma a přijeďte zkusit opět něco nového!

Informace o táboře a přihlášky:

www.tabor-svojsin.cz

RNDr. Lenka Strankmüllerová
email: strankmullerova.lenka@seznam.cz
Na Vinici 1328, 349 01 Stříbro
tel.: 603 271 158

Jaroslava Průchová
(obchod Vůně domova
pro kinu - Stříbro)

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

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

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

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

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

2

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

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

2

Vážení čtenáři,
nastává období, které je pro realitní obchody nejpříznivější. Pokud se tedy rozhodujete, zda prodat teď nebo
později, myslím, že nejlepší řešení je udělat to teď. Prodejní ceny jsou pořád vysoké, úvěrové podmínky v
bankách po loňském propadu trochu zmírnily, ale úroky už asi klesat nebudou (pravděpodobně spíš naopak).
Navíc investice do nemovitostí je pořád dobrým řešením pro ty, kteří přemýšlí, jak uspořené peníze nejlépe
zhodnotit. Možná jste si všimli, že naše nabídka nemovitostí na prodej je minimální. Je to jednak kvůli velké
poptávce po nemovitostech (tomu odpovídají stále vysoké ceny), ale také proto, že se na nás obrací klienti i s
prosbou, že chtějí prodat, ale nechtějí, aby se jejich nemovitost objevila v inzerci. I s tím umíme pracovat a
evidujeme poptávky po nejrůznějších druzích nemovitostí. Aktuálně máme mj. také zájemce o byt ve Stříbře,
který na koupi nespěchá, a tak by možná bylo výhodné uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě pro někoho,
kdo např. staví rodinný dům - měl by jistotu, kdy a za kolik byt prodá, a mohl by bydlet, dokud nebude dům
hotový.
Máte-li jakýkoliv problém nebo dotaz, neváhejte se na nás obrátit!
Hana Kubincová
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

Rod. dům (chalupa) Holostřevy, okr. TC

Rod. dům Stříbro, Husova

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

Rod. dům (chalupa) Olešovice, okr. TC

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

RD Horní Kozolupy - Vlčkov

Cena: 2.995.000,- Kč Cena: 3.290.000,- Kč Cena: 3.390.000,- Kč Cena: 3.490.000,- Kč

Rekreační chata Butov

Cena: 1.390.000,- Kč

Kom. objekt s byty Ostrov

Cena: info v RK

Byt 2+1 Stříbro, Záp. Předm.

Cena: 1.390.000,- Kč

Byt 2+1 Stříbro, Plzeňská ul.

Cena: 1.190.000,- Kč

Našim klientům nabízíme mimo jiné tyto služby:

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

Kompletní nabídku nemovitostí najdete na www.harvilla.cz
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Filmové postřehy Laca Kajaby
Milé a milí, naši návštěvníci,
co rádi chodíte do našeho kina, buďte vítáni i v nejkratším měsíci (letos výjimečně
o den delším) při malém povídání o filmech.
Film Malé ženy je adaptací knihy,
tak namátkou ze čtenářského deníku náruživé čtenářky lze vybírat:

„Malé ženy od autorky Louisy May
Alcott jsou jednou z těch knih, kterou si
buď po několika stránkách zamilujete,
nebo je odložíte a už se k nim nikdy nevrátíte. Je to román, který loudí z žen romantické představy, bojovnou náladu, soucit i
slzy. Osudy čtyř sester Marchových, z nichž
každá je jiná, a přesto jsou si tak podobné.
Bláznivě romantické představy o životě
Meg, nezávislost a spisovatelské ambice
Jo, nenápadnost dobré duše rodiny Beth
a nakonec nejmladší rozmazlený miláček
Amy. Občanská válka, chudoba, radosti
i starosti všedních dní. K tomu jeden bohatý, pohledný, charismatický a přátelský
mladík v sousedství. To jsou základy příběhu, jehož kouzlo netkví v poutavém vyprávění pouhých sledů událostí v životech
jednotlivých aktérek, ale především v psychologickém vykreslení dívek, jejich myšlenek, snů a ambicí. Rozhodně lze knihu
doporučit všem ženám, které nechtějí číst
plytké romantické příběhy, ale zajímají je
hrdinky, které mají podobné sny i trápe-

ní, jako jsme měly, či budeme mít někdy
v budoucnu všechny. Ideální knížka
na dovolenou, nebo k léčení podzimní
chřipky. Jednoduše kniha psaná ženou
pro ženy a vůbec nevadí, že na konci
19. století. Malé ženy chodí po světě
i dnes…“
Román už byl zfilmován v roce 1994 (režie Gillian Armstrong, USA), ale i současná verze autorky a režisérky Grety
Gerwig čerpá nejen z díla L. M. Alcott
a klasických románů, ale zároveň se v autorčině alter ego Jo Marchové odráží i její
fiktivní život. V podání Gerwig se oblíbený příběh sester Marchových stává nadčasovým a velice aktuálním. V rolích Jo,
Meg, Amy a Beth Marchových se objeví
Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence
Pugh a Elize Scanlen; v roli tety March
známá Meryl Streep.
Film měl americkou premiéru 25. 12.
2019, českou 30. 1. a stříbrskou 11. 2. 2020
„Dnes už není ani tak zajímavé vidět
záběr natočený z dronu, jako spíš dron,
který takový záběr natáčí. To, co se děje
za kamerou, je zajímavější. Jasně, je to
technická hračka, ale je sexy. V Modeláři
pracujeme s drony unikátním způsobem
a to nejen na české poměry,“ říká režisér
Petr Zelenka o svém nejnovějším filmu
Modelář.
Rejža sleduje vznik prosperující firmy
a půjčovny dronů, mezi jejíž klienty patří
prezidentský kandidát, výtvarníci pořádající happeningy apod. Drony ve filmu monitorují i větrné elektrárny nebo sprejují
ze vzduchu Petřínskou rozhlednu. Divák
se podívá také na závody dronů - sport budoucnosti, v němž jsou Češi velice úspěšní, nebo módní přehlídku, kde drony nosí
luxusní kabelky. Jedním ze dvou hrdinů
filmu je chemik Pavel, zvídavý člověk
a vynikající letecký navigátor. Protipólem
Pavla je majitel firmy, přezdívaný Plech,
ve volném čase rapper, zdánlivě divoch
a provokatér. Drony jsou pro tyto dva bývalé spolužáky ze střední školy propustkou do mnoha oblastí lidského konání,
kam by se jinak nepodívali. Situace ve firmě se však začne komplikovat, když chce

jeden z hrdinů dron využít k něčemu úplně jinému.
„Tento příběh je psychologický thriller.
Sledujeme velice zajímavou profesi: firmu
na pronajímání dronů pro natáčení dokumentárních záběrů ze vzduchu. Toho
bohatě využijeme i ve filmu samotném,
bude zde nejen mnoho záběrů z dronů, ale
i na drony. Nejen proto půjde o velice akční film,“ říká režisér.
Jinak ze zákulisí natáčení:
- Jiří Mádl se kvůli roli Plecha musel naučit rappovat. Jeho role našla předobraz
v českém rapperovi Katovi, který se podílel i na hudbě k filmu.
- Casting na tento film trval více než
2 roky.
- „Největším nepřítelem filmařů je tradičně čas a nestálost počasí. Ale nějak jsme
to zvládli. Naopak drony fungovaly lépe,
než jsem čekal, po technické i umělecké
stránce. Honza Dojčán, hlavní operátor
a spolumajitel firmy Jamcopters, sice začal
po letech zase z nervozity kouřit, ale těch
pár desítek cigaret rozhodně stálo za to“
dodal rejža.
Film má českou a slovenskou premiéru
6. 2. a 8 dní poté, 14. 2., má stříbrskou premiéru.
Současná silná vlna tuzemských romantických komedií se rozrostla o další položku. V loňském roce, převážně
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které nestihli vykoupit kšeftaři. Výmluvným příkladem toho byl Sluha dvou pánů
uváděný kdys v Národním, kde se lístek
do předních řad v ceně cca 1000,- Kč nabízel na Aukru za cenu 4000,- Kč a výše :-((,
pozn. LK), jak se pitvoří, ksichtí a padají
v zájmu scénáře, co je pakárnou na úrovni
pubertální fantazie, je zkrátka nepříjemné.
Zase na to přijde spousta lidí a zase to bude
mít slušnou sledovanost, ale inteligentním
mainstreamem s alespoň trochu vyspělejší
komediální úrovní to fakt nezavání. Ještě

v srpnu a v pražských lokalitách natočil Petr Zahrádka dle vlastního scénáře
příběh s výmluvným názvem Chlap
na střídačku, v hlavní roli s Jiřím
Langmajerem. Jeho sukničkářský hrdina
se ocitne v situaci, která vypadá zprvu pohádkově. Patnáct let vdaná Zuzana (Ivana
Chýlková) jednoho dne zjistí, že má její
manžel Jiří delší dobu poměr s jinou ženou. Zuzana neváhá, rozhodne se svou sokyni Lenku (Lucie Žáčková) navštívit a učinit jí tak trochu netradiční návrh. Její plán
je přímo skandální. Navrhne jí, aby si péči
o Jirku rozdělily a udělaly z něj tak chlapa na střídačku. Lenka po prvotním šoku
souhlasí a obě ženy postaví Jirku před hotovou věc. Co se všem zdá zpočátku jako
perfektní plán, kdy je Jirka jeden týden
s manželkou, druhý s milenkou, se nakonec může stát pro všechny tři pořádnou
noční můrou… Další romantická zhůvěřilost.
Když už platící diváci (někdy…) nemají
vkus a udělali hit v podstatě ze všech českých romantických komedií posledního
roku bez ohledu na jejich úroveň (namátkou Strážmistr Topinka, Doktor Martin,
Přes prsty...), mohli by projevit nějakou
soudnost alespoň herci. Jenže money talks
aneb složenky (krávy zelený...) se platit musí. A tak se tyhle břečky se scénáři
vytaženými z prstu budou dál ve velkém
točit dál. A to prostě bolí. Protože vidět
špičkové herce (že jsou skutečně špičkoví,
uvidíte jen v divadle, když seženete lístky,
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že Román pro pokročilé, Špindl 2 a Ženská
na vrcholu nasadily laťku tak nízko, pak
i průměrná variace na nadržené vejdělkárny nevyznívá jako největší peklo světa.
Jestli kecám nebo ne, uvidíte v české premiéře 13.2. a u nás 25.2. (my postarší to
pamatujeme jako Vítězný unor, že ? :-)),
pozn. LK)
Tak na shledanou příště!

Laco Kajaba

Doplňte citát od Karla Čapka: Na světě nejsou nejkrásnější věci, ale ..... viz tajenka.
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V sekci program kina můžete provést rezervaci.

2. 2. Ne
6. 2. Čt
11. 2. Út
14. 2. Pá
15. 2. So

10.00 				

CESTA ZA ŽIVOU VODOU

FANTASY POHÁDKA - NORSKO 			

19.00 				

99 min		

Vstupné 130,-Kč

PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST

Přístupnost od 15 let
ROMANTICKÝ - ČR, SK				107 min		Vstupné 120,-Kč

19.00 				
MALÉ ŽENY
					
DRAMA, ROMANTIKA - USA - titulky 		

19.00 		

		

99 min

Vstupné 120,-Kč

MODELÁŘ

Přístupnost od 12 let
PSYCHOLOGICKÝ, THILLER - ČR 			

109 min		

Vstupné 130,-Kč

10.00 				TLAPKOVÁ PATROLA:
					VŽDY VE STŘEHU

ANIMOVANÝ - USA 					65 min		Vstupné 120,-Kč

17. 2. Po
18. 2. Út
20. 2. Čt

19.00 				FANTASY ISLAND
Přístupnost od 15 let
HOROR, DOBRODRUŽNÝ - USA - titulky

		

120 min		

Vstupné 120,-Kč

14.00 				VLASTNÍCI
Přístupnost od 12 let
KOMEDIE, DRAMA - ČR

				

96 min		

Vstupné 60,-Kč

118 min		

Vstupné 120,-Kč

19.00 				JUDY

Přístupnost od 12 let
HUDEBNÍ, ŽIVOTOPISNÝ, DRAMA - VB - titulky

23. 2. Ne

10.00 				

25. 2. Út

19.00 				

SUPER MAZLÍČCI

ANIMOVANÝ - NĚMECKO				89 min		Vstupné 120,-Kč

CHLAP NA STŘÍDAČKU

Přístupnost od 12 let
KOMEDIE, ROMANTIKA - ČR				120 min		Vstupné 130,-Kč

VYUŽIJTE MOŽNOSTI PŘEDPRODEJE V MKS - KINĚ SLAVIA STŘÍBRO
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SOUHRN AKCÍ NA ÚNOR 2020
1. 2.

20.00 - MĚSTSKÝ PLES - host večera INFLAGRANTI

5. 2.

17.00 - FOTOKLUB STŘÍBRO - VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ - vernisáž

8. 2.

19.00 - BONACHA - předpremiéra filmu JANA A. VÁCLAVA			

KINO SLAVIA

9. 2.

15.00 - DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ

			

KD

10. 2.

20.00 - PARTIČKA NA VZDUCHU

			

KD

16. 2.

15.00 - PLZEŇŠTÍ HELIGONKÁŘI - taneční odpoledne /ne/jen pro seniory		

KD

22. 2.

21.00 - AK - SERGEI BARRACUDA, PASTOR, DJ BUSSY

BESEDA

22. 2.

20.00 - RYBÁŘSKÝ PLES - hraje AMATI BAND

25. 2.

09.00 - MASOPUSTNÍ PRŮVOD MĚSTEM

			

ZŠ MÁNESOVA

28. 2.

20.00 - POKÁČ - host PAVEL ČADEK

			

KD

29. 2.

19.30 - OSTROSTŘELECKÝ PLES!

29. 2.

20.00 - DISCO PLES - UMAKART A HALLOGEN SLAVÍ 30 LET

do 27. 3.

				
		

			
			

			
		

- STÁLE PROBÍHÁ VÝSTAVA - VÁŽÍM, VÁŽÍŠ VÁŽÍME			

KD
KNIHOVNA

KD

BESEDA
KD
MUZEUM

MĚSTSKÉ TRHY dne: 13. 2. a 27. 2. 2020
Připravujeme:
12. 3. CESTOPIS - TRÁVNÍČEK

		

KINO SLAVIA

14. 3. ENIGMATICKÉ VARIACE

		

KINO SLAVIA

25. 3. SETKÁNÍ SENIORŮ S VEDENÍM MĚSTA

KD

26. 3. SLAM POETRY 				

MUZEUM

9. 4. DIVOKÉ KOČKY - TRAVESTY SHOW

KD

Plesy v KD:
13. 3. ŠIBŘINKY
20. 3. PLES ÚNĚŠOVSKÉHO STATKU

Uzávěrka dalšího čísla je 15. 2. 2020
Příspěvky zasílejte na zpravodaj.stribro@seznam.cz
Omlouváme se těm, jejichž příspěvky se už do zpravodaje nevešly, není možné všechny zařadit.
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