str. 18
Tříkrálový koncert ZUŠ

rok 2020, číslo 1										
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Mikulášská akce Rodinného centra Stříbro
V sobotu 7. prosince proběhla již druhá Mikulášská besídka pod taktovkou našeho rodinného centra. Zatímco minulý
rok byla jen komorní a pro pár dětiček,

letos jsme se rozhodli uspořádat větší akci
pro více lidí. Místem konání se stal klub
Castello a zájem ze strany rodičů byl velký.
Mikulášské veselice se zúčastnilo padesát

dětí s rodiči a dalšími členy rodiny, takže
se podařilo vytvořit opravdu skvělou atmosféru.
pokračování na str. 2
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pokračování ze str. 1
Během odpoledne vystoupily tanečnice z DDM pod vedením
Jitky Zaoralové, proběhla hra o ceny, soutěž o nejhezčí masku
a jako zlatý hřeb samozřejmě nechyběli Mikuláš, čert a anděl.
Děti dostaly balíčky a ti nejstatečnější si mohli dojít za čertem
pro bonbónky. Velký zájem byl, jako vždy, také o malování
na obličej, které je na našich akcích již tradicí. Věříme, že si všichni užili fajn odpoledne, a budeme se těšit na další akce, kde se
s vámi potkáme. Touto cestou chceme také poděkovat za spolupráci a vstřícnost panu Žďánskému a týmu z klubu Castello.
Všem občanům města Stříbro přejeme příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku hodně zdraví, spokojenosti
a pohody.
Na závěr připomínám, že informace o provozu centra v prosinci a lednu a také o novém rozvrhu najdete na našem webu
http://rc-stribro.cz/ a na FB stránce Rodinné centrum Stříbro.

Za RC Stříbro Zuzana Skálová

Osobnosti města Stříbra
Na prosincovém jednání zastupitelstva města bylo z rukou starosty Martina Záhoře a místostarosty Karla Lukeše oceněno
pět významných stříbrských osobností.
Plaketu 1. stupně obdržel:
Pan Miloslav Souček,
někdejší

velmi

úspěšný

motokrosový

závodník a organizátor motokrosových
akcí. Během své sportovní kariéry získal
mimo jiné 4x titul mistra Československa,
obsadil celkové 3. místo v seriálu mistrovství Evropy ve tř. do 250 ccm a celkové
4. místo v seriálu mistrovství světa
ve tř. do 500 ccm.

Pan Václav Krob,
zakládající

člen

hornického

spolku

ve Stříbře. 18 let provádí návštěvníky města ve štole Prokop bez jakéhokoliv nároku
na odměnu. Držitel mnoha významných
hornických

ocenění.

Plaketu

obdržel

také za událost z 14. listopadu 2019, kdy
při obvyklé prohlídce objednané ZŠ Nezvěstice 2x zkolaboval student. Pan Krob
jako bývalý báňský záchranář se plně
osvědčil a dotyčnému zachránil život.
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Plaketu 2. stupně obdržel:

Pan Vojtěch Petráň,
milovník fotbalu a dlouholetý fotbalový
činovník. I přes vážné zranění s trvalými následky zůstal fotbalu věrný. Byl postupně vedoucím týmu žáků, přípravky
a dorostu stříbrského Baníku. Od roku
1978 do rodu 1995 působil jako člen
disciplinární komise krajského fotbalového svazu.

Pan Ilja Karásek,
dlouholetý

kulturní

pracovník,

který

ve Stříbře začínal na vojenské posádce
na PDA. Později se staral o kulturní život
obyvatel jako zaměstnanec Městského kulturního střediska ve Stříbře. Od roku 2011
byl také předsedou Sboru pro občanské záležitosti ve Stříbře. Tuto funkci opustil ke
konci roku 2019.

Pan Ladislav Jiránek in memoriam,
fotograf, který nechyběl téměř na žádné
významné akci ve městě. Se zápalem sobě
vlastním dokumentoval život ve Stříbře po
téměř 50 let. Od 70. let minulého století
vedl stříbrský HIFI KLUB a později se stal
zakládajícím členem stříbrského Fotoklubu. Ladislav Jiránek zemřel v říjnu loňského roku. Ocenění převzaly jeho vnučky.
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MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE
Slovo starosty
Vážené dámy, vážení pánové, milé děti,
příznivci města Stříbra,
další rok je za námi a společně vkročíme do roku 2020. Dovoluji si Vám, nejen
za vedení města Stříbra, ale i osobně popřát do nového roku mnoho úspěchů, ať
pracovních, studijních, tak lidských, více
klidu a pohody, osobní a rodinné štěstí,
mnoho lásky a porozumění a zejména
zdraví. Ať se Vám všem v následujícím
roce plní všechna přání a tužby. Za město Stříbro si moc přeji, abychom početně
rostli, mladí se vraceli po studiích k nám
zpět a vychovávali zde další generace, které budou hrdy na to, že jsou občané města
Stříbra. Jsem si jist, že celý tým zastupitelů a pracovníků, nejen Městského úřadu, ale i našich příspěvkových organizací
a obchodních společností, udělá vše pro
to, aby město vzkvétalo a bylo tím nejlepším místem pro náš život. Tímto jim chci
poděkovat za práci, kterou v roce 2019
odvedli, protože bez jejich podpory a aktivity by vedení města, byť sebelepší, nedokázalo skoro nic. Slova díků nepatří jenom
těmto, ale též všem spolkům, občanským
sdružením, místním firmám, podnikatelům, živnostníkům a občanům města
za podporu, činnost, kterou zde vykonáváte, a za to, že zde společně žijeme.
Moc děkuji.
S úctou Martin Záhoř
Dovolím si též malinko okomentovat
měsíc prosinec a následně výhled činnosti do dalších měsíců. Prosinec není pouze
měsícem oslav a svátků, kdy jsme se všichni setkávali a snažili jsme se trochu ubrat
na tempu a užívat si. V rámci radnice je
to období, ve kterém se schvaluje nejdůležitější dokument pro rok 2020, a tím je
rozpočet města. Ten byl na Zastupitelstvu
města Stříbra 11. 12. 2019 úspěšně schválen. Pracujeme s cca 200 mil. Kč a je mírně schodkový, tento je ale kompenzován
volnými, naspořenými prostředky. Mohu
říci, že je vyloženě prorůstový a obsahuje již dlouho zmiňované a připravované
akce, které tímto zastupitelé podpořili
pro realizaci v roce 2020, např. Bytovou
zónu za stadionem (nyní je obsazeno cca
25 pozemků ze 42), propojení ulic Jabloňová – Májová, propojení náměstí přes
Svatováclavskou lávku na TJ Baník Stříbro, dokončení rekonstrukce Vodičko-
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vy ul., opravu radnice, opravu schodiště
v ul. Husově, opravy památek, projektovou činnost atd…. jenom pro Vaši představu, jedná se o akce za zhruba 85 - 90
mil. Kč, do toho není započítána činnost
SMMS, kde jsou opravy komunikací,
chodníků, veřejného osvětlení, údržba zeleně, správa budov, bytového fondu v objemu cca 38 mil. Kč, činnost Lesů města
Stříbra atd.... Plánů je hodně, ale i přecházejících akcí, které musí být dokončeny
např. MŠ Soběslavova, cyklostezka na Těchlovice, revitalizace kina atd.... Dovolím
si tyto akce nyní zmínit pouze rámcově
a budou postupně komentovány v průběhu roku tak, jak budou prováděny, zadávány a dokončovány.
Nesmím pro výstavbu zapomínat
i na další, neopomenutelné činnosti města, kterých se též dotýká rozpočet města
a mezi které patří např. sociální záležitosti,
finanční podpora spolkům a sdružením,
sportu (cca 5 mil. Kč) a též kultura. Budeme se snažit určitě pořádat a podporovat
více akcí byť i v jiném konceptu, ale bez
řádné propagace nezajistíme návštěvnost a veřejné prostředky budou ne zcela
hospodárně využívány. Po určité diskuzi
došlo k dohodě, kdy budou všechny termíny akcí města a předvídatelné činnosti
spolků a dalších subjektů shromažďovány
v rámci MKS Stříbro. Bude vytvořen termínový kalendář, který bude zveřejněn
na webových a facebookových stránkách
města, na vývěskách a v rámci Stříbrského
zpravodaje. Budeme se snažit, aby akce,
minimálně městské, nešly termínově proti
sobě. Co se týče zpravodaje, stávající model distribuce se moc neosvědčil, Rada
města Stříbra rozhodla, že se vrátíme
od února k původnímu, léty osvědčenému
konceptu prodeje na stáncích a bude nadále volně ke stažení v elektronické podobě na webových stránkách města.
Z mnoha činností a rozhodnutí vyberu namátkou záležitost, která se dotýká
našich seniorů, nejenom těch, kteří bydlí
v městských domovech s pečovatelskou
službou. Vedení města rozhodlo, že místnost klubu bude pro naše seniory otevřena bez omezení tak, aby se mohli setkávat
nejen a pouze při kulturních akcích. Vybavili jsme klub novým televizorem, bude
zde bezplatná veřejná Wifi, senioři zde budou moci posedět s rodinnými příslušníky

atd. Očekáváme též jejich podněty, kterými bychom činnost klubu mohli podpořit.
Tyto pravidelně dostáváme na schůzkách
se seniory, popř. se spolky zdravotně handicapovaných.
Jsem opravdu osobně moc rád, že
v rámci města jsou velice aktivní i místní
firmy a podnikatelé. Nechci nikoho opomenout, ale dovolím si vyzdvihnout několik záležitostí, které oslovily více občanů.
První akce, která doslova přeplnila náměstí, byla záležitost firmy Canpack a její
promo záležitost s „Krampusáky“. Jsem
si jist, že takovou účast nikdo nečekal.
Druhá firma, které bych chtěl tímto poděkovat, je firma Kermi, která v rámci akce
rozsvícení vánočního stromu na náměstí
uspořádala charitativní sbírku, jejíž výtěžek cca 35 000 Kč, bude poskytnut místnímu stacionáři ve Stříbře. Dlouhodobě
též podporuje město firma RSF. Podporují
nás i další, jejichž jména jsem nezveřejnil,
za což se omlouvám, ale moc jim ještě jednou děkuji za spolupráci.
Na závěr článku musím pochválit
větší vstřícnost a spolupráci se zástupci
Římskokatolické církve, kteří po nástupu
nového pana faráře p. Martiše pořádali
v uplynulém období několik pěkných
akcí. Doufám, že tento trend bude pokračovat. Když jsem se dostal k otázce církve,
musím občanům města sdělit, že po 450
letech jsme opět vlastníci kostela sv. Petra.
S pozdravem
Martin Záhoř, starosta města
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Z jednání zastupitelstva 20. 11. 2019
Na začátku jednání bylo přítomných 13
zastupitelů, jeden přišel v průběhu.
V úvodu složil slib zastupitele Pavel
Herbst, který nahradil Václava Votavu,
který z funkce odstoupil.
Následně zastupitelé jmenovali nové
předsedy výborů zastupitelstva. Konkrétně finančního výboru, kterému nově předsedá Miroslav Šimek, výboru pro sport,
kulturu a volnočasové aktivity, kde usedl
Daniel Baxa a výboru pro veřejný pořádek
a bezpečnost občanů, kam zastupitelstvo
zvolilo za předsedu Davida Holečka.
Následně proběhla kontrola plnění
úkolů.
Zastupitelstvo poté
Vzalo na vědomí:
Návrh rozpočtu na rok 2020
Schválilo:
Všechny navrhované majetkoprávní úkony. Například prodej 20 stavebních parcel
v bytové zóně „Za Stadionem“ nebo prodej pozemků společnosti Lidl za jejich stávající prodejnou pro její budoucí rozvoj.

Zahájení a realizaci úpravy komunikace
ve Vodičkově ulici.
Ocenění členů a tajemníků výborů a komisí.
Udělení finanční odměny pro Martina Záhoře za vedení Hospodářsko-investičního
odboru města.
Rozdělení kompetencí působnosti mezi
uvolněné zastupitele, neuvolněného místostarostu a radní města.
Pověřilo:
Starostu města k hlasování dle vlastního uvážení na 61. Valné hromadě Vodohospodářského sdružení obcí západních
Čech.
V závěrečné diskusi s občany si veřejnost stěžovala na nepořádek u kontejnerů
na tříděný odpad na Kostelním náměstí.
Starosta města odpověděl, že tento problém neustále řeší Správa majetku města
Stříbra a není to jen otázkou Kostelního
náměstí. Podle jeho slov záleží především
na samotných obyvatelích, kteří zde od-

pad ukládají. Vedení města se podle něj
bude problémem dále zabývat.
Lidé se následně dotazovali na alternativní možnosti hrazení svozu odpadu. Zde
odpovídal místostarosta Karel Lukeš, že
pro Stříbro je současný systém nejpřijatelnější. Zdůraznil také, že poplatek
za odpad je za celý systém, tedy za odvoz komunálního odpadu, kontejnery
za tříděný odpad, kontejnery na BIO
odpad nebo za bezplatné využívání
sběrného dvora. Podle jeho slov město nebude zatím navyšovat poplatek
za odpady, přestože se náklady pro město
zvyšují.
Padali také dotazy, zda město nezvažuje
vyblokování části parkovacích míst v historickém centru města pro rezidenty. Starosta ujistil přítomné, že tento problém intenzivně řeší, ale rezidenční parkování by
podle jeho slov problém nevyřešilo. Město
se snaží vytipovat další prostory pro parkování poblíž náměstí.
Marcela Nováková a David Blažek

ZPRAVODAJ OPĚT V PRODEJI NA STÁNCÍCH!
Vážení čtenáři Stříbrského zpravodaje, více než půl roku jsme se ze všech sil snažili distribuovat tento měsíčník
do schránek zájemců zdarma. Bohužel jsme nebyli schopni zajistit, aby se vždy dostaly výtisky k rukám čtenářů. Vedení
města se proto rozhodlo, že se vrátíme k dřívějšímu a osvědčenému modelu prodeje. Cena zůstane 10,- Kč a od února
byste měli zpravodaj najít ve všech původních prodejních místech. Samozřejmě, bude i nadále možné si ho stáhnout
na stránkách města v elektronické podobě.
David Blažek
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Dobrovolný svazek obcí Stříbrský region
Rekonstrukce drobných sakrálních památek obcí - křížků
Dobrovolný svazek obcí Stříbrský region začal v roce 2017 s mapováním drobných sakrálních památek - křížků a kapliček ve svých členských obcích. Na základě
těchto zjištění se starostové obcí a měst
dohodli na opravě vytipovaných křížků.
Celkem se jednalo o osm obcí - Benešovice, Erpužice, Kladruby, Kostelec, Kšice,
Stříbro, Sulislav a Zhoř.
Obce navrhly na opravu celkem14 křížků - v Benešovicích dva, v Erpužicích dva
(Malovice, Blahousty), v Kladrubech tři
(2x Milevo, Vrbice), v Kostelci dva (Popov,
Nedražice), ve Kšicích jeden (Lomnička),
ve Stříbře jeden (Jezerce), v Sulislavi jeden
a ve Zhoři dva.
Z tohoto důvodu byla v roce 2018 podána na Krajský úřad Plzeňského kraje
žádost o dotaci z Programu stabilizace
a obnovy venkova - integrované projekty
na opravu sakrálních památek na území
Stříbrského regionu.
Žádost byla schválena a obdrželi jsme
dotaci ve výši 343.000,- Kč, tj. 60 % z celkových nákladů na obnovu. Celkové náklady na opravu všech křížků byly vyčísleny částkou 572.650,- Kč.

Z vyhlášeného výběrového řízení vyšel jako vítěz p. Karel Granát, osvědčený
restaurátor. Ten obcím předložil návrhy
oprav, které si starostové odsouhlasili,
a práce mohly začít.
Některé křížky bylo nutno odvézt
do restaurátorské dílny k rozsáhlejším
opravám, některé byly opraveny přímo
na místě. Do konce října byly všechny
křížky zrestaurovány a opravené předá-

Kšice - Lomnička

Stříbro - Jezerce
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ny starostům. Vhodnou úpravou došlo
k zachování drobných památek, které jsou
nedílnou součástí obcí a důstojnou připomínkou jejich historie.
Na drobné sakrální památky Stříbrského regionu se můžete podíval na webových stránkách https://pamatky-dso-stribrsky-region.webnode.cz.
Lenka Albertová

Erpužice - Malovice

Zhoř
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MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE
Dobrý den, dnes se opět a podrobněji
podíváme na problematiku, kterou se MP
Stříbro zabývá v poslední době víc a víc,
a sice na černé skládky. Povíme si, co jsou
černé skládky, co dělat ve chvíli, kdy nějakou takovou skládku objevíte, také co vás
čeká, pokud nějakou takovou skládku založíte, a jak správně odkládat odpad, aby
vás postihy mohly nechat chladnými.
Co je černá skládka?
Nemá v zákoně přesnou definici, ale
většina z nás si jistě dokáže představit, jak
taková skládka vypadá, i bez toho, že bychom ji viděli. Nejlepší definice je v tomto
případě „místo, kde dochází k nelegálnímu odkládání odpadů“.

kovou skládku zakládá nebo k ní přidává,
je nejlepší dotyčného vyfotit, případně nafotit alespoň vozidlo, ve kterém dotyčný
na místo přijel. V případě, že se jedná
o větší černou skládku, je možné ještě nahlásit její existenci české inspekci životního prostředí.
Jaké hrozí postihy
Za založení černé skládky hrozí viníkovi pokuta. V případě, kdy tuto pokutu
uděluje městský úřad, je maximální částka, kterou může dělat 50 000,- Kč, pokud
ale pokutu uděluje Česká inspekce život-

ního prostředí, částka se může vyšplhat až
k 1 000 000,- Kč.
Závěr
Co napsat na závěr? Snad jen požádat
všechny, aby si sáhli na srdce a už kvůli
generacím, které přijdou po nás, odkládali
odpad, jak se sluší a patří, protože to, v jakém stavu zanecháme krajinu kolem nás,
je naše vizitka.

Michal Záprt, strážník Městské policie

Jak správně ukládat odpad
Třídění odpadu je již v dnešní době zažitou věcí, takže kam ukládat plasty, sklo
a papír, myslím není potřeba rozepisovat,
ale co třeba elektronická zařízení nebo
stavební suť? Sběrný dvůr města Stříbra
přijímá většinu tohoto odpadu pro občany
města Stříbra bezplatně, můžete zde uložit
odpad objemný (např. starý nábytek, koberce i lina), nebezpečný (sem patří např.
barvy a obaly od nich, ředidla, oleje, léky
atd.) a samozřejmě je zde i možnost uložení plastů, skla, papíru a rostlinného odpadu. Je zde nabízen i zpětný odběr starých
elektrozařízení, jako jsou lednice, monitory, TV, žehličky atd. Sběrný dvůr města Stříbra se nachází v prostoru bývalých
kasáren - výpadovka na Tachov - poslední
vjezd ve směru od Stříbra na Benešovice.
Další odpad, který často nacházíme, je
stavební odpad, i pro ten má Stříbro místo, kam jej mohou občané složit bez obav
z postihu. Jedná se o recyklační centrum
společnosti AZS 98, do kterého se dostanete podobně jako do sběrného dvora,
po výjezdu ze Stříbra směr na Benešovice
je to hned první odbočka vlevo.
Co dělat při nálezu černé skládky?
Ve chvíli, kdy narazíte na černou skládku, nejlepším řešením je nahlásit tuto
skutečnost na městském úřadě nebo právě taky na Městské policii Stříbro, která
poté postoupí informaci o skládce právě
úřadu. Pokud přistihnete někoho, jak ta-
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STŘÍPKY HISTORIE
Stříbrských 100 let (část 23.)
3. srpna 2009 - uspořádali zaměstnanci
podniku ALCOA Stříbro demonstrativní
„Pohřeb firmy” (foto č. 1). Podnik totiž
uzavřel stříbrskou pobočku a zaměstnance (cca 2000 lidí) propustil.

2009 - na poli za ulicí „V Lipkách”
byly instalovány fotovoltaické panely (viz
foto č. 2 - z 24. 8. 2008). Následně bylo
ke stejnému účelu zabráno v prosinci 2009
bývalé vojenské cvičiště vlevo od silnice
na Milíkov. Vznikla tak v tu dobu největší sluneční elektrárna v České republice
s kapacitou 13 MW.

4. 6. 2010 - se na dům čp. 644 v Hradební ulici zřítila část hradební zdi (viz
foto č. 3).

10. - 12. září 2010 - se ve Stříbře konalo
14. Setkání hornických měst a obcí České
republiky (viz obr. 4).

16. 4. 2011 - v podkrovních prostorách
městského muzea byly zpřístupněny nově
vybudované prostory přednáškového sálu
(viz obr. 5).

9
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2011 - U příležitosti konání olympijských her v Londýně v roce 2012 projížděl Stříbrem 21. června 2011 propagační
autobus „Žijeme Londýnem” (viz obr. 6).
8. 8. 2011 v 08:37:53 hod. (l.č.) - Byla
zahájena demontáž morového sloupu
(viz obr. 7). Postupně byly sejmuty všechny skulptury (včetně centrálního hlavního
sloupu) a předány do péče restaurátorů.
Celá sanační akce byla ukončena 1. 6.
2015 ve 12:29:47 hod. (l.č.) zpětným osazením poslední sochy (v tomto případě
jediné repliky) sv. Rosálie.
11. října 2011 - 450 let starý renesanční
most ve Stříbře se stal motivem zlaté mince, kterou Česká národní banka 11. října
2011 uvedla do oběhu (viz obr. 8). Pamětní
mince byla vytvořena podle návrhu akademického sochaře Zbyňka Fojtů. Nominální hodnota zlaté mince je 5 000 korun
a prodejní je více než trojnásobná. Jde
o 22. zlatou minci, kterou ČNB za 11 let
v rámci tří cyklů vydala. Mosty v České republice, jichž banka do roku 2015
vydala deset, jsou po české architektuře
a technických památkách právě tím třetím
cyklem. ČNB vydala 10 000 zlatých mincí
s mostem ve Stříbře, za něž platí prodejci 15 753 korun (běžná kvalita) a 16
153 korun (špičková kvalita). Obsahuje
půl trojské unce zlata, tedy 15,55 gramu,
a dále jsou v ceně zahrnuty náklady spojené s výrobou mince.
František Samec, leden 2020
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Hornická historie - Důležitým hornickým označením je hornická uniforma
Opět, celkově již potřetí, se vracím
k doplnění údajů o vzniku a používání
hornických uniforem (kytlí), jak v Čechách, tak Sasku, Prusku, Uhersku, Tyrolsku a jinde. Objevováním nových dokumentů docházím k novým skutečnostem,
které postupně tvoří obraz doby minulé.

1910 starý horník

1794 horník

Vídeň, 14. srpna 1849 - Nařízení o uniformách pro státní zaměstnance
Aby byl státní zaměstnanec rozpoznatelný už podle svého zevnějšku, když
ve své funkci vystupuje během slavnostních příležitostí, nebo při vykonávání
příslušných služebních povinností na úřadech, nebo přijde do služebního kontaktu s publikem v místě služby nebo mimo
něj, je v uvedených případech povinován

k nošení uniformy. Mimo ně je mu nošení
uniformy povoleno. Pro dosažení požadované jednotnosti byly vydány níže uvedené předpisy:
§1 Uniformy státních zaměstnanců
jsou nošeny podle čtyř kategorií. Zařazení
do kategorií probíhá podle dietních tříd
stanovených na základě dietního schématu z roku 1807 a následných nařízení.
§2 Kabátec je pro všechny kategorie
z tmavě zeleného sukna; límec a klopy
jsou ze sametu a ve stejné barvě, s výjimkou první kategorie, kde se jejich barva liší
podle služebního odvětví.
§3 Zemské orgány nosí barvu centrálního orgánu, kterému jsou podřízeny.
§4 Kabátec má zaoblený stojáček měří-

cí vpředu po úhlopříčce jeden palec; horní
část dosahuje až k bokům a je uzavřena
dvěma řadami knoflíků, každá po osmi
knoflících. Ty jsou buď zlaté nebo pozlacené a je na nich císařský (dvouhlavý) orel.
§5 Límec a rukávy první kategorie mají
zlatou výšivku.
§6 S výjimkou první kategorie, ve které označení hodností odpadá, je hodnost
v jednotlivých kategoriích označena rozetami na přední části límce, atd.
§7 Kalhoty jsou ze sukna v barvě pruské šedi a při gala z bílé látky z ovčí vlny.
Obě varianty jsou bez lemů, vpředu
s rozparkem, dole zúžené, nosí se s punčochami a mají po obou stranách kapsy
na zapnutí. „Galakalhoty“ mají v prvních
třech kategoriích na bočním švu prýmek,
a sice v první kategorii široký dva palce, ve
druhé kategorii jeden palec široký dvojitý
prýmek, atd.
§8 V létě se mohou nosit kalhoty z bílé
nebo nebělené látky, nicméně stejného
střihu.
§9 Klobouk je po vzoru vojenského
klobouku obrácený, v první kategorii s bílými, atd.
§10 Rukavice jsou z bílé kůže.
§11 Jako poboční zbraň slouží kord. –
Jílec je ve středu rukojeti vykládaný perletí
a pochva je černě lakovaná. Na vnějšku
záštity je viditelný císařský orel. Kord se
nosí na zlatém opasku přes kabátec uniformy.
§12 Vesta je černá, z kašmíru (?) nebo
hladké hedvábné látky, s nízkým stojáčkem a řadou hladkých žlutých knoflíků,
která sahá až ke krku.
§13 Při běžné službě nebo na cestách
je dovoleno nosit čepici z tmavě zelené

1873 vlevo saský báňský úředník, vpravo český
horník ve slavnostních hornických uniformách
1920 hornická paráda

11

Stříbrský zpravodaj 1/2020
látky ve stylu takzvané Lagermütze. Mají
černou a zlatou zapletenou šňůru, rozetku s orlem a zlatý nebo pozlacený knoflík
s orlem.
§14 Během chladného a nepříznivého
počasí a stejně tak i na cestách je možno
nosit přes kabátec uniformy plášť (paleto)
z tmavě zelené látky s černým sametovým
límcem.
§15 Úředníci, kteří jsou jako zástupci
na služebním postu, se kterým se pojí vyšší zařazení než s jejich skutečnou služební
pozicí, jsou nejen oprávněni, ale dokonce
povinováni nosit po dobu trvání jejich
zástupu odznaky vyššího zařazení/vyšší
hodnosti.

hornická uniforma 50. léta 20. století
Kladensko

1794 horník

Horníci si v průběhu 19. století a začátkem 20. století pořizovali hornické uniformy (stejnokroje) u krejčích a kožešníků.
Nejznámější firmy jsou hlavně z Příbrami a okolí (Hořovicko). V Příbrami byla
v té době horní škola a Vysoká škola báňská. Odbornou praxi prováděli studenti
na příbramských důlních závodech.
V průběhu studia si většina studentů nechala ušít hornickou kytli. Např. J. N. Jonkes Příbram, tato firma na sukna existovala již ve 30. létech 19. století a o 100 let
později ještě v Příbrami existuje. Velkým
rozvojem hlavně dobývání uhlí se mimo
rudných revírů objevují uhelné (Ostravsko, Svatoňovicko, Žacléřsko, Mostecko,
Sokolovsko, Kladensko, Plzeňsko a další). Hornické uniformy se šijí v Ostravě,
např. firma Ad. Windholze nebo J. Weisera. Dále se také šijí ve Slaném, na Kladně
a v okolních obcích (Břetislav, Kuchyňka)
nebo u firmy Josef Pánek . V roce 1902
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např. inzeruje velký výběr hornických čepic kožešník Václav Rychta. V roce 1911
inzeruje Antonín Sekal z Kladna šití hornických uniforem pro úředníky a pro hornické spolky. A v roce 1936 inzeruje krejčí
Straka šití veškerých hornických stejnokrojů. Slavnostní stejnokroje úředníků
byly šity u pražských soukenických firem
včetně doplňků. Ve 40. létech 20. století šijí
na Kladně uniformy krejčí Rudolf Hlava
a Jaroslav Kotlář. V roce 1865 byla založena
v Libušíně krejčovská firma Hušákových,
která fungovala po několik generací. Tradice tohoto krejčovského závodu přetrvala až do 50. let 20. století, kdy z ní vznikla
po zestátnění Oděvní služba hl. města
Prahy, se závodem Horník a byla jediným
krejčovským závodem na šití hornických
uniforem v Československu. O uniformách první knížečku vydala Dr. O. Skalníková v 60. létech 20. století. S. Opasek

vydal v roce 2002 Heraldickou historii
hornických symbolů v Ostravě. Z evropských dotací publikovala o hornickém stejnokroji na Kladensku PaedDr. Z. Včková.
Rovněž v bakalářské práci se o hornickém
kroji zmínila Ing. A. Klímová a posléze
v rámci programu dotací vydal pojednání o hornických uniformách Karlovarský
kraj v roce 2011 pod názvem „Strategie
využití dědictví hornictví v regionu - Studie využití hornických krojů jako součást
kulturního dědictví pro rozvoj cestovního
ruchu na Sokolovsku“. Určitě i v jiných
publikacích se autoři zmiňují o oblečení
horníků v různých dějinných epochách,
přesto tyto knihy neobsáhly všechny informace o průběhu vystrojování horníků,
jak v českých zemích, tak okolních zemích. Tato kapitola mě osobně velmi zaujala, a proto jsem se rozhodl postupně ji
doplňovat na základě získaných listinných
dokumentů, a ne čekat, že možná někdy
v budoucnu se podaří shromáždit takové
množství informací, které bude plně postačovat pro vydání komplexní knihy.
Dnešním pojednáním končí celoroční
ohlédnutí za hornickou historií našeho revíru, za slavnou historií českého hornictví
a lidí, kteří tuto historii psali (horníci, hutníci, horní úředníci a další obory činnosti, bez nichž by hornictví nebylo hornictvím). Děkuji Vám za chvilku trpělivosti.
Další publikace o stříbrské historii již vyšla, myslím si, že by to mohl být i vhodný
vánoční dárek pro vaše blízké.
Zdař Bůh

Karel Neuberger
člen hornického spolku Stříbro

vrchní horní kapitán, horní mistr
a horní soudce
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SPOLKOVÝ ŽIVOT
Vepřekův sbor vystoupil ve Stříbře
V sobotu 7. prosince se ve Stříbře uskutečnil v kostele Všech svatých pod záštitou
starosty města M. Záhoře, Hornicko-historického spolku, MKS a Římskokatolické
farnosti ve Stříbře adventní koncert příbramského Vepřekova smíšeného sboru.
Původní nápad přišel od našeho kamaráda, příbramského horníka Ing. P. Milce,
který původně chtěl věnovat koncert svátku sv. Barbory, ale protože svátek vycházel uprostřed týdne, shodli jsme se, že by
to nebylo vhodné řešení, a proto jsme se
nakonec domluvili na sobotě. Členové pěveckého sboru si nejdříve v odpoledních
hodinách prohlédli naši historickou radnici, kterou jim ukázal sám starosta města
M. Záhoř, místo nemocného tajemníka
p. Strankmüllera. Poté navštívili na městské muzeum, kde prohlídku muzea si vzal
za své ředitel RNDr. Z. Navrátil. Oběma
pánům tímto velmi děkujeme. Pak se již
sbor vydal na obhlídku našeho kostela
a začaly přípravy na podvečerní vystoupení. Členové hornického spolku se
na koncert sešli ve slavnostních uniformách. I někteří členové pěveckého sboru
měli hornické uniformy. Zahájení provedl
ve svém božím stánku nový stříbrský farář. Zpívaly se adventní písně a hornické
písně k památce sv. Barbory a sv. Prokopa.
Města Stříbro a Příbram mají mnoho spo-

lečného. Města byla založena díky objevu
stříbrných žil, získala povýšení na královská horní města, až do 80. let 20. století se
v jejich lokalitě pořád dobývalo, nebýt objevu nerostného bohatství, nikdy by obě
města nedosáhla svého významu. Většina
přítomných navštívila naše město poprvé,
někteří z těch starších u nás dokonce sloužili na vojně. Naše město se jim velice líbilo a slíbili, že nás navštíví v dohledné době
opět. Doufáme, že koncert přispěl ke krásnému adventnímu sobotnímu podveče-

ru a návštěvníci si odnášeli skvělé dojmy
a zážitky. Zpívání se zúčastnili i starosta
města M. Záhoř s chotí a místostarosta
města K. Ticháček s chotí. Kostel Všech
svatých byl zaplněn.
Přejeme Vám všem krásné a pohodové
prožití adventních dní a vánočních svátků.
Naší další akcí je turistický pochod na
Silvestra.
Zdař bůh
Karel Neuberger

Mikuláš se svojí družinou u Slováků
I letos jak každý rok sešli se členové Obce Slovákov a příznivci 7. 12. 2019
na klubovně sv. Petra na terénu. Bylo
nás tolik, že jsme se pomalu ani nevešli
dovnitř. Maminky přinesly nádherné
pochutinky. Celou akci zpestřil divadelní soubor DIVOCH jako Mikuláš, čerti,

anděl, kteří rozdávali dětem za písničku
nebo básničku bohaté balíčky.
Největší pochutinou byly slovenské halušky s uzeným a zelím z 10 kg brambor,
které připravily p. Považancová, Chválová
a Petr Koncový s Ing. Milanem Němčanským.

Výbor
za účast.

děkuje

všem

přítomným
Ján Považanec
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Z NAŠICH ŠKOL A ŠKOLIČEK
Předvánoční střelecká soutěž se vydařila
Dne 15. 12. 2019 se na střelnici DDM
Stříbro již tradičně konala soutěž pro děti
do 12 let ve střelbě ze vzduchové pušky.
Akce se zúčastnilo 18 střelců. Soutěžilo se ve dvojicích dítě + rodič, 2 x 5 ran

na papírový terč s kruhy a 2 x 5 ran na padací terče. Výsledek obou soutěžících se
pak sečetl a rozhodl o pořadí.
A kdo byl nejlepší? 1. místo - Filip
Karvaš, 2. místo - Jakub Harančík, 3. mís-

to - Jakub Zdeněk Kejík. Gratulujeme!
Sláva vítězům, čest poraženým.
Za DDM Stříbro
Mgr. Klára Kastlová a Zdeněk Kastl

ZŠ Gagarinova - Planetárium
Dne 14. listopadu jsme my - třídy
5. A a 5. B, jely na výlet do Plzně, kde jsme
navštívily Techmanii a planetárium. Jeli
jsme zhruba hodinu autobusem. Techmanie byla jedna velká budova a naproti ní je
o něco menší planetárium. Hlavně jsme se
tam přijeli podívat na planetárium, pro-
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tože to probíráme ve škole, a v Techmanii
jsme byli jenom chvilku.
V planetáriu se mi nejvíce líbilo kino.
Byla to taková půlka velké koule a uvnitř
se promítalo. Po kině jsme měli hodinu na
to, abychom se podívali po celém planetáriu. V Techmanii se mi líbilo všechno.

Bylo tam také místo, kde se prodávají suvenýry.
Julie Le Khanh Huyen, 5.A
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ZŠ Gagarinova - Městská knihovna
V úterý 10. prosince jsme byli se třídou
v Městské knihovně Stříbro. Paní Alena
Brahová nám říkala, jaké vánoční tradice
měli naši předci. Potom vybrala jednoho z nás a ten šel rozkrojit jablko a byla
tam hvězdička. Pak si zavolala jiné dva
a ti pouštěli lodičky. Další spolužačka nám
předvedla, jak se hází bota za sebe. Mezitím venku začalo sněžit.
Tato návštěva Městské knihovny
se mi moc líbila a určitě jsme se dozvěděli
spoustu nových věcí. Děkujeme ☺
Nikol Haasová, 5.A

Na ZŠ Mánesova se soutěžilo
V letošním školním roce se opět
na ZŠ Mánesova uskutečnila vánoční soutěž 1. stupně. Tentokrát to bylo s tematikou „Ryba.“
Porota z celkového počtu 64 vystavovaných prací vybrala následující vítěze:
1. místo: Adéla Piksová, přípravná třída
2. místo: František Buba, 4. B
3. místo: Pavel Rabada, 1. A,
Tomáš Florus, 1. B,
Anna Miltová, 2. B
Všem účastníkům soutěže děkujeme.
Za 1. stupeň
Hana Klimešová

Tradice se mají dodržovat
Základní škola Mánesova se může již
několik let pyšnit spoluprací s některými
bavorskými školami, mezi které patří také
Grundschule Altenstadt an der Waldnaab
a Mittelschule Neustadt an der Waldnaab.
Tradičně se žáci partnerských škol setkávají několikrát do roka.
První setkání v novém školním roce
proběhlo 21. 10. 2019, kdy děti přivítaly
své bavorské kamarády u příležitosti výtvarných a sportovních aktivit.
Po úvodním seznámení ve školní tělocvičně vedly cesty mladších žáků německé i naší školy do keramické dílny. Zde
společnými silami děti vytvářely přívěsky
a vánoční ozdoby z hlíny. I když na nich
z počátku byla vidět nervozita, netrvalo
příliš dlouho a dílnou se ozývala kromě
češtiny a němčiny také angličtina. Žáci
mezi sebou vesele klábosili, pochutnávali
si na malém občerstvení, dokonce se sna-

žili předat kontakty.
Starší děti navštívily stadion TJ Baník,
ve kterém se uskutečnil turnaj v bowlingu
a kuželkách. Proti sobě se postavila čtyři

smíšená družstva. I zde si soutěžící hned
v úvodu vyměňovali kontakty k budoucí
komunikaci a procvičili své jazykové znalosti. Po vyhlášení výsledků doprovodili
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žáci své bavorské vrstevníky k přistavenému autobusu, kde se společně rozloučili.
Za vrcholné zakončení letošního kalendářního roku lze považovat koncert
partnerských škol v kostele Všech svatých
ve Stříbře. Nejen krásné tóny varhan,
houslí, žesťových nástrojů, flétny, klarinetu, kláves či kytary a ukulele, ale i dětské
hlásky pěveckých sborů nebo zastřené
tóny boomwhackerů se v podvečer 12. 12.
2019 rozléhaly v krásném prostředí stříbrského kostela. Společné muzicírování

škol - ZŠ Mánesova Stříbro, ZŠ Kladruby, GS Altenstadt/WN, MS Neustadt/
WN a MS Altenstadt/WN - se konalo již
po dvanácté. Rodiče, prarodiče, kamarádi
a přátelé školy, naladěni adventním časem
a milou atmosférou, si pobrukovali vánoční písně a koledy a vřelým potleskem
ocenili všechna vystoupení. Překvapeni
byli, když děti z Altentadtu zpívaly české
koledy česky. Stříbrskou školu zastupoval
opět pěvecký sbor pod vedením B. Červené a M. Erbesové, úspěšně vystoupili

i další žáci vedeni K. Kastlovou.
Po hodině a půl přišel na řadu přesun
do školní jídelny v Mánesově ulici, kde si
mohli žáci i dospělí dopřát občerstvení
díky příspěvku Česko - německého fondu
budoucnosti.
Poděkování za organizaci celé akce
patří nejen Mgr. Miroslavu Martišovi
a řediteli školy V. Peteříkovi, ale také bývalému faráři p. Jiřímu Hájkovi za spolupráci
na přípravě Jana Pittra ve hře na varhany.

ník, ředitel kulturního prostoru Moving
Station v Plzni, bývalý člen Strany zelených a vysokoškolský učitel.
Doufáme, že tyto akce se budou nadále

pořádat, účast bude čím dál tím hojnější
a zájem o životní prostředí jen poroste.
Děkujeme všem, kteří se zúčastnili.
Anežka Brahová

dala ZUŠ Stříbro ve spolupráci s městem
Stříbro a Městským kulturním střediskem
ve Stříbře. Vokální soubor s uměleckou vedoucí Janou Puterovou přednesl náročné,
nádherné a působivé aranže vánočního
repertoáru na vysoce profesionální úrov-

ni. Atmosféra ve zcela zaplněném kostele
byla srdečná a uvolněná. Nadšené publikum si vytleskalo tři přídavky a slib, že
KrisKrosKvintet v příštím roce opět zavítá
do města Stříbra. Také se už moc těším!
V adventním čase se již tradičně také

Kolektiv učitelů ZŠ Mánesova Stříbro

Stávka za klima
29. 11. 2019 se na všech světových
kontinentech pořádaly stávky za klima
pod organizací Fridays for Future. FfF je
rostoucí mezinárodní hnutí žáků a studentů, které vzniklo v roce 2018.
Inspirováni švédskou studentkou
Gretou Thunberg, která již v 16 letech
mluvila před sálem zastupitelů OSN, se
studenti základních, středních a vysokých
škol vydávají do ulic, aby vyjádřili svou
nespokojenost s (ne)řešením klimatické
krize a zároveň zvýšili povědomí obecné
veřejnosti o problémech, jejichž následky
budou zanedlouho nevratné.
V pátek stávkovali také studenti stříbrského gymnázia jako jediní z Plzeňského
kraje spolu s dalšími 14 městy po celé České republice.
Kromě vyjádření studentů bylo na
programu i slam poetry v podání Matěje Frouze a pozvání přijal i Roman Čer-

Prosinec v ZUŠ Stříbro
Učitelé a žáci základní umělecké školy
připravili na prosinec pro své posluchače několik krásných koncertů. Nejmladší
muzikanti, žáci od přípravného do čtvrtého ročníku I. stupně, potěšili publikum
na Mikulášském koncertě ve středu
4. prosince 2019. Sál ZUŠ se naplnil
do posledního místečka, aby rodiče, příbuzní a přátelé téměř bez dechu sledovali 22 milých vystoupení. Na některých
žácích bylo vidět, že přes svůj nízký věk
mají již zkušenosti s koncertním vystupováním, pro některé žáky byl koncert
zkušeností první. Přejme jim všem, aby
se jim na koncertním pódiu líbilo tolik, že
pro vystoupení budou ochotni cvičit stále
nové skladby.
V neděli 8. prosince 2019 vyzdobili
učitelky, rodiče a žáci ZUŠ Stříbro kostel
Nanebevzetí Panny Marie pro Adventní
koncert KrisKrosKvintetu, který pořá-
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scházejí ke společnému matiné - Advent
s klavírem - malí klavíristé ze ZUŠ Stříbro a jejich hosté, malí klavíristé ze ZUŠ
Bedřicha Smetany v Plzni. V neděli
15. prosince 2019 zahrálo v krásném prostředí galerie Městského muzea ve Stříbře
dvanáct klavíristů. Z Plzně přijely také tři
flétnistky, které koncert moc hezky ozdobily. Posluchači ve velmi pěkně zaplněném
sále odměňovali snahu malých klavíristů
srdečným potleskem.
Mgr. Hana Bezděková

Silvestr, Nový rok a tri králové
Bujaré oslavy pominuly a posledním
dnem v roce - svátkem, který je zasvěcen
památce papeže Silvestra, jsme se dostali
do roku 2020.
Konec roku býval vždy důstojným završením celoročního lidského konání a snažení. Tento den se věnovali lidé úklidu domácnosti, vše nepotřebné se ten den vyhodilo,
spálilo nebo odneslo na půdu. Očistě těla se
ten den lidé věnovali obzvláště pečlivě, a to
proto, aby se Nový rok uvítal nejen zevní, ale
i duševní čistotou.
Možná znáte výrok „Co se tady ometáš?“
a právě tento výrok má prapůvod na den sv.
Silvestra, kdy každé stavení obcházely baby
„ometačky“ a větvičkou ometly několikrát
kamna, aby hřála, popřály zdraví, a tím si
vysloužily pár drobných mincí do kapes.
Na Nový rok brzy ráno, se konala mše, jíž
se snad zúčastnil každý. Vstávat se muselo

brzy, neboť ten, kdo vyspával, byl považován
za lenocha a darmošlapa. Odtud zase známe
rčení „Jak na Nový rok, tak po celý rok“.
Možná se ptáte, kde mají svůj původ novoročenky. Doklady o prvních novoročních
přáních jsou známy již kolem roku 1620,
ale k hromadnému zasílání těchto přáníček
došlo s rozvojem rakousko-uherské pošty
a zavedením korespondenčních lístků v roce
1869.
Na pohlednicích nacházíme různé motivy - kominíky, prasátka, čtyřlístky a i podkovy. Proč podkovy? Okování koně bylo
poměrně drahé, pokud kůň podkovu ztratil,
poznal to kočí podle nepravidelného klapání kopyt a šel podkovu hledat. Našel-li
ji, považovalo se to za velké štěstí. A pokud
i Vy jste majiteli podkovy a máte ji pověšenou doma pro štěstí, vězte, že podkova musí
viset na stěně ve tvaru U, to znamená konci

VZPOMÍNKA
Dne 22. 12. 2019
uplynulo
22 roků od tragického
úmrtí paní

Jany Vydrové
- Hálové.
S láskou a bolestí
v srdci vzpomínají
rodiče
a bratr s rodinou.

nahoru. Pokud ji máte obráceně, štěstí se
Vám vysype.
Šestého ledna na Tři krále se do postavených betlémů přidávaly figurky tří králů.
Časem se staly trvalými figurami. Po chalupách odedávna chodili chlapci přestrojení
za tři krále a na dveře psali svěcenou křídou
K+M+B - Kašpar, Melichar a Baltazar. Jména biblických mudrců, jenž mají Váš dům
chránit ode všeho zlého. Podle jiných pramenů se jedná o požehnání „Christus mansionem benedicat“, tzn. Kristus ať požehná
příbytek.
Obchůzkou tří králů končí čas Vánoc, čas
naděje a míru. Teprve teď se začne roztáčet
každodenní kolotoč povinností i radovánek,
jako jsou masopust, svatby a jiné.
Přeji krásný rok 2020!
Hana Štollová

VZPOMÍNKA
„Já sbohem nikdy nedám vzpomínkám, jenž mi tak drahé jsou.
Budou mi navždy útěchou a oporou.”

Dne 18. 1. 2020
uplyne sedm let,
co jsme se rozloučili
s panem

Ing. Milanem
Štollem CSc.
Všem, kteří tento den
věnují tichou vzpomínku
jeho památce děkují
manželka Hana,
dcery Sandra a Natálie
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Knihovnice doporučují
Dominik Dán - Pohřbeni zaživa
Každý touží dožít se šťastného, bezbolestného, pohodového a důstojného stáří, proto pracujeme, vyděláváme, šetříme, vychováváme děti - proto žijeme. Právě o holé životy jde také starým
lidem pohřbeným zaživa v domě hrůzy. Tady začíná případ neuvěřitelné lidské krutosti a hyenismu, případ, se kterým se detektivové z oddělení vražd musí popasovat na konci horkého
bouřlivého léta, během něhož přišli o Burgera, schváceného vážnou chorobou, a o Petru, vážně
zraněnou během tajné operace. Richardu Krauzovi už nemá kdo poradit, musí si vystačit s tím,
co se stihl od nejstaršího z detektivů naučit sám. A aby toho nebylo málo, i nejlepší kamarád
a spolehlivý parťák Chosé opouští partu - navzdory varováním a prosbám se na vlastní pěst
vydává po stopách zákeřného střelce Gaba.

Natálie Kocábová - Nepatrně smutná žena
Přes dva roky přispívala spisovatelka a hudebnice Natálie Kocábová sloupky do magazínu Elle,
na jehož stránky vstupovala její postava i sama autorka v nezáviděníhodné situaci - ve chvíli,
kdy se bortí zažité jistoty, kdy sny a plány spřádané od puberty berou bolestivě za své a člověk
si je ani nemůže odtrpět, odžít, protože už má zodpovědnost za druhé. A ti ho potřebují. Láska,
život, rozvod. Co přichází pak? Noví lidé, nové příběhy, spousta konců rychlých stejně jako začátky, nová předsevzetí a nové deprese a mezi tím vším zmatkem nepatrný smutek, bez kterého
by nemohla být žádná naděje.

Jo Nesbø - Nůž
Harry Hole se už mnohokrát probudil s temným tušením, prázdnou hlavou a kocovinou jako trám. Tentokrát je ovšem probuzení ještě horší než jindy. Kdysi slavný kriminalista má na rukou i kalhotách krev
a až po chvíli si vybaví, že ztratil všechno. To tam je idylické manželství s Ráchel, ta tam je zajímavá práce
vyučujícího na policejní akademii. Jediné, co mu zbylo, je věrný přítel Jim Beam. A také místo v kanceláři
vedle Trulse Berntsena, kde jakožto bývalá legenda smí na přímluvu svého šéfa aspoň třídit papíry. Co si
však Harry vybavit nedokáže, jsou události včerejšího večera v baru Jealousy. Jednotlivé střípky vyplouvají
na povrch jen pomaloučku, skládají se však ve strašlivý obrázek. Harry si začíná přát, aby se byl vůbec
neprobudil, protože i zlý sen je lepší než krutá realita, jíž musí čelit. Ve chvíli, kdy si myslí, že už se dostal
na samé dno a víc ztratit nemůže, se navíc objeví jeho dávný nepřítel Svein Finne. Harry má dvě možnosti:
skoncovat se vším hned, anebo se ještě aspoň dočasně vzchopit.

Przemysław Wechterowicz - Obejmi mě, prosím
Táta Medvěd s malým Medvídkem vyrážejí na pouť lesem, aby objali všechny jeho obyvatele. Medvídek
dobře ví, že je to recept na krásný a povedený život, a ani ostatní - od malinké housenky až po překvapeného myslivce - po jejich setkání nedají na objímání dopustit.
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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 (Rezervováno)

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

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

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

Byt 1+kk, 43,09 m2, Heřmanova Huť
1.577.860,- Kč

Byt 2+KK, 67,67 m2, Heřmanova Huť
2.599.943,- Kč

Vážení čtenáři,
vždy na začátku nového roku si připíjíme na to, aby nový rok byl šťastný a veselý. A snad každý z
nás si aspoň v duchu představuje, co by chtěl v novém roce zažít, dokázat. Mnozí si dávají
předsevzetí, mnozí z těch mnohých je pak nesplní.....Naše pracovní předsevzetí je už jedenáctý rok
stejné - dělat svou práci dobře, snažit se pro své klienty udělat to nejlepší, co můžeme, pomoci jim
vyřešit jejich problémy nebo najít nové bydlení ............. Zatím se nám naše předsevzetí daří plnit.
Víme, že spokojené bydlení je jednou z nejdůležitějších podmínek spokojeného života. Pokud
bydlení nesháníte, ale naopak - uvažujete o prodeji své nemovitosti, pak byste asi měli vědět, že ještě
teď jsou výborné podmínky pro jejich prodej. Očekáváme ale v průběhu roku pokles cen nemovitostí
v návaznosti na měnící se podmínky bank a další okolnosti, tak raději prodej neodkládejte.
Přejeme vám všem, aby rok 2020 přinesl do vašeho života hodně pozitivních změn a abyste jej
prožili ve zdraví spolu se všemi, které máte rádi!

placená inzerce

23

Stříbrský zpravodaj 1/2020

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

Kom. objekt s byty Ostrov u Stříbra

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

RD Horní Kozolupy - Vlčkov

Byt 2+1 Stříbro, Záp. Předm.

Byt 2+1 Stříbro, Plzeňská ul.

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

Rekreační chata Butov

Byt 2+1+G Stříbro, Máchova

Cena: 1.390.000,- Kč Cena: 1.390.000,- Kč Cena: 1.790.000,- Kč

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

24

placená inzerce

Stříbrský zpravodaj 1/2020

Filmové postřehy Laca Kajaby
Milé a milí naši věrní i náhodní diváci,
buďte vítáni v našem lehce „vynoveném”
kině v roce, kdy píšeme 2 x 20 … a očekáváme, že vše dopadne, jak jsme si to
představovali. Třebas si představujeme,
že i letos budete naše kino navštěvovat
v hojném počtu. Budeme se snažit, aby
program byl pestrý, pro každého něco.
V našem kině promítáme norský film
o (norském) badateli Roaldu Amundsenovi, který jako první stanul na jižním
pólu a jako první navštívil oba póly (i když
nad severním pouze přeletěl). Brrrr, všude
je zima a velká. Je to film takový zvláštní,
protože životní osudy Amundsena, který stál mnohokrát za různých okolností
na pokraji smrti, se jistě daly zfilmovat
mnoha různými způsoby. Tvůrci tohoto
filmu AMUNDSEN ale zvolili cestu,
která je příliš ambiciózní a sofistikovaná
a současně předvídatelná.

tovatelské posedlosti podřizuje všechno,
ale tvůrci se bojí jít dostatečně na dřeň
a hlavní hrdina zůstane celý film jaksi rozplizle nedefinovaný, ani klaďas ani záporák. Prostě "existuje a dělá divné věci".
A doufám, že v Norsku tohle číst nebudou - tam je to národní hrdina. Pro jeho
loď Fram (viz skoro dobová pohlednice),
loď která doplula nejjižněji a nejseverněji
ze všech lodí, postavili extra muzejní budovu. Teda nejdřív loď zakotvili a poté ji
obestavěli budovou. Amundsen měl kajutu hned u společné místnosti. To byla asi
tak jediná výhoda, jinak jeho kajuta je naprosto stejná jako pro zbytek posádky, lůžko (ve kterém se dalo tak maximálně spát
v polosedě), stolek, police. Malá jazyková
odbočka - víte co v norštině (jedno jest,
jestli nynorsk nebo bokmal) znamená ret
fram? To samé jako německé gerade aus stále dopředu.
Vše k vidění na poloostrově Bygdoy
v Oslo. Jezdí tam loď jako MHD - doporučuji.

dodal jeho představitel David Novotný.
Do českých kin, stříbrského nevyjímaje,
jde film v lednu 2020, u nás konkrétně už
5.

A když chcete vidět hóóódně reklam
na jednom místě, tak 9 z 10 diváků doporučuje Špindl 2, s jedničkou je společný
námět, ale ne švanda…

Z produkčního hlediska není filmu
příliš, co vytknout. Zasněžené pláně jsou
strašidelně majestátní, digitální vzducholoď vypadá zcela přijatelně, dobová výprava ujde (natáčelo se i v Praze
na Žofíně) a tak dále…., ale stačí zběžně
nakouknout na Wikipedii a je okamžitě jasné, že filmaři změnili nebo zatajili
základní historická fakta, asi aby scénář
byl "filmovější". On ale moc fimový není
a Amundsenově postavě se nijak moc pod
kůži nedostaneme. Překvapivě často působí jako „sobecký zmrd”, který své ces-

Po letošním červencovém natáčení
v Olomouci se štáb přesunul do Litoměřic,
kde v místní nemocnici vznikly poslední
scény filmu žánru, který si dělá psinu.
Na TV obrazovce žánr krimi vládne, komedie Případ mrtvého nebožtíka si
z něj naopak utahuje. Parodickou nadsázku si v režii Miloslava Šmídmajera zkusili
v rolích detektivů David Novotný, Hana
Vagnerová, Martin Pechlát a Lukáš Příkazký. „Z klišé, které se v kriminálkách
objevují, si děláme legraci,“ zdůraznil režisér. Hlavní postavou komedie je major
Prubner, který spolupracuje na vyšetřování podivného případu vraždy. „Doufám,
že se ta radost z natáčení, to, že jsme se
tím sami kochali a navzájem pro sebe byli
vtipní, na to plátno opravdu dostane,“

Tak na shledanou příště!

Laco Kajaba
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Novoroček
Byl Silvestr, všichni čekali Nový rok,
dělil je už jenom krok.
Malá Evička u okna přešlapovala,
na veliký ohňostroj čekala.
Konečně je tady ta radost a sláva,
tatínek šampaňské nalévá.
Popřáli si do nového roku mnoho štěstíčka,
políbili se na líčka.
Je po všem, skleničky se uklidily
a rodiče se do postelí chystali.
Evička spát ještě nechtěla,
po pokoji rozjařeně běhala.
„Evičko, už mě poslechni
a do postele hned lehni.
Za chvíli Novoroček přijde,
doufá, že v posteli tě najde.“
Evička se velice podivila
a v postýlce se přikryla.
„Kdo je Novoroček, maminko?“
„To je skřítek, který ti dá kouzelné zrnko.

Kolik dní Bůh svět tvořil,
tolik druhů skřítků na něj vložil.
Nejvíce je nás, kteří staráme se o lidi,
proto máte pocit, že okolo někdo slídí.

Novoroček šel lidi se semínky obcházet,
ještěže sám nemusí pečovat o celý svět.
Potěšilo ho setkání s Evičkou
i to, jak ho doběhla skleničkou.

Já jsem z rodu Novoročků,
my dáváme lidem malou půjčku.
Semínko z nadějníku vám každý rok dáváme,
co s nadějí ve vašich srdcích stane se, čekáme.

Ráno se Evička probudila,
pomalu se posadila.
Měla pocit, že se jí něco krásného zdálo,
uchopit sen se už nedalo.

Naději žádný člověk nemá,
jen díky nám jí zrníčko získá.
My potom vaše štěstí sklízíme
a do zázračné zahrady ho sázíme.“

Maminka do pokoje vešla
a smutnou ji v postýlce se sklenicí našla.
„Mrzí tě, že jsi Novoročka neviděla,
možná proto, že sis na něj neposvítila.

„A co vyroste ze štěstí našeho?“
ptala se Evička skřítka malého.
„Nepovím. Jen jedno přání ti mohu splnit,
dodrž teď slib, nezapomeň mě pustit.“

Příští rok zkus ke sklenici i baterku přidat,
ale teď se už pojď oblékat.“
Evička s nadějí celý rok prožila,
po Silvestru na Novoročka se sklenicí
a baterkou čekala.

Evička sklenici otevřela,
usnula a na setkání s Novoročkem zapomněla.
Ten pohladil ji po tváři,
semínko naděje nechal na polštáři.

Jana Miltová

Přijde jen dnešní noc, potichu
a položí ti novoroční zrníčko k uchu.
Ze zrnka vyroste během noci maličká kytička,
která ti přinese v novém roce plno štěstíčka.
Až probudíš se, kytička tu nebude,
ale její kouzlo s tebou celý rok zůstane.
Proto teď už musíš spát,
aby ti Novoroček mohl zrníčko dát.“
Když Evička osaměla,
ještě chvíli přemýšlela.
Nevěděla, jestli maminka už Novoročka
někdy viděla,
vzala sklenici a pod polštář si jí schovala.
„Jestli Novoroček přijít ke mně zkusí,
do sklenice se chytit musí.
Když na polštáři šramot uslyším,
víčkem sklenici přiklopím.“
Evička se sklenicí na Novoročka čekala,
minuty pomalu počítala.
Usínala, když uslyšela cinknutí botiček,
oči zavřela, blížil se Novoroček.
Novoroček pohlédl Evičce na víčka,
nepoznal, že je na něj nastražená léčka.
Když kouzelné zrníčko pokládal,
neopatrně do sklenice zacouval.
Sklapla pastička,
Evička vítězně zaťukala do víčka.
„Kolik mám ještě práce, nemáš, holčičko zdání,
pusť mě, já splním ti přání.“
Evička se zamyslela
a pak zvolna promluvila:
„Pustím tě, ty mi za to budeš vyprávět,
jak skřítkové ovlivňují svět.“
Novoroček se ve sklenici posadil,
složil ruce a pravil:
„Skřítků je více než lidí,
jsou všude, i když je nikdo nevidí.
Každý se věnuje jen svému úkolu,
všichni žijeme pospolu.
Někteří o květiny pečují,
jiní se o zvířata starají.
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Leden 2020
V sekci program kina můžete provést rezervaci.

4. 1. So
5. 1. Ne
7. 1. Út
9. 1. Čt
10. 1. Pá
13. 1. Po
20. 1. Po
24. 1. Pá

www.mks-stribro.cz

10.00 				
ŠPIÓNI V PŘEVLEKU
					
ANIMOVANÝ, KOMEDIE - USA 			

19.00 				

95 min		

Vstupné 130,-Kč

ŠPINDL 2

Přístupnost od 12 let
KOMEDIE - ČR						109 min		Vstupné 120,-Kč

14.00 				
POSLEDNÍ ARISTOKRATKA
					
KOMEDIE - ČR 					110 min

19.00 		

		

Vstupné 60,-Kč

MŮJ PŘÍBĚH

Přístupnost od 12 let
ROMANTICKÝ, DRAMA - ČR 			

90 min		

Vstupné 120,-Kč

19.00 				AMUNDSEN

Přístupnost od 12 let
DOBRODŽNÝ, DRAMA,ŽIVOTOPISNÝ
- ČR, NORSKO, ŠVÉDSKO - titulky 			125 min		Vstupné 120,-Kč

19.00 				POD VODOU
Přístupnost od 12 let
SCI-FI, HOROR, AKČNÍ - USA - titulky

19.00 				

		

95 min		

Vstupné 120,-Kč

PŘÍPAD MRTVÉHO NEBOŽTÍKA

Přístupnost od 12 let
KOMEDIE - ČR
					

95 min		

Vstupné 130,-Kč

19.00 				NA NOŽE

Přístupnost od 12 let
DRAMA, MYSTERIÓZNÍ, KRIMINÁLNÍ - USA - titulky

130 min

25. 1. So

10.00 				DOLITTLE

28. 1. Út

19.00 				MIZEROVÉ NAVŽDY

Vstupné 120,-Kč

DOBRODRUŽNÝ - USA				106 min		Vstupné 130,-Kč

Přístupnost od 12 let
AKČNÍ - USA - titulky					120 min		Vstupné 120,-Kč

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

15.00 - NOVOROČNÍ PUNČ A OHŇOSTROJ /punč od 15.00, ohňostroj 17.00/
hraje kapela WYJOU

MASARYKOVO NÁMĚSTÍ

6. 1.

18.00 - TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT							

MĚSTSKÉ MUZEUM

12. 1.

15.00 - ELEKTROBAND - taneční odpoledne /ne/jen pro seniory			

KD

15. 1.

19.00 - ŽENA ZA PULTEM 2: PULT OSOBNOSTI – DIVADLO KALICH		

KINO SLAVIA

18. 1.

20.00 - WEISSGLUT /DE/ - RAMMSTEIN REVIVAL					

KD

19. 1.

19.00 - ANNA K. AKUSTICKY							

KINO SLAVIA

20. 1.

17.00 - VERNISÁŽ VÝSTAVY VAH „VÁŽÍM, VÁŽÍŠ, VÁŽÍME“ 			

MĚSTSKÉ MUZEUM

24. 1.

20.00 - MATURITNÍ PLES G8

		

KD

20.00 - MĚSTSKÝ PLES, host večera „INFLAGRANTI“				

KD

1. 2.

MĚSTSKÉ TRHY dne 30. 1. 2020
Připravujeme:
9. 2. DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ V KD
10. 2. PARTIČKA V KD
28. 2. POKÁČ V KD

Plesy v KD:
22. 2. RYBÁŘSKÝ PLES
29. 2. DISCOPLES
13. 3. ŠIBŘINKY
20. 3. PLES ÚNĚŠOVSKÉHO STATKU

Uzávěrka dalšího čísla je 15. 1. 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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