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Oprava kostela pokračovala i letos
Další fází rekonstrukce v letošním roce
prošel kostel Nanebevzetí Panny Marie
ve Stříbře. Opravy se v poslední době zaměřily především na interiér památky.
V roce 2018 se do kostela vrátila kamen-

ná podlaha a rekonstrukcí prošel i oltář.
Na tyto opravy šly peníze nejen z městské
kasy, ale také z dotačního titulu Ministerstva kultury. V loňském roce byly navíc
osazeny do oken vitráže, což naopak spo-

lufinancoval Plzeňský kraj. Celkem tak byl
v roce 2018 v kostele profinancován více
než milion korun.
pokračování na str. 2
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pokračování ze str. 1
Letošní práce se zaměřily na opravu
kůru, dveří, omítek a architektonických
prvků v interiéru. V první etapě se rekonstrukce dotkla zmiňovaných omítek
a cenných detailů uvnitř kostela. Zde přispěl opět Plzeňský kraj 300 tisíci z celkových více než 600 tisíc korun. Na druhou
etapu, jež znamenala opravy kůru, sloupů
a restaurování vstupních dveří, šlo z Programu regenerace Ministerstva kultury
150 tisíc. Zbylých zhruba 200 tisíc korun
doplatilo město.

Až tedy půjdete na některou z několika kulturních akcí, které se v kostele
v době adventu plánují, nezapomeňte si povšimnout, co nového zde od vaší poslední

návštěvy přibylo nebo bylo opraveno.
První šanci budete mít už 8. prosince, kdy
se tu představí KrisKrosKvintet.
David Blažek

Už teď slibuje vedení města Stříbra,
že v opravách tohoto často opomíjeného
historického skvostu bude pokračovat
i v příštím roce. Na řadě by měly být schody ke kůru a zábradlí. Jak už dříve prozradil Deníku starosta Martin Záhoř: „Pokud
nám budou poskytnuty dotační peníze,
budeme pokračovat i v opravách maleb
a přípravě projektové dokumentace, která
bude řešit fasádu a následně úpravu veřejného prostoru.“

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA STŘÍBRO
ve spolupráci s Městem Stříbrem a Městským kulturním střediskem
ve Stříbře
pořádá

v neděli 8. prosince 2019 v 17 hodin
v kostele Nanebevzetí Panny Marie

ADVENTNÍ
KONCERT
vystoupí přední český vokální soubor

KrisKrosKvintet
s uměleckou vedoucí Janou PUTEROVOU
Vstup dobrovolný
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MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE
Slovo starosty
Vážení spoluobčané, příznivci města Stříbra,
máme tu opět poslední měsíc roku
a před námi jsou jedny z nejkrásnějších
svátků. Než se tomuto období začnu věnovat, dovolte mi prosím Vás, vrátit se
mírně časem zpět, a to k termínu 16. 10.
2019. Tento den a další následující dny
většina z Vás zaznamenala, že ve vedení města došlo k jistým změnám. Pan
Ing. Václav Votava rezignoval na funkci neuvolněného starosty. Následně byl
do funkce uvolněného starosty zvolen
Martin Záhoř, 13 hlasy z 13 možných,
do funkce uvolněného místostarosty byl
zvolen Bc. Karel Lukeš a na pozici radního
města vystřídal odstupujícího Vladimíra
Součka Ing. Miroslav Šimek. Ke změně
ve vedení města došlo naprosto demokratickým způsobem, kdy velká většina z patnácti zastupitelů podpořila tuto změnu,
kterou předložili zastupitelé z Nezávislých
pro Stříbro. Došlo ke spojení dvou subjektů (zastupitelů za hnutí ANO 2011 a zastupitelů z Nezávislých pro Stříbro), které
ve volbách v roce 2018 obdržely shodně
po 5 mandátech. Dva lídři těchto uskupení dostali největší počet preferenčních hlasů od Vás spoluobčanů a pozice
ve vedení města tyto počty nyní vyjadřují. Nyní je plně respektována Vaše volba. Ptáte se, proč k tomu došlo až nyní?
Po roce? Odpověď není jednoduchá, ale
je jasná. Bohužel, osobní vztahy v době
těsně po volbách tuto variantu neumožňovaly. Je též pravdou, že čas vše zhojí
a hlavní aktéři tohoto sporu si uvědomili,
že vedení města není o nich, ale je o Vás,
o odpovědnosti vůči občanům a o práci
pro město. Po několika jednáních došlo
ke shodě, jejíž výsledek nyní vidíte. Změna byla vyvolána vidinou efektivnější spolupráce v rámci vedení města, která půjde
v duchu posledních 5 let, nebyly tam žádné politické lobby, které by někomu z nás
nařizovaly změnu. Dovolil bych si tímto
poděkovat oběma odstupujícím kolegům
za jejich dosavadní práci pro město a budu
moci jenom doufat, že v tomto nepřestanou pokračovat.
V minulých dvou měsících město dokončilo několik stavebních akcí. Za zmínku stojí zejména I. etapa MŠ Soběslavova,

kdy byly 30. 10. 2019 městu předány objekty A, C, D, které od 4. 11. 2019 již plně
využívají naše děti. Objekt B se rozhodla
Rada města Stříbra z provozních důvodů
realizovat až v období 15. 6. - 24. 8. 2020,
kdy toto opatření zabrání vzniku provizoria, které jsme zažili v letošním roce. Byly
dokončeny stavební práce na ul. Soběslavova, kde probíhaly opravy chodníků, výstavba parkoviště K+R u ZŠ Gagarinova
a výstavba nového veřejného osvětlení.
Též byla předána další etapa opravy kostela Nanebevzetí Panny Marie - stropní
malby, kůr, vstupní dveře, všechny tyto
změny uvidíte v rámci kulturních akcí,
které zde budou pořádány nejen v prosinci. Z dalších akcí byla dokončena již
4. etapa ohradní zdi kostela Sv. Petra.
Vlastní kostel se již brzy stane majetkem
města Stříbra, když zastupitelé odsouhlasili dohodu o narovnání některých závazků a pohledávek s Římskokatolickou
církví. V měsíci říjnu stále pokračovaly
práce na revitalizaci objektu kina. Bohužel
dodavatel nesplnil termín dokončení díla
a nyní právníci jednají o smluvních sankcích za nedodržení Smlouvy o dílo. Město též dokončuje stavební akci - Obnova
zázemí ledové plochy, kdy by staré buňky
měly být nahrazeny novými s odpovídajícím sociálním zázemím. Pokud se vše podaří, budou plně k dispozici pro milovníky zmrzlé plochy od 1. 12. 2019. Pokračují,
respektive se dokončují stavební práce
na východní části zdi městského hřbitova, v rámci I. etapy revitalizace hřbitova,
kdy budou ještě probíhat práce na úpravě
hřbitovní zeleně. Cíl je jasný, důstojnější
zázemí pro poslední odpočinek.
Za nejzásadnější bod v rámci rozhodování o stavebním rozvoji města osobně
beru vyhlášení záměru prodeje pozemků
pro výstavbu rodinného bydlení v zóně
Bytová zóna Za Stadionem, kdy si naši
spoluobčané mohli vybrat z nabídky 42
parcel. V první etapě se přihlásilo 21 zájemců, kteří si na veřejném slyšení dne
6. 11. 2019 mohli vybrat tu svou vysněnou
parcelu. Někteří si na tuto možnost vystáli
24hodinovou frontu. Tímto všem zájemcům chci velice poděkovat a částečně se
jim omluvit za toto nepohodlí, ale bylo to
takto nejspravedlivější a nejtransparent-

nější. Dne 20. 11. 2019 by v rámci zasedání Zastupitelstva města Stříbra došlo
k prodeji vybraných parcel (uzávěrka
Zpravodaje byla před termínem jednání).
Z nových akcí byla nyní zahájena oprava Červené lávky, která byla poškozena již
v minulosti při povodních. Nechali jsme
udělat statické posouzení a musí dojít,
kromě opravy nátěru, k některým úpravám. Započaly práce na obnově Otročínského návesního rybníka - další rybníky
ve vlastnictví města se projektují.
Nechceme zapomínat na obyvatele našich místních částí, a proto jsme 14. 11.
2019 zahájili veřejnou debatu s občany
Těchlovic o úpravě veřejného prostranství
jejich obce, v souvislosti s projektováním
nových rozvodů fy ČEZ, výstavby tlakové
kanalizace a projektování veřejného osvětlení. Takto budeme řešit záležitosti i dalších obcí, např. Lhoty u Stříbra. Bohužel
nejde vše najednou - musíme postupně.
Co se týče projekčních prací a další výstavby v budoucím roce, se nyní nebudu
vyjadřovat, počkám až na schválení rozpočtu na rok 2020 a následně Vás budu
informovat. Jenom jednu maličkost Rada města Stříbra zadala vyprojektování
3 studií městského bazénu. Ty Vám budou
následně předloženy a Vy si vyberete jednu, která bude dále rozpracována - odhadní cena bazénu je zatím cca 130 mil. Kč
+ 15 mil. infrastruktura.
Priorita a cíle nového vedení se nemění a jsou veřejně známé, všechna politická uskupení zastoupená v Zastupitelstvu
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města Stříbra měla podobný volební program a musí tomu tak být, protože žijeme
ve stejném městě a máme stejné potřeby
a problémy.
Dovolil bych si nyní odejít od investičních celků a budu se malinko věnovat
kulturním akcím, které již proběhly nebo
v měsíci prosinci proběhnou. Nelze nevzpomenout 30. výročí Sametové revoluce, v souvislosti s ní proběhla v budově
radnice vernisáž výstavy Cesta ke svobodě, kterou zpracovali studenti a pedagogové z Gymnázia ve Stříbře, dne 17. 11. jsme
se přidali k akci zvonění zvonů a další
akce byly též věnovány tomuto významnému datu. Je třeba si stále připomínat,
že svoboda není samozřejmost a je třeba
o ní stále bojovat - usilovat.
Nelze si z dalších činností nepřipomenout lampiónový průvod, který byl jako
vždy pořádán MŠ Soběslavova. Děkujeme paním učitelkám a dětičkám za milé
odpoledne. V tento den, 11. 11., si vedení města připomnělo ukončení 1. světové
války, který je celosvětově věnován památce válečných veteránů, položením květin u

radnice a památníku v Těchlovicích.
Z připravovaných akcí, které jsou uveřejňovány ve Zpravodaji města Stříbra,
na webových stránkách a na facebookových stránkách si Vás srdečně dovoluji
pozvat namátkou na tyto:
- dne 1. 12. od 15:00 hod. bude zahájena
každoroční akce, jejímž vyvrcholením
bude rozsvícení vánočního stromku na
Masarykově náměstí.
- 6. 12. v 18:00 hod. se v podkrovním sále
muzea uskuteční vánoční vystoupení písničkáře Miroslava Palečka
- 7. 12. od 18:00 hod. na Vepřekův smíšený
sbor z Příbrami do kostela Všech svatých
- 8. 12. v 17:00 hod. Adventní koncert
v kostele Nanebevzetí Panny Marie
- 11. 12. v 18:00 hod. se v podkrovním
sále muzea uskuteční vánoční koncert plzeňské skupiny středověké hudby Gutta
s názvem "Nesem Vám noviny" doplněný Plzeňským dětským pěveckým sborem
pod vedením Bedřišky Koželuhové, moderuje Jiří Hlobil
- 15. 12. od 10:30 hod. Advent s klavírem
v budově muzea

- 17. 12. v 16:30 hod. se uskuteční na rajském dvoře budovy muzea v minoritském
klášteře „Vánoční slavnost aneb Vánoce
pod andělskými křídly”, kterou pořádá
Mateřská škola Stříbro a muzeum
- 31. 12. od 9:15 hod. Silvestrovský turistický pochod po důlních dílech
- 1. 1.2020 od 15:00 hod. Novoroční punč
s ohňostrojem
V tomto měsíci se odehrává veliké
množství společenských akcí, které si jistě
najdou své návštěvníky, své příznivce.
Vážení spoluobčané, rád bych Vám
osobně popřál klidné prožití adventních
dní, šťastné, veselé, pohodové vánoční
svátky a do nového roku hodně zdraví,
štěstí, mnoho pracovních úspěchů a všem
spokojený rodinný život.
S pozdravem a úctou
Martin Záhoř, starosta města

Z jednání zastupitelstva 16. 10. 2019
Přítomno bylo 14 zastupitelů.
Na úvod dostali zastupitelé návrh
na doplnění programu jednání o pracovní
materiál Odvolání starosty města a změny
ve vedení města.
Ještě před projednáváním doplněného
materiálu promluvil starosta Václav Votava
a zhodnotil své působení ve vedení města.
Následně rezignoval na post starosty města
Stříbra a opustil jednání zastupitelstva.
Zastupitel Karel Lukeš poté uvedl důvody, proč Nezávislí tento materiál předložili.
Především zdůraznil potřebu města mít starostu na plný úvaze.

Zastupitelstvo poté:
- odvolalo jednoho člena Výboru výstavby, územního plánování a fondu rozvoje bydlení na území města Stříbra, a to
z důvodu trvalé nepřítomnosti na jednání
výboru
- odvolalo Martina Záhoře z funkce uvolněného místostarosty města
- určilo funkci starosty města jako uvolněnou
- zvolilo uvolněným starostou města
Martina Záhoře
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- zvolilo uvolněným místostarostou města
Karla Lukeše
- vzalo na vědomí rezignaci Vladimíra Součka na funkci člena rady města,
na předsedu finančního výboru, na post
oddávajícího, na člena Školské rady ZŠ
Mánesova a na předsedu bytové komise
- zvolilo novým členem rady města Stříbra
Miroslava Šimka
- odvolalo Karla Lukeše z funkce člena
kontrolního výboru.

Schválilo:
- zásady pro stanovení smluvní ceny
při prodeji pozemků z majetku města Stříbra platné od 1. 1. 2020
- všechna předložená rozpočtová opatření
- návratnou finanční výpomoc Lesům
města stříbra.

Neschválilo:
- změnu části trasy cyklotrasy č. 37 Stří-bro - Železná v úseku od Červené lávky
Stříbro po Pňovanský most.

V závěrečné diskusi se veřejnost dotazovala na budovu bývalé Argentárie. Starosta Martin Záhoř odpověděl, že vedení
města apeluje na společnost CTP a věří, že
do měsíce dojde k dohodě a budova bude
zabezpečena.
Lidé se ptali také na úpravu jízdního
řádu MHD, zejména pak víkendový provoz. Také je zajímala možnost posílení víkendového autobusového spojení Stříbro
- Plzeň. Martin Záhoř vysvětlil, že veškeré
návaznosti budou plánovány s Plzeňským
krajem a s Plzeňským organizátorem veřejné dopravy. Nový jízdní řád se bude
schvalovat na konci tohoto roku.
Zástupce občanů z Palackého ulice
přednesl požadavek na řešení dopravní situace v Palackého ulici, tzv. slze. Starosta
Martin Záhoř odpověděl, že si je vědom,
že dopravní situace je v této lokalitě špatná
a vedení města se bude koncepcí parkování ve Stříbře zabývat.
Na závěr jednání zastupitelstva dostali prostor zástupci společnosti Canpack,
kteří formou prezentace představili svou
společnost a informovali o výstavbě a následném provozu výrobní haly ve Stříbře.
Marcela Nováková a David Blažek
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Kovy a nápojové kartony můžete házet do plastu
Žluté kontejnery budou nově sloužit
pro svoz drobného kovu, plastů a krabic
od nápojů.
Autorizovaná obalová společnost
EKO-KOM a. s. letos přistoupila ke změně
politiky a nově umožňuje sběr tří druhů
odpadů v rámci jednoho kontejneru. Kovy se
budou moci nově vyhazovat do žlutých kontejnerů na plasty. Lidé
mají nyní možnost třídit kovy do stávajících
žlutých nádob na plast.
Kovové obaly od potravin (např. plechovky,
konzervy, železo apod.),
hliník a nápojové plechovky z něj vyrobené,
hliníkové nádobí a dal-

ší. Kromě jiného lze do žlutých a šedých
kontejnerů vyhodit konzervy od potravin,
tuby, uzávěry a víčka od nápojů, jogurtů
a podobně. Do kontejnerů nepatří obaly
od barev a montážní pěny a obaly s chemickými látkami.

MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE
Měsíc utekl jako voda, a proto přišel čas
na další téma. Tentokrát se společně podíváme, jak co nejvíce snížit šanci, že vám
vůz někdo ukradne nebo vykrade. Samozřejmě žádné metody ani jejich kombinace nejsou 100%, ale přesto není špatné alespoň jednu nebo dvě využívat a ztížit tak
co nejvíce pokus o krádež vašeho vozidla.
V současnosti se k elektronickým způsobům ochrany vracejí i ty mechanické,
a právě jejich kombinace je doporučována experty, kteří se problematikou krádeží
aut zabývají. Paradoxně novější vozidla
bývá často snazší ukrást zvláště, pak vozidla s bezklíčovým přístupem, kdy klíč
vysílá signál, které auto rozpozná a majiteli pak stačí zmáčknout tlačítko a vůz
nastartovat. Nyní se podíváme na možné
způsoby ochrany, které se dají využít.
Odstínění klíče
První ze způsobů ochrany pro vozidla s bezklíčovým přístupem. Existuje
několik způsobů, jak zabránit klíči, aby
vydával signál. Ti šikovnější si mohou
vyrobit kovovou krabičku, do které si
klíč uloží, ale dají se samozřejmě použít
i jednodušší metody, například hrnec
nebo alobal. V takovém případě si ale
musí člověk dát pozor, aby mu klíč neskončil jako příloha k obědu.
Tajný vypínač
Další možností ochrany je právě tajný

vypínač. Ten se dá připravit tak, že odpojí
palivo nebo dodávku elektřiny do motoru,
blokovat startér, zapalování nebo elektrické čerpadlo. Jak jsem zmínil, žádná metoda ochrany vozidla není 100% a zkušení
zloději se tyto ukryté vypínače naučili lovit. Před méně zkušeným lapkou vám však
auto zachránit mohou.
Mechanické zabezpečení
Zabezpečení dělíme na aktivní a pasivní, mezi pasivní se řadí například
pískování VIN kódu na sklo vozu, označení vybraných dílů karosérie kódem.
Do kategorie aktivního zabezpečení pak
spadají tyče k zamykání volantu, blokování pedálů nebo parkovací brzdy.
Do této kategorie započítat bezpečnostní
fólie, která se dají nalepit na skla vozidel, takto ošetřená okna lze potom prorazit podstatně hůře než okna bez fólií.
Za zmínku ještě stojí zámky řazení.
U těchto zabezpečení je třeba sledovat, jsou-li schopna odolat tepelným a chemickým vlivům a také jak
jsou přístupná k manipulaci. Výhoda mechanického zabezpečení spočívá
ve finanční dostupnosti a jednoduchosti
(oproti elektronickým ochranám).
Centrála
Pravděpodobně nejjistějším způsobem ochrany vozu jsou systémy schopné
komunikovat s majitelem vozu, ale hlav-

ně také s s bezpečnostní centrálou. Zde
majitel získá GSM/GPS modul, který
po instalaci monitoruje vůz a při pokusu
o vloupání do auta nebo manipulaci s autem, vyrozumí majitele a následně i operátory bezpečnostního centra a poskytne
jim GPS souřadnice. Pokud pak skutečně
dojde ke krádeži vozu, je možné okamžitě
vyrozumět policii, které pak předá polohu
vozu. Nevýhodou je vyšší pořizovací cena
a často ještě pravidelné poplatky.
Toto byly některé možnosti, jak ochránit své vozidlo před krádeží. Přidám pár
rad na závěr, jak snížit šanci, že vám budou
zcizeny věci z vnitřku vozidla, aneb auto
není trezor. Nevystavujte věci ve vozidle,
žádné byť prázdné tašky. Nenechávejte
ve vozidle cenné věci, a to ani v případě,
že opouštíte vozidlo pouze na chvíli. Jak
se říká: „Kde nic není, ani smrt nebere“.
Při manipulaci s nákupem dbejte bezpečnosti, sledujte své okolí a zavazadla
v prostoru odemčeného vozu. Nepokládejte volně peněženku nebo klíče
na střechu vozidla, svého ani cizího. Při
odchodu od vozidla zkontrolujte uzamčení dveří a okének. Doklady osobní i od
vozidla noste u sebe. Nenechávejte je v palubní přihrádce.
Michal Záprt, strážník Městské policie
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Rozhovor s páterem Miroslavem Martišem, farářem ve Stříbře
„Chci změnit negativní nahlížení veřejnosti na církev.“
Pane faráři, jak dlouho už ve Stříbře působíte?
Ve Stříbře působím od 1 srpna letošního roku.
Vystřídal jste pana faráře Hájka. Jaké to
je, nastupovat po někom, kdo ve městě
působil tolik let jako on?
Jak už jsem řekl ve své úvodní mši tady
ve Stříbře, každý jsme originál. Páter Hájek tu působil 27 let, což je řekněme velmi
výrazná stopa, která tu byla zanechána. Já
bych na něj v některých věcech rád navázal, protože tady toho bylo hodně uskutečněno a uděláno. Ale samozřejmě přicházím i s novými iniciativami a vlastní
originalitou.
Co nového konkrétně přinášíte?
Chtěl bych nejdříve zmínit ty věci,
na které budu navazovat. Určitě je to ten
liturgický život, mše a tak podobně. Stejně tak bych rád pokračoval ve spolupráci s německým Vohenstraussem. Naopak
musím reagovat například na situaci, že
máme nového pana biskupa, který je poměrně progresivní. Má očekávání, že budeme ty farnosti posouvat trochu do nové
roviny, než bylo dosud zvykem. Rád bych
proto hledal nové způsoby oslovení lidí,
které Benedikt XVI. nazýval „nádvořím
pohanů“. To jsou lidé, kteří nejsou v církvi
nebo nejsou v úzkém spojení s kostelem,
ale berou to jako součást historie nebo
kultury. I proto chci farnost propojit s kulturou, s městem a oslovit ty lidi, kteří stále
hledají.
Mimo Stříbra jste farářem také v Boru
u Tachova a v Kladrubech, jak se to dá
všechno stihnout?
Pomáhají mi ještě dva kněží v důchodu,
jsem za to rád, takže se to stihnout dá, byť
je to náročné. Mojí domovskou farností je Stříbro a ty další dvě bohužel musí
přijmout, že tam nemají sídelního faráře,
jen administrátora excurrendo, tedy který
tam dojíždí.
Blíží se Vánoce, tedy významné křesťanské svátky. Jak vnímáte, co se z nich
v posledních desítkách let stalo a jak je
lidé vnímají?
Nedávno jsem byl v Německu a viděl
jsem tam, že už na začátku října otevíra-
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li bránu vánočních trhů. Vánoce sklouzly jen do komerce a přinucení lidí, aby
nakoupili dárky. Je to celé moc dlouhé,
a když přijde na to, že by se měly ty samotné Vánoce slavit, tak už je vlastně
po všem, protože ty Vánoce byly tři měsíce před tím. To, co má být tím radostným
vyvrcholením a oslavou narození Krista
Spasitele, který přinesl naději a lásku, se
zúžilo jen na to materiálno a dárky.
V letošním roce máte v plánu sloužit mši
na Štědrý den od 23 hodin. Myslíte, že to
lidé ocení?
O Vánocích budou vlastně dvě mše
svaté. Jedna bude od 16 hodin, jak byli
lidé dosud zvyklí. Nově bude ale půlnoční mše. Ta začne ve 23 hodin. Věřím, že
právě ta večerní bude spíše pro lidi, kteří
běžně do kostela nechodí, ale o Vánocích
budou tu atmosféru chtít v kostele prožít.
V Česku si mnoho lidí spojuje Vánoce
také se sledováním pohádek. Jak to mají
duchovní? Také se podíváte o Vánocích
na pohádku?
Abych pravdu řekl, ještě nemám zprovozněnou televizi, ale doufám, že do Vánoc už bude. Rád bych nějakou pohádku
stihl. Určitě Tři oříšky pro Popelku.
Vy jste původem ze Slovenska, kde je
procento lidí, kteří se hlásí ke katolickému náboženství, poměrně vysoké. Jaké
to pro vás je, když sloužíte v kraji, kde je
tak málo praktikujících katolíků?
Již jsem v Čechách 16 let. V Plzni jsem

byl 14 let a 2 roky jsem tady v tomto prostředí západních Čech u hranic. Je to pro
mne každopádně velice náročné, protože
je to naprosto jiné prožívání kněžského
života a jiná pastorace, než na co jsem byl
zvyklý na Slovensku. Co tam je samozřejmostí, je tady výjimečné. Já jsem však byl
dříve misionář, takže to beru jako své poslání, jako misii. Víra tady své kořeny má
a i tady se najdou lidé, kteří se dají třeba
v dospělém věku pokřtít.
Jak přesně chcete lidi oslovit? Co jim
chcete nabídnout?
Přál bych si hlavně prolomit to negativní nahlížení na církev. Pokusit se vnášet
mezi lidi pozitivní vztah k církvi, kterou
také reprezentuji. Chci nacházet nové prostředky setkávání se s lidmi a ukázat, že
jsme součástí života v tomto městě.
V posledních letech se v souvislosti
s katolickou církví poměrně často spojují také sexuální prohřešky kněží. Jak vy
tohle vnímáte?
Církev je společenství svatých a hříšných lidí. Je tedy tvořena z jednotlivců. To,
že někteří tito jedinci selžou, je smutné,
ale je to i příležitost pro určité očištění.
Zároveň by ale nebylo dobré vidět jen ta
selhání, která především média předkládají. Člověk může udělat tisíc věcí dobře
a jednu špatně a lidé pak vidí jen to, co
bylo špatně. Církev se snaží vnášet mezi
lidi to dobré.
Dělá podle vás církev dost, aby se v tuto
chvíli od toho špatného očistila?
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Myslím, že církev se snaží tyto věci řešit velmi transparentně.
Vlastně se od hlavy, tedy od Vatikánu, svléká až donaha. Byla
přijata velmi tvrdá opatření. Byli vyloučeni kardinálové, biskupové i kněží. Neměli by se prostě kvůli jednotlivcům zatracovat
všichni.
Církev získala zpět velkou část svého majetku. Kromě duchovní práce máte teď tedy na starosti řekněme i ty věci manažerské. Co to obnáší?
Já jsem statutárním zástupcem tří farností, takže všechny
smlouvy, pachty, lesy, opravy a nemovitosti mám na starosti. Člověka to zaměstná poměrně hodně, i proto hledám nové
spolupracovníky, abych měl dostatek času na tu duchovní práci.
Mám dohromady ve správě 30 objektů. Jsou to kostely a fary.
Pak například farnost Bor sama hospodaří na 120 hektarech
lesa. Je toho opravdu hodně. Nabízíme některé ty objekty městům a obcím jako dar. Například tady ve Stříbře už dokončujeme převod kostela Sv. Petra.
Pane faráři, co byste závěrem našeho rozhovoru popřál lidem
před Vánoci?
Advent je vlastně čas očekávání příchodu Ježíše Krista.
Všichni v tu dobu očekáváme. Přál bych lidem, aby přišel hlavně
pokoj do lidského srdce, porozumění, odpuštění a láska, kterou
nám symbolizuje narozený Ježíš.
Děkuji vám za rozhovor
David Blažek

placená inzerce
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STŘÍPKY HISTORIE
Hornická historie - Jak se kdysi dobývalo
Skutečností zůstává, že přistěhovalí němečtí kolonisté především zvelebili dolování, primitivní způsoby těžení nahradili
daleko technicky dokonalejšími způsoby. Používání hlavních nástrojů špičáku,
kopáče, klínů, lopat, želízka a mlátku se
nezměnilo. Při dobývání velmi tvrdých
hornin se používalo ohně, kdy se hornina roztahovala a při následném chladnutí
pukala a stávala se povolnější k dobývání.
Můžeme konstatovat, že tento stav trval
až do konce 17. století, u nás ve Stříbře až
skoro do konce 18. století.
Horníci obvykle začínali svoji práci
hloubením šachty. Nad ni postavili rumpál a boudu, aby do šachty nepršelo a horníci či hašplíři byli chráněni před rozmary
počasí. Šachty byla obvykle 2 sáhy (látra)
dlouhá, 2/3 sáhu široká a 13 sáhu hluboká. Hloubka se řídila hloubkou štoly, která
byla z boku hory hnána. Štola bývala 1 ¼
látra vysoká, 3 ¼ látra široká. Jámy dosahující 60 až 100 láter byly kopány svisle.
Nad takovými jámami se stavěly stroje
- göpely (žentoury), které čerpaly z dolu
vodu (konvemi, džbery, vědry nebo měchy
z volských kůží). Šachty byly vuztužovány
dřevem dle potřeby. Ruda se vytahovala
ze šachet v bečkách, v koších nebo v měších, ze štol se vyvážela ruda na trakařích,
vozíčcích nebo v neckách. Vzduch byl
do šachet vháněn rozmanitými zařízeními, která obsluhovali lidé, zvířata anebo vodním pohonem. Bohatá ruda byla
ihned v šachtě očištěna a byla ukládána
do necek, chudší ruda do soudků. Po vytažení z dolu se ruda ihned třídila u dlouhých třídicích stolů. Byla to obvykle práce
žen a dětí (to uvádí již i Agricola v roce
1556). Vytěžená ruda musela být před tavením roztlučena a rozdrcena nadrobno,
což bylo úkolem třídičů. Ruda se praži-

Kutnohorské dolování
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la v pražných jamách a také v klenutých
otevřených pecích. Voda byla z dolů odváděna hlavně dědičnými štolami. Tyto
štoly dosahovaly obvykle velkých délek
(v Příbrami 25 km, u Banské Štiavnice
20 km, ve Stříbře 3 km atd.). K hornictví
neodmyslitelně patří činitelé báňské správy. Podle jihlavského práva byly úřady
zeměpanské a samosprávné. V čele zeměpanského úřadu stál původně hormistr,
později urburéř. Hormistr byl volen městskou radou, ale placený královskou komorou, příslušelo mu vyřizování záležitostí
týkajících se koupě, prodeje a darování
dolů, sporů a trestů. Samosprávné báňské
úřady představovali horní přísežní (šeptmistři). Přísežní obsazovali horní soud,
pečovali s urbéřem o pořádek na dole,
o prodej potravin atd. Dolování se tehdy mohl účastnit každý. Zpočátku i bánští úředníci mohli získat důlní podíly.
O každém propůjčení byl sepsán zápis,
opatřený městskou pečetí, od 14. století
byly tyto zápisy činěny do horních knih.
Počet podílů činil vždy 4, 8, 16 nebo 32,
což bylo 8/9 celku, poslední 1/9 patřila
panovníkovi. Těžařstvo vznikalo spojením několika osob k samostatnému dolování. Nově založené těžařstvo přijalo nějaké jméno (např. cech sv. Prokopa, cech
sv. Barbory, cech sv. Jiří atd.). Těžaři zpravidla do díla vkládali peníze, nikoli svoji
osobní práci. Orgánem těžařstva bylo
valné shromáždění, které se scházívalo
1x týdně. Výkonným orgánem byl hormistr, který vlastnil minimálně 1/32 podílu.
Za svoji práci dostával mzdu a občas
i dary. První místo mezi ostatními úředníky těžařstva zastával štajgr, volený těžaři
a skládající horní přísahu hornímu úřadu.
Dalšími úředníky byli lezec, šichtmistr,
dozorci, tesaři a později písař. Po vytěže-

ní byla ruda rozdělována v nezpracovaném stavu, kdy 1/8 připadala jako urbura
majiteli regálu, zbývajících 7/8 rozděleno
těžařům. Každý těžař mohl rudu svobodně prodat kupcům rudy. Kupování kovů
působilo vedle snahy stlačit cenu prodeje
rudy spoustu zlořádů. Horníci se podle
parcovních kategorií dělili na hašplíře,
natahovače provazů, naběrače bahna, kováře, rozdíleče kovů, podílníky, přebírače, nádeníky, pytlaře, vyvolavače hodin,
hlavní část tvořili kovkopové (horníci).
Výplata mzdy činila v Čechách podle jáchymovského práva 12 bílých grošů, byla
vyplácena týdně - v sobotu.
Karel Neuberger

Proutkař
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Stříbrských 100 let (část 22.)

V roce 2006 - byla provedena generální
rekonstrukce inženýrských sítí a vozovky
v Benešově ulici v úseku Masarykovo náměstí - křižovatka u kina a navazující části
ulice B. Němcové (zde foto č. 1 - z 30. 11.
2006).
2007 - kostelík svatého Petra (foto č. 2
- z průběhu prací na stavební obnově objektu). Po roce 1918 byl kostelík opravován již v roce 1924, stavitel Ernstberger ale
použil nevhodný materiál, a tak musela
být oprava provedena v příštím roce znovu (na náklady stavitelovy firmy). Dlužno
podotknout, že roky po skončení 2. světové války znamenaly v případě kostelíka
sv. Petra značná, a bohužel mnohdy nevratná, poškození pramenící z nekulturnosti a neúcty některých tzv. "dosídlenců".
Alarmující stav pak byl částečně řešen
v letech 1961 - 1965, kdy byly zrestaurovány a zakonzervovány nástěnné malby

v
interiéru
a nově pokryta
střecha. Předzvěstí
lepších
časů byly pak
dílčí
opravy
a úklid areálu
hřbitova, potažmo pak stavebně
historický průzkum z let 1991
-1992. Následovala postupná
rekonstrukce
vnějších omítkových vrstev. Posléze se podařilo zařadit
kostelík do Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury
ČR, což lze vnímat jako naději do let budoucích, neboť ještě zdaleka nelze zvolat
"hotovo" - a plány jsou veliké.
A jedna zajímavost: Dendrologický průzkum odhalil, že nejstarší trám použitý
ve stavbě pochází ze smrku pokáceného
roku 1409. (Čerpáno z článku paní Osmikové ve Zpravodaji 5/2017.)
Kostelík Nanebevzetí Panny Marie:
1942 - byly provedeny pokrývačské práce
(věžička) a ženy z komunity místních věřících provedly generální úklid interiérů
kostelíka.
1945 - kostelík poškozen při náletech počátkem roku. Po roce 1945 je kostelík oblíbeným cílem vandalů.
1952 - 1955 z kostela a přilehlého hřbitova
odvezeny do místního muzea historicky
cenné předměty.

1972 - 1975 proveden stavebně historický
průzkum, zhotovena betonová skořepina
zajišťující puklou klenbu, betonové injektáže zdiva, odvodnění.
2004 - orientační radarový průzkum.
2006 - zahájeny opravy (nově řešena stabilizace proneseného stropu).
2007 - nová krytina střechy, opraven krov
2011 - zrestaurována stropní freska kryptogram.
(foto č. 3 - z 6. srpna 2007)

27. 10. 2007 - otevřen rodinný pivovar
"U Rybiček" (viz foto č. 4). Je potěšitelné,
že se do těchto zdí tradice výroby pěnivého nápoje vrátila, neboť čp. 31 je historicky doloženým právovarečným domem.
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Podle městské knihy mělo město Stříbro
v roce 1503 celkem pět právovarečných
domů, přičemž jedním z nich mělo být
právě i čp. 31 v Pražské ulici (dnes v ulici
Plzeňské). Bohužel přibližně po pěti letech novodobého fungování zde byl provoz ukončen.
8. 11. 2007 - Hasičský záchranný sbor
Plzeňského kraje otevřel ve Stříbře na Třídě 5. května čp. 1542 budovu nové stanice
(ilustrační foto č. 5 - z 12. 1. 2018). Profesionální jednotka Hasičského záchranného sboru - stanice Stříbro zahájila ale svoje
působení již 1. 1. 1993. Tehdy však sídlila na Masarykově náměstí v prostorách
hasičské zbrojnice Sboru dobrovolných
hasičů. Jednotku tehdy tvořilo 15 mužů.
24. 5. 2008 - u příležitosti vernisáže
výstavy mistrových prací navštívil Stříbro
malíř a ilustrátor Adolf Born (foto č. 6).
1. 4. 2006 - byla zahájena stavba železničního koridoru z Chebu do Plzně.
Stavba trvala téměř 5 let a náklady činily
13,1 miliardy korun (spolufinancovány
z Fondu soudržnosti Evropské unie). První vlak, který měl příležitost znovu nerušeně absolvovat trasu Cheb - Plzeň, vyrazil z Chebu v ranních hodinách 1. května
2011. Bohužel právě tuto zahajovací jízdu
provázela smůla, když poslední vagon
soupravy, v důsledku závady na podvozku,
vykolejil při projíždění výhybek ve stanici
Stříbro ve směru na Plzeň.
(Naše foto č. 7 zachycuje postup prací
ve stanici Stříbro dne 18. 6. 2008)
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2009 - v období od dubna 2009
do června 2010 probíhala (za spoluúčasti
EU) generální rekonstrukce a moderni-

zace Mánesovy ulice. (Foto č. 8 - z 10. 7.
2009)
František Samec, prosinec 2019
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SPOLKOVÝ ŽIVOT
Hornický spolek ve Stříbře
Ve dnech 17.- 19. října 2019 navštívili
členové hornických spolků ze Stříbra, Plané, Ostravy a z polského Rybnika již tradiční baštu hornictví, pohoří Harz. První
den poránu jsme zavítali do obce Strass
-berg, kde jsme již byli očekáváni panem Hönigem, který v hornictví strávil
40 let a jeho koníčkem se stala výstavba
modelů důlních strojů. Důl Glasebach
těžil polymetalické rudy až do 90 let 20.
století. Hornický spolek zde provozuje
areál bývalého dolu. Unikátem je budova
s vodním kolem o průměru 10 m. Bohužel netočí se, připravují opravu hřídele.
Plánský hornický spolek od něj zakoupil
funkční model těžní věže dolu s jízdou
klecemi. Pak jsme přejeli dálnici na druhou stranu a dorazili jsme do činného
solného dolu firmy GSES v Sondershausenu. Fárali jsme do hloubky 704 m. Zde
nás naložili do terénních aut, kde jsme se
v několika expozicích dozvěděli vše
o tomto dole. Dokonce nás vozili lodičkami po umělém kanále. Po vyfárání již vedla
naše další cesta do Clausthal-Zellerfeldu,
kde jsme byli ubytováni. Zde nás očekával náš známý, velký odborník v hornictví,
Ing. Manfred Steinborn (10 let pracoval
v jižní Africe, 10 let v Norsku, 10 let
v Americe a posledních 10 let vyučoval
na Vysoké škole báňské v Clausthalu hornictví a techniku). Následovaly společné
snídaně a společné večeře na uvítanou
a na přátelství mezi horníky. Samozřejmostí bylo předávání osobních darů, pozvání atd. Druhý den ráno vedla naše cesta
do nedalekého historického města kurfiřtů Goslaru. Důl století Rammelsberg je
pro většinu z nás prioritou. Vybrali jsme si
středověkou prohlídku dolu. V tomto dole
se těžilo stříbro, olovo a měď více než 1 000
let. Při prohlídce jsme zhlédli, co se dalo.
Bohužel místní odborníci se nám nemohli věnovat, protože jejich pracovní cesta
vedla v ten den zrovna až k samotnému
ministrovi. Opět jsme viděli vodní kola
o průměru 10 a 12 m, tentokrát bohužel
již nefunkční. Důl i celá oblast je památkou UNESCO po hornické činnosti. Nemohli jsme si neprohlédnout historickou
část středověkého města, cínové muzeum,
místní pivovar a další zajímavosti. Po obědě jsme byli očekávání v další části pohoří

Harz, v hornické oblasti Bad Grundu. Důl
Knesebeck provozuje hornický spolek
za podpory města. Zde jsme, ale opravdu
koukali. Důl je hluboký 700 m. Dobývalo
se zde hlavně stříbro, olovo a zinek. Ložisko je ukloněno v 70 °od východu na západ,
žíly byly a jsou doposud, protože ložisko
není dotěženo, mocné stovky metrů a délka ložiska je 8 kilometrů. Těžba ukončena v 90. letech 20. století kvůli nízké ceně
surovin. Fantastický průvodce, zajímavá
sbírka minerálů či hornických uniforem.
Zajímavostí dolu byla výstavba hydrokompresorové věže, snad i světový unikát.
Vydobyté ohromné prostory se následně
zaplňovaly rozdrcenou hlušinou smíšenou s cementem. Prohlídka dolu i nadzemní části bývalého dolu musí uspokojit
i ty nejnáročnější odborníky. Při prohlídce
se strhla pěkná průtrž mračen. Při výstupu jsme zažili po dešti nádhernou duhu.
Večer byl opět v kamarádském duchu
hornictva. Další den po ránu jsme zavítali do hornického městečka Willdemann.
I zde štolu Lachter 19 provozuje hornický
spolek za podpory města. Tak jako skoro
v celé oblasti i zde se těžilo stříbro, olovo a zinek. Zajímavostí místních dolů je
propojení s doly na Clausthal-Zellerfeldu
9 km dlouhou dědičnou štolou, aby se jejich doly mohly odvodňovat. Zde jsme ko-

nečně mohli zhlédnout v současné době
jediné funkční vodní kolo o průměru
12 m. Nádhera a fantazie. Neskutečná práce našich hornických předků. Toto kolo je
pro nezainteresované - replika, protože
v té podzemní vlhkosti nevydrželo. Tato
parta nadšenců v letech 2012-13 zrealizovala výstavbu úplně nového kola. Kdo
by měl zájem vidět, jak se takové kolo
staví, podívejte se na stránky hornického
spolku Stříbro, do sekce videa, a zde si najděte výstavbu kola ve Willdemanu. Opět
všechna poklona odbornému výkladu
průvodce. Při výkladu jsme se dozvěděli,
že začátkem 16. století, kdy se po velké
morové ráně místní doly opět rozjížděly,
přišli do této oblasti horníci z české strany Krušných hor (Erzgebirge) a většina zde zapustila své kořeny již natrvalo.
Při zpáteční cestě domů jsme se ještě stačili zastavit v dole Lange Wand v Illefeldu.
V této oblasti je opravdu pořád co prohlížet a co objevovat, během 10 let jsme tuto
oblast navštívili již pošesté. Všem zájemcům o poznávání práce našich hornických
předků celou oblast Harzu doporučujeme
k návštěvě. Tak zase příště.
Zdař Bůh

Karel Neuberger
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Setkání 46. gwarků v hornickém městě Rybnik
Byli jsme letos pozváni se setkání
46. gwarků v hornickém městě Rybnik.
Je to hornické město s cca 100 000 obyvateli, 50 km od Ostravy, s velkou těžbou
černého uhlí. Dopoledne jsme byli hosty
u M. Pryzstase. Po obědě jsme se zajeli
podívat na něco neskutečného, ke sběrateli prvních korbelů (krýglů, pohárů aj)
s hornickou tématikou. Jedná se o největšího sběratele těchto artefaktů na světě. Jeho
sbírka dnes obsahuje přes 12 000 kusů. Jen
jsem se divil, kam se mu to všechno vejde,
tři garáže na to nestačí. Poté jsme již po-

spíchali na místo určení do obce Zawadzie
do „Dworku nad Stawem“, kde se setkání
uskutečnilo. Dvě tablice hornických členů
obnášelo cca 84 osob. Za Čechy se zúčastnilo 7 osob a za Slovensko 2. Mimo hlavní
představitele firmy SITG Przedsiebiortw
Robót Górniczych byl přítomen i starosta
města Rybniku. Vše probíhalo podle jasně daného scénáře a pravidel daných pro
takovouto akci. Zvykem je, že obě tablice
proti sobě soutěží v různých připravených činnostech a zpěvu. Samozřejmostí
je udělování čestných odznaků a medailí.

V Polsku tato tradice pracovně velmi úzce
souvisí s povyšováním. Tzn. kdo obdrží toto vyznamenání, je v práci povýšen
do vyšší funkce a platově si polepší. Toto
u nás nefunguje. Rozdílem jednoho bodu
na konci vyhrála tablice, kde byli zahraniční hosté. Stříbrský spolek vyznamenal
„stříbrským hornickým křížem“ Ing. Marka Pryzstase. Rozcházeli jsme se s novými
poznatky, s novými přáteli a za rok možná
zase na shledanou.
Karel Neuberger

Chovatelé z Tachovska skončili na krajské výstavě čtvrtí
V polovině října se uskutečnila v chovatelském areálu ČSCH Volduchy 33.
krajská soutěžní výstava králíků, holubů
a drůbeže okresů Plzeňského a Karlovarského kraje.
Výstavy se zúčastnili chovatelé základních organizací sedmi okresů: z Klatov,
oblasti Plzně, Rokycan, Tachova, Sokolova, z Plzně-severu a Chebu. Výstavní
kolekce tentokrát nedorazily z Domažlic
a Karlových Varů.
Každá územní organizace mohla vystavit až 6 kolekcí zvířat v každé odbornosti
(králíci, drůbež a holubi), a z toho bylo
pak započítáno do soutěže pět nejlepších
kolekcí každého okresu.
J. Kantová

Máme co obdivovat
Více než desítka zájemců přijala pozvání Spolku zdravotně handicapovaných
Plzeňského kraje zúčastnit se mimořádné
prohlídky kostelíka Nanebevzetí Panny
Marie, který se nachází na Smutečním vrchu a kde byla v uplynulém měsíci dokončena další etapa plánovaných oprav. Roli
vypravěčky o historii kostelíka se poutavým způsobem ujala místní kronikářka

Jindřiška Netrvalová, jejíž informace doplňovali ředitel muzea RNDr. Zbyněk Navrátil a stříbrský patriot František Samec,
a ochotně odpovídali na zvídavé dotazy
návštěvníků. Kostelík prošel náročnou
opravou, a tak účastníci mohli obdivovat
nejen opravené vstupní dveře, ale i nově
osazená vitrážová okna, zrekonstruovaný
kůr, nebo blankytně modře vymalovaný

střed stropu. Poté se skupina přemístila
k Husitské baště, do jejíchž prostor se bohužel nepodařilo zajistit vstup a účastníci
se museli spokojit pouze s výkladem bez
prohlídky. V každém případě však bylo
toto setkání přínosem pro všechny zúčastněné.
Dagmar Lamplová

Informace jsou potřebné na každém kroku
Letošní závěrečnou přednášku bezpečnostně informačního projektu Plzeňského
kraje - Informovaný senior VIII - absolvovalo 14. listopadu v zasedací místnosti
v přízemí radnice téměř 20 seniorů. Tentokrát je zaujala témata zahrnující otázky
dopravní bezpečnosti a dědického práva.
Cílem tohoto projektu zaměřeného na seniory je především zvýšit jejich celkovou
informovanost ve všech oblastech běžné-
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ho života. Tato snaha přináší své ovoce
a zájem o nové poznatky mezi seniory roste, o čemž mj. svědčí i fakt, že se letos koná již osmým rokem. Nenásilnou
a věku posluchačů přiměřenou formou seznamuje přítomné s úskalími, do kterých
se člověk může lehce zaplést, pokud nebude disponovat správnými informacemi,
jak postupovat v případě jakéhokoliv problému. Tuto poslední přednášku připravili

dva plzeňští lektoři, na nichž bylo znát,
že mají se staršími občany bohaté zkušenosti a dokáží si udržet jejich pozornost,
i přesto, že to pokaždé není jednoduché.
Trpělivě odpovídali na dotazy a celou besedu vtipně odlehčovali. Projekt získává
mezi seniory na popularitě (a snad to není
jen drobnými dárky, které si z akce odnášejí), takže věřme, že IX. ročník si najde
mezi Stříbrskými své příznivce.
Dagmar Lamplová
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Novinky v Rodinném centru Stříbro
Zdravíme návštěvníky a přátele našeho
rodinného centra. Ve zpravodaji Vás pravidelně informujeme o naší činnosti. Podívejme se, co přinesly poslední měsíce.
Závěr léta a začátek školního roku patřil
několika zajímavým akcím, na kterých
jsme se s řadou z Vás potkali. Užili jsme
si příjemný festival Stříbření, kde jsme
byli s naším přenosným hracím koutkem
a především malováním na obličej, o které byl opět obrovský zájem. Poslední srpnový víkend proběhl v kulturním domě
druhý ročník Loučení s prázdninami.
Jako hlavní host vystoupila oblíbená Culinka. Přesto, že vlivem pěkného počasí a
souběhu více akcí v regionu návštěvnost
bohužel nebyla velká, akce byla moc hez-

ká a všichni návštěvníci si to užili. Stejně
jako Velikonoční zajíc, i Loučení proběhlo
ve spolupráci s Českým klubem turistů,
a tímto jim děkujeme za pomoc.
Začátkem září jsme uspořádali den
otevřených dveří pro veřejnost, kde bylo
možné si prohlédnout prostory, nové
hračky, seznámit se s připraveným rozvrhem a přihlásit se na chystané kroužky.
Touto cestou chceme pozvat i Vás.
Přijďte k nám do rodinného centra, které najdete v budově DDM. Věříme, že si
zde všichni rodiče i dětičky najdou to své.
Zároveň v našich řadách rády uvítáme aktivní maminky a tatínky, kteří by se chtěli stát členy a podílet se na realizaci akcí
a provozu centra.

A co připravujeme v nejbližší době?
7. 12. proběhne Mikulášská besídka v klubu Castello. Připravujeme pestrý program
a vstup je možný pouze pro předem přihlášené.
V tomto adventním čase Vám za naše
rodinné centrum přejeme, ať ho prožijete v klidu a pohodě. Do poloviny prosince poběží kroužky, pak budeme mít
vánoční prázdniny i my a začneme zase
v lednu herničkou. Následně od února se
rozběhne druhé pololetí kroužků.
Všechny informace a aktuality naleznete na našem facebooku „Rodinné centrum Stříbro“ a na webu http://rc-stribro.
cz/ .
Za RC Stříbro Zuzana Skálová

Kvildy – ale smůla - žádného rysa nikdo
nespatřil. Naštěstí procházka po lese byla
velmi pěkná a užitečná. Poté následovala
naučná stezka s vyhlídkovou věží po šumavských slatích a nakonec všichni vyrazili k vlčímu výběhu u Srní, kde se všem
tajil dech při prohlídce celé smečky vlků
z nevelké vzdálenosti. Sborové vytí vlků
zanechá silný dojem v každém, v našich
kamarádech snad ještě větší. Za odměnu
všichni poobědvali sekanou s bramborem
a po odpoledním odpočinku přišel zlatý hřeb každého výletu - táborák s pečením vuřtů, který měl jako obvykle velký
úspěch. Někteří kamarádi vydrželi u ohně

až dlouho do tmy a společně si zazpívali
při kytaře.
Celý pobyt jako obvykle zakončili kamarádi společnou návštěvou dvou sušických cukráren. A obě jsou prý výborné.

Víteček na Šumavě
Ve třetím říjnovém týdnu vyrazili kamarádi z černošínského Vítečku pod vedením svých vedoucích na týdenní pobyt
na Šumavu - tentokrát do Dobré Vody
u Hartmanic. Natěšeni na pobyt ochotně
a s radostí pomáhali s přípravou a nakládáním - a mohlo se vyrazit.
Hned první den všichni zažili nestandardní zážitek, když ve vesničce Bohdašice
umožnila terapeutka a majitelka velkého
stáda koní Barča Brennear ze spolku Equites Gabreta kontaktní hipoterapii - všem
kamarádům se s koňmi nejen seznámit, ale
ti odvážní dostali příležitost koně pohladit, obejmout, položit jim hlavu na záda,
podlézt pod nimi, zvednout jim nohu,
dotknout se kopyta a také povodit si koně
na ohlávce.
Také druhý den byl krásný a plný zážitků - nejprve cesta na vyhlídku Sv. Vintíře,
poté vycházka ke Slatinnému potoku, kolem kterého vede příjemná silnička v nádherném lese, kde si všichni užili krásnou
dlouhou procházku. Po dobrém obědě
nadešlo sjíždění Otavy na raftu. V Sušici
kamarádi společně nafoukli raft a jedna
skupina vyrazila na řeku. Původní plán
- že se všechny skupiny na cestě do Horažďovic postupně prostřídají, zradil ale
velmi nízký stav vody v řece. Aby se ale
kamarádi alespoň krátce povozili, zajezdili si alespoň na hluboké vodě nad jezem
u Rábí. Všechno večer vylepšily bavorské
vdolečky k večeři - a šup do pelíšků a těšit
se na další den.
Ve středu krátce po snídani všichni
vyrazili na výlet za šumavskými zvířátky.
Nejprve navštívili rysí výběh nedaleko

Za sociální středisko Víteček Černošín
Ing. Jiří Kalista
Sociální středisko Víteček Černošín pečuje o děti i dospělé s mentálním a tělesným
postižením, mnohdy i s kombinovanými
vadami 4. stupně.
Více na www.facebook.com/strediskovitecek/
nebo na http://www.stredisko-vitecek.cz/

VÁNOČNÍ MÍLE
Pořadatel: 		
Ředitel závodu: 		
Hlavní rozhodčí:
Organizační pracovník:
Datum závodu: 		
Místo: 			

Parta SyHoZa
Jan Synáč
Jan Hora
Stanislav Zajíček
24. 12. 2019
Vranovská ulice - Stříbro

Přihlášení do závodu vždy 20 min před startem dané kategorie.
Start první kategorie: 10:00 (Batolata)
Start Hlavního závodu: 11:15
Startovné: 		
hlavní závod 60,-, ostatní kategorie 30,Délka trati: 		
30 - 3200 m
Občerstvení pro účastníky i diváky jako každý rok zajištěno.
Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí.

Srdečnou zvou pořadatelé.
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47. SILVESTROVSKÝ BĚH
Ředitel závodu: 		

MORAVEC Vladislav

Cestovné: hradí vysílající složka

Hlavní rozhodčí:

SCHIMMEROVÁ Hana

Kategorie: viz časový rozpis

Organizační pracovník: KOTEK Jaroslav
Datum:			

úterý 31. prosince 2019

Místo:			

stadion Baník Stříbro

Přihlášky: nejpozději 20 minut před startem kategorie
v závodní kanceláři v tribuně na stadionu
Start:			

v 11,00 hodin

Startují: všichni zájemci, kteří nemají zdravotní omezení.
Za zdravotní stav odpovídá každý závodník nad 18 let osobně, u
mladších rodiče, trenér nebo vedoucí výpravy potvrzena na soupisce školy nebo oddílu.
Šatny: 			

každý účastník obdrží pamětní list

Zvláštní ustanovení: závodí se dle pravidel atletiky
a na vlastní nebezpečí

11,00
11,00
11,00
11,00
11,00
11,00

ženy I
ženy II
muži
veteráni I
veteráni II
veteráni III

1980 - 2002
1979 a starší
1980 - 2002
1970 - 1979
1960 - 1969
1959 a starší

5 000 m
5 000 m
5 000 m
5 000 m
5 000 m
5 000 m

v tribuně na stadionu

Popis tratě: Terén, většinou polní a lesní cesty, členitý terén
Startovné: dospělí 70 Kč, dorost 30 Kč
při přihlášce do 30. 12. 2019 do 20 hodin na adresu
vladislav.moravec@seznam.cz, při přihlašování
na místě 100 Kč

Silvestrovský turistický pochod
po důlních dílech stříbrského revíru

31. prosince 2019 (úterý)

zveme všechny příznivce turistiky a aktivního odpočinku k procházce
kolem města Stříbra a malebným údolím řeky Mže.

Sraz : 9,15 hod. u hřbitova (Soběslavova ul.) ve Stříbře
Trasa : po důlních dílech, cca 12 km
Pořadatel : Hornický spolek Stříbro
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Ceny:

PO SKONČENÍ ZÁVODU BUDE PROVEDENO
VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE
O NEJLEPŠÍHO BĚŽCE TACHOVSKA.
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Z NAŠICH ŠKOL A ŠKOLIČEK
Svatomartinský průvod aneb hop koníčku hop, hop, hop...
Jako každý rok MŠ Stříbro pořádá pro
děti a rodiče Svatomartinský průvod.
I letos nám přijel Martin na koni a doprovodil nás na stříbrské náměstí. Děti

zahrály a hlavně zazpívaly legendu O Svatém Martinovi. Paní učitelky Hanka, Jana
a Radka připravily krásný příběh o pomoci druhým, za což se Martin stal sva-

tým. Hlavně dětem se vystoupení povedlo
a líbilo a společně jsme si podzimní odpoledne užili.
Za MŠ Stříbro - Věra Cikánová

výtvarná výchova.) V přízemí školy děti
skládaly puzzle, řešily hádanky, poradily si
s překážkovou dráhou, poznávaly ukryté
předměty, luštily křížovky a kreslily postavy ze strašidelného
filmu. Splněné úkoly
se zapisovaly do kartiček. Ty pak odevzdal
vedoucí v tělocvičně, kde děti dostaly
za svou statečnost malou odměnu. Také si
zde všichni zatancovali,
někteří si nechali namalovat zajímavý obrá-

zek na obličej.
Všichni si tento den skvěle užili. Těšíme se na příští rok!
Mgr. Klára Kastlová

Fantastický, popletený, zdánlivě nesmyslný a snový příběh podle více než
150 let staré knihy Lewise Carrolla žáky
naší školy zaujal a pobavil. Navíc za divadelním zážitkem vyjeli v méně obvyklém
čase. Nikoli dopoledne, kdy bývá divadlo
plné neklidných náctiletých, ale na večerní představení mezi dospělé diváky.
Už cestou vlakem žáci zaujali pasažéry
svým pěkným společenským oblečením
a v divadle pak prokázali i znalost etikety. Však naši žáci dostávají průpravu
ke společenskému chování od příchodu

na 1. stupeň ZŠ, neboť v doprovodu svých
třídních učitelek pravidelně navštěvují
Divadlo Alfa. Naposledy zhlédli (22. října) loutkovou hru Mimoň v provedení
hostujícího královohradeckého Draka.
Loutkám radostně tleskaly všechny třídy
1. stupně včetně třídy přípravné.
Plzeňské scény nyní chystají Noc divadel. Vezměte své ratolesti do říše divadelních divů!

Halloween v Mánesce
Dne 31. 10. 2019 se v budově naší základní školy konal HALLOWEEN - den
plný zábavy, soutěží a her. Žáci IX. A
a IX. B si pro kamarády z 1. stupně a přípravné třídy celou akci sami připravili,
vyrobili dekorace, vyzdobili prostory stanovišť. Kontrolu nad jednotlivými stanovišti i průběhem celé akce převzali Kristýna Brabcová a František Oláh.
Děti jednotlivých tříd byly rozděleny
do skupinek, vedoucí každé skupiny byl
jeden z deváťáků. Skupinka vždy společně
plnila úkoly na stanovištích. Nejnáročnější byla stezka odvahy ve sklepě. (V těchto
upravených prostorách se u nás vyučuje

Do kraje divů
Máte rádi narozeninové dárky? A kolikrát z 365 dnů roku dostanete narozeninový dárek? Nebylo by lepší dostávat nenarozeninové dárky?
Vy, žáci a studenti, byste se určitě raději ve škole učili bdění a spaní místo čtení
a psaní.
Je totéž, když řeknete „dostanu, co
mám ráda“ a „mám ráda, co dostanu“?
Takových šibalských vět a slovních hříček žáci 9. tříd ZŠ Mánesova 5. listopadu
v DJKT na Nové scéně v činohře Alenka
v říši divů slyšeli mnoho.

Mgr. Alena Deredimosová
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Podzim na školní zahradě
Dne 4. 11. 2019 ZŠ Mánesova Stříbro
navštívila společnost Adient Bor s. r. o.,
která sídlí nedaleko Stříbra, a to v Boru
u Tachova.
Jako každý rok společnost Adient Bor
s. r. o. zaměřuje své aktivity také na veřejnost. V roce 2018 společnost pomáhala
při úklidu borského lesa a tento rok dvě
zaměstnankyně oslovily Základní školu Mánesovu ze Stříbra, kde pomáhaly
za společnost Adient při úklidu pozemku
školy ve spolupráci s dětmi z V. A . Jednalo se o pomoc při úklidu spadaného listí.
Děti dostaly za spolupráci od firmy malý
dárek a ZŠ Mánesova věnovala společnosti ocenění za podporu životního prostředí a zapojení veřejnosti. Zaměstnankyně
děti seznámily se společností a daly dětem

prostor k otázkám.
Společnost Adient Bor s. r. o. a taktéž
ZŠ Mánesova Stříbro by rády udržely spo-

Buldokům se v Písku dařilo
Velmi dobře si vedla Minipřípravka
Buldoků Stříbro v Písku. Na společném
hokejbalovém turnaji družstev ze západu
a jihu Čech nepoznala porážku. Jejími
soupeři bylo šest družstev z jihu, se kterými se postupně utkala na 2 x 10 minut
hrubého času. V prvním zápase s družstvem Pedagog České Budějovice se asi
projevila únava z cesty, a proto Buldoci
ztratili vedení 2:4, aby nakonec zvítězili až
na nájezdy 5:4.
V dalších utkáních ale svoje soupeře
přestříleli a i díky dobré obraně a brankáři vyhráli pět zápasů za sebou v základní
hrací době a dosáhli tak celkového skóre
36:9. Trenér Jan Šůcha pak mohl pochválit svůj tým ve složení T. Šůchová, P. Čečil,
A. Juriga, D. Kopet, P. Majoroš, Š. Peteřík,
T. Sládek, T. Stahl a M. Steiner.

Vlajka ze Stříbra na festivalu ve Španělsku
Ve dnech 16. - 21. 9. 2019 jsem měla
jedinečnou možnost zúčastnit se soutěžního festivalu orchestrů ve španělském
Lloret de Mar a v Barceloně a zahrát si zde
na housle v netradičním orchestru Společnosti pro hudební výchovu ČR Czech
music teacher´s orchestra. Tento originální orchestr učitelů hudební výchovy z různých míst České republiky své vystoupení nacvičil během pouhých šesti zkoušek
na Letní dílně hudební výchovy v Mělníce v srpnu 2019, 24. 8. koncertoval
v pražském Rudolfinu, a pak se vydal
v září na mezinárodní soutěžní festival orchestrů Golden Sardana.
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lupráci v budoucnosti i v dalších aktivitách. Těšíme se na další setkání.
Mgr. Ludmila Fraňková
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Orchestr reprezentoval ČR, a proto
jsme se jako muzikanti oblékli do tradičních českých barev - červené, modré
a bílé. Logo našich triček Toquem amb
el cor (překlad z katalánštiny - „Hrajeme
srdcem“) dokonale vystihlo celou atmosféru naší hudební souhry. Při soutěži
v divadle jsme se stali jednou velkou
muzikantskou rodinou, a to nás vyneslo
v ohodnocení poroty na místa nejvyšší.
Získali jsme „srdce porotců“ a vyhráli dvě
zlatá pásma.
Byla jsem pyšná na to, že naše španělské kroky po celou dobu doprovázela vlajka, kterou mi zapůjčili na radnici
ve Stříbře, ať už to bylo při zkoušce v hotelu, v slavnostním průvodu přímořským
městem, na soutěži v místním divadle, či
při koncertování na pláži.
Naše zlaté diplomy budou společně se
zlatou plaketou uloženy u Jana Prchala,

předsedy SHV ČR, kterému, stejně jako
dirigentu Jiřímu Holubcovi, patří velký
dík za tento novátorský počin a jsem šťast-

ná, že jsem mohla být součástí této reprezentace českého školství.
Mgr. Klára Kastlová,
ZŠ Mánesova Stříbro

Malá ohlédnutí za podzimem v ZŠ Gagarinova
První čtvrtletí školního roku uběhlo
jako voda a žáky 1. - 3. tříd doprovázela
řada akcí v průběhu vyučování, ale i v odpoledních hodinách.
V září se vypravily 1. a 2. třídy na výstavu drobného domácího zvířectva.
V říjnu se 1. - 3. ročníky zúčastnily
besedy o dravcích, kde mohly vidět orla
v letu, různé druhy ptačích vajec…. Pro
žáky byly také připraveny jednodenní projekty: 1. třída - Smysly, 3. třída - Podzimní
čas. Druháčci zahájili celoroční projekt
- Malý píditel aneb už vím proč. Dále
v průběhu října a listopadu proběhly besedy s policií ČR na téma „Policejní pohádky“.
Pro prvňáčky byla připravena akce
„Podzimní věneček“, kde společně s rodiči
vyráběli podzimní dekorace, které zdobily

vstupní halu naší školy.
Listopad jsme všichni zahájili jednodenním projektem. V 1. třídách - Strašidla
a plašidla, 2. a 3. třídy Halloween a pokračovali jsme Svatým Martinem. Pro žáčky
třeťáčky byla vyhlášena soutěž „Zpíváme
pro radost“. Poslední akcí, která odstartovala na začátku listopadu, byla společná
dílna pro rodiče a žáky s názvem „Každý
z nás je pro někoho andělem“. Bez andělů
není svátků…Jsou posly dobrých zpráv,
symbolem čistoty a nevinnosti. A právě
proto jsme si anděly vyrobili. Celé adventní období nás těšili v prostorách naší školy
a my jsme se připravovali na Vánoce.
Za žáky a učitelky 1. - 3. tříd
Mgr. Jiřina Svobodová

SOŠ Stříbro na celostátní ekonomické soutěži JA Czech Innovation
Dne 23. 10. 2019 se konal 4. ročník soutěže Innovation Camp v Brně, kterého se
zúčastnili čtyři studenti ze Střední odborné školy ve Stříbře – Natálie Brzobohatá,
Robert Karafiát, Tereza Říhová a Nikola
Tolarová.
Innovation Camp je unikátní příležitostí pro žáky středních škol, kde mohou
představit své kreativní myšlenky a nápady.

Letošní rok Innovation Capmu probíhal ve Střední škole informatiky, poštovnictví a finančnictví v Brně a zúčastnilo
se ho 96 středoškoláků z různých částí
České republiky a Slovenska. Studenti byli
rozděleni do 16 týmů po šesti, přičemž
každý student byl z jiné školy. Po oficiálním zahájení nám byla oznámeno zadání:
vymyslete, jak realizovat podnikatelský
záměr pro spotřební produkt zaměřený

na ekologii, soustřeďte se především
na inovaci produktu a udržitelný rozvoj.
Na zpracování výzvy jsme měli tři
hodiny, k dispozici nám byli odborníci
z praxe (mentoři), kteří dohlíželi na naši
činnost. Po uplynutí limitu jsme naše práce prezentovali před odbornou porotou,
která rozhodovala o umístění jednotlivých
týmů.
A jak jsme dopadli?
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Na třetím místě skončil tým Terezy
Říhové, který vymyslel aplikaci TamŽe?,
která po naskenování předmětu vyhodnotí, jak jej recyklovat.

Prví místo obsadil tým Heatcup, který přišel s nápadem termohrníčku, který
ukazuje teplotu nápoje. Součástí týmu byl
Robert Karafiát.

JA Czech Innovation Capm byl pro
všechny zúčastněné studenty oboru Veřejnosprávní činnost SOŠ Stříbro neocenitelnou zkušeností.
Natálie Brzobohatá, Tereza Říhová z 3. B

Cesta za svobodou
Studenti Gymnázia ve Stříbře připomněli 30. výročí Sametové revoluce výstavou pod názvem Cesta ke svobodě, kterou zahájili 14. 11. vernisáží ve vestibulu
stříbrské radnice. Hosty přivítal student
G6 K. Slabyhoudek, proslovy přednesli starosta města M. Záhoř a zástupkyně
ředitele gymnázia Ing. V. Šedivá. Součástí
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výstavy bylo hudební vystoupení dechového souboru, které s žáky připravil učitel ZUŠ ve Stříbře M. Matějka. Výstava
zachytila události roku 1989, údaje o jejích osobnostech, vzpomínky pamětníků
a ukázala život v období reálného socialismu. Dokumenty shromáždili studenti G6, G4 a G3 v hodinách politologie

a dějepisu pod vedením Mgr. D. Svobodové a Mgr. J. Soutnerové. Tuto nevšední výstavu si mohli zájemci prohlédnout nejen v budově radnice, kde trvala
do 29. listopadu, ale také 30. 11. v Gymnáziu ve Stříbře u příležitosti Dne otevřených dveří. Všude se těšila velkému zájmu.
Mgr. Jitka Soutnerová
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Ondřej Tolar moderoval Perlu Plzeňského kraje
19. října 2019 se konal na Nové scéně
Divadla J. K. Tyla v Plzni galavečer u příležitosti předání uměleckých cen hejtmana
Plzeňského kraje Perla Plzeňského kraje
a hejtmanova Srdcovka.
Spolu s Táňou Krchovovou celý galavečer uváděl jedenáctiletý žák Základní školy Stříbro v Gagarinově ulici a žák Základní umělecké školy Stříbro Ondřej Tolar.
Ondřej je třetím rokem členem Muzikálového studia v DJKT, zpívá a tančí
hlavní dětskou roli v baletu Chaplin, zpívá

a tančí v muzikálu Josef a jeho pestrobarevný svět a vyhrál konkurz na hlavní roli
v muzikálu Billy Elliot, na kterou se bude
do konce června intenzivně připravovat.
V Základní umělecké škole Stříbro navštěvuje sólový zpěv, hru na trubku a hru
na klavír.
Navíc je vicemistrem České republiky
v nohejbale a byl vybrán do reprezentace
České republiky.
V úvodu druhé části galavečera Ondra také zazpíval, a potom představil svoji

srdcovku, nohejbal. Spoluautorem scénáře byl s MUDr. Petrou Šedou Neprašovou
Bc. František Kratochvíl.
Za pomoc při přípravě Ondry na moderování tohoto galavečera patří poděkování učitelkám ZUŠ Stříbro Mgr. Evě
Skalové a Mgr. Haně Bezděkové. Zvláštní
poděkování pak ředitelce Základní školy
ve Stříbře v Gagarinově ulici Mgr. Květoslavě Špilerové za vstřícnost při organizaci
Ondřejovy výuky.

Podzimní koncerty žáků ZUŠ
Koncertní sál Základní umělecké školy Stříbro se v listopadu dvakrát zaplnil do posledního místečka. Poprvé v pondělí 11. 11. 2019,
kdy od 18 hodin hráli a zpívali žáci ZUŠ na Svatomartinském koncertě. Téměř dvacítka malých a mladých muzikantů rozjasnila posluchačům sychravý podvečer. V laskavé atmosféře zněly sálem tóny zpěvu,
zobcové flétny, trubky, klarinetu, baskřídlovky, keyboardu a klavíru.
Po krásných koncertních vystoupeních si děti pochutnaly na minimuffinkách a posvícenských koláčkách.
Podruhé zaplnili sál rodiče, příbuzní a přátelé žáků a učitelů ZUŠ
ve čtvrtek 14. 11. 2019. Tentokrát byl koncert žáků ZUŠ Stříbro věnován 30. výročí Dne boje za svobodu a demokracii. A symbolická třicítka provedených skladeb
byla skutečně důstojným
příspěvkem k letošním
oslavám. Děti mile předvedly hru na klavír, zobcovou flétnu, housle, kytaru, klarinet a saxofon.
Vynikajícím vystoupením
ukončil koncert dětský
pěvecký sbor Stříbráček.
Posluchači
nešetřili
potleskem, z obou koncertů odcházeli spokojeni
a dobře naladěni.
Mgr. Hana Bezděková
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VZPOMÍNKA

Dne 12.12.2019 uplyne 10 let od úmrtí

pana Jiřího Brauna.

S láskou vzpomínáme. Rodina

Co dnes budeme varit?
No přece, staré - skoro zapomenuté recepty, vztahující se k našemu regionu
Z olověného nebe přichází v prosinci sníh a vše staré zmizí na půl roku pod
sněhy . Hebká bílá zmrzlá voda se pomalu
spouští do kraje a věřte tomu, že už nikdy
nebude sníh prachovější než v tento čas.
Procházkou v lese narazíte na první otisky zvířecích stop a každým rokem v nich
objevuji nová tajemství. A to ticho, přesto
ještě můžete cítit vůni - vůni půdy, která
se začíná schovávat pod prvním sněhem.
Je tady prosinec. Z úst vychází horký dech
a když večer vyjdete do kraje za město,
tak s trochou představivosti můžete vidět
arktickou nádheru okolního kraje kolem
města Stříbra.
Tak by měl vypadat prosinec - poslední
měsíc roku. Člověk míní, příroda mění,
a tak se spíše setkáváme s prosincem beze
sněhu. Leč i tak, Vánoce jsou blízko.
U nás na chalupě se Vánoce v dávných
dobách slavily v běhu času. Přípravy na ně
nebyly tak okázalé jako dnes. Pro lidi, kteří celý rok byli silně spjati s přírodou, bylo
důležité postarat se o zvířata a po celodenní práci kolem chalupy večer usednout
do vyhřáté místnosti a být spolu u prostřeného stolu. Co na něj přišlo, bylo otázkou
hospodyně a ta se na Štědrý den snažila,
aby večer byl stůl hodně bohatý. Hlavním
chodem byl kapr, kterého dělala na vícero způsobů, ale nejraději jsme měli kapra
po plzeňsku.

KAPR PO PLZEŇSKU

Porce vykuchaného naporcovaného
kapra opečeme na másle s olejem do zlatova. Přidáme k němu kořenovou zeleninu
nakrájenou na jemné nudličky - po hrsti
celer, mrkev a petržel. Přidáme bylinky
a koření - tři kuličky nového koření, sůl,
pepř podle chuti a snítku tymiánu. Zali-
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jeme půl litrem plzeňského piva a necháme dusit asi dvacet minut. Pak kapra vyjmeme a omáčku zahustíme strouhaným
tvrdým chlebem, povaříme, procedíme
a nalijeme na kapra a hustě posypeme zelenou petrželkou. Jako příloha byl klasický
bramborový salát, nebo "houpané" brambory s máslem a cibulkou. Recept na ně
jsem zde už v minulých dílech psala.
K vánočním svátkům patřila vánočka.
U nás se pekly v kachlových kamnech obří
vánočky , pro které můj tchán udělal i speciální dlouhé plechy. Pečení vánoček byl
celodenní obřad, protože vánočka měla
dvě kila a pekly se tři. V kamnech se zatopilo brzy ráno a musela se předpřipravit
trouba, aby pekla rovnoměrně a akorát.
Recept na vánočku uvedu z kila mouky.
Rituál okolo pečení vánoček si u nás tchán
i tchyně rozdělili. Byla to ženská i mužská
práce. Pokud se pekla ze dvou kil mouky,
hnětení bylo náročné a tak dělba práce
byla nutná. :o) Na vánočce se ničím nešetřilo a mohu říci, že vydržela celé svátky,
pěkně zabalená v utěrce a máslovém papíře.

VÁNOČKA PANÍ HILDY

1 kilo polohrubé mouky, 250 g másla,
200 g cukru, 3 žloutky, 50 g droždí, 200 g
rozinek, 100 g loupaných mandlí, 1 lžička
soli, citronová kůra, muškátový květ a asi
300 ml mléka.
Máslo, cukr a žloutky třeme. Do mísy
přidáme mouku, sůl, citronovou kůru
a muškátový květ. Z droždí v misce vedle
uděláme kvásek a teplým mlékem zaděláme těsto. Pak dáme na vál, těsto propracujeme až se nelepí. Necháme kynout v teple.
Pak přidáme rozinky a mandle. Upleteme
vánočku. Chvíli necháme kynout, potře-

me ji rozšlehaným vejcem a posypeme
buď mandlovými plátky, nebo drcenými
lískovými oříšky. Pečeme asi tak hodinu.
Z bílků, co zbyly při pečení vánočky, pekla tchyně malé pusinky, které po
upečení vánočky sušila v troubě. Využila
tak zbylou potravinu a zároveň dokázala
vytvořit úžasnou vánoční ozdobu. Pusinky se totiž navlékaly na nit a dávaly se
na malý stromeček, který stával v obýváku
na stole.
PUSINKY na stromeček
Ze tří zbylých bílků vyšleháme sníh,
do kterého postupně zašleháme 210 g
moučkového cukru. Pomocí dortového
sáčku s hvězdicovou trubičkou stříkáme
na vymaštěný plech, kam jsme si položili
nit pusinky. Vložíme do trouby a necháme
oschnout, pak zvýšíme teplotu a dopečeme. Pak opatrně s nití pusinky sundáme
a věšíme na stromeček.
Adventní čas nás dovede do období
Vánoc. České Vánoce patří k nejkrásnějším svátkům u nás, ale i ve světě. Je to díky
jejich atmosféře, zvykům a tradicím. Mají
svou magickou moc, díky úkonům, které
se tradovaly - lití olova, házení střevícem
apod. Ač se mnohdy dnes mladá generace nad těmito zvyky usmívá, jsou to právě
ona kouzla, která předvánoční a vánoční
čas dělají tajemným, ba nebojím se říci
pohádkovým. A ruku na srdce, přátelé,
pohádky přece k českým vánočním svátkům patří, bez nich by to totiž nebyly ty
správné Vánoce.
Všem lidem dobré vůle a myšlení, přeji
požehnaný krásný adventní čas a krásné
Vánoce.
Hana Štollová
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PENB - zbytečná povinnost?

Povinnost
předložení
průkazu energetické náročnosti budovy
(PENB)
při
prodeji či pronájmu budovy,
ucelené části
budovy nebo
jednotky stanovuje zákon
č. 406/2000 Sb.
o hospodaření energií s povinností předložení PENB od 1. 1. 2013. Na toto téma se
napsala již řada článků, mýtů a polopravd.
Pojďme se na tuto problematiku podívat
v praxi okem makléře Bc. Martina Svěrka
z realitní kanceláře HARVILLA - REALITY.
Jak reagovali prodávající na tuto povinnost vyplývající ze zákona?
Ještě než se zákonná povinnost oficiálně
objevila, seznamovala naše kancelář všechny prodávající s touto situací a zcela logicky
klienty zajímalo, kolik je taková jejich slovy
"zbytečnost" bude stát a zda je to opravdu potřeba. Od počátku se ceny PENB za rodinný
dům pohybovaly kolem 6 000,- Kč vč. DPH
dle velikosti nemovitosti. Během krátkého
času se doslova roztrhl pytel s firmami nabízejícími vypracování tohoto průkazu, a to
často i za podezřele nízké, až poloviční ceny
bez nutnosti osobní návštěvy energetického
specialisty na konkrétní nemovitosti. My
od počátku spolupracujeme s ověřenými
a certifikovanými společnostmi, jejichž
PENB prošly namátkovými kontrolami
ze strany Státní energetické inspekce (SEI)
s kladnou referencí. SEI již odhalila řadu případů, kdy PENB neodpovídaly skutečnosti
a uvedly kupujícího i prodávajícího v omyl.
Lidé jsou již zvyklí na štítky např. u žárovek nebo el. spotřebičů, ale co jim řekne
konkrétní písmeno uvedené např. v inzerci prodávané nemovitosti?
Průkaz energetické náročnosti budovy
(PENB), pro který je vžité nepřesné označení energetický štítek, je dokument, který
zpracovává osoba oprávněná Ministerstvem
průmyslu a obchodu - tedy oprávněný energetický specialista. Ten spočítá na základě
dostupných nebo osobně zjištěných informací energetickou náročnost budovy. PENB
udává energetickou náročnost budovy stanovenou výpočtem ze všech energií, které
do budovy vstupují. Jde o energii potřebnou
na vytápění, ohřev teplé vody, větrání, osvětlení, chlazení a klimatizaci. Zároveň jsou
započítány i energie potřebné pro zařízení,
která tyto procesy zajišťují (topná zařízení,
tepelná čerpadla, regulace, zařízení klimatizační, větrací, vzduchotechnické jednotky
placená inzerce

atd.). Celkové množství roční dodané energie se vydělí celkovou podlahovou plochou
budovy a výsledkem je měrná roční spotřeba energie na metr čtvereční - vyjádřená
v kWh/m2 x rok. Podle získaných hodnot
se budovy dělí do sedmi kategorií, čili tříd
energetické náročnosti od "A" (mimořádně
úsporná) do "G" (mimořádně nehospodárná).
Když jsem nedávno prohlížel nabídku
domů v inzerci, překvapilo mě, že většina
nemovitostí byla označena právě písmenem "G". Čím je to způsobeno?
Dle zákona je povinností realitní kanceláře uvést v inzerci hodnotu energetické
náročnosti budovy dle průkazu a v případě
nepředložení tohoto průkazu uvést nejhorší energetickou třídu "G". Když se budeme
obecně bavit o prodeji rodinných domů,
souhlasím s Vámi, že se domy na internetu
hemží označením "G". Jednak je to způsobeno tím, že od náběru nemovitosti do jejího okamžitého vyinzerování neuběhne
často ani pár dní, během kterých se PENB
nestihne obstarat - proto musí být uvedena
hodnota "G" do doby než se PENB stihne
vyhotovit. Druhým důvodem je ale i skutečnost, že této energetické hodnotě skutečně
odpovídá většina starších domů, které tvoří největší podíl inzerovaných rodinných
domů. Zároveň je ale třeba uvést, že od roku
2009 je PENB povinnou součástí projektové
dokumentace pro výstavbu všech nových
domů. Novostavby dnes musí dosahovat
hodnot pro zařazení do kategorií "A" až "C"
- nižší kategorie jsou nevyhovující a povolení ke stavbě budovy s takovými hodnotami
nemůže být uděleno.
Jak se k PENB staví zájemci o koupi nemovitosti?
Když si naše společnost provedla zhruba rok trvající průzkum mezi kupujícími
s dotazem, zda pro ně při koupi nemovitosti
je hodnota PENB jedním ze zásadních faktorů pro jejich rozhodování, zda nemovitost
koupit či nekoupit, potvrdila se domněnka, že tomu tak rozhodně není. Kupujícího
ze všeho nejvíc zajímá cena, lokalita a technický stav. Na hodnotu nebo detaily PENB
se nedotazoval téměř nikdo. Většina lidí si
totiž dokáže i bez předložení PENB představit, že např. dům v původním stavu, bez zateplení bude logicky energeticky náročnější
než dům s plastovými okny, novou, zateplenou fasádou a vyměněným kotlem. Proto,
aby kupující dosáhli úspory při spotřebě
energií, většinou lidem stačí provést výše
zmíněné úpravy na domě. Novelou zákona
bylo stanoveno, že domy postavené před
rokem 1947, které neprošly zásadními rekonstrukcemi, jsou povinnosti vyhotovení
PENB při jejich prodeji zbaveny. Dle mého

názoru by bylo možno takto stanovený rok
o pár desítek let zkrátit a alespoň o trochu
zmírnit tak administrativní a finanční zátěž řadě prodávajících při prodeji starších
domů. Byla by k tomu však nutná vůle
ze strany zákonodárců, ale též použití selského rozumu. Povinnost PENB má své
opodstatnění při realizaci novostavby, ale
u starších nemovitostí je povinnost předložení PENB stále považována za zbytečnost.
Jak je to při prodeji bytu? Musím též předložit PENB?
PENB hodnotí celou budovu a nikoliv
byt samotný, jak se stále řada lidí mylně
domnívá. Pokud u bytového domu zjistíte
hodnotu "G", tedy mimořádně nehospodárnou budovu, může se zdát, že Vás čekají velké náklady na energie (úniky tepla,
a s tím spojené vysoké výdaje na vytápění
apod.). Jenže realita může být úplně jiná.
Nelze přeci srovnávat energetickou náročnost bytu, který je umístěný uprostřed budovy, který je vytápěn ze všech stran místnostmi sousedních bytů, s bytem, který je
umístěný např. v přízemí či posledním patře
domu. Z pohledu kupujícího bytu jsou tak
informace z PENB zkreslené a nic nevypovídající o skutečně vynaložených nákladech
za měsíční spotřebu energií v bytě. Pokud
prodávajícímu společenství vlastníků jednotek (SVJ) ani po písemné žádosti PENB
nepředloží, může kupujícímu nahradit
předložení PENB předložením vyúčtování
spotřeby energií za 3 roky zpětně (např. elektřina, plyn, vytápění). Mohlo by se tak zdát,
že tato předložená vyúčtování jsou mnohem
více odpovídající skutečnosti, než údaje
z PENB, ale opět může být realita jiná. Příklad: Babička miluje teplo, a proto si v bytě
topí na 25°C třeba i v chladnějších jarních
dnech. Oproti tomu pro mladého člověka je
i 19°C ve stejném bytě umístěném nad výše
zmiňovanou sousedkou zbytečným luxusem. A rozdíl v nákladech na topení je v takovém případě markantní a hodnota PENB
není zrovna odpovídající.
Vidím, že Váš pohled na PENB se nejspíše
neztotožňuje s původním záměrem zákonodárců, že?
Co z toho plyne, necháme na Vás, pane
redaktore. Nicméně zákon je zákon a zákony je nutné dodržovat, proto naše realitní
kancelář jako člen Asociace realitních kanceláří ČR pro své klienty vyřízení PENB
zajišťuje jako jednu
ze základních služeb
při zprostředkování
prodeje či pronájmu
nemovitosti.
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Knihovnice doporučují
Gabriela Fatková, Andrea Königsmarková, Tereza Šlehoferová
Tachovská kuchařka receptů, příběhů a vzpomínek
Vydejte se na cestu Tachovskem - svéráznou krajinou západních Čech na hranici s Bavorskem. Poznejte
tachovský region prostřednictvím chutí, vůní a vzpomínek jeho současných i minulých obyvatel. Tato
kniha pojednává nejen o jídle, ale i o lidech, jejich životě a příbězích spojených s místními událostmi
i velkými dějinami; je koláží vytvořenou z receptů, výpovědí pamětníků a střípků z historie, která poskytuje jedinečný pohled na každodennost zasazenou do kontextu klíčových momentů 20. století.

Ladislav Zibura - Prázdniny v Evropě
Máte rádi humor, dobrodružství a mnohahodinové čekání u silnice? Pak vložte řízek mezi chleby a vydejte se za čtvrtým prázdninovým dobrodružstvím s Ladislavem Ziburou. Tentokrát vás čeká 14 000 kilometrů stopem napříč Evropou. Ve společnosti svérázných řidičů vyrazíte z Polska přes malebné Pobaltí
až za polární kruh a následně z horkých Athén přes divoký Balkán zpátky domů. Objevíte při tom místa,
která jste vždycky chtěli navštívit, jen jste o nich dosud nevěděli. Vyslechnete příběhy neobyčejných lidí
a přesvědčíte se, že jste se narodili na tom nejrozmanitějším kontinentu světa.

David Walliams - Táta za všechny prachy
Ve svém desátém románu David Walliams opět bez sentimentu ukazuje, že život není jen černobílý,
a se samozřejmostí sobě vlastní brilantně spojuje tragédii s humorem. Frankův otec Denis se živil jako
automobilový závodník. Byl absolutně nejlepší - král závodní dráhy. Měl tisíce obdivovatelů. Když zvedal
vítězné poháry nad hlavu, davy šílely a život byl skvělý. Avšak po ošklivé havárii se z opěvovaného hrdiny
stal nikdo – nula. Frank s tátou zůstali sami, bez pomoci a bez peněz, zato ve špinavých rukou nebezpečného a bezcitného šéfa podsvětí pana Velikána a jeho přisluhovačů. Když se táta Denis dostane do vězení,
jen Frank věří v jeho nevinu a pokusí se ho zachránit…
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CANPACK ČR
CANPACK Group je světovým výrobcem ekologických a moderních obalových
řešení s důrazem na prvotřídní kvalitu
obalových výrobků včas a kdekoli je to
potřeba. Společnost sídlí v Krakově (Polsko) a provozuje činnost v 19 zemích. Majitelem společnosti je americký koncern
Giorgi Companies.
Zaměstnává téměř 8 000 lidí na celém
světě, má 29 výrobních linek na hliníkové
nápojové plechovky, skleněné láhve, kovové uzávěry a kontejnery pro potravinářský
a chemický průmysl. Společnost již 30 let
rozvíjí své podnikání tak, aby se stala jedním z předních světových hráčů na mezinárodním trhu s obaly.
Vzhledem k tomu, že udržitelnost
a sociální odpovědnost firem je pro nás
důležitá, jsme součástí DNA skupiny
a CANPACK Group aktivně podporuje
iniciativy zaměřené na ochranu životního prostředí a místní komunity. Dalším
krokem vpřed pro společnost CANPACK
Group je otevření zcela nového moderního závod na výrobu hliníkových plechovek pro nápojový průmysl ve Stříbře.

29 výrobních linek
8000 zaměstnanců
19 zemí světa
30 let praxe
Všichni dodavatelé hliníku pro CANPACK používají recyklovaný materiál.
Úroveň recyklovaného obsahu závisí
na jejich technologii a dostupných recyklovatelných materiálech. Obecně očekáváme, že v budoucnu poměr recyklovaného
materiálu poroste s tím, jak rychle roste
povědomí spotřebitelů, vlád a průmyslu.
Recyklace hliníku vyžaduje o 95 % méně
energie než jeho výroba ze suroviny a zároveň přináší finanční i environmentální
výhody.
Uhlíková stopa plechovky obecně závisí na úrovni recyklovaného obsahu
v použitém hliníku pro jeho výrobu
a na zohledněné fázi životního cyklu.
Recyklace hliníku vyžaduje o 95 % méně
energie než jeho výroba ze suroviny. Méně
energie znamená menší uhlíkovou stopu.
Za zmínku stojí skutečnost, že hliník je
stálý materiál, což znamená, že může být
neomezeně recyklován. Míra recyklace
hliníkových plechovek v Evropě již v roce
placená inzerce

2015 dosáhla 73,6 % * a dále roste. V CANPACK aktivně podporujeme recyklaci
našich obalů prostřednictvím různých
vzdělávacích kampaní, jako např. Každá
plechovka se počítá.
Kromě toho bude uhlíková stopa plechovek vyrobených ve Stříbře snížena
různými energetickými a materiálovými
řešeními. Skutečnost, že výroba plechovek
probíhá v těsné blízkosti hlavního zákazníka, významně sníží emise způsobené
dopravou.

Projekt č. 29 ve Stříbře

Aktuálním projektem společnosti
CANPACK Group je závod na hliníkové
plechovky pro nápojový průmysl. Nový
závod je 29. v řadě a buduje se ve Stříbře,
v areálu Panattoni Park Silver.
Výrobní linka je plánovaná na produkci zhruba 950 miliónů plechovek ročně,
při produkci nepřetržitého provozu, tedy
výroby 7 dní v týdnu/24 hodin denně.
Hlavním zákazníkem tohoto nového
závodu bude Plzeňský Prazdroj.
Práce bude organizována v systému
směn pro pozice ve výrobě a podpůrných
odděleních pro výrobu:
Nepřetržitý provoz (4 směnný systém,
včetně práce o víkendech a svátcích).
O vánočních svátcích je 14 denní odstávka.
Díky nejnovějším technologiím a plně
automatizovaným strojům se tento projekt řadí mezi technologicky nejvyspělejší továrny na světě. Továrna tak nabídne
bezmála 150 volných míst, se zahájením
provozu v květnu 2020. Již jedna třetina
pozic je obsazena.
Perfektně do detailu připravené technické školení v jedné z našich továren

CANPACK Group v zahraničí, hrazené
z naší strany (společností zajištěné ubytování, strava i doprava + diety 10 Euro/
den). Možnost zvyšování kvalifikace, potenciál k rozvoji a povýšení. Máte jedinečnou příležitost dozvědět se o moderních
technologiích výroby plechovek pro největší světové výrobce nápojů.
Smlouvu na dobu neučitou, kvartální
bonusy, bohatý benefitní balíček (5 týdnů dovolené, stravenky, příspěvek na dopravu, příspěvek na dovolenou a Vánoce,
nadstandardní příspěvky za práci v noci
a o víkendu, přítomnostní bonus a mnoho
dalšího.

Přidejte se k nám:

www.canpack.com/cz
Tel.: + 420 725 270 758

25

Stříbrský zpravodaj 12/2019

26

placená inzerce

Stříbrský zpravodaj 12/2019

Realitní kancelář RVA

Pobočka Stříbro, Dostojevského 189
Telefon: 721 854 706

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

Byt 4+1, Stříbro, Nerudova ul.
1.870.000,- Kč

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

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

Vážení a milí čtenáři,
jsme moc rádi, že mnozí z těch, kteří se v uplynulém roce rozhodli změnit bydlení, se na nás obrátili se
žádostí o pomoc. Mám na mysli nejen ty, kteří "šli z menšího do většího", ale i například i ty, kteří se
rozhodli opustit mnohaletý domov, často vybudovaný vlastníma rukama, a mohou teď v pohodlí bytu v
klidu přemýšlet, jak si nejlépe užít získaných peněz.....Věřím, že nikdo z nich svého rozhodnutí nelituje a
vánoční a novoroční svátky si užije bez stresu, v pohodě a soukromí. Nebo naopak - bude si užívat
společného bytí a vánočního či novoročního veselí spolu se všemi svými blízkými. Děkujeme jim za
důvěru a jsme potěšeni, že z mnohých se stali nejen naši klienti, ale i přátelé. I vám ostatním přejeme,
aby nadcházející sváteční dny splnily vaše očekávání. A je-li před vámi nějaké takové zásadní rozhodnutí,
tak ať ho brzy a úspěšně vyřešíte!
František a Hana Kubincovi

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 Stříbro, Palackého Rod. dům Stříbro, Jiráskova

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

Rod. dům Stříbro, Husova

RD Horní Kozolupy - Vlčkov

Rekreační chata Butov

Rekreační chata Butov

Byty 2+1, 2+KK Stříbro, Plz.

Byt 2+1 s gar.Chodová Planá

Cena: 3.490.000,- Kč Cena: 3.590.000,- Kč Cena: 2.995.000,- Kč Cena: 3.490.000,- Kč

Rodinný dům Prostiboř

Podíl 1/2 objektu Bezdružice

Byt 3+1 Černošín, Javorová

Byt 2+1 Černošín, Javorová

Cena: 1.790.000,- Kč

Cena: 995.000,- Kč

Cena: 790.000,- Kč

Cena: 1.190.000,- Kč

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

Ceny na dotaz v RK

Cena: 1.350.000,- Kč

Poslední 3 parcely Hněvnice

Cena: 600,- Kč/m2

Posledních 7 parcel Přehýšov

Cena na webu RK

Kompletní nabídku nemovitostí najdete na www.harvilla.cz
28
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Filmové postřehy Laca Kajaby
Milé divačky a diváci přicházející do našeho kina,
buďte vítáni ve druhém měsíci provozu
po letní „bleskové“ rekonstrukci venkovního pláště a střechy budovy kina.
Lehounce doháníme zameškané filmy,
ale máme zároveň i novosti. Tož vzhůru
na ně …
Cestujete-li někdy vlakem, tak se zkuste
začíst do magazínu ČD pro Vás, jsou tam
zajímavé články, např. o nových filmech.
Tož, cituji …. „ A zase je možné těšit se
na českou novinku, nadto komedii! Vlastníci, scenáristy a režiséra Jiřího Havelky,
kteří dorazí do kin ve druhé polovině
listopadu a již se nevyhnou přirovnávání
k legendárním Homolkovým, se povedli!

Havelka pracoval s prověřeným textem,
film stavěl na pilířích vlastní divadelní hry Společenstvo vlastníků. Ostatně
z toho vycházející divadelní nádech je
také to jediné podstatné, co by milovník
velkých filmových obrazů mohl Vlastníkům, podobně jako Papouškově hitu
z konce šedesátých let, vytknout. Točilo se
v jedné místnosti, u jednoho stolu, veškerá tíha úspěchu ležela na potenciálu herců
a konverzaci, jakou jim Havelkův scénář
předepsal. A právě v nich jsou Vlastníci nejsilnější. Kdo byl alespoň jedinkrát
na nějaké domovní schůzi účasten, odtuší, jaký v různorodých charakterech
a jejich střetu nabízí umělecký potenciál.
V tomto ohledu je Havelkův tým ukázkový, koncentrovaný, každý v něm některého
z vlastních sousedů objeví.
Autor parádně vystavil charakteristiky
jednotlivých postav a najal herce, kteří nejenže se na jeho hrdiny typologicky

hodí, ale také jejich povahové rysy dokážou svým uměním skvěle vykreslit.
A tak platí, že co postava, to perla, alespoň
u těch, které mají hlavní prostor. A to je
Tereza Ramba (dříve Voříšková), mateřstvím zdecimovaná předsedkyně družstva, jejíž trpělivost se pomalu, ale velmi
jistě transformuje v hněv eskalující výbuchem, jeho tiše nevinným hromosvodem
je její manžel (Vojtěch Kotek) coby zapisovatel schůze. Jiří Lábus (důchodce Kubát) vzývá staré časy, kdy si lidé „věřili",
a ke zlosti nejen předsedkyně bojkotuje
jakýkoli rozumný návrh. Dagmar Havlová reprezentuje nenechavé, o všem informované a poněkud natvrdlé starší dámy,
ovšem naivní Švec Davida Novotného
jde v té natvrdlosti ještě dál. Pavlu Tomicovou coby Procházkovou zajímá jen to,
aby rozdrtila jakoukoli překážku na cestě
za bezproblémovým pronajímáním svého bytu. Havelka s nastíněnou typologií
pracuje zkušeně, nechává emoce a názory svých hrdinů probublávat postupně,
a i přes zmíněné divadelní vyprávění dokáže diváky udržovat v napětí. V tomto
ohleduje odměňuje postupnou gradací,
situacemi, v nichž se mnoho lidí najde
a na nichž si lze uvědomit absurditu jednání, ke kterému může občas sklouznout
každý. Ještě větší odměnou za návštěvu
kina je ale koňská porce nepodbízivého
humoru, který Vlastníky pasuje mezi těch
pár vydařených komedií, které v posledních letech vznikly.“….konec citátu.
Uplynulý víkend (toto povídání píšu
5. 11.) v se -USA nesl ve znamení svátku
Halloween, ze kterého těžil komiksový
Joker. Po pátém týdnu v kinech zaznamenal pokles zájmu diváků jen o 29 %
a s tržbami 13,9 milionu dolarů skončil
na druhém místě. Joker už v USA a Kanadě utržil 299 milionů dolarů, celosvětově má na kontě 934 milionů dolarů
a brzy zřejmě překoná miliardovou hranici. Hlavní důvod, proč Joker strhává
takovou pozornost, je fantastický Joaquin
Phoenix, který z plátna nesleze dvě hodiny a vydává ze sebe všechno. Nějakou
tu „sošku“ by mu letos za herecký výkon
měli přiklepnout, tož, uvidíme na Oscarech (snad ho mezitím nepřejmenují
na Anna, jak navrhuje italská režisérka
Vertmüllerová, ale to je na jiné povídání,
pozn. LK). Dokonale se vtělil do neúspěš-

ného komika Arthura, který nemá ani peníze, ani slávu. Bydlí u matky (mama hotel,
of course, pozn. LK) a nacvičuje si stand up
výstupy, které se líbí málokomu. Duševně
labilní muž navíc trpí zvláštní poruchou
spočívající v tom, že se nechtěně a nekontrolovatelně směje. Komiksový svět připomíná velmi málo, žádní Batmanové tam
nepoletují, super schopnosti se nekonají.
Možná toto chatrné spojení může některé
skalní uctívače komiksů donutit koupit si
lístek, ale na druhou stranu to i řadu jiných diváků odradí. A to by byla v případě
Jokera opravdu škoda. Mazaný scénář nás
celou dobu znejisťuje. Kdo je ten zlý? Kdo
je šílený? Komik? Politici? Nemilosrdný
systém? Možná se přistihnete, že upřímně
fandíte pacientovi, který postřílel pár lidí.
Otevírá se tu sociální téma, propojení přecitlivělého Arthura s revoltujícím davem
v ulicích je velmi znepokojující a naznačuje, že ne všechno, co říká blázen, musí být
nutně bláznivé (zajímavé, když si to promítnete do české reality např. politického
života, pozn. LK)
Letní novinka českých kin Přes prsty se
odehrává ve světě plážového volejbalu.
To je však asi tak jediný, čistě kosmetický
rozdíl, jenž jí odlišuje od žánrové záplavy českých romantických komedií, která
nebere konce. Katalyzátorem zápletky je
nový správce volejbalového hřiště Jíra (Jiří
Langmajer), který je sexy motherfucker,
má tajemnou minulost, chtěl by obě děvčata osouložit (nikoliv současně), ale myslí to s nimi vlastně dobře. Musíme uznat,
že plodný scenárista Petr Kolečko (např.
Okresní přebor) napsal scénář, který do-
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cela zaujme a pravděpodobně je lepší než
scénář většiny českých komedií. Postavy
v něm pravděpodobně jsou nějak slušně
definované, zápletka je originální, a přitom
ne zcela vycucaná z prstu, vtípky také a dialogy jsou břitké. Píšu "pravděpodobně",
protože Petr Kolečko tímto filmem také

debutoval jako režisér, což nebylo dobré
rozhodnutí. Režie filmu má totiž k dokonalosti daleko. Vlastně, několik dalších
aspektů tohoto filmu má pravděpodobně
k dokonalosti daleko, ale těžko se dá určit, do jaké míry za to může režisér. Proto
se zde pravděpodobně nezdravě často vy-

skytuje slovo "pravděpodobně"… Tenhle
Kolečkův scénář měl režírovat Hřebejk,
a mohla z něj vzniknout fakt vydařená komedie. Pravděpodobně.
Tak na shledanou příště!

Doplňte citát od neznámého autora: Přítel není ten, kdo tě polituje, přítel je ten, ....... (viz tajenka).
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Prosinec 2019
V sekci program kina můžete provést rezervaci.

6. 12. Pá
8. 12. Ne

www.mks-stribro.cz

19.00 				PŘES PRSTY

Přístupnost od 12 let
KOMEDIE - ČR 					101 min		Vstupné 120,-Kč

19.00 				JOKER
Přístupnost od 15 let
DRAMA, KRIMI - USA - český dabing			

122 min		

16. 12. Po

19.00 				VLASTNÍCI

19. 12. Čt

19.00 		
		
					

Vstupné 120,-Kč

Přístupnost od 12 let
KOMEDIE, DRAMA ČR					96 min		Vstupné 130,-Kč

STAR WARS:
VZESTUP SKYWALKERA

SCI-FI, DOBRODRUŽNÝ, AKČNÍ -USA 		

155 min		

Vstupné 130,-Kč

VYUŽIJTE MOŽNOSTI PŘEDPRODEJE V MKS - KINĚ SLAVIA STŘÍBRO
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SOUHRN AKCÍ NA PROSINEC 2019
1.12.

15.00 - ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU				

MASARYKOVO NÁMĚSTÍ

3.12.

19.00 – BUBENICKÁ SHOW MILOŠE MEIERA
- DRUMMING SYNDROME TOUR 2019

KINO SLAVIA

6.12.

18.00 - VÁNOČNÍ KONCERT PÍSNIČKÁŘE MIROSLAVA PALEČKA		

MĚSTSKÉ MUZEUM

6.12.

20.00 - MATURITNÍ PLES SOŠ 4.B						

KD

7.12.

18.00 - VYSTOUPENÍ VEPŘEKOVA SMÍŠENÉHO SBORU Z PŘÍBRAMI

KOSTEL VŠECH SVATÝCH

7.12.

20.00 - ADVENTNÍ KONCERT NA BAŠTĚ					

BAŠTA

8.12.

17.00 - ADVENTNÍ KONCERT - účinkuje KRIS KROS KVINTET		

KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

10.12.

16.30 - VÁNOČNÍ AKADEMIE DDM					

KD

11.12.

18.00 - NESEM VÁM NOVINY 						
- VÁNOČNÍ KONCERT STŘEDOVĚKÉ HUDBY GUTTA

MĚSTSKÉ MUZEUM

13.12.

20.00 - VÁNOČNÍ PLES							KD

14.12.

17.00 - ADVENT V LESE							RONŠPERK

16.12.

16.30 - ZPÍVÁNÍ U BETLÉMA

17.12.

16.30 - VÁNOČNÍ SLAVNOST MŠ STŘÍBRO 				

RAJSKÁ ZAHRADA MUZEA

17.12.

18.00 - VÁNOČNÍ KONCERT ŽÁKŮ HUD. OBORU ZUŠ			

AULA GYMNÁZIA

18.12.

17.00 - OŽIVENÝ BETLÉM v podání DIVADELNÍHO SPOLKU DIVOCH

KINO SLAVIA

19.12.

17.00 - VÁNOČNÍ LADĚNÍ

						

AULA GYMNÁZIA 			

21.12.

17.00 - NETRADIČNÍ VÁNOČNÍ KONCERT MICHALA VOKURKY		
A JEHO PŘÁTEL

KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

21.12

21.00 - DISKOTÉKA							BESEDA

23.12

18.00 - PŘIVÍTÁNÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ KOLEDAMI			

MĚSTSKÉ MUZEUM

25.12.

20.00 - HUDBA JEDNOHO MĚSTA					

KD

31.12.

21.00 - SILVESTROVSKÁ PÁRTY						BESEDA

			

						

ZŠ MÁNESOVA

MĚSTSKÉ TRHY ve dnech 5., 12. a 19. 12. 2019
Připravujeme:
1. 1.
12. 1.
15. 1.
18. 1.
19. 1.
1. 2.
9. 2.
10. 2.

NOVOROČNÍ PUNČ
ELEKTROBAND (dechovka)
ŽENA ZA PULTEM 2 - divadelní představení – hl. role OLDŘICH KAISER A JIŘÍ LÁBUS
WEISSGLUT /DE/ - RAMMSTEIN REVIVAL V KD
ANNA K. od 19.00 hod. - kino Slavia ZMĚNA TERMÍNU
MĚSTSKÝ PLES
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ
PARTIČKA V KD
Uzávěrka dalšího čísla je 15. 12. 2019
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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