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MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
pomalu končí dny dovolených a všichni se
postupně dostaneme do normálního pracovního tempa, které snad nebude narušeno novou vlnou koronaviru, i když nyní
je již jasné, že od 1. 9. 2020 musíme celoplošně používat ve vnitřních veřejných
prostorách roušky, a dezinfekce poteče
proudem. Jsem přesvědčen, že toto období opětovně zdárně přežijeme. Vedení
radnice je zde pro Vás, a proto neváhejte
a v případech nouze nebo podnětných návrhů nás oslovte.
I v tomto období ve městě probíhala intenzivní stavební výroba, tu jsem
v předchozích článcích již komentoval.
Z nových akcí si dovoluji zmínit namátkou dvě. Zastupitelé se sešli 24. 8.
na mimořádném zasedání, kdy jediným bodem bylo rozpočtové opatření
na akci obnova hřiště „ V Pískovně“, předběžná cena 5,5 mil. Kč. Budeme usilovat
o dotační titul, který může pokrýt až 60
procent nákladů. Usilovně se pracuje
na projektové dokumentaci na domov pro
seniory, který by měl vzniknout přestavbou bývalého internátu v ul. Revoluční.
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Nejdůležitější nadcházející akcí, o které rozhodnete Vy, bude výstavba krytého
bazénu v lokalitě u stávající ledové plochy. Referendum se bude konat v termínu
2. a 3. října v rámci voleb do krajských
zastupitelstev. Radní vybrali z 3 zadaných
studií tu nejvhodnější, nejen po stránce
provozní, ale jsme přesvědčeni, že i po
stránce nákladů výstavby. Chceme tento
projekt v tomto měsíci co nejvíce zviditelnit a seznámit s ním občany. Rozhodli
jsme se v termínu 16. 9. 2020 uspořádat
veřejnou prezentaci v kulturním domě,
kde rádi odpovíme na Vaše otázky. Během
září též obdržíte písemnou pozvánku se
základními informacemi k bazénu a referendu. Naším přáním a cílem je, abyste přišli v co největším počtu a vyjádřili
podporu či nezájem tomuto velkému projektu. Někteří spoluobčané nás obviňují
z alibismu, já si myslím, že neprávem a že
pořádání referenda k tak významné akci
je v pořádku. Jedná se o Vaše peníze a další vývoj města. Pokusím se zrekapitulovat
základní parametry této stavební akce:
Nákladovost cca 200 mil. Kč - 100 %
úvěr od bank na dobu 20 let - splátka cca
11 mil Kč/rok.

Předpokládaná provozní ztráta - odhad
do 1,0 mil. Kč/rok.
Lokalita: prostor mezi bývalým letním
kinem a ledovou plochou
Výbava: plavecký bazén dl. 25 m 4 dráhy, relaxační bazén + bazének s toboganem, rozsáhlé wellness centrum,
možnost výstupu z bazénu do venkovního
prostoru - opalování.(viz. foto)
Přijďte a pomozte nám rozhodnout.
Děkuji.
Za vedení města Stříbra Martin Záhoř
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MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE
V předchozích číslech zpravodaje
bylyčlánky MP Stříbro zaměřeny spíše
na prevenci a rady občanům. V dnešním
tématu se zaměříme na parkování na ulici, neboť se nám začínají množit stížnosti,
že v některých ulicích města Stříbra parkují řidiči i přesto, že stojí před vjezdem
na vlastní pozemek. Místo toho, aby si
otevřeli bránu a vozidlo si uklidili, ponechají ho zaparkované v silnici. Vzniká tak
situace, kdy se některé ulice dají přirovnat
k překážkovým dráhám pro vozidla. Tito
řidiči si zřejmě neuvědomují, že nejenže
porušují zákon, ale zároveň znesnadňují
situaci ostatním řidičům, zvláště HZS a
ostatním složkám IZS.
Porušení zákona v tomto případě vychází ze zákona o provozu na pozemních
komunikacích, který v §25 odst. 3 říká,
že při stání vozidla musí zůstat jízdní
pruh široký nejméně 3 m pro každý směr
jízdy, to ve znamená, pokud řidič stojícího vozidla neponechá vedle svého vozu
6 metrů místa, dopouští se tak přestupku
a hrozí mu pokuta. Většina komunikací
ve Stříbře nemá takovou šířku, aby tako-

vé stání vozidel umožnila. MP Stříbro se
snaží být tolerantní, protože chápeme nedostatek parkovacích míst. Stížností všakneustále přibývá.
Když jsme již u tématu stání a zastavení, stává se nám, že někteří řidiči stále nechápou rozdíl mezi stáním a zastavením,
proto ještě jednou zmíníme rozdíl mezi
těmito pojmy. Zastavení znamená uvést
vozidlo do klidu na dobu potřebnou k neprodlenému nastoupení nebo vystoupení
přepravovaných osob, nebo k naložení či
složení nákladu. Stání znamená, že se jedná o uvedení vozidla do klidu nad dobu
dovolenou pro zastavení. Jedná se o základní pojmy, které bohužel musíme opakovat, protože mnozí řidiči rozdíl neznají.
Jak již bylo zmíněno, tento článek se
soustředí primárně na ulice, kde řidiči
vozidla staví i přesto, že mají k dispozici
vlastní pozemek pro parkování, ale nevyužívají ho. Jedná se především o ul. Vodičkovu, Na Vinici, Dukelskou atd. Takovéto
parkování může způsobit závažné problémy, pokud některé složky IZS budou

potřebovat rychlý průjezd těmito ulicemi.
Chápeme, že to nebývá tak často, ale může
se stát, že jednou takový rychlý zásah budete potřebovat vy a rozhodně nebudete
chtít, aby něco zpomalilo jejich příjezd.
Bohužel se nám již stalo, když jsme se zeptali přestupce, který právě tvořil se svým
vozidlem překážku v provozu, co by dělal, kdyby nějaké vozidlo IZS potřebovalo
rychle projet, že se nám dostalo odpovědi:
„Co by tu asi tak dělali?“. Naneštěstí i takové spoluobčany ve Stříbře máme.
I proto bych chtěl apelovat na řidiče,
kteří mají tu možnost zaparkovat na svém
pozemku, aby tak činili.A to nejen kvůli
ostatním účastníkům silničního provozu,
ale kvůli své peněžence. Období kdy jsme
mohli být tolerantní, se již bohužel blíží
ke konci.
Michal Záprt,
strážník Městské policie

KULTURNÍ AKCE VE STŘÍBŘE
Podzim plný kultury?
Vážení čtenáři, měl jsem připravený
článek, který vás měl pozvat na spoustu
akcí, které byly přichystané na podzimní měsíce. V plánu bylo znovu otevření
kina, divadla, Taneční odpoledne /ne/jen
pro seniory a mnoho dalšího. Bohužel
v den uzávěrky tohoto čísla zpravodaje přišla nová nařízení o nošení roušek
a my jsme se museli rozhodnout, jak dál.
Je nám jasné, že se nikomu nechce sedět
v kině v rouškách a už vůbec nechceme
vystavovat skupinu seniorů případnému
riziku „na tanečcích“. V tuto chvíli vás
tak chci pozvat především na venkovní
akce. Co se týče všech divadel či cestopisů, které jsme plánovali do sálu kina Slavia, prosím sledujte naše webové stránky
www.mks-stribro.cz, náš facebook nebo
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stránky města, kde vás budeme ohledně
jednotlivých akcí a opatření aktuálně informovat.
Dovolte mi, abych vás pozval 19. září
na Masarykovo náměstí, kde se bude konat akce nazvaná Poviražení ve Stříbře.
Tato slovní hříčka má evokovat, že nastal
čas opět se bavit po pandemii koronaviru,
ale také poděkovat těm, kteří během nelehkých týdnů pomáhali. Na programu je
vystoupení špičkového kouzelníka Magic
Alexe, zazpívá Dasha s Moondance orchestrou a na závěr nás roztančí kapela
Circus Problem. Nebude chybět ani vystoupení stříbrských cheerleaders a sboru
Stříbráček. Od dopoledních hodin bude
také možné na food festivalu před muzeem ochutnat výrobky regionálních produ-

centů.
Společně s vedením města, Klubem
českých turistů a SDH Stříbro vás mohu
také pozvat na tradiční Svatováclavskej
vejšlap. Ten v letošním roce zamíří na cvičiště dobrovolných hasičů u bývalé Plovárny ve Stříbře, kde bude na účastníky
zhruba desetikilometrové cesty připraveno občerstvení a živá hudba.
Tolik jen drobný výčet z akcí, které
připravuje Městské kulturní středisko
ve Stříbře. Jsou tu samozřejmě i další. Dny
evropského dědictví, Chovatelská výstava,
promenádní koncert a mnoho dalšího.
David Blažek, ředitel MKS ve Stříbře
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Stříbření
S letními prázdninami je víceméně
za námi i další ročník multižánrového
festivalu Stříbření. Do toho letošního,
kdy jsme chtěli dát mnohem větší prostor
hudbě a dětským workshopům, bohužel
zasáhla pandemie. Vzdát jsme se ho na
Městském kulturním středisku ve Stříbře
ale úplně nechtěli, a tak jsme uspořádali

alespoň několik výstav a jeden hudební
večer. V galerii V Hasičárně jste tak mohli vidět fotografie Jana Pakosty pořízené
z dronu a až do 19. září v tomto prostoru
lze navštívit výstavu Symboly emancipace, synagogy 19. století v českých zemích.
Na hradbě U Poledníku zase vystavoval
Štefan Kučík své fotografické portréty
a působivé detaily. Zde nám kvůli některým nenechavcům fotek postupně ubývalo, až jsme celou výstavu museli ještě před
koncem prázdnin demontovat.
Hudební část festivalu byla letos umís-

těna před kostel Nanebevzetí Panny Marie. Toto krásné místo dýchající historií
a pohodou okusilo 8. srpna vystoupení
folkové písničkářky Jany Šteflíčkové a následně jazzového uskupení Damareto.
Věřím, že jste si i vy našli v letošním
okleštěném ročníku to své. Snad nám situace dovolí se příští rok žánrově více
rozmáchnout a oslovit i větší část obyvatel
a návštěvníků Stříbra.
David Blažek, ředitel MKS ve Stříbře
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Salome
Kdo by neznal alespoň několik písní
Karla Kryla?! Některé jsme si zpívali u táboráků, jiné si lidé pouštěli potají doma.
Ty zlidovělé, ale i ty méně známé si můžete poslechnout 21. října od 19 hodin
v sále kina Slavia ve Stříbře. Představí se
vám Pavel Batěk, Barbora Plachá, Petr
Šťastný a Tomáš Kůgel. Texty, které vznikaly za minulého režimu, jsou z velké části
aktuální i dnes. Přijďte si je poslechnout
a zazpívat za doprovodu kytary, klarinetu
a harfy. Vstupenky jsou v prodeji v kanceláři Městského kulturního střediska ve
Stříbře za 200 Kč.
David Blažek, ředitel MKS ve Stříbře

U3V
Stejně tak jako v minulých letech, tak
i letos se pro stříbrské seniory otevírá
možnost studia na univerzitě třetího věku
(U3V) přímo ve Stříbře. Přednášky již tradičně probíhají na střední odborné škole.
Pro akademický rok 2020/2021 bude
na stříbrské pobočce přednášen kurz "Právo - základy práva, právní věda". Přednášejícím bude Mgr. Petr Žižka. V zimním
semestru bude pan magistr přednášet základy civilního práva a v semestru letním
bude obsahem přednášek civilní právo
v praxi.
Nabídka studijních programů se každý
rok obměňuje. Zahrnuje nejen tradiční
obory, ať už jsou zaměřeny humanitně,
přírodovědně, či technicky, ale i témata
ze současného světa, o kterých se posluchači chtějí dozvědět víc. Přednášející,
mezi nimiž jsou jak vyučující Západočeské univerzity, tak externí odborníci, jsou
přitom zárukou vysoké odborné kvality
programů U3V.
Celá koncepce programu je na vysoké úrovni a umožňuje seniorům dále se
aktivně vzdělávat nebo získat informace
z oborů, které v době jejich studia nebyly přednášeny nebo naopak zaznamenaly
takový rychlý rozvoj, o kterém se nám
v době jejich studia ani nesnilo. Studium U3V je tu pro seniory a lidi ve třetím
stupni invalidního důchodu, kteří mají
chuť rozšiřovat své znalosti, rozvíjet svoji
duševní aktivitu a pěstovat sociální vazby.
Podmínkou není maturita ani délka předchozího vzdělání.
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Jsme s Vámi již od roku 2014. V právě
ukončeném akademickém roce studovalo
ve Stříbře 30 posluchačů.

Zápisy budou probíhat dne 2. 9. od 13:00
do 15:00 v prostorách radnice.
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STŘÍPKY HISTORIE
Obchody, provozovny,
živnosti (část 6)
Jak bylo minule avizováno, dnešní kapitolu otevřeme služebníky vzdělání ducha, za které lze nepochybně knihkupce
považovat. Ač by použití množného čísla
mohlo svádět k očekávání mnohočetnosti výskytu živností řečeného zaměření,
ve městě Stříbře evidují předválečné adresáře pouze jeden obchod prezentující
se jako knihkupectví. Zřejmě dlouhodobě sídlil v čp. 9 na dnešním Masarykově
náměstí. Dokonce se zachoval nedatovaný
snímek přímo zachycující interiér prodejny s příslušným personálem, popsaný jako
„Herr Karl Weis und Frau Dworschak“
(viz obr. 1). Pohled na severní frontu náměstí pak potvrzuje uvedenou lokalizaci
v rozmezí let 1940 - 1945 (obr. 2). Reklamní letáčky inzerují po válce jako národního správce pana Miroslava Beneše. Ještě
dnešní střední generaci pak může svojí
autentičností oslovit snímek č. 3 (z roku
1983), kdy mimo tradičního knihkupeckého sortimentu bylo v prodejně možno
zakoupit i gramodesky, případně si je poslechnout z reproduktoru nad vchodem.
Zmíněné audioprodukce se setkávaly
s živým ohlasem zvláště u mládeže z kategorie -náctiletých. Nepamětníkům je
vhodno připomenout traumatizující skutečnost, že ne každá domácnost byla tehdy vybavena gramofonem. Magnetofony
typu SONET DUO se na přelomu padesátých a šedesátých let teprve dostávaly do
prodeje, přičemž cena 2300 Kčs převyšovala tehdejší průměrný plat (v roce 1960
1303 Kčs). O nějakých walkmannech, přehravačích CD nebo MP trojkách se ještě
nikomu ani nesnilo. Pozn.: V této souvislosti ale nutno podotknout, že specializovaný obchod s gramodeskami a sortimentem souvisejícím bychom ještě v 80. letech
nalezli v levé části čp. 148, prezentující se
jako SUPRAPHON. I zde bylo nutno prodírat se hloučky nadšených posluchačů
nejnovějších šlágrů tehdejší popmusic.
Běžnou součástí obchodních sítí bývaly krámky zvané KOLONIÁL. Chytilův úplný adresář Království Českého

obr. 4
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obr. 3

obr. 5

obr. 6

obr. 7
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z roku 1915 zaznamenává ve Stříbře v této
specializaci 15 subjektů. Zde si snímky 4,
5 a 6 připomeňme alespoň některé z nich
(4 a 6 - Wagner, 5 - Andiel).
Abecedně jsme po složce „konzumy“
dospěli k obsáhlé kapitole „KOMUNÁL“.
Nejdříve si snad odcitujme zápisy a usnesení vztahující se k dané problematice.
Datování zrodu tohoto všeobjímajícího
(a záhy kritiky velice oblíbeného) komplexu drobných provozoven je poněkud nejisté. Již 22. 2. 1949 deklaruje MNV Stříbro
převzetí národní správy třech truhláren,
jednoho strojního a stavebního zámečnictví, jednoho klempířství a instalatérství
a jednoho zámečnictví a autodílny s tím,
že „uvedené firmy budou zapojeny do komunálního podniku města Stříbra“. 14. 6.
1949 pak je zasedáním rady stříbrského
MNV přijata zakládací listina zmiňovaného Komunálního podniku. Zde často
citované kalendárium (Bystrický, Rubášová) klade založení „integrovaných
komunálních služeb“ do roku 1954. Pan
Adolf Vešta ve své kronice uvádí k roku
1954 - „Byla ve Stříbře založena sběrna prádla Služba domácnosti. K čištění
prádla, praní prádla, oprava deštníků“.
Posléze „17. 10. 1957 bylo schváleno předání objektu autodílny na Palackého třídě
Komunálním službám ve Stříbře“. V roce
1959 jsou jako nové provozovny Komunálních služeb uváděny: „oprava plnících
per, broušení nůžek a nožů, knihařství,
lakýrnictví, stříkání aut, půjčovna motorek, svařovna duší“. 26. 2. 1960 pak „…
otevřely komunální služby adaptovanou
novou provozovnu kadeřnictví a holičství v hodnotě Kč 45.000“. Rada MNV
„5. 7. 1960 schvaluje se zastavení městských lázní a předání místností Melioračnímu ředitelství“. Mimo to kronika pana
Vešty zaznamenává: „V září 1960 předaly
do užívání komunální služby města Stříbra 30 nových garáží u Panského mlýna.
Dále byla zřízena rychloprádelna v Jakoubkově ulici“. (Dle dobového snímku
je v roce 1960 ve výstavbě pouhých 22 garážových kójí.) K roku 1961 je pak veřejnosti sděleno: „Komunální služby mají ve
Stříbře následující provozy: „Zámečnictví,
vahařství, oprava motocyklů, cementárna,
sedlářství Kladruby, Oprava bot a pun-

obr. 8

obr. 9

čoch, osobní doprava, traktorová doprava,
fotoreportáž, rychloprádelna, pohřební služba, zahradnictví, sběrná služba,
oděvní služba, oprava duší, sodovkárna,
sklenářství, kamenictví“. Ještě Tachovská
Jiskra z 24. 10. 1969 si pochvaluje, kterak
stříbrské komunální služby provozují
a vylepšují místní plovárnu, přičemž je
současně jejich snahou „…zkvalitňovat
a rozšiřovat ostatní služby a netradiční
výrobu“. V tomto případě se mělo jednat
o výrobu kožené galanterie a prodejnu
dárků.
Někteří pamětníci jistě potvrdí, že
předchozí výčty poskytovaných služeb
nejsou zcela úplné.
Pozn.: V uvozovkách jsou uvedeny doslovné citace původních zápisů.

Projděme si tedy dostupné fotodokumenty inspirované předešlými řádky.
Jako první se nabízí tolik potřebná
(i když někdy i problematická) služba
skrývající se pod názvem ČISTÍRNA. Jak
vidno z nedatovaného snímku č. 6, odnesli bychom někdy počátkem 60. let znečištěný „baloňák“ k odbornému ošetření
právě sem - do čp. 7. (Jiné foto uvedenou
adresaci potvrzuje ještě k datu 7. 2. 1961).
V blíže neurčené době se pak reklamní štít
ČISTÍRNA zaskvěl na nárožním čp. 10.
(viz obr. 8 a 9)
František Samec, září 2020
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SPOLKOVÝ ŽIVOT
pokračování ze str. 1

Podzimní motokrosová klasika bude!
Stříbrská 73. motokrosová sezóna měla
být velmi plodná, ale nakonec ji bude
tvořit pouhý jediný závod. Podařilo se
zachránit alespoň podzimní klasiku v podobě spojeného západočeského a středočeského přeboru. Oblíbený seriál nabídne
kvalitní sportovní úroveň v podání jezdců
všech věkových kategorií. Jako tradičně
se budou muset motokrosaři poprat se
„stříbrskou bestií“, drsným skokem přes
silnici!
Pořadatelé z AMK Stříbro srdečně zvou
všechny příznivce k návštěvě Terénu sv.
Petra v neděli 27. září 2020. Závodní rozjížďky zahajují ve 13 h. Kompletní časový
plán a další aktuality naleznete na stránkách pořadatele www.amkstribro.cz.
Text: Miroslav Šimek
Foto: Jan Šroubek

Stříbrští horníci na Slovensku
Stříbrští horníci v srpnu opět po roční
odmlce navštívili hornické kamarády na
Slovensku. Jak je vidět, i v době koronaviru lze navštívit své kamarády. První den
jsme cestu zakončili v Pezinku, kde jsme
si s místními popovídali. Nezapomněli
jsme navštívit manželku kamaráda, který
již mezi námi není, a to Bělu Vilímovou.
Další den jsme dorazili do Banské
Štiavnice a do Hodruše, kde jsme nakonec
složili hlavy. Druhý den jsme měli domluvené fárání na bani Rozálka. Po vyfárání
jsme pokračoval idol učence, kde jsme
objeli několik povrchových kamenolomů,
k plné spokojenosti našich batohů. Další
den jsme navštívili kamarády v hornickém muzeu v Rožňavě, poté kamenolom Květnica u Popradu a skončili jsme
ve Vysokých Tatrách. Odtud jsme měli
několik tras výletů. Jeden z těch zajímavějších byl do Prešova do Solivaru a vedle
do kamenolomu Maglovec na chabazity.
Při zpáteční cestě jsme navštívili
kamarády v Lubietové a Španie Dolině,
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všude jsme byli velmi příjemně přijati.
Dalo by se říci, již tradičně pohostinně.
Všem tímto děkujeme.

Zdař Bůh
Karel Neuberger
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Billy Goats rozdávali pohodu před muzeem
V pondělí 17. 8. 2020 vystoupila
na náměstíčku před muzeem skupina
amatérských muzikantů pocházejících
z blízkého okolí Českého Krumlova. Termínu se organizátoři akce trochu obávali, ale nakonec se dostavilo překvapení.
Přišlo nečekaně hodně lidí a všichni si
společně s kapelou Billy Goats, Spolkem
STROM a s Dobrotami Turek užili parádní letní večer s příjemnou hudbou
a vynikajícím občerstvením. Na zavěr patří ještě poděkování městu Stříbru a Městskému kulturnímu středisku za podporu
akce. Pokud se znovu sejde takto funkční
souhra, budeme vážně uvažovat o dalších
podobných akcích.
Tomáš Möller

Stříbrský veterán club - VIII. Jízda o pionýrský šátek
Srdečně vás zveme na VIII. Jízdu o pionýrský šátek. Konat se bude 12. září 2020
v areálu SDH (plovárna) ve Stříbře stejně
jako naše Májová jízda. Registrace účastníků bude probíhat od 8:00 do 10:00.
V 10:30 se bude vyrážet na cca 60 km dlouhou trasu se soutěžními úkoly a obědem
v cca polovině trasy. Vítány jsou všechny
druhy pionýrů, jawet a stadionů. Nově
jsme také připravili soutěž i pro babetisty - Babetacup, na který je možné se přihlásit stejným přihlašovacím formulářem
jako na Jízdu o pionýrský šátek. Více infor-

mací a elektronickou přihlášku naleznete
na http://www.stribrskyveteranclub.cz.
Děkujeme za Vaši přízeň a těšíme se
na Vaši hojnou účast.
Pavel Žemlička
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Rodinné centrum
Stříbro pořádá

Rodinné centrum
Stříbro pořádá

Jak na vztahy s těmi
nejmenšími

Jak na vztahy mezi
sourozenci

ČTVRTEK

ÚTERÝ 22. ZÁ

10. ZÁ

ŘÍ

2020

Č/OSOBA
Č/PÁR

CENA: 300 K
400 K

ŘÍ

2020

Č/OSOBA
Č/PÁR

CENA: 300 K
400 K

16:30 - 19:30

16:30 - 19:30

VÍCE INFO NA:
WW.RC-STRIBRO.CZ
TEL.: 602 750 541

VÍCE INFO NA:
WW.RC-STRIBRO.CZ
TEL.: 602 750 541

ZÁPAS

Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Stříbro
ve spolupráci s Městem Stříbrem a Městským muzeem ve Stříbře

z tebe udělá (nejen) silného
a obratného člověka!
Přijď mezi nás
a přesvědč se,
že zápas je
super sport
právě pro
tebe!

27.bodovací výstava králíků, holubů a drůbeže
okresní výstava
doplněná expozicí okrasného ptactva

Kdy: sobota 5. září 2020
Kde: Stříbro chovatelský areál - Mánesova ulice 166
Otevřeno: posuzování v pátek bez přístupu veřejnosti
* v pátek 4.9.2020 mají vstup školky a školy zdarma *
* v sobotu otevřeno od 8 hodin * zahájení v 9 hodin *
* vyhodnocení v 16 hodin * výdej zvířat v 17 hodin *

Kontaktuj mě a neváhej se zeptat
na vše, co tě o zápasu zajímá.

Mgr. Jiří Kožíšek
Tel.: 777 044 596
12

soutěž o čestné ceny a poháry:
starosty Města Stříbra pana M. Záhoře, místostarosty Města Stříbra Bc. K. Lukeše
poslance PČR ing. V. Votavy, pohár senátora Mgr. M. Nenutila
starosty města Vohenstrauss a KTZV Vohenstraus
memoriál přítele K. Klímy, memoriál přítele V. Žůrka
HUDBA pana Václava Žákovce a Aničky Volínové potěší posluchače od 10 – 13 hodin

EHD – dny evropského dědictví 2020
Akce je spolufinancována Městem Stříbrem.

info: zocsch.stribro@seznam.cz

tel.: 723 776 479, 605 739 928
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Na co se těšit na všech závodech?
T-Mobile Olympijský běh se pomalu blíží, a protože už jistě
všichni trénujete, máme pro vás další motivaci. Každá lokalita
se liší trasou, terénem, převýšením i počtem běžců, ale tohle nás
všechny propojí společně s hromadným startem v 18 h na vlnách
Radiožurnálu. Na co se tedy 16. září můžete všichni těšit?
1) Na obsah ve startovním balíčku
Oříšková tyčinka YES!, vzorky výživových doplňků pro sportovce od Pilulka.cz a arašídové máslo s čokoládou v tubě od Grizly
- to všechno s jistotou najde každý dospělý běžec ve startovním
balíčku.
4) Na jednotná funkční trička AlpinePro
Letošní design triček s dynamickým tříbarevným panáčkem
vás jistě neminul. Tentokrát jsme navíc muže, ženy i děti sladili
do bílé barvy. Triko si můžete pořídit v rámci startovného nebo
i samostatně na eshopu.

2) Na medaile a ceny pro běžce na 1.- 3. místě
Pokud se k vám podoba letošních medailí pro tři nejrychlejší ještě nedostala, tady je. Věříme, že z nich budete mít na stupních vítězů ohromnou radost. Chybět nebudou ani ceny pro medailisty
od našich partnerů, ale to si pro vás necháme jako překvapení.

3) Na atmosféru se známými sportovci na trati
Nejen hlavní ambasadoři Michal Krčmář a Andrea Sestini Hlaváčková se přidají k oslavám olympijských myšlenek. Na start se
postaví i desítky dalších sportovců, mezi nimi například šermíř
Jiří Beran, sprinter Zdeněk Stromšík, krasobruslař Michal Češka
nebo sportovní střelkyně Nikola Mazurová. Jejich kompletní seznam zveřejníme pár dní do akce, abyste předem věděli, kdo se
vás na trati pokusí předběhnout. :-)
https://www.olympijskybeh.cz/na-co-se-tesit-na-vsech-zavodech.
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Z NAŠICH ŠKOL A ŠKOLIČEK

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA STŘÍBRO
Vážení rodiče,
i ve vašem dítěti je umělecký talent. Umožněte mu ho objevit a rozvíjet.
Proč přihlásit vaše dítě do stříbrské ZUŠky?
Naučí se hrát na nástroj, naučí se zpívat.
Nemusí jen hudbu poslouchat, ale může ji interpretovat.
Naučí se kreslit, malovat, ale i modelovat.
Naučí se hrát divadlo, recitovat a vytvářet divadelní představení.
Bude umět něco navíc, co předvede svým rodičům, kamarádům, ale i ostatním lidem.
Něco, co mu bude přinášet radost.

ZUŠ Stříbro poskytuje základy vzdělání v hudebním, výtvarném a

ZUŠ Stříbro poskytuje základy i experimentální. Jde především o ploš- LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR
nou a prostorovou
tvorbu, akční
umění V literárně dramatickém oboru si vaše
literárně
dramatickém
oboru.
vzdělání v hudebním, výtvara
výtvarnou
kulturu
současnou
i
minulou.
némVeaškole
literárně
dramatickém
hravým
se vyučuje
v přípravném a základním studiu. Přípravné studiumděti
je pro
žákyzpůsobem
od 5 let. rozvíjejí tvořivé
Žáci
se
učí
vidět
krásu
kolem
sebe,
učí
oboru.
schopnosti.
Kromě
I. stupeň základního studia je pro žáky od 7 let. II. stupeň základního studia je pro žáky odpřínosu
14 let.k jejich osobVe škole se vyučuje v přípravném a zá- se tvořivému přístupu a výtvarnému nostnímu i sociálnímu rozvoji získají také
HUDEBNÍ
OBORstudium je pro myšlení. Rozvíjejí svoji osobitost, fanta- základní divadelní dovednosti a vyzkoukladním
studiu. Přípravné
vztahy meziklávesové
jednotlivými
žáky od
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let.
II.
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flétnu, klarinet a saxofon, trubku, trombon, baskřídlovku, tubu, kytaru, baskytaru, bicí
ale je to smysluplná náplň volného času -----------------------------------------------------studianástroje,
je pro žáky
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pomáhající rozvoji osobnosti.
Vzhledem ke skupinové výuce se mladí Přihlášku najdete na
HUDEBNÍ
OBOR OBOR
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lidé navzájem
poznávají,
obohacují
se www.zusstribro.cz
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na kla- všemožné
v dokumentech.
Výtvarný
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učí žákyhře
poznávat
výtvarné
techniky,
klasické,
moderní i experimentální.
a
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a
to
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vír, elektronické
klávesové
nástroje,
housInformace
na
tel.:
776
Jde především o plošnou a prostorovou tvorbu, akční umění a výtvarnou kulturu současnou 323
i 971
ze
školy,
ale
také
ze
soutěží,
výstav
a
spole, zobcovou
		
374 622 400
minulou.a příčnou flétnu, klarinet
a saxofon, trubku, trombon, baskřídlov- lečných výletů i mezinárodních projektů. e-mai:l zus.stribro@seznam.cz
Žáci se učí se vidět krásu kolem sebe, učí se tvořivému přístupu a výtvarnému myšlení. Rozvíjejí
ku, tubu, kytaru, baskytaru, bicí nástroje, Na školu jsou přijímáni žáci věku 5 – 18
svoji osobitost, fantazii, poznávajílet.
vztahy
jednotlivými
umění. Není to tedy pouze
Výukamezi
je jedenkrát
v týdnuobory
ve spojesólovému a sborovému zpěvu.
Přijetí vybraných žáků je závislé na kapaučení, ale je to smysluplná náplň volného
času
pomáhající
rozvoji
osobnosti.
né tříhodinovce. Zařazení žáka do kon- citě jednotlivých předmětů a oborů.
Vzhledem
ke skupinové výuce se mladí
navzájem
poznávají,
se a uzavírají hodnotná
krétní lidé
skupiny
a vhodný
den jsouobohacují
staVÝTVARNÝ
OBOR
přátelství
a
to
nejen
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školy,
ale
také
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soutěží,
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Výtvarný obor učí žáky poznávat všemož- noveny dohodou při zápisu pro každý
projektů.
né výtvarné
techniky, klasické, moderní školní rok.

Na školu jsou přijímáni žáci věku 5 – 18 let. Výuka je jedenkrát v týdnu ve spojené tříhodinovce.
Zařazení žáka do konkrétní skupiny a vhodný den je stanoveno dohodou při zápisu pro každý
školní rok.

ZÁPISY do ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

(Stříbro
a pobočka v Kladrubech)
LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ
OBOR

V literárně dramatickém oboru si vaše děti hravým způsobem rozvíjejí tvořivé schopnosti. Kromě
přínosu
k jejich
osobnostnímu
i sociálnímu
rozvoji získají také základní divadelní dovednosti a
HUDEBNÍ
a LITERÁRNĚ
DRAMATICKÝ
OBOR
vyzkoušejí
si tvorbu
divadelního představení.
Kostelní 106,
Stříbro
Den

Datum

Čas

VÝTVARNÝ OBOR
úterý
1. září 2020
9.00 – 12.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. 9., 2. 9. a 7. 9. – Masarykovo nám. 17,
středa 2. září 2020
12.00 – 16.00
Přihlášku
Stříbro (v přízemí
vpravo)najdete na www.zusstribro.cz v dokumentech.
čtvrtek
3. září
2020
12.00 – 16.00
na č.106,
776Stříbro
323 971, 374 622
400, email
zus.stribro@seznam.cz.
3. 9. Informace
a 4. 9. – Kostelní
pátek
4. září 2020
12.00 – 16.00
HUDEBNÍ OBOR a VÝTVARNÝ OBOR
Přijetí vybraných
závislé na kapacitě
jednotlivých
oborů. – 16.00
pondělí
7. zářípředmětů
2020 a12.00
v budově ZŠ Kladruby,
Školnížáků
203,jeKladruby
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Letní Cheer soustředění 2020
Poslední horký červencový týden se
vydala již třetím rokem juniorská skupina Sparkles SilverTeam DDM Stříbro
na pobytové sportovní soustředění. Letos jsme se vydali do sportovního areálu
v Přimdě. Již nyní víme, že se tam vrátíme
příští rok.
Soustředění bylo zaměřeno primárně
na nácvik nové choreografie, se kterou nás
čeká několik vystoupení a snad i soutěží.
Choreografie nese název Rodeo.

Mimo neustálého zdokonalování sestavy se celý týden nesl v duchu sportovního
cheerleadingu. Od začátku jsme opakovali základy, drilovali techniku a jednotlivé prvky. Letos se chceme jet na veškeré
soutěže prezentovat s perfektní technikou vysokých stuntů a výhozů, abychom
splnili podmínky pro lepší hodnocení
na soutěžích.
Mimo tréninky se celý týden hrála táborová hra, kdy děvčata za své výkony

sbírala „Cheer penízky“, za které je čekaly skvělé odměny. V průběhu soustředění
jsme využívali celé sportoviště, kde bylo k
dispozici více než 12 místností ke sportovnímu užívání. Soustředění se komplexně
velice povedlo a my se těšíme na příští, již
4. ročník soustředění.
Jitka Zaoralová, Karolína Čampulová,
Adéla Peevová, Petra Petrláková

Mistryně a vicemistryně republiky v lukostřelbě jsou ze Stříbra
Tréninková skupina Lukostřelců Českého lesa, kterou při DDM Stříbro vede
Mgr. Roman Mužík, si na letním MČR
v terčové lukostřelbě holých luků připsala
na své konto další skvělé úspěchy. Šampionát se odehrál ve dnech 8. - 9. srpna 2020
v Prostějově na příjemné střelnici sousedící s Národním sportovním centrem.
Stříbrská výprava vzala Hanou útokem
a po kvalifikačních 72 šípech se v obou
obsazených kategoriích objevila naše děvčata mezi nejlepšími. Z výhodné druhé
pozice šly do vyřazovacích bojů Anežka
Šimková mezi mladšími žákyněmi a Denisa Hrušková v juniorkách. Zatímco loňská vicemistryně Šimková byla počítána
mezi favoritky předem a kvalifikaci zvládla v poklidu, u Hruškové šlo o překvapení
umocněné výrazným zlepšením v posledních sériích výstřelů a skokem o několik
pozic nahoru. Tato věkem stále ještě kadetka totiž byla v Prostějově mezi junior-

kami benjamínkem startovního pole.
Poté, co obě děvčata zvládla úspěšně
i nervózní eliminační kola, čekaly je nedělní finálové souboje o titul. Šimková se
bez ostychu postavila olomoucké Doleže-

lové a nad dosud strojově přesně střílející
soupeřkou vyhrála první sérii. Bohužel
Moravanka se dokázala přece jen vzchopit. Po vyrovnané partii, kdy o rozhodujících dvou sadách rozhodl jediný bod, se
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Anežka Šimková musela spokojit s obhajobou stříbrné pozice.
Také na Hruškovou čekala moravská protivnice, když se jí na
cestě za zlatem pokusila zastavit Ježková ze Šenova. Zůstalo ale
jen u pokusu. Denisa Hrušková nemilosrdně smetla svou sokyni
v pouhých třech sadách šípů a stala se novou juniorskou mistryní
ČR holých luků!

Outdoorová sezóna se nyní přesouvá do západních Čech, kde
se bude soutěžit o mistrovské tituly v terénní lukostřelbě. Reprezentanti Lukostřelců Českého lesa se představí jak 26. září na žákovském šampionátu v Plzni, tak o týden později na Kozlu při
MČR dorostu a dospělých.
Text: Miroslav Šimek
Foto: Jan Kuna

Srdečně Vá zveme na

VÝSTAVU OBRAZŮ
Dany Váchové
„MALOVÁNO SRDCEM”

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA STŘÍBRO
pod záštitou starosty města Martina Záhoře
pořádá
v sobotu 10. října 2020 od 9 do 19h
v kině Slavia ve Stříbře
nesoutěžní přehlídku dětských divadelních souborů

DivaDění
Vystoupí domáci soubor TajtrDlíci ze ZUŠ Stříbro,
ale též divadelní soubory z blízka i z daleka.
Zahájení

ve čtvrtek 3. 9. 2020 od 18 hod.
v Městské knihovně Stříbro
se zpěvem a pohoštěním ...
Přijďte potěšit vaši duši od 3.9. do 3. 10. 2020.
16

Všichni jsou srdečně zváni!
UPOZORNĚNÍ

Městská knihovna ve Stříbře bude ve čtvrtek 17. 9.
a v sobotu 19. 9. 2020 z provozních důvodů uzavřena.
Výpůjčky, kterým bude v těchto dnech končit výpůjční doba,
budou automaticky prodlouženy.
Vaše knihovnice
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Knihovnice doporučují
Kocovina - Stanislav Beran
Sudety jsou v knize Kocovina vykresleny jako místo, kde lidi zůstávají jen proto, že nemají jinou možnost.
Místo plné marasmu, jehož obyvatelé ztratili zájem o zbytek světa a začínají se tak trochu podobat zvířatům.
Nedávná historie je ve vesnici v blízkosti rakouských hranic stále přítomná: postava místního blázna Honzíka,
syna Češky a odsunutého Němce Hanse, je středobodem vyprávění. Kolem něj se rozvíjejí příběhy ostatních,
nejčastěji místních, ale i Rakušanů, co sem přijeli za levným nákupem a levným sexem, nebo turistů, kteří
chtějí na chvíli vyměnit kancelář za přírodu. Od konce války po současnost se před námi otvírají jednotlivé
šuplíky osudů – svět malých, obyčejných lidí žijících či živořících na místě, na které se zapomnělo.

Naše studánky - Petr Kovařík
Pověsti - legendy - místopis
Téma studánek a pramenů je mimořádně aktuální, neboť tyto přírodní zdroje jsou dnes znovu doceňovány
a chráněny. Zároveň jsou podzemní vody v poslední době ohroženy dopadem civilizačních vlivů a klimatických změn, vysycháním a mizením.
Petr Kovařík už v roce 1998 vydal úspěšnou a dodnes vyhledávanou knihu Studánky a prameny Čech, Moravy
a Slezska. Od té doby se však mnohé změnilo a řada studánek a pramenů zanikla, jiné jsou ohroženy.
Téma této knihy je postaveno na studánkách a pramenech, k nimž se vztahují známé i téměř neznámé dávné pověsti a legendy (namátkou studánky, s nimiž jsou spojeny pověsti o Libuši a Přemyslovi, o Oldřichovi
a Boženě apod., či legendy o sv. Václavovi, Vojtěchovi, Prokopovi a jiných, ale rovněž pověsti o nejrůznějších
zázracích a neobvyklých uzdraveních).
Takových studánek a pramenů je vybráno kolem stovky, které jsou zajímavé nejen pro své příběhy, pro svou
vodu (často i minerální), jíž se přisuzuje „zázračná“ moc, ale i jako výletní místa. Kniha je pojata jako netradiční kulturně historický i přírodní průvodce, který poslouží nejen jako četba, ale i také jako inspirace
k výletům. Texty doprovází bohatá obrazová dokumentace.

Rozbité okno - C. M. Ewan
Příběh ze současné Anglie plný napínavých akčních scén, nečekaných zvratů a s překvapivým závěrem.
Manželé Tom a Rachel Sullivanovi, jejich třináctiletá dcera Holly a pes Buster odjedou z Londýna do luxusní
horské chaty u jezera ve Skotsku, která patří jejich společnému příteli a Tomovu šéfovi Lionelovi. Tom a Rachel před nedávnem přišli o šestnáctiletého syna Michaela, jenž zahynul při autonehodě spolu se svou přítelkyní Fionou. Michael řídil otcovo auto, ačkoli ještě neměl řidičský průkaz, a auto si vzal bez otcova vědomí.
Tom se jen stěží vyrovnává se synovou lehkovážností. Rachel se naopak pokouší Michaelovo selhání obhajovat
a chce mu odpustit. Mezi manžely vzniká napětí, které Tom řeší odchodem od rodiny.
Na večírku pořádaném pro sponzory nabídne Lionel manželům Sullivanovým možnost strávit nějaký čas
v přepychové chatě u jezera ve Skotsku, aby měli možnost strávit čas v naprostém soukromí a pokusili se
dát zase jako rodina dohromady. Při odchodu z večírku dochází k přepadení dcery Holly, kterému ani jeden
z rodičů nedokáže zabránit, ačkoli se to stane před jejich očima. Pachatele se nepodaří chytit.
První dojmy ze sídla jsou ohromující. Je zde veškeré nejmodernější vybavení, technické vymoženosti, o kterých se jim ani nesnilo. Kolem sídla je plot, který je ze všech stran zabezpečený elektronikou, takže příjezd
a odjezd bez znalosti hesel je nemožný. Přesto hned první den rodina uslyší zvuky připomínající rozbíjející se
sklo a šlapání ve střepech. Je třeba vypátrat, kdo a jak se dostal dovnitř, kde se ukrývá a proč přišel…

Kluci netančej! - Olga Stehlíková
Děj příběhu je situovaný do současné Prahy, vystupují v něm obyčejní školáci s láskou k baletu - tanci a hudbě,
kteří jsou pro svou vášeň ochotni leccos obětovat. Malí tanečníci z uměleckého baletního souboru se chystají na baletní soutěž. Během třítýdenní přípravy na soutěž poznávají jeden druhého, ostatní děti a vedoucí
v souboru i ve škole, a hlavně sami sebe, svůj vlastní charakter. Do příběhu se zapojuje také trenérka Saša
a Tomášova maminka, obě bývalé tanečnice. Příběh vrcholí napínavou scénou na baletní soutěži.
Kniha přináší příběh z neobvyklého tanečního prostředí, které kombinuje vrcholový sport s uměním a hudbou, je to také vyprávění o tom, jak bojovat s genderovými předsudky, zorientovat se sám v sobě a přijmout
svou i cizí jinakost. Kniha je určena dětem ve věku 10-14 let.
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Kermi s.r.o. ve Stříbře
Společnost Kermi s.r.o. byla založena v roce 1996. Zakladatelem
a jediným vlastníkem je německá společnost Kermi GmbH se sídlem v dolním Bavorsku. Celá skupina Kermi je součástí švýcarského
koncernu Arbonia AG. Ve Stříbře stabilně pracuje 750 zaměstnanců.
Kermi Stříbro má čtyři hlavní produktové skupiny: designové radiátory, článkové radiátory, konvektory a topné stěny a podlahové konvektory. Pod značkou Kermi dále společnost v České republice prodává
desková topná tělesa, podlahové vytápění a sprchové kouty.
Do závodu Kermi ve Stříbře bylo od založení investováno více
než 2,5 miliardy korun. Jen v posledních třech letech bylo do rozšíření závodu investováno 500 milionů korun a podobná částka je
schválena i na nadcházející roky.
Výrobky ze Stříbra putují hlavně na exportní trhy, nejčastějšími
odběrateli jsou zákazníci v Německu, Švýcarsku, Itálii, Francii a Rusku.
Společnost Kermi s.r.o. hledá neustále možnosti pro další rozvoj
a zlepšování všech výrobních procesů.

Společnost Kermi s.r.o. je již téměř 25 let svázána s městem
Stříbro, jsme stabilní a perspektivní firma, která si váží loajálních
zaměstnanců a dlouhodobě podporuje různé aktivity v regionu. Tak
jako všechny společnosti, i my jsme letos čelili nové a neznámé
situaci, jíž byla tzv. „koronavirová krize“ a museli jsme se s ní umět
vypořádat.
Hned v počátku jsme zavedli mnohá opatření ke snížení rizika nákazy, abychom ochránili hlavně naše zaměstnance. Izolovali
jsme externí osoby přijíždějící z postižených regionů, oddělovali
jsme pracovní směny kvůli snížení vzájemného kontaktu, intenzivně desinfikovali společné prostory, měřili teplotu, distribuovali
roušky a u některých pozic umožnili práci z domova. Naše kroky
byly rovněž průběžně konzultovány s Krajskou hygienou v Plzni.
Protože v té době nebyl osobní kontakt ve větší skupině možný,
komunikovali jsme intenzivně se zaměstnanci formou pravidelných
sdělení, která byla zasílána i na jejich soukromé e-maily. Obsahem
sdělení byly důležité kroky a informace týkající se celkové provozní
situace společnosti v oblasti zakázek, zajištění výrobního materiálu
a důležitých komponentů pro udržení výroby a v neposlední řadě
způsobu čerpání dovolené a napracovaných hodin pro případ větších zakázkových šoků.
Musíme uznat, že loajalita a soudržnost většiny spolupracovníků v této těžké době byla a stále je na vysoké úrovni. Chtěli jsme

především, aby bylo o zaměstnance postaráno a nemuseli mít obavy chodit do práce. Práce jsme totiž měli dostatek i v době, kdy
jiné firmy nechávaly pracovníky doma na „kurzarbeit“, na prostojích
nebo dokonce museli propouštět. My jsme nemuseli k takto tvrdým
opatřením vůbec přistoupit.
Toto je velká výhoda oblasti stavebního průmyslu, ve které
působí naše společnost. Nejedná o cyklické odvětví jako je tomu
např. u automobilového průmyslu, kde se poptávka rychle mění
v závislosti na vývoji ekonomiky a očekávání lidí. V našem odvětví
jsou zakázky pro novostavby domů a bytů vč. rekonstrukcí spíše
dlouhodobého charakteru.
V současné době se dokonce snažíme zkvalitnit a navýšit kmenový personál. Hledáme specialisty a odborníky, jak pro oblast výroby, tak i na technicko- administrativní pozice.
Dbáme na to, aby byla v naší společnosti dodržována vstřícná firemní kultura, a neustále dohlížíme na dodržování základních
hygienických pravidel. Samozřejmě sledujeme intenzivně situaci
kolem šíření nákazy Covid-19 a dle vývoje upravujeme opatření.
Každý zaměstnanec je pro nás důležitý, a proto chceme, aby se
na pracovišti cítili všichni dobře a bezpečně.
Kermi Stříbro má v současné době také rozjednány velké technické projekty týkající se automatizace a modernizace výroby.
V nadcházejících 3-4 letech budeme v této oblasti investovat přes
400 mil. Kč!
Projekty jsou zaměřené na zlepšení pracovních podmínek
z pohledu bezpečnosti práce, ergonomie a fyzické námahy a také
na zrychlení a zefektivnění výrobních procesů, abychom upevnili
naši konkurenceschopnost a tržní pozici.

Segment stavebnictví je dlouhodobě perspektivní, a proto
i v Kermi je do budoucna zajištěná práce pro naše stávající, ale
i nové spolupracovníky. Neváhejte se podívat na naše kariérní
webové stránky a v případě zájmu kontaktujte naše personální
oddělení.

www.kermi.cz/kariéra
Tel.: 374 611 272, 737 224 877
E-mail: jobs@kermi.cz
22

placená inzerce

Stříbrský zpravodaj 9/2020
placená inzerce

PRODEJ SLEPIČEK
Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá, Dominant všechny bavy,
Green Shell-typu Araukana a Dark Shell-typu Maranska.
Stáří 15- 19 týdnů			
Cena 169 - 229,- Kč/ ks
Prodej: 20. 9., 11. 10. a 8. 11. 2020 ■ Stříbro - naproti čerp st. MOL - 15.25 hod.
Výkup králičích kožek - cena dle poptávky.
Informace: Po-Pá 9 - 16 hod. ■ tel.: 601 576 270, 728 605 840 ■ www.drubezcervenyhradek.cz
placená inzerce
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(nehledejte v tom hácek)

(SLEVY LZE SČÍTAT)
například
------------------------------------------------------

2 490 Kč

1 245,-

990 Kč

495,-

jakákoliv skla s 50% slevou

MĚŘENÍ ZRAKU
Benešova 201, Stříbro, tel.: 733 644 760
Akce platí od 1. 9. 2020 do odvolání.

ŘÁDKOVÁ INZERCE
				

Ráda bych založila meditační skupinku.
Prosím případné zájemce, aby se hlásili na telefonním čísle 604 112 424.
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OPERÁTOR/KA
SKLADU

Nenáročná práce ve skladu,
balení výrobků, etiketování.
Vhodné pro muže i ženy

SKLADOVÝ
OPERÁTOR/KA
Lokalita
Tachov / Bor
Nová Hospoda

OPERÁTOR/KA
VÝROBY
Nová Hospoda
- Tachov

100 Kč/hod. netto
+ ubytování
zdarma - možnost záloh
Kontakt pouze e-mailem
nebo telefonicky.
E-mail:peter@strojpex.com
Tel.: 728 727 224

Jedná se o 3směnný provoz.
Mzda od 100 - 120 Kč/hod. netto
(po zapracování možnost navýšení)

+ ubytování zdarma.
Doprava zajištěna

z Tachova, Stříbra,
Plzně, Mariánských Lázní
a Horšovského Týna.

Jedná se o výrobu textilních komponentů pro automobilový průmysl.

Práce je vhodná pro muže i ženy.
E-mail: strojpex-lanfear@seznam.cz
Tel.: +420 777 036 277
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Realitní kancelář RVA
Pobočka Stříbro, Dostojevského 189
Telefon: 724 249 276

2

placená inzerce

Byt 3+1, Stříbro, 80 m , Palackého ul.
1.990.000,- Kč (Prodáno)

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

Byt 3+1, Plzeň - Skvrňany
2.600.000,- Kč (Rezervováno)

Byt 2+1+L+garáž, Kladruby
1.250.000,- Kč

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

2

Chalupa s terasou, Popov
1.550.000,- Kč (Rezervováno)

Byt 2+1+L 68 m2, Mariánské Lázně
1.990.000,- Kč

Chata u Dolního Hradiště, pozemek 306 m2
700.000,- Kč
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HARVILLA – REALITY s.r.o.
Váš dlouholetý partner na trhu s nemovitostmi
SÍDLO:
POBOČKY:

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

Rodinný dům Vranov u Stříbra

St. pozemek Vranov u Stříb.

Cena: 990.000,- Kč

Byt 2+KK Stříbro,Plzeňská ul.

Cena: 740.000,- Kč

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

Rekreační chata u Hrach. přehrady

RD (chalupa) Holostřevy

Rod. dům Stříbro, Jiráskova

RD (chalupa) Olešovice

Byt 2+1 Stříbro, Plzeňská ul.

Byt 3+1+L+G Stříbro, Mánes.

Byt 2+1 Kladruby, Kostelní

Cena: 2.990.000,- Kč Cena: 2.990.000,- Kč Cena: 3.490.000,- Kč

Cena: 1.190.000,- Kč Cena: 1.990.000,- Kč Cena: 1.350.000,- 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 a ocenění pro účely dědictví, apod.
- vypracování průkazu energetické náročnosti budovy (tzv. "energetický štítek")
- přehlášení vody, elektřiny a plynu
- zprostředkování hypotečních úvěrů nebo úvěrů ze stavebního spoření na koupi nemovitostí

Kompletní nabídku nemovitostí najdete na www.harvilla.cz
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PODPORUJEME
MLADÉ SPORTOVCE
Již od začátku svého působení v České republice se společnost Canpack snaží být dobrým
partnerem nejen pro své zaměstnance, ale i pro
komunitu jako takovou.
Společnost Canpack má vlastní nadaci, která podporuje děti, sportovce, lidi v důchodovém
věku, či jiné znevýhodněné skupiny obyvatel.
Jeden z prvních sponzorských darů jsme věnovali ještě dávno před tím, než jsme otevřeli náš

První letošní závod
z celé série se uskutečnil 25. 7. ve Stříbře
v těsné blízkosti naší
nové výrobní haly
- v areálu bývalých
kasáren s bezmála
stovkou přihlášených
mladých účastníků.

nový závod ve Stříbře. Na podzim roku 2019 jsme
podpořili místní fotbalový tým TJ Baník Stříbro
nákupem teplákových souprav.
Tento rok jsme měli tu čest účastnit se terénního běžeckého závodu přes překážky ze série
závodů „RUN FOR JUNIORS“, a být tak hrdým
sponzorem dalších mladých nadějných sportovců.

Projekt je určený pro nejmladší generaci dětí
od 3 do 13 let a na rozvoj jejich sportovních
a tělovýchovných aktivit. Celý závod se skládá
z běžecké tratě cca 1200 m dlouhé a z 18 různých lehkých a středně těžkých překážek.
Na trati se měří nejrychlejší čas, který je posuzovaný dle pěti věkových kategorií. Součástí závodů
je vždy bohatý doprovodný program plný soutěží
a dárků.
placená inzerce
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SOUHRN AKCÍ NA ZÁŘÍ 2020
5. 9.
9.00 - CHOVATELSKÁ VÝSTAVA
		
CHOVATELSKÝ AREÁL,
									MÁNESOVA UL.
5. 9.
9.00 - DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
MUZEUM
7. 9.
12. 9.

19.00 - ENIGMATICKÉ VARIACE

KINO SLAVIA

8.00 - VIII. JÍZDA O PIONÝRSKÝ ŠÁTEK A BABETACUP

PLOVÁRNA

14. 9.

17.00 - VERNISÁŽ VÝSTAVY BABÍ LÉTO

MUZEUM

16. 9

18.00 - PREZENTACE PROJEKTU VÝSTAVBY BAZÉNU

KD

19. 9.

15.00 - POVIRAŽENÍ - bohatý kulturní program

MASARYKOVO NÁMĚSTÍ

20. 9.
23. 9.

		

9.00 - ŠTÍSTKO A POUPĚNKA

KD

17.00 - SLAVNOSTNÍ ZAKONČENÍ VÝSTAVY		

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

„U NÁS NA ZÁPADĚ - ŽIVLY“
25. 9.

19.00 - JIŘÍ KOLBABA - FOTOGRAF NA CESTÁCH

KINO SLAVIA

27. 9.

13.00 - ZÁPADOČESKÝ A STŘEDOČESKÝ MOTOKROSOVÝ
PŘEBOR

TERÉN SV. PETRA

28. 9.

10.15 - SVATOVÁCLAVSKEJ VEJŠLAP

SRAZ U RADNICE STŘÍBRO

		

PŘIPRAVUJEME:
21.10.

SALOME - PÍSNĚ KARLA KRYLA		

KINO SLAVIA

Uzávěrka dalšího čísla je 15. 9. 2020
Příspěvky zasílejte na zpravodaj.stribro@seznam.cz
Omlouváme se těm, jejichž příspěvky se už do zpravodaje nevešly, není možné všechny zařadit.

Vydalo MKS ve Stříbře, Benešova ulice 587, telefon 374 622 454, e-mail: zpravodaj.stribro@seznam.cz
Šéfredaktor: David Blažek, korektorka: Dagmar Lamplová
Náklad: 870 ks. Registrováno pod číslem MK ČR 13355.
Grafická úprava a tisk: Marienprint, Zámecká 183, Planá, tel. 777 860 151, e-mail: info@marienprint.cz
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