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Zdarma

více na str. 5 a 6

Udělení Plakety města Stříbra našim spoluobčanům
Na základě rozhodnutí Rady města
Stříbra byli dne 11. 9. 2019 při 9. jednání Zastupitelstva města Stříbra oceněni
Plaketou města Stříbra spoluobčané, kteří se významně zapojili do rozvoje města
a svým přístupem řádně reprezentovali

město Stříbro. Plaketu města Stříbra město Stříbro uděluje autorům významných
děl z oblastí společenského, kulturního
a vědeckého života, významným sportovcům, sportovním organizátorům
a osobnostem, které dlouhodobě úspěšně

působí, nebo vykonali mimořádné skutky
pro občany města, reprezentaci města,
popř. se zasloužili o rozvoj města.
pokračování na str. 2
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pokračování ze str. 1
Dne 11. 9. 2019 byli Plaketou města Stříbra oceněni :
Plaketa II.
- Mgr. Ivan Brož – za dlouholetou učitelskou a vychovatelskou činnost nejen
v oblasti sportovní výchovy dětí a mládeže, rovněž i za grafický návrh rytiny
pro plaketu města Stříbra
- Jindřiška Netrvalová - za dlouholetou
aktivní kronikářskou činnost pro město
Stříbro
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- RNDr. Zbyněk Navrátil - za dlouholetou badatelskou, odbornou a historiografickou činnost spojenou s městem Stříbrem
- František Samec - za dlouholetou činnost pro uchování a prezentaci současného a historického stavebního rozvoje
města Stříbra
Plaketa III.
- Tomáš Jaša - za sportovní reprezentaci
města Stříbra

- Jakub Davidík - za sportovní reprezentaci města Stříbra
- Lukáš Tolar - za reprezentaci města Stříbra ve sportovních aktivitách
- Ondřej Tolar - za reprezentaci města
Stříbra v uměleckých aktivitách
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MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE
Slovo místostarosty
Vážení spoluobčané a příznivci města
Stříbra,
v tomto krátkém článku si Vám dovolím sdělit některé informace a skutečnosti,
týkající se investic a oprav v našem městě.
Začnu nejvýznamnější zprávou, alespoň z mého pohledu, kdy po cca 4letém
pracovním úsilí na přípravě projektu zastupitelé odsouhlasili vyhlášení záměru
prodeje 42 pozemků pro výstavbu rodinných domů v oblasti „ Stříbro - lokalita
Za Stadionem“. Záměr a informace jsou
vyvěšeny na Úřední desce, na webových
stránkách města, facebookových stránkách tak, aby všichni případní zájemci
obdrželi informaci včas, protože termín podání žádostí na prodej pozemků
14. 10. 2019 se blíží. Cena zasíťovaných
pozemků byla městem stanovena na „přijatelných“ 968,- Kč/m2. Tato je nižší než
cena obvyklá, ale zastupitelé tak chtějí
podpořit výstavbu domů, abychom částečně zamezili odchodům lidí z města.
Takto velký pozemkový záměr zde dlouhá léta nebyl, a proto věříme, že se setká
s velkým zájmem. Investice, kterou město
do pozemků vloží, je zatím kalkulována
na 36 mil. Kč.
Nebudu se dlouze rozepisovat k probíhajícím a připravovaným stavebním
akcím, přehled jste obdrželi v mém po-

sledním příspěvku, zmíním pouze ty nejaktuálnější. Byla dokončena a předána komunikace v ulicích Ořechová - U Kaple,
dokončila se další etapa obnovy ohradní
zdi kostela Sv. Petra, dokončuje se další
etapa opravy kostela Nanebevzetí Panny
Marie - stropní výmalba, opravu kúru
a oprava vstupních dveří. SMMS kromě své
standardní činnosti dokončuje chodník
a parkoviště K+R vč. veřejného osvětlení
v ul. Soběslavova - u ZŠ Gagarinova. Tato
oprava umožní bezpečnější dovoz dětí do
školy a zároveň by měla odlehčit dopravní situaci v některých ulicích kolem školy.
Z dalších akcí dále bezproblémově probíhá oprava ohradní zdi stříbrského hřbitova. Z projekčních prací máme první studie
k možnému krytému bazénu, tyto jsou revidovány a v ucelené formě budou předloženy zastupitelům a široké veřejnosti
k nekompromisní analýze. Máme zpracovanou studii komunikací ul. Plzeňská, ul.
Ruská - zde se pracuje na dalších stupních
PD, abychom mohli opravy zrealizovat co
nejdříve.
To je namátkový informační výběr
z probíhajících a připravovaných akcí
stavebního charakteru. Schválně jsem
vynechal dvě největší akce, alespoň
do finančního rozsahu, a to revitalizaci
MŠ Soběslavova (cca 18 mil. Kč z měst-

ských peněz, byť již před více než 10 lety
mělo být opravováno z dotačních titulů
- bohužel) a městského kina Slavia (cca
13 mil. Kč). Zde se chci zastavit déle, poněvadž se šíří různé nepravdy. Je třeba
některé záležitosti vysvětlit. Je pravdou,
že tempo výstavby není ideální a s firmou, která byla vybrána nejsme v žádném
případě spokojeni. Kromě přístupu a nasazení, stále řešíme kvalitu prováděných
prací - Fakt č. 1. Firma byla v obou případech vybrána na základě veřejné výzvy,
kdy město obdrželo nabídky elektronicky zabezpečené a otevřít je mohla pouze
výběrová komise města Stříbra přesně
v určeném čase a termínu. Jednalo se o za-
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kázku dle Zákona o zadávání veřejných zakázek, protože limit plnění je nad 6 mil. Kč
bez DPH - Fakt č. 2. Výběrová komise města je tvořena 5 lidmi - 2 zastupitelé ( Záhoř,
Holeček), vedoucí OVÚP, zástupci HIO
– lidé se zkušenostmi v oboru. Tato komise přesně v souladu se zadávacími podmínkami (které schvaluje Rada města)
a zákonem provedla hodnocení nabídek,

zaměstnavatelé pod tlakem zaměstnanců
(nejen kvalifikovaných, kterých bohužel
již moc není), kteří ze dne na den odcházejí kvůli vyššímu platovému ohodnocení, které jim nabídne konkurenční firma,
kdy subdodavatelé nedodržují termíny
a výroba a dodávky stavebních materiálů
váznou, odpovídám znovu NE. Budeme
trvat na stavbě stejným způsobem, ale ov-

kontrolu cen a náležitých dokumentů , vč.
referencí a dospěla k výsledku, který byl
předán Radě města Stříbra k rozhodnutí Fakt č. 3. Hlavním hodnotícím kritériem
byla nejnižší cena a referenční stavby - Fakt
č. 4 . Někdo se zde zastaví a položí si otázku, zda nejlevnější znamená nejlepší? Zde
si dovolím souhlasit, že ideální to není.
Namítne též, že zákon umožňuje do výběrového řízení určit další kritéria, nejen
nejnižší cenu. Zde budu souhlasit, ale zákon bohužel nedefinuje, co je správné kritérium a co není diskriminační kritérium,
o kterém v případě odvolání se neúspěšného uchazeče bude rozhodovat ÚHOZ,
popř. civilní soud - řešení v řádu x měsíců popř. let!! Kde je ta stavba? Vše bude
zablokováno, protože ustálená judikatura
v těchto věcech zatím není. Sám si dovolím
položit otázku, zda i ta další kritéria, která
do výběrových řízení, byť rizikově dosazená, nám přinesou kýžený efekt a jistotu,
což je plynulá, rychlá a kvalitní výstavba
i přes možné vyšší finanční náklady? Odpovím si sám, vzhledem k tomu, že znám
situaci na stavebním trhu práce a mám informace od dalších kolegů z vedení měst a
PK - odpovídám, že NE. Ve chvíli, kdy jsou

šem třeba za vyšší cenu a veřejnost se bude
oprávněně ptát, jakým způsobem hlídáme
veřejné prostředky - Fakt č. 5. Dále, když
dojde k problémům s firmou, která má již
dílo rozpracováno, není jednoduché odstoupit od Smlouvy o dílo, a to z několika
důvodů - právních, finančních, termínových - muselo by znovu proběhnout výběrové řízení přesně podle výše uvedených
pravidel, a to jsou opět měsíce a budeme
doufat, že někoho, kdo dílo dodělá, seženeme - co do té doby budeme dělat s rozkrytou střechou, s neosazenými výplněmi
oken, atd.. ? Je mnoho pravidel, zákonů
a nařízení, která všechny tyto činnosti řídí, ale v konečném důsledku je vždy
vše na korektnosti firmy, která je vybrána.
Jsou firmy skvělé, průměrné a ………… .
Bohužel, v našem případě, ač jsme vše dodrželi, nebyli jsme moc úspěšní, přesto se
snažíme vše uřídit tak, abychom dospěli
alespoň k přijatelnému výsledku. Prioritní je pro nás samozřejmě školka, kde jsme
po prvních problémech přistoupili k řízení rozsahu prací, tak abychom byli schopni
zabezpečit dětem docházku do mateřské
školy. Což se přes některé těžkosti podařilo. Dále zvažujeme možnost, že poslední

pavilon B, se již v letošním roce nebude
realizovat a přijde na řadu v letních měsících roku 2020, možná již s jinou firmou?
Většina rodičů toto pochopila, byť uznávám jejich rozhořčení. Je také pravdou, že
většina firem rekonstrukci objektu v objemu 18 mil. Kč není schopna zvládnout
za 2 měsíce prázdnin a město stálo před
rozhodnutím, zda školku na 5 měsíců
uzavře a zajistí pouze povinnou předškolní docházku, nebo i přes některé těžkosti
udělá vše proto, aby mohly nastoupit
všechny děti a ušetřili jsme rodičům potíže se sháněním hlídání dětí. Rozhodli
jsme se po druhou variantu. Dovoluji si
Vás tímto požádat o určitou shovívavost
a trpělivost. Školka nebyla 30 let opravována a my ji opravujeme na dalších 30 let.
Za těžkosti se Vám omlouvám, byť jsou
způsobeny třetí stranou. Věřím, že vše dotáhneme do úspěšného konce.
Na závěr si Vám dovoluji sdělit jednu
pozitivní informaci, protože do mé gesce
spadá i odpadové hospodářství, které řešíme společně s kolegou místostarostou
Ticháčkem, že se nám po určitém tlaku,
který jsme vyvinuli na neplatiče odpadu,
povedlo vybrat adekvátní částku, která pro nás a občany města znamená, že
v příštím roce bychom nemuseli přistoupit k navyšování ceny za odpady, byť nyní
již víme, že bude růst cen pro příští rok
na hranici 10 %.
Přeji Vám všem krásné a pohodové
podzimní dny.
S pozdravem

Martin Záhoř,
místostarosta města

Vyjádření starosty
Vážení spoluobčané,
považuji za potřebné vyjádřit se k fámě,
která se ve Stříbře šíří, a to i na sociálních
sítích, že radnice a především starosta chce ve Stříbře vybudovat ubytovnu
a umístit sem další agenturní pracovníky.
Píší to a roznášejí někteří lidé buď z nevědomosti, nebo, a to spíše, záměrně. Pravda je taková, že o žádné další agenturní či
jiné cizí pracovníky již ve Stříbře nestojí-
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me! Stříbro má v současné době cca 7.600
obyvatel a odhadujeme, že je zde porůznu
ubytováno na 2000 dalších pracovníků,
o kterých nic nevíme. Doporučuji těm
šiřitelům fám, seznámit se s mými vyjádřeními v tištěných či elektronických médiích, televizi ap. Sám usiluji například
o znovuzavedení institutu přechodného pobytu, a i proto byl začátkem roku
ve Stříbře ministr vnitra. Ti načerno uby-

tovaní bydlí často v nelegálních ubytovnách, které nesplňují základní hygienické
požadavky a požární směrnice a úřady ani
policie o nich nemají jakýkoliv přehled.
O poctivé platbě ubytovacího poplatku
ani nemluvě. Dokonce jedno lůžko slouží
i pro dva či tři lidi, podle směn (tzv. sdílené lůžko - humus). Bydlí bohužel i v bytech našich spoluobčanů a v bytě 2+1 je
často více než 8 lidí. Některým takovým
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„podnikatelům“ to vyhovuje. Navenek
se tváří, že jim to vadí, ale s radostí obchodují s bídou. Čím víc lidí ubytují, tím
více nezdaněných peněz z toho je. Proč
nevydělat? Těmhle lidem asi nebude vyhovovat, pokud se začnou dělat pravidla,
kvalitní ubytování za daleko menší peníz, pokud policie a úřady získají přehled,
bude se řádně platit ubytovací poplatek
a poplatek za odpady (ten za ně teď platíme my poctiví).
Město má v bývalých kasárnách objekt štábu. Chátrá. Nemáme cca 50 milionů korun na jeho rekonstrukci. Hledáme tedy pro něj využití. Je tady námět
spojit síly s jiným subjektem. My dáme
objekt, on zainvestuje a dá know-how
a společně jej budeme provozovat. A budeme ho mít pod kontrolou. Myšlenka byla
na hotelové ubytování pro stávající ubyto-

vané ve Stříbře, a tímto způsobem je dostat z nelegálních ubytoven a poskytnout
jim nejen ubytování za přijatelné ceny,
ale především v důstojných podmínkách.
V žádném případě to není chystáno přímo
pro nějakou firmu! Podmínkou by byly
buňky o 2 ubytovaných, s vlastním sociálním zařízením a kuchyňskou linkou.
Součástí pak musí být společenská místnost, prádelna s automatickými pračkami
ap. Taková ubytovna stojí např. v průmyslové zóně na Nové Hospodě - doporučuji se tam podívat. Ten záměr by muselo
v každém případě schválit zastupitelstvo.
Ne starosta, ne rada města. Nic není tedy
rozhodnuto. A pokud bude požadavek
na referendum, pak bude referendum. Samozřejmě se to nelíbí lidem, kteří porůznu ubytování ve Stříbře provozují. Jejich
reakce jsou pak nenávistné, jejich meto-

dou pomluvy a fámy. Pokud vím, i z jejich
strany byl již dříve zájem získat budovu
štábu.
Zaznamenal jsem také připomínku,
proč ze štábu neudělat byty. Jistě, rád pro
to budu. Pokud se objeví solidní a solventní investor, který dá 50 milionů, my budovu a vzniknou tam byty s cenou nájmu,
jaká je v našich obecních bytech a Město
bude mít možnost spolurozhodovat o nájemcích. Jestli o někom víte, rádi se s ním
potkáme. Já o něm nevím.
Pokud bude někdo mít zájem se mnou
v této věci hovořit, může mě navštívit
na radnici, a nebo prostě přijít na zastupitelstvo, což doporučuji i v jiných případech, pokud se zajímáte o dění ve městě.
Váš starosta
Václav Votava

MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE
Dobrý den, měsíc utekl jako voda
a máme zde další téma. Tentokrát se podíváme na novou značku, která se objevila ve Stříbře a sice K+R, neboli anglické „Kiss and Ride“, což v překladu
znamená „Polib a odjeď“. Pro řidiče tato
dopravní značka znamená, že mohou
na místě zastavit na dobu potřebnou
k vystoupení či nastoupení osob, a poté
opět pokračovat v jízdě. Tato značka
vznikla pro podporu veřejné hromadné
dopravy a efektivního využívání individuální automobilové dopravy. Pokud
ale na tomto místě řidič stojí a odejde si
na nákup, nebo něco vyřizovat, již se dopouští přestupku, tato značka je skutečně
jen k vystoupení nebo nastoupení osob

a již se nevztahuje na vykládání a nakládání nákladu. Chápeme, že parkovací
místa ve Stříbře chybí, ale i tak prosíme
všechny řidiče, aby respektovali dopravní značení už kvůli své vlastní peněžence.
Na závěr bych ještě uvedl, že v současné
době jsou tyto dopravní značky ve Stříbře
pouze 2, a to naproti základní škole v ulici Mánesově a u vjezdu k základní škole
Gagarinově. Hlavně prosíme, aby rodiče,
kteří přivážejí své ratolesti do školy, těchto
míst využívali, a to z důvodu, že nám ze
školy přicházejí stížnosti na rodiče, kteří
do dvora vjíždějí a je zde nebezpečí zranění dětí, které přicházejí do školy.
Michal Záprt, strážník Městské policie

pokračování ze str. 1

Rozhovor s Jakubem Davidíkem, atletem TJ Baník Stříbro

„Příští rok se chci dostat na mistrovství světa juniorů a chytit velkého sumce.“
Jakube, jste žákovským a dorosteneckým rekordmanem České republiky
na trati 800 metrů. Pamatujete si ten
přesný čas a kde jste ho zaběhl?
Určitě si to pamatuju. Ten žákovský
rekord jsem zaběhl v Německu v Regensburgu, a pak jsem ho ještě vylepšil na zá-

vodech v Maďarsku. Tam byl čas 1:51,53.
Ten dorostenecký jsem zaběhl letos
v polovině srpna v Ústí nad Orlicí v čase
1:48,49. Osobně to považuji za svůj nejcennější národní rekord, protože to bylo
jen o 14 setin sekundy. Zároveň je to i můj
osobní rekord.

Pokud byste měl vyzdvihnout vaše tři
největší úspěchy na atletických drahách,
jaké by to byly?
Určitě by to byl ten současný dorostenecký národní rekord. Pak bych sem zařadil národní dorostenecký rekord na 1500
metrů, který jsem zaběhl na Zlaté tretře
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v Ostravě. A jako třetí bych určitě zmínil
ten svůj žákovský rekord na 800 metrů.
Do svého Elite týmu si vás vybrala
i Sportovní akademie Zuzany Hejnové
(HESU), která podporuje nadějné sportovce. Co konkrétně to pro vás znamená?
Je to akademie, která nás podporuje
materiálně i finančně, abychom měli dobré vybavení, mohli jezdit na soustředění
a tak podobně. Občas jezdíme na HESU
kempy, kde jsou jak menší děti, tak i my
dorostenci. Je to pro mne také ocenění
té mé práce, protože Zuzana si do svého
týmu vybírá jen lidi, ve kterých vidí talent
a kteří podle ní mohou něčeho dosáhnout.
Troufnu si říct, že máte slušně našlápnuto. Chtěl byste se atletice věnovat profesionálně?
Ano, je to můj životní cíl. Pokud bych
se zlepšoval tak jako doteď, tak myslím,
že by to mohlo vyjít a mohl bych se tím
pár let živit.
Jakube, vám je teď 17 let. Kdy je ten věk,
kdy bude jasné, že na to máte, nebo naopak atlet vidí, že už na profesionální
dráhu člověk nedosáhne?
Teď ještě netrénuji tak intenzivně jako
dospělí. Zatím mám to zlepšení poměrně
slušné. Myslím, že tak za dva, za tři roky
už by mělo být jasné, jestli na tu profesionální dráhu dosáhnu.

V rozhovoru pro web Hesu.cz jste řekl,
že vaší největší předností je to, že ze
sebe dokážete vydat úplně vše a udělat
tak nejlepší výkon. Naopak na otázku,
jaké jsou vaše slabiny, jste odpověděl, že
o nich nevíte. Už jste na ně přišel?
(smích) Vlastně jsem na ně ještě nepřišel.
A nemyslíte, že sportovec by měl i ty své
slabiny znát?
Asi ano, ale já o těch slabinách teď
opravdu nevím. Možná, že v budoucnu
něco přijde, ale teď vážně nevím.
Koho rád vidíte na vašich závodech a naopak koho ne?
Někoho, kdo by mi na závodech vadil a kvůli komu bych se třeba nedokázal
soustředit, asi nemám. Na velké závody
se vždycky naprosto soustředím. Naopak,
mám rád, když tam vidím své kamarády,
kteří mi fandí. Jsem také rád, když tam je
některý z mých vzorů, jako Kuba Holuša
nebo Zuzka Hejnová. Vím, že před nimi
ze sebe dostanu maximum.
Když je venku zima, tma a vy máte jít
na trénink. Co je vaší motivací?
Největší motivací je v takových chvílích
hlavně vědomí, že když bych ten trénink
vynechal, tak by mi pak při závodech chyběl. Věděl bych, že jsem tomu nedal všechno, co jsem mohl.

Na letošní rok jste si vytyčil jako jeden
z hlavních cílů získat na European Youth
Olympic Festival v Baku medaili. Nakonec jste na své trati 800 m zvítězil. Jste
s letošní sezónou spokojený?
Myslím, že letošní sezóna asi líp dopadnout nemohla. Jsem s ní maximálně
spokojený. Dal jsem všechno, co jsem
chtěl dát, a vlastně i něco navíc. Například
ten rekord na 1500 metrů. Cílem bylo dát
800 metrů pod 1:50 a nakonec to bylo pod
1:49. V tom Baku jsem měl svoji nejlepší
formu a věřil jsem si na zlato, které vyšlo.
Říkáte, že jste měl v Baku svou nejlepší formu. Dokázali jste tedy s trenérem
Matulkou tu optimální formu načasovat, jak jste chtěli. Jak mezi vámi spolupráce funguje?
Spolupráce s trenérem je vynikající.
Jsme domluvení, že pokud mi to bude
běhat a budu se zlepšovat, tak se mnou
zůstane. Když by naopak viděl, že se to
zlepšování zpomaluje, tak by mě na té
vyšší úrovni předal někomu dalšímu. Ale
v tuhle chvíli všechno funguje, jak má.
Jak bude vypadat vaše zimní příprava?
V polovině října začínáme zimní přípravu v Livignu v Itálii. Tam budu naběhávat velké objemy kilometrů, což je asi
hlavním cílem té zimní přípravy. Z kraje
jara se pak začne ladit forma, aby byla ideální na tu letní sezónu.
Jak zvládáte školu společně s tou atletickou zátěží?
Chodím na stříbrské gymnázium, kde
mám individuální plán. Se všemi učiteli
vycházím skvěle. Škola mi vychází vstříc,
ať se jedná o závody, soustředění nebo tréninky, takže tu školu i při atletice zvládám.
Cíle na příští rok? A nemyslím jen ty
sportovní.
Já mám hlavně sportovní cíle. Tím
hlavním na příští rok je účast na mistrovství světa juniorů v Nairobi. Tam jsou
sportovci do 20 let, takže tam budu patřit
k těm mladším. Pokud to vyjde, tak bych
se chtěl pokusit dostat do finále na trati do
800 metrů. A ty cíle mimo sport? Asi chytit velkého sumce.
Děkuji vám za rozhovor
David Blažek
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STŘÍPKY HISTORIE
Stříbrských 100 let (část 20.)
Pozvolna jsme se dopracovali k závěru neklidného dvacátého století. Zde si
dovolme malé upřesnění. Ačkoli datum
1. ledna 2000 zní téměř magicky je za první den 21. století považován až 1. leden
roku 2001.
Tudíž ještě ve století dvacátém 8. 5. 1999 - nahrál v kině Slavia Dechový soubor a pěvecký sbor LŠU Stříbro
svůj první CD. Pod názvem „Vivat Argentum” přináší deset převzatých i vlastních skladeb. Jako ilustrační prezentujeme
na našem snímku č. 1 obal dalšího CD
z produkce téhož uskupení - Zlatíčka ze
Stříbra z dubna 2001. Na tomto místě
by snad bylo vhodné připomenout a zároveň ocenit nezastupitelnou roli LŠU
(a jejích předchůdců i následovníků)
v kulturním životě našeho města. Zvláště, uvážíme-li její nelehké začátky.
Pro ilustraci možno osudy „hudebky“
ve Stříbře sledovat pročítáním elaborátu z roku 1998, do něhož jsem měl možnost nahlédnout. Hned úvodní věty řečeného dokumentu přibližují vznik školy
a děje následující slovy (doslovný citát):
„Základní hudební škola ve Stříbře začala svojí činnost ve školním roce 1947/48.
Založil jí tehdejší místní Národní výbor
ze soukromé hudební školy slečny učitelky Marie Tiché. Po roce tuto učitelku vystřídal čtyřčlenný učitelský sbor z Plzně.
Jak archivní zprávy uvádějí, tito učitelé
svou prací nepřesvědčili, naopak u stříbrského obyvatelstva ztratili důvěru a školu
ke všemu zadlužili. S pomocí a doporučením krajského inspektora Bohdana Gselhofera (známého plzeňského skladatele) byla funkce ředitele svěřena učiteli
hudby z Plzně panu Edvardu Choco-

vi.“ Dále jsou pak popisována následující organizační a personální opatření,
v jejichž důsledku si pak škola (opět citát):
„brzo znovu získala důvěru stříbrských
občanů.“
Vraťme se však do téměř „žhavé“ současnosti.
V listopadu 2000 započala demolice
bývalé strážnice v kasárnách na Revoluční ulici (viz obr. 2), aby na jejím místě již
v příštím roce vyrostl obytný dům čp.
1479. V letech 2006 - 2008 pak v sousedství (stále v areálu bývalých kasáren)
vyrostlo pět činžovních domů. čp. 1544
- 1548.
V letech 2001 a 2002 byly dlážděny ulice Kostelní a Žižkova. Zde přiložený sní-
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mek č. 3 pořídil bývalý starosta města Stříbra, Petr Bursík, dne 18. 10. 2001.
15. 6. 2001 - v rámci tohoročních městských slavností byl otevřen areál 13. poledníku v prostoru parčíku za kinem (viz
obr. 4). Autorství projektu je připisováno
Miroslavu Cvrkovi (za mikrofonem vpravo), samotné umělecké zpracování provedl sochař Jan Šimek (za mikrofonem vlevo). Vedle množství stříbrských občanů
přihlížel slavnostnímu aktu i tehdejší ministr životního prostředí Miloš Kužvart.
V roce 2001 byla provedena celková
oprava vnějšího pláště unikátní stříbrské mostní branky (viz obr. 5). Uveďme,
že předchozí opravy proběhly v roce 1927
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(celková) a v létech 1944 a 1969 (pouze
střecha).
2002 - obrázek č. 6 zachycuje prostorové lešení zavěšené na mostovce během
sanace nadvodní části mostu v letech
2002 - 2004. S předstihem, již v období
1997 - 98, byl proveden stavebně historický průzkum, který v roce 2001 doplnil
prohloubený stavebně historický průzkum. Odborná sanace samotné mostní
konstrukce (od brány ve směru do města) proběhla v letech 2002 až 2004. Za tím
účelem provedené snížení vodní hladiny
přineslo další zajímavá odhalení. (viz Historický věstník Stříbrska 3, z r. 2010). Naše

foto bylo pořízeno v červenci 2002
Snímek č. 7 dokumentuje práce na takzvaných „Klášterních zahradách” (někdy
též zvaných „Minoritské zahrady”). Veřejnosti byly zpřístupněny 13. 9. 2003. Revitalizační projekt významným způsobem
podpořily fondy EU.
2002 - v tomto roce se ve Stříbře projevila nadměrná srážková činnost i v místech zdánlivě bezpečných, za která lze
díky své poloze a z hlediska povodňových
kalamit považovat stříbrské železniční nádraží (viz obr. 8).
František Samec, říjen 2019
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Porcelánové figurky s hornickými motivy
Již od 13. století byly kostely v Krušných Horách, ale i v jiných revírech vybavovány lustry ze stříbra a bronzu. Hornické motivy se v raném stádiu objevovaly ve všech kostelích, kde se vyskytovala
těžba rud, a tím pádem hornické kolonie.
V našich českých zemích je toho názorným příkladem chrám sv. Barbory v Kutné
Hoře a v dalších významých místech - Jáchymov, Příbram, Stříbro, Horní Slavkov
a další. Kostely a chrámy byly vybavovány
hornickou symbolikou postav z kamene.
Ke konci 18. století jsou figurky nahrazovány postavami vyřezávanými ze dřeva
s různou tématikou symbalizující hornictví. Figurky byly více než 60 cm vysoké.
V rámci pohoří Krušných hor (Erzgebirge) je tato lidová tvořivost symbolizována
až do dnešních dnů. Mnoho postav drží
v ruce svícen, světlo je pro práci v podzemí nepostradatelné. Horníci jsou
oblečeni pro různé pracovní činnosti
a na různých úrovních hierarchie. Posléze
vznikají velmi oblíbené hornické postavičky z cínu.
V 18. a 19. století, samozřejmě i včetně
začátku 20. století, horníci, pokud neměli
práci, si přivydělávali šikovností svých rukou, stavěli štufenverky nebo vyřezávali ze

dřeva sošky. Jejich práce většinou vykupovali majetnější měšťané či majitelé hornických společností. Brzo zaměřily svůj artikl
do hornického prostředí i porcelánky v
Čechách a v Sasku. Pestrobarevné porcelánové figurky horníků, hutníků, štajgrů,
oberštajgrů, perkmistrů, horních soudců
a dalších hornických profesí si brzo získaly oblibu mezi majetnějšími měšťany a
byly výstavkou různých domácích komod
a sekretářů.
Královská horní města, kterážto čeští
králové znamenitými výsadami a svobodami, nyní ovšem zrušenými, nadali,
jsou v Čechách následující: Blatno (Horní Blatná), Bleistadt u Falknova (Oloví
u Sokolova), Brod Německý (Havlíčkův
Brod), Budějovice (České Budějovice)
Dar Boží (Boží Dar), Hora Kutná (Kutná Hora), Hory Kašperské (Kašperské
Hory), Jáchymov (Joachimstahl), Jílové, Lauterbach, Příbram, Přísečnice,
Schlaggenwald (Horní Slavkov), Schönfeld u Falknova (Čistá u Sokolova),
Vejprty, Abertamy, Nový Knín, Jihlava
a Stříbro (Mies) a mnoho dalších.

hašplíř

hašplíř

Karel Neuberger
Hornický spolek Stříbro
horník

horník - štajgr

běhač

horník

horní kapitán a nosič rudy

horník s necicčami rudy

pěvec

proutkář

štajgr
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SPOLKOVÝ ŽIVOT
Co Divoch chystá?
Milé divačky a milí diváci, příznivci to
našeho souboru, máme pro vás dvě zprávy.
Jak praví klasik, jednu horší a druhou
tu lepší.
Ta horší je, že letos nebudeme mít a neuvedeme
premiéru nové hry. Ne,
že bychom nechtěli, začali jsme ji nacvičovat už
v lednu t. r. s uvažovanou premiérou těsně před prázdninami
v červnu. Do toho ovšem přišla, lehce
(dost) a nečekaně, rekonstrukce budovy
kina. Tak jsme přeložili premiéru na pozdější podzim. Díky tomu, že nejen my,

ale vůbec celá činnost MKS, je v područí
(„intenzivního“) rekonstrukčního tempa
stavební firmy, jsme nakonec přeložili premiéru na jaro příštího roku. Takže premiéru hry Postýlky (napsal Michal „Rejža“
Pavlík inspirován filmem Pelíšky) uvidíte ve výjimečné datum, 29. února 2020,
na naší domovské scéně v kině Slavia.
Sledujte web nebo Zpravodaj, bude včas
upřesněno.
Ta lepší je, že letos
znovu uvedeme k 10. výročí od premiéry „Karlštejna“ (byla v pátek
12. června 2009) tuto
hru v novém obsazení,

zároveň také jako vzpomínku na našeho principála Josefa P. Strnada, dobrého ducha souboru, který právě před 10
lety odešel do divadelního nebe. Hru
se zpěvy „Podivuhodná noc na Karlštejně aneb jak Eliška tajně na hrad přišla“
uvedeme (výjimečně!) v Kulturním domě
ve Stříbře v sobotu 9. listopadu od 18:00
hod.
Děkujeme za vaši stálou přízeň a na shledanou v hledišti!
Váš Divoch

Hornický spolek Stříbro
V sobotu 7. září 2019 se uskutečnil,
jako každý rok, Den památek v našem
historickém městě. Naše město má určitě co nabídnout z pohledu památek všem
příchozím i místním (radnice, muzeum,
kostel Všech svatých a kostelní věž, kostel
Nanabevzetí Panny Marie, klášterní zahrady, městský park a opevnění, Koubkova branka, most a mostní branka, husitská
bašta, kostelík sv. Petra) snad jsem na nic

nezapomněl. Tradičně se do akce zapojují i členové hornického spolku, kteří mají
po celý den otevřený hornický skanzen,
královskou dědičnou štolu sv. Prokopa
a důlní trať pro nejmenší. Bohužel tomuto dni již od rána počasí moc nepřálo,
po celý den poprchávalo či pršelo. Členové spolku se od ranních hodin věnovali
příchozím návštěvám. Přesto můžeme
konstatovat, že hornický skanzen navštívi-

Hornické slavnosti v Sokolově
Již tradičně se zástupci našeho hornického spolku zúčastnili hornických slavností ke Dni horníků v Sokolově v sobotu 7. září 2019. Sokolov je jedním z mála
měst, který tuto tradici opětovně zavedl,
a je to dobře. Nesmíme zapomínat. Hornický průvod se seřadil již tradičně u pivovaru
a přes Staré náměstí a kruháč měl stanovenou trasu až na nové náměstí u kulturního domu. Podpořit tyto oslavy přijely
hornické spolky ze Stříbra, Plané, Chodova, Abertam, Zbůchu, Příbrami, Bohutína, Stráže pod Ralskem, Mostu, Nového
Sedla, Tlučné, Prahy, Kladna, Žacléře,
Ostravy a dalších měst. Hornické spolky
a města přivítala starostka města Sokolova
ing. Oulehlová a její oba náměstci. Zpívala
se samozřejmě hornická hymna, jako vždy
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lo během dne podstatně více návštěvníků
než vloni. Dokonce nás přišel zkontrolovat
i sám starosta. Další naší akcí je návštěva
Pezinku a v tomto měsíci křest publikace v
pořadí již 12 z pera K. Neubergera.
Karel Neuberger
Hornický spolek Stříbro
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se musely předat stuhy na prapory, pila se
nová várka piva místního pivovaru Permon 13°. J. Jiskra opět musel, jako tradičně, předávat medaile „Světlo v temnotách“
kamarádům, kteří si je zasloužili. Poté již

následoval připravený bohatý program. Po
celou dobu průvodu nám mírně či trochu
více poprchávalo. kdo chtěl mohl se podívat na kulturní akce programu či navštívit
hned vedle mineralogickou burzu. Příští

setkání, bohužel jen těch pozvaných, bude
ve Stříbře při křtu další publikace z pera
K. Neubergera.
Zdař Bůh
Karel Neuberger

velmi přálo, po všechny víkendové dny
bylo nádherných letních 25 °C. V nedělním dopoledni jsme se zúčastnili městského průvodu, ve kterém jsou účastny
všechny spolky a organizace (od horníků

po vinaře). Návštěvníků se sešlo jako obvykle velké množství. Tak za rok na shledanou.
Zdař Bůh
Karel Neuberger

Návštěva v Pezinku
Již tradičně jsme přijali pozvání k návštěvě města Pezinku v době vinobraní.
13. - 15. 9. se konalo malokarpatské vinobraní, kdo to nestihl, může za 2 týdny
zajet na vinobraní do Modré. Páteční odpolední cesta po naší slavné dálnici D1 je
„horor“. Po několikáté - samá uzavírka
či samá nehoda. Myslím, že tato komunikace uprostřed Evropy nemá obdobu,
nedělní cesta nazpět - něco podobného
v bledě modrém. V páteční večer, ač je
město přeplněné, jsme se s několika kamarády potkali při ochutnávce burčáku
a bylo o čem povídat. V sobotním popoledni nás naši horničtí kamarádi z Pezinku přivítali ve svých prostorách banického
muzea. Zajímavostí nebo postřehem je
skutečnost, že ze slovenských spolků nedorazil nikdo, z Čech (Ostrava, Stonava,
Příbram, Chodov, Zbůch a Stříbro) a delegace z Polska. Náš hornický spolek předal
pamětní medaili člence místního hornického spolku Lence Rubínové, předsedovi
spolku pamětní plaketu, naše nové CD
a další zajímavosti. Počasí nám tentokrát

Česko-německá konference ve dnech 16. a 17. září 2019 v Příbrami
Konferenci pořádala obecně prospěšná
společnost Retour s Hornickým muzeem
Příbram a Oberharzer Berkwerksmuseum Clausthal-Zellerfeld. Konference
se zúčastnili zástupci hornických muzeí,
hornických skanzenů a hornických spolků z obou zemí. Hosty konference byl starosta města Příbrami, ředitel Diamo s. p.
o.z. SUL v Příbrami a zástupce krajského
úřadu. Finančně ji podpořil krajský úřad
Středočeského kraje, Ministerstvo kultury
ČR a Česko-německý fond budoucnosti.
První den konference byl věnován péči
o hornické památky, na níž vystoupili
zástupci Hornického muzea v Příbrami,
zástupci hornického muzea v Clausthalu
a hornického muzea Rammelsberg v Goslaru, poté byl mimo program požádán
o příspěvek zástupce hornického skanzenu ve Stříbře, následovalo hornické muzeum Mayrau v Kladně. Odpoledne
byla pro účastníky připravena exkurze

do prostor hornického muzea v dole Anna
a dole Vojtěch. Druhý den byl připraven
příspěvek hornického muzea v Altenbergu a poté opět následovala prohlídka
do dalších prostor hornického muzea.
Po obědě byly shrnuty závěry konference
a byl dán prostor diskuzi k příspěvkům.

Můžeme konstatovat, že konference určitě
přispěla budoucím k užitečným kontaktům a výměně zkušeností při udržování
hornických památek v obou zemích.
Karel Neuberger
Hornický spolek Stříbro
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Loučení s prázdninami
7. 9. 2019 se na terénu Sv. Petra sešli členové Obce Slováků
Stříbro a jejich sympatizující. Jako host byl přítomen i starosta
Stříbra Ing. Votava. Počasí nám sice tentokrát nepřálo, a tak akce
musela proběhnout pod střechou, ale mladí Karchňákovi připravili pro děti křížovky a doplňovačky. Paní Karchňáková napekla
lokše, které přivezla ještě teplé, i nějaké zákusky. Každé dítě dostalo, jako vždy, balíček se sladkostmi. Výbor děkuje všem přítomným za účast.
Ján Považanec

Cvičení pro děti
od 3M do 4 let

Hledáte aktivitu pro svoje děti? Máte raději menší
kolektiv? Tak to máme tu správnou aktivitu pro
vaše ratolesti 😊😊
Věkové rozdělení:
MIMI (3 – 6M) čtvrtek 8:30 – 9:15
PLAZÍCÍ (6 - 9M) čtvrtek 9:15 – 10:00
HOROLEZCI (9 - 12M) čtvrtek 10:00 – 10:45
TUČŇÁCI (12 - 18M) čtvrtek 10:45 – 11:30
VČELIČKY (18 – 24M) – čtvrtek 15:30 - 16:30
ČERTÍCI (2 – 4 ROKY) – bez rodičů – úterý 15:30 – 16:30

Rodinné centrum Stříbro
www.rc-stribro.cz
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Hernička s programem
úterý 9-11
začínáme 1. 10.
2019
Máte prcka ve věku 2 - 5 let? Nemáte
čas chodit na pravidelné kroužky, ale
chcete, aby byl prcek v kolektivu? Tak
máme pro vás ideální řešení!
Hernička s programem spojuje
pohybovou i tvořivou aktivitu v
jednom

Rodinné centrum Stříbro
www.rc-stribro.cz
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Mladí hasiči Stříbro
Sbor dobrovolných hasičů Stříbro podporuje mladé hasiče v hasičském sportu.

Soutěžilo celkem 18 smíšených družstev.

Pod vedením Tomáše Schuna a Martina Peška se starší a mladší žáci připravují
na soutěž v požárním útoku.

Starší žáci získali celkové druhé místo
a jejich nejlepší čas v letošním roce byl
16:35 sekundy.

Během tréninku se děti naučí zdatnosti
a vytrvalosti, jsou vedeni k týmové spolupráci.

Mladší žáci obsadili třetí místo a nejlepší zaběhnutý čas byl 21:34 sekundy.

Děkujeme všem co nás v soutěžení
podporují.

Druhé družstvo mladších žáků závodí

Štěpánka Badawy

Týmy jsou rozděleny na starší a mladší
žáky. Věkové rozmezí je od pěti do sedmnácti let.

krátce, ale jejich čas 23:88 sekundy byl výborným výsledkem a tak jim patří celkové
9 místo.
V novém roce se budeme těšit na nové
dresy.

Nyní se mladí hasiči připravují na Plamen - závod požárnické všestrannosti,
který se koná 5. října v Boru. Děti budou
během závodu soutěžit v uvazování uzlů,
ve zdravovědě, lezení po vodorovném
laně, střelbě ze vzduchovky, znalostech
grafických značek, hasebních prostředcích
a orientaci v mapě pomocí azimutu.
Po této soutěži bude již probíhat zimní
příprava.
Letošní sezónu zakončila soutěž mladých hasičů, Kladrubská studna, dne
14. 9. 2019.

Poděkování

Chtěla bych touto cestou moc poděkovat mladé slečně, která cestovala v červenci vlakem do Stříbra, a jelikož měl vlak
zpoždění, tak nám další autobus jel na náměstí až za hodinu. Zařídila si vlastní odvoz, přijela pro ni maminka. A zastavili i u
mě a ochotně mě odvezli až na náměstí. Tímto bych jim oběma chtěla moc poděkovat. Dnes, v této urychlené době, je to spíš
výjimečné a moc potěšující. Také mě velice těší ochota všech prodejců ve Stříbře na pěší zóně. Rádi sem chodíme procházkou
nakupovat, když přijedeme do Vranova na chatu. Hodní lidé ještě žijí (pan Markalous, paní Stáňa atd.).
Ivana Hatajová
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Běh kolem Mže - 49. ročník
Pořadatel: 		

oddíl atletiky Baník Stříbro

Ředitel závodu: 		

MORAVEC Vladislav

Hlavní rozhodčí: 		

SCHIMMEROVÁ Hana

Organizační pracovník:

KOTEK

Datum: 			

neděle 6. října 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 závodníků do 18 let rodič nebo trenér, případně vedoucí
výpravy nebo doloží způsobilost lékařskou prohlídkou

Šatny: 			

v tribuně na stadionu

Popis tratě: 		

po pravém břehu Mže do Vranova a zpět, většinou polní a lesní cesty, 1,5 km asfalt

Startovné: 		
			

všichni 70 Kč při přihlášení předem do 6. 10. 2019 na adresu vladislav.moravec.@seznam.cz,
při přihlášení na místě bude startovné 100 Kč

Cestovné: 		

hradí vysílající složka

Kategorie: 		

viz časový rozpis

Ceny: 			

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

Jaroslav

ženy I			
ženy II			
muži			
veteráni I		
veteráni II		
veteráni III		

1980 - 2003
1979 a starší
1980 – 2003
1970 – 1979
1960 - 1969
1959 a starší

VZPOMÍNKA
Kdo žije v srdci těch, které
opustil, ten nikdy neodešel.

9 500 m
9 500 m
9 500 m
9 500 m
9 500 m
9 500 m

VZPOMÍNKA
Dne 10. října si připomeneme
30. výročí náhlého úmrtí
našeho milovaného manžela,

Dne 13. října si připomeneme

tatínka, dědečka a pradědečka

13. výročí úmrtí

Jana Bárty

pana Pavla Abraháma
ze Stříbra.
Za tichou vzpomínku děkuje
rodina Abrahámova.

ze Stříbra.
Kdo jste ho znali, věnujte mu
s námi tichou vzpomínku.
Za vzpomínku děkuje
rodina Bártova.
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Z NAŠICH ŠKOL A ŠKOLIČEK
Hejtman na SOŠ STŘÍBRO
V úterý 3. září navštívil při příležitosti
zahájení školního roku Střední odbornou
školu ve Stříbře hejtman plzeňského kraje
Ing. Josef Bernard.
Spolu s vedením školy řešili perspektivy rozvoje všech čtyř oborů. S otevřením
nového oboru Informační technologie
a vzrůstajícím počtem žáků se objevila potřeba nových prostor pro výuku.
Situace by měla být vyřešena stavbou
víceúčelové sportovní haly, při které budou i nové učebny a technické zázemí pro
strojový park SOŠ Stříbro.
Hejtmana doprovázel starosta města
Ing. Václav Votava, který rozvoj školství
na Stříbrsku velmi podporuje.
Vztahy mezi střední odbornou školou
a stříbrskou radnicí jsou dlouhodobě velmi dobré. Již 3. října bude panu starostovi

žáky SOŠ předán v rámci dožínek věnec
jako symbol trvající spolupráce a ukončení sklizně na školním hospodářství.

Pozvánka na dožínky
Tradičně vždy v podzimním období
pořádá Střední odborná škola ve Stříbře
své dožínky.
Dožínkový průvod s kočárem vyjde
v 10 hodin od budovy školy.
Na náměstí pak bude starostovi města
a ředitelce školy předán dožínkový věnec,
který symbolizuje ukončení sklizňových
prací na školních pozemcích.
Co můžete ochutnat? Kromě již oblíbených langošů i koláče, sýry, guláš a tentokrát i domácí zabijačku. Odnést si budete
moci i zeleninu a brambory ze školního
hospodářství.
Posezení u dobrého jídla zpříjemní živá
hudba.
Přijďte - uvidíte, uslyšíte, ochutnáte.
A kdy?
V úterý 3. října po desáté hodině
na náměstí.
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Mladí střelci nezaháleli ani o prázdninách
Další kolo celostátní soutěže FOMEIcup se konalo 24. 8. 2019 až na Moravě,
v malebné Kroměříži. Soutěž si však někteří členové juniorského oddílu SSPK
Stříbro nenechali ujít. Opět naše město
důstojně reprezentovali v silné konkurenci více jak 60 střelců. Michaela Krátká
získala „bramborovou“ medaili - její krásné 4. místo bylo korunováno pohárem
„Nejmladší účastnice“ v kategorii juniorek, Pavel Kastl byl 6., David Bača obsadil
7. místo a Daniel Hlaváček byl 10.
Za DDM Stříbro a SSPK Stříbro
Zdeněk Kastl

Promenádní koncerty
Poslední srpnovou neděli (25. 8.) pořádala Základní umělecká škola Stříbro,
za podpory města Stříbra a pod záštitou
senátora Parlamentu ČR Miroslava Nenutila, letošní předposlední, celkem 47.
promenádní koncert. Před muzeem se
tentokrát představila Hasičanka z Teplé
a posluchačům se podobně jako předtím
Amátovka ze Stříbra moc líbila. Hrála
nejen hezky, ale i s obrovskou radostí. Desítky posluchačů odcházely velmi spokojeno.
František Kratochvíl

Krátce ze ZUŠ
Běhen září se do Základní umělecké
školy Stříbro přihlásilo víc než 280 žáků do
hudebního, výtvarného a literárně dramatického oboru. O studium byl minimálně
stejně velký zájem jako v loňském školním
roce. Snažili jsme se vyhovět všem zájemcům schopným navštěvovat obor nebo
studijní zaměření, do kterého se přihlásili.
V ojedinělých případech jsme z kapacitních důvodů vyhovět nemohli.
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V současné době už ZUŠ Stříbro připravuje řadu projektů a akcí. Německo
- český výtvarný projekt „Pavlův Studenec“ byl prezentován v červenci výstavou v Bärnau a v září ve Weidenu (obojí
v SRN), aby vyvrcholil vernisáží výstavy
ve Stříbře ve vestibulu radnice 22. října
2019 v 16 hodin. V listopadu budeme pořádat Martinský koncert, v prosinci Mikulášský koncert, velmi bohatý na koncerty

bude advent i vánoční čas. Velký vánoční
koncert bude v aule Gymnázia ve Stříbře
v úterý 17. prosince v 18 hodin.
O všech pořádaných akcích Vás budeme včas informovat a těšíme se na Vaši
návštěvu.
František Kratochvíl
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Svět panenek v městském muzeu
V městském muzeu skončila v sobotu 7. září výstava s názvem "Svět panenek". Návštěvníci mohli v muzejní galerii
zhlédnout desítky různých panenek Blanky Šimkové ze Stříbra a kočárky a panenky paní Jarmily Strakové z Dolan u Klatov. Oběma dámám se podařilo soustředit
v galerijním prostoru neskutečné množství panenek a kočárků od různých výrobců včetně naučné doprovodné textové
dokumentace.
Výstava se těšila velkému zájmu veřejnosti a patřila tak k nejúspěšnějším muzejním výstavám za několik posledních
let. Výstavu navštívilo přes 400 platících
návštěvníků a stovek nezpoplatněných
návštěvníků při doprovodných akcích
jako je Muzejní večer a Dny evropské kultury.
Děkujeme oběma sběratelkám za skvělou prezentaci jejich sbírek a přejeme jim

do dalších let mnoho radosti a úspěchů při
naplňovaní dalších sběratelských aktivit.

RNDr. Zbyněk Navrátil,
ředitel muzea

CANPACK investuje 100 miliónů Eur do výstavby závodu na nápojové plechovky ve Stříbře
Krakov, 13. září 2019 - Skupina CANPACK, přední výrobce hliníkových nápojových plechovek, pokračuje ve své expanzi na další trhy. Nově otevře výrobní závod
v České republice.
Společnost investuje do výstavby závodu na výrobu hliníkových nápojových plechovek ve Stříbře v Plzeňském kraji s výrobní linkou, která zajistí objednávky pro
pivovar Plzeňský Prazdroj a další klienty
v regionu. Investice, jejíž hodnota přesáhne 100 miliónů eur, pozitivně ovlivní rozvoj českého obalového průmyslu
a zároveň posílí místní pracovní trh tím,
že vytvoří 160 nových pracovních míst
pro lokální obyvatele.
„Nový nejmodernější závod je mezníkem v pokračujícím strategickém partnerství mezi společnostmi Asahi a CAN
-PACK. S využitím našeho obchodního
modelu se snažíme nabídnout Plzeňskému Prazdroji a naší rozsáhlé evropské zá-

kaznické základně inovativní a udržitelné
balení, špičkovou kvalitu i provozní dokonalost a zároveň zvyšujeme zkušenosti
se značkou a spotřebitelem,“ říká Stephen
McAneny, viceprezident a obchodní ředitel společnosti CANPACK.
Závod postaví jako hlavní dodavatel společnost CTP, která zároveň bude
zodpovědná za celý proces přípravy
a výstavby. Vybavena bude nejmodernějšími technologiemi, které zaručí efektivní
využívání elektřiny, světla a vody, a sníží
úroveň hluku a emisí CO2.
O skupině CANPACK

kladními hodnotami skupiny CANPACK,
proto aktivně podporuje iniciativy věnované místním komunitám a ochraně životního prostředí.
Pro více informací navštivte:
www.canpack.com/cz
Attila Szabo, General Manager
CANPACK ČR
E-mail: attila.szabo@canpack.com
Tel.: 725 718 928
Eliška Romanová, HR Manager
CANPACK ČR
E-mail: eliska.romanova@canpack.com
Tel.: 725 719 769

CANPACK Group je globálním výrobcem hliníkových nápojových plechovek,
obalových řešení pro potravinářský průmysl, skleněných lahví a kovových uzávěrů. Společnost, se sídlem v polském Krakově, zaměstnává po celém světě téměř
8 000 lidí a působí v 19 zemích. Udržitelnost a společenská odpovědnost jsou zá-
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Co dnes budeme varit?
No přece, staré - skoro zapomenuté recepty, vztahující se k našemu regionu
Léto uteklo a podzim se krátí. Vstupujeme do času mrazivých jiter a zimomřivého
slunce. Měsíc čirého vzduchu. Ještě trochu
teplý vítr sejme listí z barevných stromů
a uloží je do závějí kolem cest. Měsíc zklidnění nastává pro přírodu, ale i pro člověka.
Zastavme se v té své rušné každodenní činnosti a udělejme si čas na dobré teplé jídlo,
které hřeje zevnitř a dává stop prostředí,
které by následně vítalo nemoci z podzimních plískanic. Opět přináším pár starých
receptů, kteří naši předci psali do úzkých
sešitků, které se dědí většinou z matky na
dceru. Já podědila dva, jeden po své babičce a jeden po své tchyni. Ten je mi drahý,
protože jsou v něm recepty vážící se k regionu, kde právě žiji.
RACHOTKRUMPLE
Vezmeme 300 g hrubé mouky, osolíme ji, přidáme dvě vejce, dvě lžíce mléka
a vypracujeme hodně tuhé těsto. To
na struhadle nastrouháme a nasypeme
do vroucí osolené vody. Vaříme tři minuty.
Scedíme, necháme okapat a rozprostřeme
do pekáčku. Na másle si zpěníme cibuli
a sekaný česnek podle chuti, přidáme
na drobné kousky nakrájenou, jednu kapii
a pečené maso - nejlépe kousek vepřového,
ale jde to i s masem uzeným. Tuhle směs
vlijeme do pekáčku s krumplemi, přidáme sekanou pažitku a petrželku, přisolíme

a připepříme a zapečeme do zlaté barvy. Během zapékání promícháme, aby se
krumple opekly ze všech stran. Toto jídlo
se dá připravit i na sladký způsob. Krumple
uvaříme, jak je psáno výše, a na talíři sypeme cukrem se skořicí a polijeme máslem.
Lze i sypat mákem s cukrem, nebo mletými
vlašskými ořechy.
Švestky jsou v našem regionu běžným
ovocem. Pokud zaplodí, je co sklízet. Vůbec
švestka je tradičním ovocem Čech, Moravy a v pohraničních regionech se vyskytuje
v mnoha formách. Zdravá a dobrá švestka
je pochoutka, a to nejen v čerstvém stavu.
PEČENÁ ŠVESTKOVÁ POVIDLA S BADYÁNEM - starý recept
6 kilo švestek, 4 svitky celé skořice asi
5 cm dlouhých, 4 hvězdy badyánu, 4 lžíce
cukru, 2 lžičky kyseliny citronové a med
na doslazení.
Omyjte a odpeckujte švestky. Rozložte je
na plechy, posypte cukrem, přidejte skořici a badyán a promíchejte. Pečte na dolní
i horní pečení asi hodinu do změknutí švestek. Brzy začnou karamelizovat s cukrem.
To je moment, kdy plechy musíte vyndat odstraňte koření a postupně dávejte švestky
do mixéru - dříve se pasírovaly - Vy dejte
do mixéru, pomixujte ne úplně dohladka.
Přidejte kyselinu citronovou a doslaďte medem. Pak naplňte do připravených zavařo-

vaček. Já je předem vymyji rumem. Pokud
nespotřebujete do 48 hodin, zavařte klasickým způsobem.
ŠVESTKA, CO ZAHŘEJE
Zima se pomalu vkrádá pod kabát.
V poslední době podceňujeme zahřívání
zevnitř. A nemyslete si, že mě nenapadla
láhev něčeho dobrého k napití. Leč alkohol
je dobrý sluha, ale špatný pán, a tak si jej
dopřejeme jen kapičku do uklidňujícího
švestkového nápoje, který prohřívá organismus, podporuje psychickou odolnost,
snižuje stres a udělá nám dobře v bříšku.
Povaříme v hrnku 4 – 6 švestek na kaši, to
je „cobydup“. Připravíme si hrnek o obsahu
2 dcl. Do něj dáme dvě lžíce rozvařených
švestek, lžičku třtinového cukru, kousek
badyánu, skořice, hřebíčku a kardamonu.
Zalijeme horkou vodou. Kdo má rád, může
si přidat rum a plátek zázvoru, aby se zvýšil
účinek zahřátí.
Člověk v této podzimní době spěchá
navečer domů se zvláštní touhou po klidu
a světle. Udělejte si čas na skleničku se švestkami, která Vás zahřeje, a tím, že ji musíte
pít pomalu, donutí k usednutí a zklidnění.
I kdyby to byla chvíle - stojí za to.
Přeji krásný podzimní čas.
Hana Štollová

POZVÁNKA

Žehnání zvířátkům
V pátek 4. 10. 2019 v 18:00 hodin na svátek sv. Františka z Assisi proběhne
u kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Stříbře žehnání domácích mazlíčků (pejsků, kočiček atp.)
na přímluvu sv. Františka, milovníka všech zvířat.
Zvířátka ať majitelé shromáždí před kostelem.
Požehnáme průvodce a mnohdy jediné společníky v našich životech. Připomeneme si, že i němá zvířecí tvář si zaslouží naši péči
a ochranu před zbytečným týráním a nedostatečnou péčí.
Za Římskokatolickou farnost srdečně zve P. Mgr. Miroslav Martiš, SCHLY, farář ve Stříbře, Boru a Kladrubech

Řádková inzerce
Prodám 4 péřové nepoužívané deky + 4 polštáře. Možno i jednotlivě. Zn. Alergik. Tel.: 721 818 998
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Knihovnice doporučují
Alena Mornštajnová - Hana
Devítiletá Mira zlobila a za trest nedostala na rodinné oslavě zákusek. Řízením osudu je právě tohle zlomový moment, který spoutá její budoucnost s životem podivínské, nemluvné tety
Hany a odhalí pohnutou rodinnou historii. Co se vlastně stalo tetě Haně, dříve rázné dívčině
a vyhlášené místní krasavici? Je možné nést si v sobě celoživotní vinu za něco, k čemu došlo
spíše souhrou náhod a dějinných okolností?
Čte Tereza Dočkalová a Lenka Vlasáková.

Harper Lee - Jako zabít ptáčka
Maycomb v Alabamě je bezvýznamné ospalé provinční městečko obklopené poli s bavlnou.
Ve 30. letech 20. století jsou Spojené státy americké zachváceny hospodářskou krizí, ale ta se
obyvatel Maycombu dotýká jen okrajově. O letních prázdninách je největší starostí osmileté
Čipery a dvanáctiletého Jema vymýšlení plánu, jak vylákat místního podivína z jeho dobrovolného domácího vězení. Když je ale mladý černoch obviněn ze znásilnění bílé dívky, události
naberou dramatický spád. Obhajoby se ujímá otec Čipery a Jema, advokát Atikus Finch. Toho
čeká předem marný boj s předsudky, strachem a nenávistí. Román Jako zabít ptáčka ale rozhodně není o rasismu a nespravedlivých soudních procesech. Je to čtivý příběh o dospívání
a braní rozumu, o různých formách osobní statečnosti, o přetvářce, morálce a zodpovědnosti.
To vše vyprávěno pohledem osmiletého děvčátka.
Harper Lee knihu dokončila v roce 1959 a román měl okamžitě obrovský úspěch. Získal Pulitzerovu cenu a dočkal se filmové adaptace s Gregory Peckem v roli obhájce Atika Finche. Dosud
se knihy prodalo ve světě 40 milionů kusů.

Čte Klára Issová.

Jodi Picoultová - Je to i můj život
Anna není nemocná, ale jako by byla. Ve třinácti letech má za sebou nespočet chirurgických zákroků,
nemocničních pobytů, transfuzí, injekcí - jen proto, aby její starší sestra mohla žít. U Kate totiž ve dvou
letech propukla leukémie a její rodiče se rozhodli pro další dítě, aby pro nemocnou dceru získali dárce
kostní dřeně. Anna byla počata ve zkumavce a lékaři vybrali embryo, které bylo pro Kate jako dárce geneticky vhodné. Jenže v rodině, kde se všichni soustředí na vážně nemocné dítě, si Anna připadá jenom
jako dárce. A tak se jednoho dne vzepře způsobem, který šokuje všechny okolo, ale v důsledku i ji samotnou. Rozhodne se, že už nebude jenom výrobcem buněk, že má nárok být vnímána jako lidská bytost.
A když to nepůjde jinak, domůže se práva na vlastní tělo a život i před soudem.V této fascinující povahové
studii rámované strhujícím příběhem zkoumá Jodi Picoultová reakce a rozhodnutí lidí v těžké životní
situaci, a klade mnoho otázek, na něž se jen těžko hledají odpovědi. Mají rodiče právo nutit zdravé dítě
podstupovat bolestivé a někdy riskantní zákroky, aby zachránili to nemocné? Když využijete jedno dítě,
protože představuje jedinou naději na záchranu toho druhého, jste dobrá matka, nebo je to přesně naopak?
Kontroverzní téma podává autorka - jak je ostatně jejím zvykem - citlivě, bez přehnaného sentimentu či
moralistního poučování.

Iva Pecháčková - Stvoření světa
Kniha nepředkládá biblický text dětskému čtenáři za každou cenu, tedy i za cenu nepřiměřeně velkého
zjednodušení nebo zastření původního smyslu textu, ale snaží se o úpravy citlivé a k dětskému čtenáři
empatické. Organickou součástí biblických adaptací jsou tvořivé otázky a úkoly pro děti. Věříme, že tímto
souborem přispíváme nejen k radosti ze čtení a poznávání, ale také k povědomí o základech evropské
vzdělanosti a humanismu, na nichž stojí naše civilizace…

Vydavatelství Meander vydalo první šestici starozákonních příběhů: Stvoření světa, Archa Noemova,
Přechod Rudým mořem, Desatero přikázání, David a Goliáš a Jonáš a velryba. Věříme, že edicí MANAMANA přispívá nejen k radosti ze čtení a poznávání, ale také k povědomí o základech evropské
vzdělanosti a humanismu, na nichž stojí naše civilizace…
Putovní výstava ilustrací z této edice právě teď ke zhlédnutí v Městské knihovně Stříbro.
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VÁS ZVOU NA VÝSTAVU

BA B Í LÉ TO
2 0 19

PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek
prodává slepičky z našeho chovu typu

typu Tetra hnědá, Dominant ve všech barvách
a slepičky Green Shell-typu Araukana
Stáří 14- 19 týdnů
Cena 159 - 209,- Kč/ ks
Prodej: 31. října 2019
Stříbro - naproti čerp st. AGIP - 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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Doplňte začátek pranostiky: ..............(viz tajenka), zima se plíská.
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Realitní kancelář RVA

Pobočka Stříbro, Dostojevského 189
Telefon: 721 854 706

Byt 2+kk, Stříbro, Žižkova
Info o ceně u RK

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

Byt 3+1, Stříbro, Revoluční ul.
2.300.000,- Kč (Prodáno)

RD se stodolou a 2 garážemi, Vochov
3.900.000,- Kč (Prodáno)

Podnájem restaurace v centru Stříbra
Info o ceně u RK

Novostavba RD s garáží, Benešovice
4.500.000,- Kč (Prodáno)

RD ve Stříbře, zahrada, bazén
Info o ceně u RK (Prodáno)

Byt 3+1, Stříbro, Třešňová ulice
1.770.000,- Kč (Prodáno)

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

Rodinný dům Horní Kozolupy - Vlčkov

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

Rodinný dům Stříbro - Husova ulice

Rodinný dům Milíkov

Rodinný dům Lestkov

Rekreační chata Butov

Byt 2+1 Černošín, Javorová

Byt 3+1 Černošín, Javorová

Byt 3+1 Stříbro, Palackého

Byt 3+1+L Stříbro, Třešňová

Byty 2+1, 2+KK Stříbro, Plz.

Cena: 3.790.000,- Kč Cena: 1.190.000,- Kč Cena: 1.490.000,- Kč Cena: 1.290.000,- Kč

Cena: 1.095.000,- Kč Cena: 1.590.000,- Kč Cena: 1.550.000,- Kč

Ceny na dotaz v RK

Našim klientům nabízíme mimo jiné tyto služby:

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

Kompletní nabídku nemovitostí najdete na www.harvilla.cz
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SOUHRN AKCÍ NA ŘÍJEN 2019
1.10.

18.00 - PRVNÍ PRODLOUŽENÁ TANEČNÍHO KURZU

		

3.10.

10.00 - DOŽÍNKY - pořádá SOŠ STŘÍBRO					

MASARYKOVO NÁMĚSTÍ

8.10.

19.00 - TANEČNÍ KURZ - 5. lekce						

KD

10.10.

18.00 - SLAM POETRY - umělecké stand up vystoupení			

MĚSTSKÉ MUZEUM

12.10.

21.00 - KABÁT REVIVAL WEST						BESEDA

13.10.

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

KD

15.10.

19.00 - MAROKO - cestopisná přednáška - V+L ŠPILLAROVI

KINO SLAVIA

15.10.

19.00 - TANEČNÍ KURZ - 6. lekce						

KD

19.10.

21.00 - OLDIES DISCO - hraje DJ SULDA					

BESEDA

22.10.

19.00 - TANEČNÍ KURZ - 7. lekce						

KD

26.10.

20.00 - DOGA, ANARCHIA, SPHERES - koncert rockových kapel		

KD

26.10.

21.00 - ELECTROSWING NIGHT						BESEDA

29.10.

18.00 - DRUHÁ PRODLOUŽENÁ TANEČNÍHO KURZU		

KD

01.11.

21.00 - KONCERT O5 A RADEČEK + JAKUB DĚKAN			
(předprodej online na ticketlive.cz)

BESEDA

		

do 25.10. POTRVÁ VÝSTAVA AMATÉRSKÝCH UMĚLCŮ „BABÍ LÉTO 2019“ 		

KD

V MĚSTSKÉM MUZEU

MĚSTSKÉ TRHY ve dnech 3, 10., 17., 24. a 31. 10. 2019
Připravujeme:
3. 11. CHODOVARKA - taneční odpoledne /ne/jen pro seniory
6.11.

MŮŽEM I S MUŽEM - divadelní představení

24. 11. ANNA K. - koncert v kině Slavia

Uzávěrka dalšího čísla je 15. 10. 2019
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: 800 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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