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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
máme za sebou letní měsíce, které jsou
ve většině případů spojeny s odpočinkem.
Věřím, že i Vám se dovolená vydařila a že
jste plně využili volný čas pro sebe a své
blízké. Určitě tomu napomohla i lepší epidemiologická situace.
Město se samozřejmě nezastavilo. I nadále probíhá mnoho stavebních akcí, které
se z velké části blíží do zdárného konce.

Dovolím si popsat alespoň některé z nich.
V srpnu byla dokončena infrastruktura v lokalitě Za Stadionem, tudíž budou
moci všichni stavebníci, kteří si zakoupili
pozemky od města, zahájit v souladu se
smluvními podmínkami vlastní stavební
činnost. Některým to bylo umožněno již
dříve, ale nesměli k příjezdu využívat budované komunikace.

Jistě jste si všimli, že naše poliklinika
dostává novou podobu, která odpovídá
historickým záznamům. Jedná se o revitalizaci spočívající v zateplení obvodového pláště, podkroví a „nové“ budově i rekonstrukce střešního pláště. Všechna tato
opatření budou mít určitě vliv na klima
v budově a na energetickou náročnost.
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Myslím si, že dobrým počinem pro naše
děti je výstavba podkrovních učeben
v rámci akce v DDM. Zde vznikne zázemí
pro výuku technických předmětů a rozšíříme tak nabídku kroužků v rámci mimoškolního vzdělávání. Nyní jsme ve fázi,
kdy je provedena rekonstrukce střešního
pláště a došlo ke statickému zajištění napadnutého krovu (jak houbami, tak dřevokazným hmyzem). Bohužel, i přes řádnou
projektovou přípravu, kdy bylo provedeno
i mnoho fyzických sond, teprve až po odkrytí kompletních stávajících podlah bylo
zjištěno, v jakém žalostném stavu tyto
jsou. Budeme muset v rámci akce provést rekonstrukci cca 130 m2 stropů, což
bude mít zřejmě vliv na zvýšení ceny akce
a mírné prodloužení termínu.
Do začátku školního roku musí být dokončena kompletní rekonstrukce kotelny
ZŠ Gagarinova, kde se vyměňují stávající
vyžilé kotle a kompletní rozvody. Budou
osazeny nové kondenzační kotle, od kterých očekáváme významnou úsporu plynu, a tím finančních prostředků v rámci
školy, ale důležitý je i ekologický přínos.
Do konce září budou opětovně zprovozněny všechny cesty v parku. Součástí toho je i nově provedená pochozí část
od náměstí přes Svatováclavskou lávku až
po fotbalové hřiště s umělým povrchem
u TJ Baník Stříbro. Součástí akce je, kromě nových povrchů, také vybudování veřejného osvětlení a rozšíření kamerového
systému, od kterých si slibujeme zvýšení
bezpečnosti v této lokalitě a zároveň i lepší
kontrolu nad vandalským počínáním některých primitivů.
Do konce listopadu bude opětovně zprovozněno schodiště mezi ulicemi Plzeňská
a Jiřího z Poděbrad, které prochází složitou kompletní rekonstrukcí. Tuto akci naštěstí provádí místní zkušená firma, takže
se nebojíme, že by vše neproběhlo řádně
a včas.
Po všech možných peripetiích, kdy nám
i v rámci akce zkrachoval předcházející
dodavatel stavby, se ke zdárnému dokončení blíží i kompletní rekonstrukce pláště,
střechy a veřejného prostoru ZUŠ. Doufáme, že v rámci letošních slavností města
v termínu 11. 9. budeme moci tento
prostor slavnostně otevřít pro veřejnost.
Další stavební akcí, která probíhá v této
lokalitě, je oprava městských hradeb mezi
ulicemi Hradební a Plzeňská, které bylo
nutno staticky zabezpečit a provést kompletní rekonstrukci.
Z menších akcí, které provádíme, je to
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například rekonstrukce kůru v kostele Nanebevzetí Panny Marie, byla dokončena
další etapa opravy ohradní zdi městského
hřbitova, provádí se restaurátorská oprava
vstupních dveří do radnice, kde byla též
úspěšně dokončena stavební akce, při níž
došlo k odvlhčení budovy a opravě narušených sgrafit. Součástí akce byly i opravy
zdí kolem jižní zahrady radnice. V současné době ještě pokračujeme kompletní
výmalbou tohoto objektu. V rámci činnosti SMMS bylo opraveno několik bytů
ve městě a zároveň nyní dochází k rekonstrukci chodníků v ul. Máchova. Následně
začnou opravy žulových dlažeb v ul. Benešova.
Na příští rok probíhají přípravy stavební
rekonstrukce ul. Plzeňská od náměstí až ke
křižovatce u čerpací stanice. Bez této stavební akce nelze provést další, vč. rekonstrukce ul. Ruská. Vše na sebe navazuje
v rámci vytvářené projektové dokumentace a bude se provádět v několika etapách.
Stále probíhají přípravy na výstavbu městského bazénu. Probíhá projekční příprava veřejného osvětlení v obci Těchlovice,
které bychom chtěli provést ještě letos
společně s pracemi na tlakové kanalizaci
v obci a pracemi firmy ČEZ. Provádí se
též projektové přípravy na odkanalizování
naší části Milíkov a příprava vodovodního řadu pro obec Lhota u Stříbra, kde již
bude brzy vyvolána změna územního plánu. V rámci projektových prací se dokončuje dokumentace pro výstavbu chodníků
do lokality K Floriánu.
Nyní opustím stavební činnost města
a budu se věnovat začátku školního roku.
Doufám, že epidemiologická opatření
umožní všem dětem nerušenou řádnou
výuku. Naše mateřské, základní i umělecké školy jsou na výuku připraveny. Malé
omezení cca do poloviny října bude u některých kroužků v rámci stavebních úprav
DDM, vedení Vás bude řádně informovat. Dovolím si všem našim dětem popřát
k začátku školního roku mnoho úspěchů,
mnoho nových přátel, a rodičům a učitelům pevné nervy.
Po dlouhé době začíná ve městě žít i kultura. Promítá se v kině Slavia i v Rajské
zahradě. Proběhly Maloměstské slavnosti, které již mají v rámci města tradici
a jejichž konání jsem společně s dalšími zastupiteli podpořil a umožnili jsme
i prodloužení akce po 22. hod. Děkujeme
pořadatelům za přípravu. Pod záštitou
Nadace Jakoubka ze Stříbra, města Stříbra
a dalších podporovatelů se v srpnu uskutečnil křest knihy pana Františka Samce

Stříbrských 100 let. Jedná se o další krásný počin, který určitě mnoho lidí ocenilo.
V minulých dnech jsme také uspořádali
posezení se seniory u DPS Větrná, s nimiž to bylo kvůli covidu-19 první veřejné
setkání po delší době. Uskutečnilo se pod
pergolou, s muzikou a občerstvením. Byli
vítáni všichni příchozí. Spolek STROM
připravil před muzeem večerní koncert
Billy Goats, za což také moc děkujeme.
Tak, jako každoročně, i letos se konají na
náměstí promenádní koncerty, které dlouhá léta připravuje ZUŠ pod vedením Františka Kratochvíla - i jemu bych chtěl osobně za tuto činnost poděkovat. Mohl bych
takto pokračovat dál, ale chci především
vyjádřit radost nad tím, že kultura začíná
opětovně žít, lidé se baví, scházejí a že se
snad pomalu začínáme vracet k normálu.
Pokud vše vydrží, dovoluji si Vás za město
Stříbro pozvat 11. září na již zmiňované
Městské slavnosti. Věřím, že si tento den
společně užijeme v pohodě a za pěkného
počasí.
Přestože jsem byl v předchozím textu optimistický, tak se bohužel musím vrátit
i k epidemiologickému stavu kolem covidu-19. Testovací centrum bylo přemístěno
do bývalé budovy Úřadu práce na Masarykově náměstí, očkování bylo od tohoto měsíce přesunuto z kulturního domu
do stanice LZS. Očkování je možné i bez
objednání. Sledujte prosím vývěsky, facebook, a webové stránky města, kde budou
aktuální informace zveřejňovány.
Na závěr musím s velikou radostí poděkovat za činnost našim „ dobrákům“, členům Sboru dobrovolných hasičů, lidem,
kteří nám ve svém volném čase nezištně
pomáhají ve městě, místních částech, ale
i v okolních vesnicích, nejen při požárech,
haváriích, ale i při konání kulturních akcí,
závodů atd. Musím velmi ocenit jejich
činnost v rámci pomoci na Moravě, která
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byla zasažena tornádem. Jsem přesvědčen,
že jejich práce je dlouhodobě společensky nedoceněná. Ještě jednou mnohokrát
děkuji celé jednotce pod vedením pana
Romana Jarabici za jejich záslužnou činnost. Budu navrhovat jejich ocenění nejen

finanční, ale i v rámci činnosti Zastupitelstva města Stříbra. Jsem přesvědčen, že si
naše opakované díky zaslouží.

Těšíme se na Vaše připomínky, dotazy
a podněty.

A na úplný závěr si Vás dovoluji pozvat v
termínu 8. září na další jednání Zastupitelstva města Stříbra v čase od 17:00 hod.

S úctou Martin Záhoř,
starosta města Stříbra

MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE
Vážení čtenáři, dnešní téma bude spíše kratší a připomínkové. Podíváme se
na povinnost řidičů podrobit se pravidelným lékařským prohlídkám. Tato povinnost je dána §87 zákona 361/2000 Sb.
Mezi řidiče, kterým zákon ukládá pravidelnou lékařskou prohlídku, patří:
1. Řidiči vozidel, která využívají výstražných světel světle modré, modré nebo
červené barvy, tato světla mohou být doplněná o zvláštní zvukové výstražné znamení. V tomto případě se jedná převážně
o řidiče IZS.
2. Řidiči, kteří motorové vozidlo řídí
v rámci pracovněprávního vztahu a u něhož je řízení vozidla druhem práce.
3. Řidiči, u kterých je řízení motorového
vozidla předmětem samostatné výdělečné
činnosti.

4. Řidiči, kteří jsou držiteli oprávnění skupin C1, C1+E, C, C+E, D1, DC+E, D nebo
D+E ve chvíli, kdy řídí vozidlo zařazené
do jedné z těchto skupin.
5. Držitelé osvědčení pro učitele řidičů
pro výcvik v řízení motorových vozidel.
6. Řidiči, kteří dovršili věku 65 let.
Řidiči v bodech 1 - 5 jsou povinni
podrobit se lékařské prohlídce jednou
za 2 roky, lhůta se snižuje na dobu 1 roku
po dovršení 50 let věku.
Zatímco řidiči ve věku 65 let jsou
povinni podrobit se prohlídce nejdříve 6 měsíců před dovršením věku 65
a nejpozději v den dovršení stanoveného
věku, po dovršení věku 68 let je prohlídka povinná každé dva roky. Samozřejmě
ošetřující lékař je oprávněn rozhodnout
o zkrácení této doby nebo nařídit odborné
vyšetření.

Řidiči ve věku 65 let a více jsou povinni mít u sebe doklad o provedení lékařské prohlídky v případě, že řídí vozidlo, pokud u sebe doklad nemají, hrozí
jim pokuta 1500 až 2500 Kč ve správním řízení. V případě, kdy prohlídku
řidič nemá vůbec, hrozí mu pokuta až
10 000 Kč a zákaz řízení na jeden rok.
A v případě, kdy se řidič bez platného posudku stane viníkem dopravní nehody,
může pojišťovna požadovat finanční náhradu.
Jak jsem zmiňoval, informace v článku
vycházejí z §87 zákona 361/2000 Sb., kde
si je může každý čtenář ověřit. Na shledanou v příštím vydání měsíčníku.
Michal Záprt,
strážník Městské policie

OSLAVY GOAS
150. výročí gymnaziálního vzdělávání ve Stříbře
75. výročí českého gymnázia ve Stříbře
25. výročí gymnázia a obchodní akademie v nové budově

1. 10. 2021

od 14:00 hodin

Oslavami vás provedou Stanislav Jurík - moderátor Českého rozhlasu Plzeň - absolvent školy,
Nikola Poláková - studentka sexty a Martin Špeta - absolvent školy.

Program:
• 14:00 - 14:30 Slavnostní zahájení
• 14:45 - 15:15 První kulturní blok
• 15:15 - 16:15 Raut
• 16:15 - 16:45 Druhý kulturní blok
• 16:45 - 17:30 Raut
• 17:00 - 20:00 Otevření auly pro veřejnost
• 17:30 - 19:00 Koncert kapely CITY BAND Plzeň
• 20:00

Ukončení oslav
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STŘÍPKY HISTORIE
Obchody, provozovny,
živnosti (část 17)
Pokud naše potřeby v oblasti nákupu
potravin nebyly uspokojeny dosavadní procházkou městem, nabízela se nám
i návštěva jižní fronty náměstí. Pomineme-li provozovny staroslavného cechu
řeznického (bude pojednáno samostatně),
máme obrazem z roku 1979 doloženu prodejnu zeleniny v čp. 60 (viz obr. 1). Mimo
to si matně vzpomínám (leč nemám fotograficky zdokumentováno)… v sousedním čp. 59 jeden čas fungovala prodejna
mražených potravin, mezi zákaznictvem
známá jako „Mrazík“.
Rozmanitostí potravinářského sortimentu vévodil v prostoru náměstí nepochybně obchod v čp. 62, zachycený
na snímcích č. 2 a č. 3. (Obrázek č. 3 je
komentován slovy: „Stříbro 1959. Kladení kabelů pro veřejné osvětlení na jižní

straně náměstí.“)
Setrváme-li ještě okamžik v ulicích
starého města, vybaví se možná hodně letitým pamětníkům obchůdek typu

„konzum“ v Kostelní ulici v čp. 101 v předválečném adresáři vedený jako
„Kirchengasse - Motz Karl -Kaufmennsgeschaft“ (na obrázku č. 4 vlevo).

obr. 4
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Výstavba velkokapacitních sídlišť nastolila otázku základní občanské vybavenosti. A to jsou v první řadě prodejny
potravin.
Na obrázku č. 5 (cca rok 1973) se
za třetím (zprava) panelovým dvojdomem
na Palackého ulici nenápadně krčí přízemní objekt, jehož prvním uživatelem
byl obchod „Ovoce - zelenina“. V současnosti v této stavbě sídlí restaurační a barové zařízení.
Lehce starším nákupním centrem námi
probíraného typu byla známá prodejna
v Gagarinově ulici (čp. 1345) v sousedství
kulturního domu. Naše foto č. 6 zachycuje
její podobu z dob před výstavbou zmíněného společenského zařízení (zemní práce
na kulturním domě započaly 5. 12. 1971).
Stejné poslání měla plnit i stavba v ulici Větrné, na plánu města titulovaná jako
„Potraviny“ (čp. 1718 - obr. 7). V tomto
případě však, snad mi laskavý čtenář promine, nejsem schopen ani odhadnout
dobu její výstavby.
Vydáme-li se prozkoumat Jižní předměstí, čili město za řekou, narazili bychom na křížení ulic Plzeňská - Nádražní - Americká na malý krámek v přízemí
čp. 359 (obr. 8), jehož služeb s povděkem
užívaly především hospodyňky z této části
Stříbra.
Poměrně dostatečně byly dimenzovány přízemní prostory nároží čp. 719
na rozcestí ulic Nádražní a Kladrubská
(viz obr. 9). I zde byl majoritně zastoupen
sortiment potravin. S výhodou toho využívali zaměstnanci přilehlých podniků…
pokud tedy na „svačinku“ nezašli rovnou
k „Šestákům“, nebo jejich závod nedisponoval přímo vlastní kantinou.
Pro zajímavost dodejme, že zmíněné
čp. 719 nechal v roce 1930 jako „Grand
Hotel Roch“, u nádraží, proti hostinci "Zum
Bahnhof " postavit hostinský Roch. Kolaudace hotelu proběhla 19. 12. 1930 v 9 hod.
dopoledne, pročež byla v nových prostorách
naplánována velkolepá silvestrovská oslava.

obr. 3

obr. 5

obr. 6
5

Stříbrský zpravodaj 9/2021
Rozeslané pozvánky dokonce slibovaly i „Schrammelkonzert“. Představy páně
Rochovy se pravděpodobně diametrálně
lišily o reality nastávajícího období, takže
později celý objekt přešel do držení dělnického konzumního družstva "Vorwärts"
ve Stříbře, jehož ústřední sklad bychom tehdy nalezli v čp. 573 (obr. 10).

obr. 7

Zbývá ještě zmínit se o lokalitě Vodičkova. Rozhovory s některými pamětníky
a částečně i vlastní značně vybledlé vzpomínky odhalují dnes již téměř zapomenutou skutečnost, a to existenci dvou obchůdků typu „konzum“ ve východní části
jmenované ulice. Mělo se jednat o čísla
popisná 622 a 639, fungující ještě ve druhé
polovině padesátých let. Pravděpodobně
v téže době vznikla prodejna zvaná mezi
místními „Arma“ (dnes čp. 1143). Konečně někdy ve druhé polovině let sedmdesátých si místní občané svépomocí vybudovali objekt na západním konci Vodičkovy
ulice (čp. 1107), jehož provozu se posléze
ujalo LSD Jednota. Bohužel dobovou obrazovou dokumentaci včetně datových
údajů se mi doposud nepodařilo získat,
pročež i celkové vyznění této kapitoly našeho povídání je poněkud problematické.
František Samec, září 2021

obr. 8

obr. 9
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SPOLKOVÝ ŽIVOT
S horníky do Bohutína i Krušných hor
Do areálu bývalého dolu Řimbaba
v Bohutíně u Příbrami, kde se konalo již
13. tradiční hornické odpoledne, jsme
dorazili v sobotu 27. července krátce
po poledni. Kamarádi z hornického spolku celou akci zahájili uvítáním hostů. Došlo i na vyznamenání dvou svých členů
za odvedenou práci při výstavbě expozic,
a poté následoval krátký hornický průvod.
V dalším čase byly slavnostně otevřeny
nově zrekonstruované prostory pro nové
expozice včetně odhalení dřevěné sochy
sv. Barbory. Kdo chtěl, mohl si vyzkoušet
vrtání nebo bagrování. Odpoledne se konalo setkání s Dr. V. Smolovou, která vyprávěla poutavé příběhy o bohutínských
mlýnech, mlynářích a hamrech. K večeru
k poslechu zahrála hudební skupina Cirkus Hulata. V parném letním odpoledni
se členové hornických spolků ze Zbůchu,
Tlučné, Rudolfova, Chodova a Stříbra,
samozřejmě včetně místních, dobře pobavili. Uniformovaní horníci měli veškeré občerstvení zdarma. Smutné je, že
z místních příbramských spolků přišlo své
kamarády podpořit jen minimum členů.
Nechyběl však zpěvák Petr Milec či nestor
příbramské hornické školy, Dr. Petřek.
Loučili jsme se již za příjemného večerního chládku a šli se uložit do hornického
penzionu bývalého dolu korunního prince Rudolfa (Rudolfky) - za mého působení
v Příbrami se důl nazýval 25. únor a jako
studenti jsme se pohybovali v hloubce

cca 900 m pod povrchem. Za zmínku určitě stojí vzpomínka, kdy nám štajgr po
sfárání sdělil, že dnes se žádná práce nekoná, klec jezdit nebude celé dopoledne,
a pokud chceme, můžeme si to jamou
po žebříkách vylézt. Co Vám budu říkat,
těch 900 m jsme ve třech zdolali asi za 3
hodiny. Normálně se za chvíli klec rozjela
a plně se těžilo, nahoře nás čekalo uvítání
v podobě prázdného nádvoří dolu. Všichni byli schováni a čekali na těch pár pitomců, kteří lezou 900 m jamou po žebříkách.
No co. Máme alespoň do konce života
o čem vyprávět. Ubytování v bývalém

rudném dole je na vysoké úrovni. Doporučuji všem zájemcům o pěší turistiku či
cyklovyjížďky do Brd.
Další letní cesta členů Hornického
spolku Stříbro vedla do bývalých rudních
revírů v Krušných horách. Nejprve jsme
navštívili kamarády v Hornickém muzeu
v Mostě, kde se koncem června letošního
roku pochlubili výstavbou 300 m dlouhé
důlní chodby s elektrickou drážkou. Návštěva starého rudního revíru Klíny (dříve
Göhren) byla spíše návštěvou krásného
zimního a letního rekreačního střediska
této části Krušných hor. Na konci loňské-
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ho roku zde uvedli do provozu jedinou zipline dráhu v naší republice (lano přes celé
údolí), doporučujeme k návštěvě. Mimo
to zde máte k dispozici lanovku, bobovou dráhu, tělocvičnu, lezení ve stromech,
bikros, vynikající jídlo a pivo z malého
pivovárku Emeran. Další den jsme zavítali do stříbrného města na saské straně
hor, do Freibergu. Navštívili jsme areál
místního zámku, kde se nachází expozice minerálů a je zde hlavní báňský archiv.
Na druhé straně města se nachází hor-

nické muzeum s expozicí důlní techniky
a můžete sfárat do šachty. Na zpáteční cestě jsme se zastavili v bývalých hornických
městečkách Sayda, Olbernhau a Pobershau. Další den jsme se vydali po naší straně hor do Moldavy, těžba barytu a fluoritu a na Horu sv. Kateřiny. V sobotu jsme
pokračovali do Mikulova, kde se nachází
štola Lehnschafter, těžba stříbra a olova.
Pak jsme pokračovali na Komáří vížku.
Nejdříve jsme si mysleli, že využijeme nejdelší lanovky u nás, ale zvítězila pohodl-

nost a na vrchol hory jsme dojeli autem.
Po celou dobu nám přálo nádherné letní
počasí. Krátké sjetí do údolí znamenalo
návštěvu štoly sv. Martina nad Krupkou.
V celé oblasti se těžila cínová ruda. Přes
klášter v Oseku jsme se vydali zase nazpět.
I přesto, že nás poslední den od rána skrápěl vytrvalý déšť, se akce vydařila a zase
jsme něco viděli.
Zdař Bůh
Karel Neuberger

Bydlení ve středověkém královském horním městě Stříbře
Historické prameny nám nijak moc
neosvětlují život v našem královském
horním městě ani v jiných větších městech středověku. Zmínky jsou většinou
náhodné a vcelku skoupé zjistit chování obyvatelstva města před více jak 7 - 8
staletími. Nejednou se setkáváme s představou, že chudí a nemajetní lidé bydleli
hlavně v okrajových uličkách u městských
hradeb. Skutečnost ale asi byla podstatně složitější. Určitě můžeme konstatovat, že většina obyvatel města nebydlela
ve svých domcích, ale hlavně v nájmu či
podnájmu. Ty nejnižší vrstvy obyvatelstva ani ve městě nebydlely. Můžeme říci
v centru našeho města, že bydleli lidé patricijské třídy, tedy ti zámožnější a ti co
tvořili městskou radu - konšelé. Způsoby
bydlení ovlivňovaly městskou zástavbu
a ve 13. století, kdy se i naše město se stalo
městem královským (1254), jsme zařazeni
mezi města střední, s počtem obyvatel nad
2 000. V Plzeňském kraji jsme za Plzní a
Klatovami asi třetím největším městem
spolu s Domažlicemi. Drobné a menší
domky vždy stávaly na okraji u hradeb nebo
na vedlejších méně hospodářsky přitažlivějších ulicích. Ty nejžádanější pozemky
pro domy se v našem městě mimo centrum města nacházely v Chebské ulici, která byla vstupní branou do města od Chebu
a dnešní ulicí V Domkách, která vyúsťovala k mostní bráně směrem na Plzeň. Domky v okrajových částech většinou patřily
řemeslníkům z cechů méně významných,
hlavně tkalců či hrnčířů. Tyto domky byly
zpočátku dřevěné, a proto se v následných
staletích staly místy několika velkých
požárů města a rovněž u nich docházelo
k největším změnám. Mívaly prostou sta-
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vební dispozici zpravidla jednou velkou
místností v přízemí, která sloužila jak
k provozu živnosti, tak k obývání. Některé domky měly ještě malou komoru a opravdu jen některé i malý dvorek.
Na předměstích města stávaly v pozici
ještě nižší již jen chatrče. Zatímco domky
se vyznačovaly určitou stavební pravidelností, u chatrčí převažovala primitivnost
a improvizace. Tyto objekty nebyly ani zapisovány do městských knih, protože tamní obyvatelé nebyli schopni ani platit daně
do městské pokladny. Takovéto kolonie
v našem městě byly za hradbami v celé
dnešní ulici Na Příkopech až k Červené
lávce, kolem kostela Panny Marie a na tzv.
chebském předměstí, v prostoru dnešního kina a autobusového nádraží. Prostor
v parku byl velmi nehostinný a v rokli, zde
se lidé neusazovali. Některé údaje srovnatelné i s jinými obdobnými městy nám potvrzují, že velká část chudších vrstev bydlela
v domech majetných měšťanů. Důležitým
ukazatelem úrovně bydlení bylo rozložení podruhů v domech. V měšťanských
domech mimo rodinu měšťana bydleli
ještě služebníci, pacholci, děvečky a různí nájemníci či podnájemníci. Ti všichni
zvyšovali počet obyvatel domů ve městě,
a zároveň tehdejší přirozenou tíseň v těchto domech. Měšťanský dům měl obvykle
v přízemí dolní mázhaus a vedle průjezdu
neosvětlené místnosti jako sklady. Hlavní
bydlení se naskýtala v místnostech dvorního traktu, jehož zastavování probíhalo
postupně. Tam kromě hospodářských
prostor mohlo být i několik obytných
místností. V přední části domu v prvním
patře byl horní mázhaus, jedna či dvě
místnosti a černá kuchyně. Tuto část obýval většinou majitel domu. V zadním traktu bývaly další jedna až dvě místnosti. V
podkroví se mohly nacházet ještě jedna či
dvě další místnosti. I naše město může doložit množství sklepů pod domy, hlavně v
centru města. Jedná se o 1 až 3 patra sklepních prostor. I tehdy mohli být v těchto
prostorách ubytováni lidé. Historikové se
těmito fakty ohledně ubytování obyvatel ve středověku zatím moc nezabývali.
U podruhů a chudších řemeslníků můžeme mluvit hlavně o přebývání, nikoli
o bydlení v dnešním smyslu slova. Kromě
zařízení pro řemeslo zde byla jen postel,
stůl a lavice. K vaření sloužila ohniště,
odkud se kouř v hlavním traktu odváděl
do komína. Velké domy opět v centru
města mívaly pravidelně svoji studnu,

1905 Mies, pohled na město a elektrárnu od Plzeňské

1905 Mies, pohled na město a elektrárnu od Plzeňské

odkud mohly čerpat svoji vodu. Jedna
z mála věcí, která se dá i dnes ověřit, a je
pravdivá. Až v 15. století se začaly stavět
vodovody s kašnami na náměstí. Opět
i toto se dá u našeho města potvrdit. Kašna na náměstí stojí a byla napájena vodou
z těchlovických rybníků. Prevét (záchod)
byl společný ve dvoře, a suchý. V 16. století začaly vznikat žebrácké hospody, kde
z vyžebraných peněz mohli lidé najít útulek, hlavně v zimě. V přechodném postavení mezi stálým bydlením a nebydlením se ocitali hlavně služebníci, tovaryši,
učedníci a děvečky. Ti přespávali většinou
v domech svých mistrů, v temné komoře bez světla a otopu. Jak na základě jen
těchto drobných informací zjistíme, život

ve středověku se s nikým nepáral. Kdo se
narodil do bohatší rodiny, měl pro život
vcelku vystaráno, kdo se narodil do chudoby, nic dobrého ho většinou nečekalo.
Město mělo smůlu na uchování historických listin a dokumentů. Koncem 19. století vyhořela Chebská brána, ve které byl
uchováván městský archív. Mnoho důležitých listin tehdy tomuto požáru podlehlo.
Co nepohltil požár, rozkradli při hašení
místní lidé. Novodobějším problémem byl
archív Okresního úřadu ve Stříbře (Mies)
1850 - 1961. Tento archív, ač se to nezdá
logické, byl až na pár výjimek skartován.
Nepochopitelné.
Zdař Bůh
Karel Neuberger
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Dominik Kučeřík bojuje o mistrovský titul
V juniorském MMČR v motokrosu se
odehrává neuvěřitelně vyrovnaný souboj
o titul ve třídě do 85 ccm. A západočeská líheň terénních závodníků v něm má
zastoupení v osobě Dominika Kučeříka
(KTM, Orion Racing Team)! Stříbrský
mladík měl vydařený začátek prázdnin,
který jej vynesl do čela průběžného pořadí. Mistrovské podniky v druhé půli července a začátkem srpna měl pro změnu

o něco lepší Dominikův největší konkurent Martin Závrský (KTM, New2 Project), čímž se bodový zisk obou jezdců
po osmi závodech naprosto vyrovnal.
Devátá bitva juniorského šampionátu „pětaosmdesátek“ se odehrála 15. 8.
v jihočeské Kaplici. Náročnou trať, horko
a vypjatou atmosféru tentokrát zvládl lépe
Kučeřík, který se stal vítězem závodu! Závrský se musel spokojit s třetím místem.

Dominik se tímto úspěchem zároveň
osamostatnil v čele MMČR s náskokem
7 bodů.
Do konce seriálu chybí ještě čtyři závody, z nichž dva se odehrají v našem regionu. Konkrétně 25. 9. se junioři představí
v Horšovském Týnu a na 9. 10. je plánováno finále v Hradišti u Klatov.
Text: Miroslav Šimek
Foto: Orion Racing Team

V seniorském MMČR v motokrosu Weschta zatím desátý
Až do července musel čekat na svůj
rozjezd tuzemský motokrosový šampionát kvůli pandemickým omezením
sportovních akcí. O to hustější program závodů pak letní měsíce přinesly,
a tak do uzávěrky tohoto vydání Zpravodaje 15. 8. se stihly 4 podniky. Seriál se letos Terénu sv. Petra ve Stříbře na Tachovsku vyhýbá, nicméně dlouhodobě silný
motokros západočeského příhraničí má
alespoň zastoupení v jezdeckém poli.
V nejsilnější kubatuře MX1 se tradičně
můžeme spolehnout na Rudolfa Weschtu
(KTM, Hulho Motocross Team). Těžké
zranění z roku 2019 odeznělo, pilot z Těchlovic u Stříbra se postupně vrací do bývalé formy. V průběžném hodnocení sedmidílného MMČR je zatím na 10. příčce.
Ve veteránské kategorii si dobře vede
stříbrský David Paleček (Yamaha, SMS
Nepomuk). Ze tří startů vždy vytěžil bodovaná umístění, a tak mu v seriálu patří
prozatímní 19. pozice.
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Podzim vrátí do Stříbra terénní závody
Stříbrská motokrosová sezóna s pořadovým číslem 74 nakonec bude! Nejprve
si u nás v sobotu 4. 9. 2021 udělá zastávku
tuzemský seriál veteránů klasiků. V neděli 16. 10. 2021 pak uspořádáme tradiční podzimní hit – spojené finále přeborů
ze západních a středních Čech.
Hostující pořadatelé ze sdružení Classic Motocross CZ zvou na „vintage“ verzi
terénních závodů. K vidění v akci budou
veteránské stroje od nejstarší kategorie
s produkcí do roku 1965 až po nejmladší
mašiny vyráběné před rokem 1997. Denní
program začíná v 8:00 tréninky, od 13:00
se bude závodit. Dospělý návštěvník zaplatí za vstup 100 korun, mládež do 15 let
jde zdarma. Občerstvení je zajištěno.
Miroslav Šimek

Skvělý úspěch mladé stříbrské atletky
Ve dnech 14. - 15. 8. 2021 proběhlo na Atletickém stadionu města Plzně
Mistrovství České republiky ve vícebojích staršího a mladšího žactva. Atletický
oddíl Baníku Stříbro reprezentovala s vynikajícím výsledkem svěřenkyně trenérky Veroniky Matulkové, mladší žákyně
a studentka nadcházejícího 2. ročníku osmiletého Sportovního gymnázia v Plzni,
Kristýna Záhořová. I když je v kategorii
mladších žákyň teprve od letošního roku,

přesto zdatně konkurovala dívkám, které
jsou v této kategorii již druhým rokem.
Mistrovství se zúčastnilo 24 atletek z celé
republiky - jediná Kristýnka Záhořová zastupovala ročník narození 2009, ostatní
soupeřky byly ročník 2008.
Soutěž byla zahájena 1. disciplínou, a
to během na 60 m překážek. I když Kristýnka měla lehkou kolizi na poslední překážce, přesto skončila na pěkném 8. místě
a časem 9.94s zaostala pouze jednu dese-

tinu sekundy za svým osobním rekordem.
Ve 2. disciplíně, hodu kriketovým míčkem, si výkonem 38.52 m ve své nejslabší
disciplíně zlepšila osobní maximum o více
než 4 metry, což byl skvělý počin do dalšího průběhu soutěže.
Třetí v pořadí byla její nejsilnější disciplína - běh na 60 m. Zde s převahou
porazila všechny soupeřky a časem 8.03 s
vytvořila nejhodnotnější výkon dne. Tímto časem zaostala pouze 7 setin sekundy

K. Záhořová a V. Matulková
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za svým osobním rekordem 7.96 s, který je zároveň nejlepším
výkonem v České republice a jako jediná se jím dostala pod
hranici osmi sekund. Zatímco po první disciplíně byla v celkovém pořadí na 8. a po další na 12. místě, díky kvalitní „šedesátce“ se probojovala na průběžné 4. místo.
Ve 4. disciplíně, skoku do dálky, skončila na 2. místě a výkonem 512 cm si vytvořila nový osobní rekord. Díky tomuto
výkonu sice v celkovém pořadí zůstala na 4. místě, ale ještě více
se přiblížila bojům o medaile. Před závěrečnou disciplínou byl
stav takový, že mezi druhou a pátou závodnicí celkového pořadí byl rozdíl 34 bodů. Znamenalo to tedy, že závěrečná disciplína rozhodne, které dvě dívky ze čtveřice adeptek se budou
radovat z medailí.
Touto poslední disciplínou byl všemi tolik „nenáviděný“
běh na 800 m. V úmorném horku na dívky nečekalo nic příjemného. Přesto se s touto překážkou statečně popraly. Kristýnka v disciplíně obsadila výkonem 2:36.26 min. celkové
5. místo, zároveň se v hodnocení celého pětiboje dostala na
stříbrnou pozici a výkonem 3107 bodů si vytvořila nový osobní rekord. Celkově 2. místo v České republice je pro nejmladší
účastnici soutěže velkým úspěchem.
Popřejme Kristýnce Záhořové především pevné zdraví
do nadcházející části závodní sezóny a mnoho dalších vynikajících úspěchů v její rozvíjející se kariéře.
Václav Baxa

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

28. BODOVACÍ VÝSTAVU
OKRESNÍ VÝSTAVU,

KRÁLÍKŮ, HOLUBŮ A DRŮBEŽE,
doplněnou expozicí okrasného ptactva

V SOBOTU 11. ZÁŘÍ 2021, STŘÍBRO

v chovatelském areálu, Mánesova 166
Otevřeno:

od 8 hodin, zahájení v 9 hodin, vyhodnocení v 16 hodin,
ukončení výstavy v 17 hodin
K poslechu i tanci - vystoupení V. Žákovce a A. Volínové od 10 - 13 hodin.

SOUTĚŽ O ČESTNÉ CENY A POHÁRY:
pohár starosty Města Stříbra pana M. Záhoře,
pohár místostarosty Města Stříbra pana Bc. K. Lukeše,
pohár poslance PČR ing. V. Votavy, pohár Mgr. M. Nenutila,
pohár starosty města Vohenstrauss a KTZV Vohenstrauss,
memoriál př. K. Klímy a př. V. Žůrka, memoriál př. V.Bartoše

EHD – Dny evropského dědictví 2021
Akce je spolufinancována městem Stříbrem.

Změna programu nebo konání akce vyhrazeno - sledujeme aktuální protiepidemická nařízení.
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STŘÍBRSKÝ VETERÁN CLUB v AČR
pořádá

II. Ročník BABETTACUP

STŘÍBRSKÝ VETERÁN CLUB v AČR
pořádá

IX. JÍZDU O PIONÝRSKÝ ŠÁTEK

4. září 2021 – areál SDH Stříbro (plovárna)

4. září 2021 – areál SDH Stříbro (plovárna)

Program:
8:00 – 10:00 – registrace 10:00 – 10:30 – rozprava

Program:
8:00 – 10:00 – registrace 10:00 – 10:30 – rozprava

10:30 – start na trasu: Stříbro –Svojšín – Holině – Lom - Benešovice – Kladruby - Milevo – Telice – Zhoř – Kostelec – Ostrov u Stříbra –
Lochousice – Heřmanova Huť – Hněvnice – Lhota u Stříbra – Sytno - Stříbro - cíl

10:30 – start na trasu: Stříbro –Svojšín – Holině – Lom - Benešovice – Kladruby - Milevo – Telice – Zhoř – Kostelec – Ostrov u

Stříbra – Lochousice – Heřmanova Huť – Hněvnice – Lhota u Stříbra – Sytno - Stříbro - cíl

14:00 – 14:40 – návrat do prostoru startu

15:00 – 15:30 – vyhlášení výsledků

Startovné: 400Kč (druhý oběd 150Kč)

14:00 – 14:40 – návrat do prostoru start

15:00 – 15:30 – vyhlášení výsledků

Startovné: 400Kč (druhý oběd 150Kč)

Jízda je vypsána pro malé motocykly do 50 ccm vyrobené v bývalém Československu bez omezení roku výroby,
např JAWA Pionýr, Jawetta, Stadion.
Další informace a přihláška na www.stribrskyveteranclub.cz, nebo na telefonu 739 037 328.

Jízda je pořádána při IX. Jízdě o pionýrský šátek, elektronická přihláška na Babettacup je tedy stejná.
Další informace a přihláška na www.stribrskyveteranclub.cz, nebo na telefonu 739 037 328.
Akce je spolufinancována Městem Stříbro
Akci podporují:

Město Stříbro, SDH Stříbro,
MKS Stříbro, Stříbrná míle

Sponzoři : EKODEPON s.r.o., JIPI Stříbro, Den Braven,

Akce je spolufinancována Městem Stříbro
Akci podporují: Město Stříbro, SDH Stříbro,
MKS Stříbro, Stříbrná míle

Belas JS s.r.o., TAZATA spol. s r.o., Color servis Borek,

Sponzoři : EKODEPON s.r.o., JIPI Stříbro, Den Braven,
Belas JS s.r.o., TAZATA spol. s r.o., Color servis Borek
AUTO-MOTO Krejčí, ZIOS PROFI spol. s r.o.

AUTO-MOTO Krejčí, ZIOS PROFI spol. s r.o.

T E R É N N Í B Ě Ž E C K Ý Z ÁVO D
PŘES PŘEKÁŽKY

STŘÍBRSKÝ
VETERÁN CLUB v AČR
si vás dovoluje pozvat dne

5. 9. 2021

do areálu SDH Stříbro na

AUTO - MOTO
+ VŠEOBECNOU BURZU

STŘÍBRO

3.10.

Prodejce čekáme od 7,00 hodin.
Návštěvníci a kupující mohou přijít od 8,00 do 12,00 hodin
Občerstvení zajištěno.

od 11:00 hod.

více na www.RACEFORJUNIORS.cz
Partneři:

®

Město stříbro

pr ojekt je uskutečněn s finanční
podpor ou Plzeňského kraje
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Hospic sv. Jiří
Hospic Sv. Jiří o.p.s., mobilní (domácí)
hospic, kontaktní pracoviště Tachov, náměstí Republiky 70
Domácí hospic nabízí mobilní specializovanou paliativní péči, poradenství
a půjčovnu zdravotních a kompenzačních
pomůcek. V akutních případech zprostředkujeme pomoc při zapůjčení pomůcek pro veřejnost.

Iva Csanálosi, tel.: 605 226 298, vedoucí
provozovny
Kontaktujte nás na e-mail:
hospic@hospictachov.cz
Sledovat můžete také webové stránky:
hospictachov.cz nebo facebook Hospic
Sv. Jiří Tachov.
Pro dárce - číslo transparentního účtu:
2400 723 426/2010.

Sociální poradenství, půjčovna pomůcek a příjem do péče:
Marie Fouňová, DiS., sociální pracovnice,
tel.: 739 686 251,
poradna@hospictachov.cz
Markéta Kovandová, vrchní sestra
tel: 605 937 869, vrchni@hospictachov.cz

Aktuality:
7. 7. 2021 Výroční zpráva 2020, přečíst si ji můžete na webových stránkách
www.hospictachov.cz v záložce „O nás“.
nebo si ji vyžádat v listinné podobě.
19. 7. 2021 Nadační fond Tesco ve spolupráci s Nadací rozvoje občanské společnosti přispěje na provoz hospice peněžní
darem ve výši 40 000 Kč, a to za první
místo v hlasování v obchodě Tesco v Tachově, a za 3. místo v prodejnách v Plané
a Mariánských Lázních. Za Vaše hlasy velmi děkujeme!
6. 8. 2021 VETAS - Veteránský Tachovský
Sedmiboj - na Městském atletickém sta-

Pro sjednání služeb využijte výše uvedená
telefonní čísla, a to od pondělí do pátku
v čase od 8.00 - 16.00 hod.
Přijetí do péče je možné pouze ve všední
dny.
Lucie Davidová, DiS., - tel. 722 982 914,
dary, komunikace, fundraising

dionu v Tachově se sešli atletičtí veteráni,
jejich rodiny, přátelé a atleti z AC Domažlice. Firemními partnery se u příležitosti konání atletického happeningu staly
společnosti Bodit, Rinkai, Chytré domy
Horáček, Metatec a Tesco. Všem zúčastněným děkujeme za podporu svébytnosti
hospicových služeb.
Poděkování za služby poradenství hospice:
„Obrátil jsem se na Hospic Tachov a získal
odborné informace k péči o seniory. Proto
pravidelně přispíváme na činnost této organizace a všem, kteří se rozhodnou dochovat
svoje nejbližší v rodinném kruhu, doporučuji spolupracovat s těmito skvělými lidmi.”
Karel Johana

Z NAŠICH ŠKOL A ŠKOLIČEK
Střelecký tábor se opět vydařil
Ve dnech 12. - 17. 7. 2021 se uskutečnil na střelnici v údolí řeky Úhlavky již
12. ročník Příměstského střeleckého tábora DDM Stříbro a Střeleckého soustředění juniorského oddílu SSPK Stříbro. Tato
aktivita je určena členům Střeleckých
kroužků DDM a členům JO SSPK a je
společným vyvrcholením celoroční činnosti těchto skupin (letos bohužel velmi
omezené😟).
Účastníci tábora se během týdne zdo-
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konalovali ve střelecké taktice, ve střelbě
ze vzduchovek, airsoftových a palných
zbraní, v orientaci na mapě, ve zdravovědě a pořádali airsoftové bitvy v přilehlých
lesích a loukách.
Děti i instruktoři spali na střelnici
ve stanech, odvážnější „pod širákem“,
strava se připravovala ve vojenské polní
kuchyni. Ve chvílích volna mohli všichni
zúčastnění využít prostornou louku střelnice pro společné hry, večerní posezení

u táboráku a hraní na kytaru bylo také odměnou.
Za úspěšný průběh tábora patří poděkování DDM Stříbro, SSPK Stříbro za
hmotné zabezpečení akce, instruktorům
za přípravu táborových aktivit, manželům
Mundilovým za zapůjčení vojenské polní
kuchyně a panu Berounovi za zajištění sociálního zařízení.
Těšíme se na příští ročník.
Hlavní vedoucí: Zdeněk Kastl
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Padesátý třetí promenádní koncert
Po červencovém promenádním koncertě, ve kterém se představila Amatovka ze Stříbra a byl pod záštitou starosty
města Stříbra Martina Záhoře, pořádala
Základní umělecké škola Stříbro ve spolupráci s Městským kulturním střediskem a Muzeem ve Stříbře 8. srpna 2021
letošní druhý, v pořadí padesátý třetí
promenádní koncert, tentokrát pod záštitou místostarosty Karla Lukeše. Zahrá-

la vynikající kapela Úhlavanka z Klatov
s kapelníkem Janem Červeným a sólisty
Barborou Čížkovou a Janem Šimůnkem.
Počasí bylo krásné, takže desítky sedících
posluchačů i kolemjdoucích si vychutnaly
příjemnou muziku.
Kapelník Jan Červený oslavil nedávno
sedmdesátku a Sedmdesátka je také nová
polka, ke které text napsal a oslavenci věnoval František Kratochvíl. Polku zhudeb-

nil Antonín Bulka.
Tuto skladbu Úhlavanka ve Stříbře zahrála a také natočila v Českém rozhlase
Plzeň.
Za 12 let mají promenádní koncerty ve
Stříbře tradici, ale všechny jsou jen díky
tomu, že je finančně zajišťuje město Stříbro.
Bc. František Kratochvíl

do Starých Splavů a vůbec nevěděl, co ho
čeká. Hned druhý den však vyhrál konkurz na hlavní postavu Jendy, a pak se už
pilně zkoušelo pod vedením zkušených
muzikálových umělců - zpěváků, pedagogů, režisérů, choreografů… Práce byla
velmi náročná. Ondrovi pomáhali třeba
Nikol Davídková (skladatelka a hudební producent) nebo herec a zpěvák Jozef
Fečo. Za pouhých 9 dnů nesmírně intenzivní práce byl pohádkový muzikál hotov.
Jediné představení ve zcela vyprodaném a zaplněném divadle v Novém Boru
v pátek 6. 8. 2021 naprosto strhlo celé publikum, závěrečný standing ovation byl
nejlepším zakončením hereckého campu
LIVE ART! Děti odjížděly nabité i krásně unavené uměním, navázaly nová přátelství, načerpaly mnoho neocenitelných
zkušeností. Nikdo nelitoval dlouhé cesty
a při loučení znělo: „Tak za rok… !“
Gratulujeme Ondrovi k výbornému

výkonu v roli Jendy a přejeme mu hodně
dalších krásných rolí a úspěchů.

Tichá ZUŠ Stříbro?
Řekli byste, že o prázdninách byl
ve školách klid? Že celý první prázdninový měsíc byla budova ZUŠ Stříbro prázdná, tichá a opuštěná? Ani nevíte, jak moc
byste se mýlili. Ve škole se potkávali učitelé, kteří cvičili na své nástroje, žáci, kteří
se připravovali na další aktivity, Zlatíčka
ze Stříbra, a také stavební firmy, které
prováděly a ještě provádějí úpravy dvorku (moc se těším na zahajovací koncert
na naší revitalizované zahrádce), půdních
prostor a suterénu. Školou zněly dechové
nástroje, klavír nebo zpěv, a také kladivo,
vrtačka a písničky z rádia...
Pravidelně do ZUŠ docházel také Ondřej Tolar, aby se dobře připravil na konkurz do představení dětského muzikálu
Ať žijí duchové. Nelitoval totiž prázdninového času a přijal pozvánku na herecký
camp LIVE ART! Žij uměním!, který se
koná pod záštitou oblíbené herečky Sabiny Laurinové. Ondřej odjel 27. 7. 2021

Mgr. Hana Bezděková
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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 literárně dramatickém oboru.

Ve škole se vyučuje v přípravném a základním studiu. Přípravné studium je pro žáky od 5 let.
I. stupeň základního studia je pro žáky od 7 let. II. stupeň základního studia je pro žáky od 14 let.

HUDEBNÍ OBOR

V hudebním oboru se vyučuje hře na klavír, elektronické klávesové nástroje, housle, zobcovou
a příčnou flétnu, klarinet a saxofon, trubku, trombon, baskřídlovku, tubu, kytaru, baskytaru, bicí
nástroje, sólovému a sborovému zpěvu.

VÝTVARNÝ OBOR

Výtvarný obor učí žáky poznávat všemožné výtvarné techniky, klasické, moderní i experimentální.
Jde především o plošnou a prostorovou tvorbu, akční umění a výtvarnou kulturu současnou
i minulou.
Žáci se učí se vidět krásu kolem sebe, učí se tvořivému přístupu a výtvarnému myšlení. Rozvíjejí
svoji osobitost, fantazii, poznávají vztahy mezi jednotlivými obory umění. Není to tedy pouze
učení, ale je to smysluplná náplň volného času pomáhající rozvoji osobnosti.
Vzhledem ke skupinové výuce se mladí lidé navzájem poznávají, obohacují se a uzavírají hodnotná
přátelství a to nejen ze školy, ale také ze soutěží, výstav a společných výletů i mezinárodních
projektů.
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.

Základní umělecká škola Stříbro
LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR
přijímá pro školní rok 2021/2022
žáky od 8 let
Vítány jsou všechny DĚTI S FANTAZIÍ, které baví
hrát si
vymýšlet si PŘÍBĚHY
něco ostatním předvádět nebo vyprávět
a rády by se naučily
hrát DIVADLO
nebo
přednášet.

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 vyzkoušejí si tvorbu divadelního představení.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Přihlášku najdete na www.zusstribro.cz v dokumentech.
Informace na č. 776 323 971, 374 622 400, email zus.stribro@seznam.cz.

Máš to v sobě? Tak se neboj a následuj bílého králíka!
Zápis a bližší informace v ZUŠ Stříbro (Kostelní 106)

Přijetí vybraných žáků je závislé na kapacitě jednotlivých předmětů a oborů.

PŘIHLÁSIT SE MŮŽETE UŽ O PRÁZDNINÁCH

ZÁPISY do ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY
(Stříbro a pobočka v Kladrubech)

HUDEBNÍ a LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR
- Kostelní 106, Stříbro
VÝTVARNÝ OBOR
1. 9. Masarykovo nám. 17, Stříbro
(v přízemí vpravo)
2. 9. a 3. 9. Kostelní 106, Stříbro
HUDEBNÍ OBOR a VÝTVARNÝ OBOR
- v budově ZŠ Kladruby, Školní 203, Kladruby

16

Den

Datum

středa

1. září 2021

9.00 - 12.00

čtvrtek 2. září 2021

12.00 - 16.00

pátek

12.00 - 16.00

3. září 2021

Čas
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
STŘÍBRO

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
STŘÍBRO

pořádá

pod záštitou
místostarosty města Stříbra Karla Ticháčka

v sobotu 11. září 2021
v 15.00
u základní umělecké školy

pořádá

v neděli 26. září 2021
v 15.00
před muzeem

54. PROMENÁDNÍ
KONCERT

55. PROMENÁDNÍ
KONCERT

vystoupí

vystoupí

s dirigentem Danielem Baxou

HASIČANKA

Zlatíčka ze Stříbra

z Teplé

v případě nepříznivého počasí bude koncert v muzeu
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AKCE A KULTURA VE STŘÍBŘE
Stříbření
pokračování ze str. 1
I v letošním roce jsme pro vás připravili Stříbření. Multižánrový festival, jehož
prostřednictvím se vám snažíme každý
rok v létě přinášet výstavy, workshopy či
méně známé hudební žánry, měl však tentokrát trochu pozměněný formát. Opatření spojená s pandemií nám dlouho nedávala možnost program naplno připravit.
Museli jsme se tedy spokojit s jediným hudebním večerem. V sobotu 31. července se
na něm na Muzejním náměstí představily
špičky tuzemské Slam poetry střídané jazzovo – funkovou partičkou D´amareto.
Pod festival Stříbření jsme také začlenili výstavu velkoformátových fotografií Voda a Civilizace, která byla na
Masarykově náměstí ve Stříbře k vidění
od 24. července do 17. srpna. Její zahájení navíc doprovodila přednáška profesora
Bohumíra Janského a generálního ředitele
Povodí Vltavy, Petra Kubaly. Dovolím si
říct, že tato skvěle zpracovaná výstava, si
našla místo na stříbrském náměstí a my
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se budeme snažit, abychom vám přinesli
obdobné projekty i v budoucnu.
Jako každý rok, i tentokrát jsme dali
prostor místním autorům a vystavili
na hradbě U Poledníku fotografie Jana

Picky. Věřím, že vás alespoň některé akce
Stříbření oslovily a příští rok už budeme
moci připravit plnohodnotný multižánrový festival.
David Blažek
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Fotografie z našich končin
Po celé září bude na hradbě U Poledníku
k vidění výstava fotografií stříbrského
fotografa Petra Janíka. Snímky z našeho kraje návštěvníky zavedou na Krašov,

Pramenský potok

do Bečova nad Teplou, Nevřeně nebo
k Blažejskému rybníku. Fotografie odkrývají krásu přírodních zákoutí, momentů
i architektury, a to v příjemném venkov-

ním prostoru. Výstava navazuje na portréty Jana Picky, které visely U Poledníku
od června.
David Blažek, MKS ve Stříbře

Žlutice, Kostel sv. Petra a Pavla
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Knihovnice doporučují
Cyklistka - Osud poslední baronky - Jana Poncarová
Osud poslední šlechtičny z rodu Battaglia. Od autorky bestselleru Podbrdské ženy.
Být vzornou manželkou: takový osud měl čekat Blanku ze šlechtického rodu Battaglia. Její dobrodružná
povaha jí však velela jinak. Z divokého děvčete vyrostla sebevědomá žena, která na kole zcestovala kus
světa. Své stáří Blanka pak tráví v chátrajícím rodném zámečku v jihočeských Bratronicích. Sleduje, jak
známý svět kolem ní mizí. Až díky studentce žurnalistiky Kláře ožívají vzpomínky na Blančin dávný pestrý život - i na její osudovou lásku, po které jí zůstal jen nikdy nepřečtený dopis.

Výpravy pro starší a pokročilé - Jiří Peňás
Kniha s hrabalovským názvem Výpravy pro starší a pokročilé je soubor cestopisných esejů, které Jiří Peňás psal každý týden do časopisu Týdeník Echo. Je to svým způsobem jedinečný obraz světa
blízkého i trochu přespolního, vznikající za pochodu, jenž se nesmí nikdy zastavit. V textech se prolínají osobní zážitky s historií, dějiny umění s politikou, romantika s humorem, většinou hořkým
a melancholickým.

Její konec - Shari Lapena
Začalo to šokujícím obviněním...ale kde je pravda?
Stephanie a Patrick jsou novomanželé, kterým se právě narodila dvojčata. I když je Stephanie vyčerpaná
z nedostatku spánku a staráním se o miminka, je si jistá jednou věcí - má vše, po čem kdy toužila.
Potom se ale objeví žena z Patrickovy minulosti a na povrch vyplují tajemství o něm a jeho první manželce. Její smrt byla přeci nehoda - nebo byla zavražděna?
Patrick tvrdí, že je nevinný, a tohle všechno jsou jen pouhé plytké pomluvy. Ale říká pravdu? Neudělala
Stephanie osudovou chybu?

Posilování stresem - Cesta k odolnosti - Pavel Kolář
O stresu se hovoří zejména jako o umělé, lidstvem vyrobené zátěži. Člověk se musel naučit porozumět
a vzdorovat rozmanitým stresovým vlivům od počátku své existence. Tělesná zátěž, zima střídaná horkem, nedostatek jídla a tekutin, bakterie, viry, nedostatek spánku či bolest zasahovaly do našich životů
od nepaměti. V dnešní době vnímáme stres především jako významnou příčinu vzniku řady tělesných
a duševních onemocnění, a chápeme jej jako nebezpečný. Pavel Kolář, celosvětově uznávaný fyzioterapeut
a odborník na celostní medicínu, ve své knize Posilování stresem - Cesta k odolnosti mimo jiné rozebírá
opačnou úlohu stresových vlivů, a to zejména z hlediska zvýšení odolnosti našeho organismu. Naše tělo
a duše v sobě skrývají obrovský potenciál udělat nás nejen silně odolnými, ale také šťastnými. Využijme ho
a vezměme odpovědnost za zdraví a kvalitu svého života do vlastních rukou!

Alpami na kole - 35 tras - Rakousko, Švýcarsko, Itálie, Slovinsko - Alena Zárybnická
Populární televizní rosnička Alena Zárybnická vás překvapí. Je také velmi zdatnou turistkou. Na kole
podnikla výlety po Alpách a zaznamenala nejen inspirativní trasy, ale podává i informace o lokálních
zajímavostech, tradicích či jídle. Vše doprovázejí úchvatné fotografie.
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Hledáme kolegu či kolegyni
na pozici
VŠEOBECNÁ SESTRA
na hlavní pracovní poměr
s nástupem od 3. ledna 2022.
Náplň práce:
Zajišťování odborných zdravot. výkonů u klientů domova
pro seniory na základě indikace lékaře. Pravidelné sledování a vyhodnocování zdravotního stavu klientů a ošetřovatelská rehabilitace.

Drůbež Červený Hrádek
prodává slepičky z našeho chovu typu

typu Tetra hnědá, Dominant ve všech barvách
a slepičky Green Shell-typu Araukana
a Dark Shell-typu Maranska
Stáří 16- 20 týdnů
Cena 185 - 229 Kč/ks
Prodej: 19. 9. , 10. 10. a 7. 11. 2021

Nabízíme: • práci v jednosměnném provozu
• 200 hodin dovolené
• příspěvek na stravování
• práci v malém kolektivu
• společné akce

Stříbro - naproti čerp st. MOL - 15.25 hod.

Výkup králičích kožek - cena dle poptávky.

Požadujeme:
Požadujeme min. SŠ vzdělání s odbornou způsobilostí
pro výkon povolání Všeobecné sestry bez odborného
dohledu, trestní bezúhonnost, znalost práce na PC.
Praxe u lůžka a řidičský průkaz sk. B vítány.
Rádi bychom mezi sebe přijali člověka s kladným vztahem
k práci se seniory.
Více informací u vedoucí domova:
Mgr. Jana Středová, tel: 777 767 070,
e-mail: jana.stredova@stribro.charita.cz
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Informace:
Po - Pá 9 - 16 hod.
tel.: 601 576 270
728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz
placená inzerce
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Nově otevřeno ve Stříbře

SKLENÁŘSTVÍ A ZAKÁZKOVÁ KOVOVÝROBA
2B&B-AG

Sklenářství:
Zasklívání oken, dveří, skleníků,
řezání skla a zrcadel, broušení hran.
Čirá skla, zrcadla i ornamenty běžných vzorů skladem
Kovovýroba:
Svařování konstrukcí, plotů, mříží, bran
regálů, schodišť a dalších výrobků na zakázku.
Otevírací doba:
Po - 09.00 - 15.00
Út - montážní den
St - 09.00 - 17.00
čt - 09.00 - 15.00
pá - 09.00 - 17.00

placená inzerce

Dílna v objektu bývalého vojenského vepřína
Na Vinici - Stříbro
GPS: 49.746340,12.983583
Tel.: 602 655 998
E-mail: 2bab-ag@seznam.cz
www.dvebab-ag.cz
fb: Sklenářství-zámečnictví Stříbro
Jan Boháček
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Den otevřených
dveří
středa 15.9.2021
od 13h do 16h

Mvä¶¯Á¶éÝu©°uÁÄ¶©§Ó°uÊ¶
évÝ¶ÓÁÆÁu°°¶Ýéu¯ÈÎ°u°JÆ¥Î
ÈÁ¶ÝuÎ°uÎu¥¯ÈÎÝÝåÄ¶äÁ©¶Ý§éu
Á©°¶¶ÓÝåÄ¶ä
VÊ¯È°uevÈ
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Moderní byt 3+1 s lodžií, Bor

RD 4+1 s velkou zahradou v centru Plané u M.Lázní

2.650.000,- Kč (Rezervováno)

3.150.000,- Kč

RD 4+2 s garáží a zahradou v Heřmanově Huti

Byt 2+1, Stříbro, Gagarinova

4.990.000,- Kč

1.400.000,- Kč (Rezervováno)

Vážení čtenáři,
na sklonku léta se vracíme k úkolům a nápadům, které jsme před létem odložili, a věnovali se (v lepším
případě) chvílím odpočinku nebo cestovali. V září a říjnu realitní obchod obvykle po letní přestávce opět
ožívá, letos ale tempo nezpomalilo ani v létě. Uvažujete-li o prodeji svojí nemovitosti, využijte příhodného
období pro prodej.
Máte k dispozici naše kontakty (mail: hana.kubincova@email.cz, tel.: 724249276) nebo facebook Hana
Kubincová - realitní makléřka a webovou stránku www.realitykubincova.cz s aktualizovanou nabídkou
V současné době máme poptávky zejména na:
- byty 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 ve Stříbře, Kladrubech, Boru, Plané, Černošíně
- rodinné domy - ve městech, menších obcích, na vesnicích i samotách
- chaty - nejlépe se zavedenou elektřinou a s možností vytápění
- chalupy - ideálně s možností trvalého bydlení
- stavební pozemky

Bude nám ctí, stanete-li se našimi klienty i vy!

Více informací na 724 249 276 a www.realitykubincova.cz nebo na
pobočce Dostojevského 189, Stříbro
placená inzerce

27

Stříbrský zpravodaj 9/2021

28

placená inzerce

Stříbrský zpravodaj 9/2021

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

Byt 3+1+L s garáží Lestkov, okr. Tachov

Chalupa Pavlovice - Jos. Huť

Rekr. chata Stříbro - osada Florián

Rekr. chata Štáhlavice, okr. PJ Rekr. chata Trnová, okr. PS

Cena: 1.880.000,- Kč Cena: 1.490.000,- Kč

2+1 Stříbro, Kostelní ulice

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

1+1 Stříbro, Palackého ulice

Kom. objekt s byty Ostrov

Cena: 1.650.000,- Kč

Cena: 8.990.000,- Kč

3+1+L Stříbro, Májová ulice

Stavební pozemek Stříbro

Cena: 2.390.000,- Kč Cena: 1.390.000,- Kč Cena: 2.400.000,- Kč Cena: 2.590.000,- 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

placená inzerce
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Filmové postřehy Laca Kajaby
Milé divačky a diváci,
vítejte po létě, ač bylo jakékoliv jiné než
normální léto (o Rozmarném létě nemluvě...), v našem kině a lehce se navnaďte následujícím povídáním...
Jakkoliv by název filmu Atlas ptáků evokoval něco přírodovědného 😊, není
tomu tak. Je to o vztazích v rodinné firmě.
Nový film režiséra Olma Omerzu proplétá
komplikované rodinné vztahy se světem
moderních komunikačních technologií, které dokáží využít naše slabá místa.
Ve válce, která se ve filmu pokradmu rozpoutává, ale není vůbec jasné, kdo stojí
proti komu, natož kdo z ní vyjde jako vítěz.

Jak si máme vyložit název filmu, vysvětluje režisér a spoluautor scénáře Olmo
Omerzu: „Ptáci hrají ve filmu důležitou
roli. Místy komentují dění, jindy jen pábí
nad problémy světa, na rozdíl od našich
hrdinů zahleděných do sebe samých se
zajímají o něco víc, než je jen hledání odcizených peněz. Reprezentují jakýsi ironický hlas a pohled shora. Žánrově bych
film označil jako drama se silným prvkem
komiky a skryté ironie.“
„Postava Iva je psaná s myšlenkou na herce Miroslava Donutila. Byl první, koho
jsem si pro tuto roli představoval. Podle
mého názoru je to vynikající herec, který je příliš často typově obsazovaný, např.
jako neuvolněný autokratický puntičkář,
což je opak toho, jak chci charakter jeho
postavy uchopit. Ivo sice je autokratický,
ale nespoutaný, uvolněný a natolik sebestředný, že všechny své blízké v životě
dusí. Je to patriarcha, který prožívá své
poslední dny,“ říká Olmo Omerzu.
Ivo je zatím poslední filmovou rolí herce
Miroslava Donutila. "Pevně věřím, že ten
příběh mnoho diváků hluboce zasáhne,"
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řekl v rozhovoru s ČTK Donutil. "Po konci
projekce jsme s panem režisérem dlouho
mlčeli, a poté jsme si vzájemně poděkovali, protože ta práce byla náročná a z obou
stran velmi obohacující."
V dalších rolích spolu s Annou Mihulovou
jako firemní účetní (ano, Sestřičky nebo
Rodinná péče) uvidíme Martina Pechláta, Vojtěcha Kotka, Elišku Křenkovou,
Pavlu Beretovou a v poslední filmové roli
také Martina Havelku.
Reminiscence je americká sci-fi romantická funglovka s českou premiérou 19. 8.
2021.
Pár zajímavostí z pozadí filmu, jak píšou
v JúEsEj:
- Lisa Loy je švagrová Christophera Nolana. Hugh Jackman hrál ve filmu Dokonalý
trik (2006), který režíroval právě. Ch. Nolan. Na scenáři spolupracoval jeho bratr
Jonathan Nolan, který je právě tím manželelm Lisy Loy.
- Hugh Jackman a Rebecca Ferguson
předtím spolu hráli ve filmu Největší
showman (2017).
- Cliff Curtis a Rebecca Ferguson se společně objevili ve filmu Doktor Spánok
(2019).
- Oba,Thandiwe Newton & Angela Sarafyan hráli ve filmu od HBO, Západný svet
(2016), který vznikl za spolupráce Lisa Joy
a Jonathan Nolan.
- Natáčelo se v Miami na Floridě a v New
Orleans, stát Louisiana, USA.
Tereza, jedině Tereza, zpíval kdysi v 60.
letech Walda a tato jeho písnička fakticky
zlidověla. Ale včil si nebudeme povídat
o této písničce, ale o filmu Jedině Tereza.
Co udělá zamilovaný člověk, aby lásku
zachránil? Úplně všechno, slibuje snímek
četné nástrahy, omyly a fatální nedorozumění. Hrdinové přitom tvoří ideální pár
už od střední školy, po vysoké dostal on
práci televizního meteorologa, ona zkouší
podnikat s ručně šitými botami.
Snad pár zajímavostí ze zákulisí:
- Natáčet se začalo v Praze za adventního
času roku 2020.
- Koncem ledna 2021v srdci Českého ráje,
na prosluněném a zasněženém vrcholku
hory Kozákov skončilo natáčení romantické komedie Jedině Tereza. Právě tady se
rozhodovalo o tom, jestli řada nedorozumění, chyb a omylů, která rozklížila lásku
hlavních hrdinů, Tomáše a Terezy, přece
jen nepovede ke šťastnému konci.
- V rolích dvojice se potkali Igor Orozovič
(parťák Matáska z prvních sériií Poldy)
a Veronika Khek Kubařová (Dejvické

divadlo a např. Ženy v běhu). Dále hrají
David Matásek, Lenka Vlasáková, Matouš
Ruml (ano, Lexa), Ondřej Malý, Jiří Vyorálek a Iva Janžurová.
- Veronika Khek Kubařová prozradila, že
je velkým fanouškem romantických filmů:
„Miluju je a často po nich sahám. Mám
ráda i jiné žánry, ale romantické komedie
mají pro mne velmi důležité místo. Myslím, že jsou v životě dny, kdy člověk potřebuje něco takto pozitivního, o čem ví, že
to dobře skončí, a u čeho mu bude hezky.
Ve filmu mám krásné partnery, nejenom
vizuálně, jsou to moc milí a fajn kolegové - Matouš Ruml, Lenka Vlasáková, Igor
Orozovič. S ním se potkávám pracovně
poprvé a je to krásné setkání, za které jsem
vděčná. Je to strašně inspirativní herec,
člověk.“
- Lenka Vlasáková, která si s Veronikou
Khek Kubařovou po jedenácti letech
a filmu Ženy v pokušení zopakuje roli její
matky, k natáčení prozradila: „Jardu Fuita
mám ráda. Vždy hledáme, co je pro danou
situaci nejlepší, improvizujeme. Je to jeden z těch režisérů, který je vstřícný nápadům, občas nás ale i drží, aby těch nápadů
nebylo moc.“
- A jak obsazení hlavních rolí hodnotí
spoluscénárista filmu Pavel Novák? Velmi
pozitivně: „Herecké obsazení je pro mne
snové, já jsem si nemohl diktovat, koho
bych chtěl do hlavních rolí, ale Veroniku
Kubařovou jsem si představoval a na Igoru Orozovičovi jsme se také rychle shodli.
A když jsem viděl záběry z natáčení, tak
jim to spolu náramně sluší. Takže já jsem
velmi spokojen.“
- producentem filmu je společnost Luminar Film (napr. Krajina ve stínu - vynikající film, kdo ho neviděl, ať kouká ho zhlédnout - pozn. LK).
Tak na shledanou příště!

Laco Kajaba
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SOUHRN AKCÍ NA ZÁŘÍ 2021
4. 9.

8.00 - IX.JÍZDA O PIONÝRSKÝ ŠÁTEK A BABETACUP		

PLOVÁRNA

7. 9.

19.00 - ZAHÁJENÍ TANEČNÍHO KURZU				

KD

8. 9.

17.00 - VERNISÁŽ VÝSTAVY ODEPSANÉ ŽELEZNICE		

KNIHOVNA

11. 9.

16.00 - OPOŽDĚNÉ SLAVNOSTI (Marta Jandová)			

NÁMĚSTÍ

11. 9.

15.00 - 54. PROMENÁDNÍ KONCERT				

PŘED BUDOVOU ZUŠ

11. 9.

9.00 - DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ				

11. 9.

9.00 - 28. BODOVACÍ VÝSTAVA KRÁLÍKŮ, HOLUBŮ A DRŮBEŽE MÁNESOVA ULICE

ZPŘÍSTUPNĚNÉ PAMÁTKY

16. 9.

19.00 - POSEZENÍ S IVEM ŠMOLDASEM				

KINO SLAVIA

20. 9.

19.00 - ČARODĚJKY V KUCHYNI					

KINO SLAVIA

24. 9.

17.00 - VERNISÁŽ VÝSTAVY BABÍ LÉTO				

GALERIE MĚSTSKÉ MUZEUM

26. 9.

15.00 - 55. PROMENÁDNÍ KONCERT				

MUZEJNÍ NÁMĚSTÍ

Probíhá:		Výstava VZORNÁ HOSPODYŇKA				MĚSTSKÉ MUZEUM
		

aneb z domácnosti našich babiček

MĚSTSKÉ TRHY: 2., 9., 16., 23., 30. 9.					

MASARYKOVO NÁMĚSTÍ

PŘIPRAVUJEME:
5.10.
9.10.
11.10.
25.10.

18.00 - I. PRODLOUŽENÁ
15.00 - DĚTSKÉ HUDEBNÍ A ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE
19.00 - KAFE U OSMANYHO
19.00 - TO JE HAVAJ! - JIŘÍ KOLBABA (cestovatelská přednáška)

KD
KD
KINO SLAVIA
KINO SLAVIA

Uzávěrka dalšího čísla je 15. 9. 2021
Příspěvky zasílejte na zpravodaj.stribro@seznam.cz
Omlouváme se těm, jejichž příspěvky se už do zpravodaje nevešly, není možné všechny zařadit.
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