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Dobrovolní hasiči v akci
V pondělí 11. ledna hořelo v areálu bývalého pivovaru nedaleko stříbrského náměstí. Na místě požáru zasahovalo celkem
9 jednotek profesionálních a dobrovolných

hasičů včetně dvou vysokozdvižných plošin
z Tachova a Nýřan za asistence PČR, MP
a ZZS. Protože příjezdová cesta k pivovaru
i čerpacím místům namrzala, byla povolána

i technika a pracovníci SMMS kvůli solení
a zimní údržbě.
pokračování na str. 10
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MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
mám tu čest Vám opětovně sdělit některé
novinky ze života radnice a dát Vám průřez
naší činností za polovinu prosince a polovinu ledna. Co se týče prosince, na úřadu
probíhala standardní činnost samozřejmě
ovlivněná svátky a oslavou nového roku,
které jak doufám, jste prožili v rodinném
klidu, pohodě a vstoupili jste do roku 2021
odpočatí a hlavně zdraví. I v tomto období se konala příprava nových akcí, které
jsme na první lednové Radě města Stříbra
odsouhlasili. Jmenovitě proběhlo zadání
rozpracování projektové dokumentace
na dopravní a technickou infrastrukturu
v rámci přípravy výstavby bazénu. Tato by
byla stejně nezbytná, i kdyby se neplánovala stavba bazénu, protože bude sloužit
i v rámci činnosti např. zimního stadionu,
TJ Baníku Stříbro, možná do budoucna
i amfiteátru - minimálně tím, že tam bude
řádově 110 parkovacích míst a zároveň se
zkulturní příjezd ke stávajícím garážím.
Uzavřeli jsme též smlouvu na definitivní
rozkreslení chodníků v rámci ul. 5. května, kde již možná v letošním roce budou
zahájeny stavební práce. Podepsali jsme
smlouvu na projekt revitalizace Kulturního domu ve Stříbře. Byla podepsána
smlouva na Revitalizaci objektu městské
polikliniky, kde již proběhla soutěž a při
vhodných klimatických podmínkách začnou stavební práce - oprava střešního
pláště, zateplení fasády, úprava vstupu do
lékárny - cena cca 15 mil. Kč. Rada města
Stříbra vyhlásila novou veřejnou zakázku
na výstavbu podkrovních učeben a opravu střechy v DDM. Součástí budoucího díla by měl být i výtah, který umožní
i žádoucí přístup pro naše handicapované spoluobčany. Předpokládaná cena díla
cca 18 mil. Kč - dotace 14,8 mil. Kč. V letošním roce budou probíhat již započaté
akce, jako např. oprava ZUŠ a veřejného
prostoru u ní, cesta z náměstí parkem
přes Svatováclavskou lávku, dokončení bytové zóny Za Baníkem, další etapa
opravy kostela Nanebevzetí Panny Marie.
Ve schváleném rozpočtu města je i oprava
historických schodů od náměstí do ul. Pl-
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zeňská. Toto je výčet některých hlavních
akcí pro letošní rok. Pro příští máme již
v zásobě zakreslenou projektovou dokumentaci na přestavbu bývalého internátu v ul. Revoluční na bytové jednotky
- dům pro seniory. Zde budeme usilovat
vzhledem k předpokládaným nákladům
(cca 31 mil. Kč) o dotaci. Radní též schválili zpracovaný plán stavební činnosti
SMMS pro rok 2021, který bude zveřejněn
v rámci usnesení Rady města Stříbra bude znovu pokračovat obnova chodníků
a komunikací, vč. oprav nevyužívaného
bytového fondu. Nesmím zapomenout
na důležitou věc, bylo schváleno zadání
zpracování územní studie na opravy ulic
Ruské, Plzeňské, V Domkách - kde budou
zakotveny trasy nových chodníků a oprav
komunikací.
V době, kdy tento text píši (18. 1. 2021)
stále platí nouzový stav a je velký předpoklad, že bude pokračovat a s tím veškerá
nařízení a omezení schválená Vládou ČR.
V současné době to pro nás znamená nulovou kulturní, sportovní a klubovou činnost, takže tímto jsou, bohužel, zasaženy
i naše organizace, které provádějí pouze
nezbytnou kancelářskou činnost a přípravy na „normální stav“. Nyní mohu komentovat pouze činnost našich základních
a mateřských škol a sociálních služeb. Ty
pracují přesně dle všech platných nařízení. Pokud bude mít kdokoli pocit, že jsou
i v této činnosti možná zlepšení, prosím
Vás kontaktujte mě, potřebuji zpětnou
vazbu od Vás. Bohužel, jak jsem již nastínil, covid nás stále neopustil a nyní
se již zahájilo celoplošné očkování proti tomuto virovému onemocnění zatím
ve vybraných skupinách, kam patří lékařský personál, senioři v pobytových
zařízeních, senioři 80+, kteří se mohli
od 15. ledna registrovat. Plánované očkování bude probíhat ve Stříbře v objektu
kulturního domu a bude ho provádět jeden z 5 mobilních týmů, které jsou určeny pro náš okres. Vždy budete o termínu,
čase a místě informováni dopředu. Pro
případ, že senioři, nebo kdokoli jiný bude
mít problém s registrací, zřídili jsme ve

městě telefonní linky 775 599 567, 374 622
454, kde se Vám ozvou naši zaměstnanci
a poradí Vám, popř. i po dohodě pomohou projít tímto procesem. V návaznosti
na probíhající infekci si Vás dovoluji požádat, i když si uvědomuji, že to již trvá moc
dlouho, abyste dodržovali vládní a hygienická nařízení. Pokud byste se dostali
do nějaké svízelné životní situace, neváhejte a ozvěte se nám. Naše čísla jsou
veřejná, ale přesto je napíši Martin Záhoř
- 778 540 740, Karel Lukeš 724 271 658.
Na závěr Vám mám povinnost sdělit
ještě jednu důležitou skutečnost, a to informace k novému zákonu o odpadech,
který je již v platnosti. V současné době
platím za 1 tunu komunálního odpadu,
objemného odpadu, z košů a uličních
smetků cca 500 Kč. Pro celou obec je na
tento rok nastaven na tento objem a stávající cenu 1547 tun. Pokud toto množství
přesáhneme, bude platit za 1 t o 300 Kč
více. Dovoluji si všechny požádat o důsledné třídění odpadu, protože na ten se
navýšení nevztahuje. Již nyní město za své
občany doplácí cca 2 mil Kč ročně.
Děkuji za Váš čas a spolupráci.
Martin Záhoř,
starosta města Stříbra
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Z 21. jednání zastupitelstva města 9. prosince 2020
Jednání se zúčastnilo 11 zastupitelů.
Na úvod starosta Martin Záhoř přivítal
přítomné a proběhla protokolární část.
Následně zastupitelstvo
vzalo na vědomí:
Kontrolu plnění úkolů.
Schválilo:

jeho čerpání (závazné ukazatele pro město
a příspěvkové organizace, pravidla pro
rozpočtová opatření atp.). Schodek rozpočtu je kryt z volných prostředků města.
Termíny jednání zastupitelstva pro rok
2021 (27. 1., 10. 3., 14. 4., 19. 5., 23. 6.,
8. 9., 13. 10., 10. 11., 15. 12.)

Úpravu zřizovací listiny DDM Stříbro.

Obecně závaznou vyhlášku č.09/2020
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku ve městě Stříbře a na jeho
veřejných prostranstvích, o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností.

Rozpočet města na rok 2021 se schodkem více než 20 mil. Kč včetně pravidel

Memorandum o porozumění mezi městem Stříbrem a firmou Accolade, s. r. o.

Záměr směny pozemků za účelem budoucí úpravy napojení ul. Pastýřská na ul. Benešova.

Po projednání všech bodů programu poděkoval místostarosta Karel Lukeš
za vedení města všem dárcům krve, neboť
se v uplynulém roce nemohlo uskutečnit
veřejné předání plaket a dárků. Ty si mohou ocenění vyzvednout na radnici.
Za jednotku Sboru dobrovolných hasičů Stříbro poděkoval její velitel Roman Jarabica veřejnosti za podporu při hlasování
v anketě Dobrovolní hasiči roku.
Na závěr jednání starosta města poděkoval všem přítomným za účast a spolupráci a popřál k nadcházejícím Vánocům
a do nového roku.
Marcela Nováková a David Blažek

Třídit se vyplatí
Od začátku roku platí nový odpadový
zákon, který výrazně zvedá ceny skládkování odpadu pro obce a jejich občany.
Z původních 500 korun bude stát uložení
tuny odpadu nyní o 300 korun více. Byť
město Stříbro podrželo cenu poplatku

za odpad pro své občany prozatím stejnou, chystá se v nejbližších měsících rozjet
kampaň, kterou bude občany motivovat
k třídění odpadu. Jedině tak je totiž možné
se případného zvýšení poplatku v nejbližších letech vyhnout. Jak správně třídit se

můžete podívat na webových stránkách
www.jaktridit.cz nebo
na www.tonda-obal.cz.
David Blažek

Známky na svoz komunálního odpadu 2020 platí až do konce února 2021.

Registrace očkování
Milí spoluobčané,
určitě jste zaregistrovali, že byl spuštěn
portál pro registraci na očkování proti
koronaviru. Očkování je nejúčinnější způsob, jak se chránit. Nemoc se bohužel čím
dál více šíří mezi těmi nejzranitelnějšími
a jen ve Stříbře žije více než 300 sousedů
starších osmdesáti let.
Ne všichni z generace našich maminek,
tatínků, babiček a dědečků ovládají počítač, mají doma internet. Bohužel ne každý
má také ve svém okolí někoho blízkého,
kdo mu může s registrací pomoci. Snadno se tak může stát, že někteří občané
z té nejvíce ohrožené skupiny na očkování
nepůjdou, protože se zkrátka nedokážou
přihlásit a nemají potřebné informace.

Domluvili jsme se proto s naší pečovatelskou službou a Městským kulturním
střediskem a spouštíme naše informační
linky, na kterých se budeme snažit maximálně pomoci všem, kteří nemají nikoho,
na koho by se mohli obrátit.
Každý všední den od 09:00 do 15:00 vám
budou kolegyně k dispozici na infolinkách 775 599 567 (pečovatelská služba)
a 374 622 454 (Městské kulturní středisko).
Pokud si nebudete vědět rady s registrací, nebo se budete chtít zeptat, jak máte
postupovat, nebojte se zavolat. Naši pracovníci Vám také případně nabídnou termín, kdy můžete osobně přijít a registraci
s Vámi udělají. V tom případě bude třeba

vzít si s sebou mobilní telefon, kartičku
pojištěnce a občanský průkaz.
Víte o někom ze Stříbra nebo našich místních částí, komu je více než 80 let, chce se
nechat naočkovat a nemá nikoho, kdo by
mu pomohl?
Rádi bychom Vás požádali, zda byste mu
mohli předat informaci, že je zde tato
možnost . Ať se ozve on či jeho příbuzní
a blízcí na naši infolinku.
Děkujeme všem za sdílení a pomoc!
Za vedení města
Martin Záhoř
Karel Lukeš
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STŘÍBRSK É HRNK Y
V PRODE JI
Jakmile to situace dovolí,
můžete si zakoupit tradiční hrnky
s motivem Stříbra a letopočtem
v kanceláři MKS ve Stříbře,
v Městské knihovně ve Stříbře
a ve stříbrském muzeu.
Cena je 110,- Kč.

MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE
Dnes si dáme krátké ohlednutí za rokem 2020 z pohledu Městské policie Stříbro, podíváme se kolik a jaké přestupkybyly nejčastěji řešeny.
V roce 2020 řešila Městská policie Stříbro 791 přestupků, z čehož většina 628
byla v dopravě, 8 přestupků proti majetku,
4 proti občanskému soužití, 4 přestupky
byly z kategorie ochrany zdraví, 1 přestupek spadající pod kategorii samosprávy
a nakonec 62 přestupků proti veřejnému
pořádku, nejčastěji porušením vyhlášky
města Stříbra. Vlivem covidu-19 měla
MP Stříbro pouze 12 převozů na PAZS, v
tomto případě se jednalo o značné snížení
oproti předchozím rokům.
Samozřejmě ne všechny přestupky bylo
možné vyřešit na místě, často se nám stává, že především v dopravě není přestupce
na místě a v takovém případě pak dochází
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k tomu, že je na místě pořízena fotodokumentace a celý přestupek je pak předán
dále ke zpracování do správního řízení.
Proto musíme vyzvat všechny řidiče, pokud parkujete v rozporu se zákonem a nepotkali jste strážníky, ještě to neznamená,
že vám takové špatné parkování prošlo.
Může vám poté přijít obálka přímo s rozhodnutím o výši pokuty k zaplacení.
Samozřejmě asi největším tématem minulého roku byl a ještě i nadále bude covid a nařízení a omezení s tím související,
v tomto můžeme pouze apelovat na všechny, aby tato opatření dodržovali, při jejich porušení opatření hrozí na místě až
10 000 Kč pokuty. Takovou částku nikomu
dát nechceme, ale v případě opakujících se
porušení může dojít i k tomu.
Jak jsem již psal na začátku, tento článek má být pouze krátkým ohlédnutím,

proto pouze dodám, že uvedené počty
přestupků jsou ty řešené MP Stříbro, Policie ČR má statistiky přestupků vlastní,
které řešili přímo policisté ČR.
Michal Záprt,
strážník Městské policie
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Otročín
Obec Otročín je malou vesnicí, která
leží zhruba 4 kilometry severozápadně
od Stříbra. Podle posledních údajů tu
žije celkem 27 obyvatel. První zmínka
o vesnici pochází z roku 1390. „V průběhu
16. - 19. stol., kdy jsou jeho dějiny čitelnější, náležel k majetku královského města
Stříbra. V roce 1939 měla ves 36 usedlostí
a 160 obyvatel. Podle statistiky z roku 1991
se v obci nacházelo 14 domů a 28 obyvatel. Na nepravidelné návsi s rybníkem stojí
obdélná kaple s otevřenou předsíní a věžičkou. Stavebně se podobá kaplím, které
byly v období mezi světovými válkami
vystavěny v nedalekém Víchově, Jezercích
či Krásném Údolí. Zástavba obce je nevýrazná a z historického hlediska nezajímavá. Do lesnatého prostoru mezi Otročín
a Milíkov jsou kladeny zbytky tzv. Hrádku.
Jeho existence nebyla terénním průzkumem prokázána. Nedávný archeologický
výzkum objevil na jednom z ostrohů, vybíhajících nad Otročínský potok, pravěké
hradiště. Asi 1 km jižně od vsi, nad potokem, vystupuje výchoz z křemenné skály.
Z jejího vrcholu je možné přehlédnout
krajinu mezi Otročínem a Svojšínem.“
(Procházka Zd., Stříbrsko a Borsko, 1995).
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Dnes je Otročín poklidnou malou obcí,
kde spolu žijí starousedlíci i chalupáři.
„V současné době se mění osazenstvo
obce, omlazuje se. Se sousedy se udržují standardní vztahy, ale nějaké společné
akce se nedají dělat, není kde. Z hospody
zbyly po ohni jen ruiny.“ Prozradil nám
pan Karel Skoupal. Ten si koupil ve vsi
chalupu počátkem 80. let a více než 20
let tu už žije trvale. „Líbilo se nám okolí,
a zejména dostupnost lesa a možnost rybaření na blízké řece.“ Přiznává pan Skoumal. Právě krásné prostředí s malebnou
přírodou, kde je nedaleká řeka Mže mezi
Svojšínem a Milíkovem doslova vryta do
malebného údolí, můžeme zřejmě hledat za větším počtem chalupářů v této
obci. Blízké okolí však nabízí i lesy kolem
Otročínského vrchu nebo Víchovský rybník severně od Otročína. Na své si přijdou
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i cyklisté, neboť cyklotrasy se z obce rozbíhají všemi směry.
Byť se jedná o malou vesnici jen s několika málo desítkami obyvatel, i ta má
co nabídnout. „Za dobu mého působení
v obci se provedla generální oprava kapličky na návsi, památníku obětem 1. světové
války, drobné opravy na komunikaci,
zpevnění mostku na silnici přes Otročínský potok, který hrozil zřícením, stavba

přístřešku na stanici autobusu na návsi
a v neposlední řadě generální oprava návesního rybníka, vysazení okrasných stromů na návsi na okraji stávajícího rybníka.
Největší investicí pro obec byla výstavba
vodovodní sítě napojené na městský vodovod a připojení obyvatel na něj.“ Doplnil Karel Skoumal.
David Blažek
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STŘÍPKY HISTORIE
Obchody, provozovny,
živnosti (část 10)
V rámci dnešní exkurze navštívíme
stříbrské dílny krejčovské. Zde se ovšem
musíme pokusit popasovat s novými trendy hlásanými genderovými věrozvěsty.
Dle některých starých adresářů a s přihlédnutím k inzerovanému rozsahu výrobního sortimentu by bylo možno firmu
Max Weiner zařadit i do skupiny živností
označených jako „Damenschneiderinnen“,
což doslovně přeloženo znamená „Dámské krejčové“. Z dnešního pohledu naprosto nepřípustná kategorizace!!! Snad
by to mělo znít: „Osoby zabývající se šitím
pro osoby všech pohlaví“. My (tedy starší
generace) však máme celkem jasno o jakou činnost v tomto případě kráčí. Jednoznačný zastaralý slovník na líci reklamní
pohlednice (obr. č. 1) pak na jejím rubu
již přímo provokativně konkretizuje (podotýkám, že originální text je v češtině):
„Max Weiner - Stříbro v Čechách. Výroba
dámských košil, kalhoty, živůtky, kalhotové a sukňové kombinace, zdobené zástěry.
Ložní a stolní prádlo. Strojní vyšívání“.
Tečka, puntík… staromódně jednoduché,
srozumitelné a přehledné. Pouze bych se
rád obeznámil s funkcí „jemného dámského prádla s elektr. pohonem“. (Zřejmě
nějaká dobová specialita.)
Zde zobrazená dílna (viz obr. 1) se nacházela v čp. 200 v dnešní Benešově ulici
(ověřeno porovnáním přímo na místě).
Konkurenčních provozů v témže oboru
bylo ve Stříbře v roce 1912 celkem deset
vedených jako „Damenschneiderinnen“,
navíc zde pak ještě v témže roce působily dvě strojní pletárny. Pan Weiner, majitel řečeného čísla popisného 200, je ale
v roce 1929 prezentován jako obchodník
s obilím. V uvedeném čp. tou dobou vedle
jiných firem (hodinář, obchod s obilím,
optik) fungovala i „Maschinenstrickereie“- tedy strojní pletárna, která však byla
psána na osobu Vogl Rosa. Můžeme si ale
snadno představit pozdější majetkové přesuny, čímž lze i přibližně odhadnout datování námi zde prezentovaného snímku.
Ve Stříbře byly v předválečných dobách

evidovány dvě osoby jménem Weiner
Max. V tomto místě bohužel naše vyprávění nabývá tragických rozměrů, neboť
ze záznamů vyplývá, že Weiner Max nar.
12. 4. 1876 byl 28. 4. 1942 transportován
do Terezína a posléze do obce Zamosc (asi
v Polsku), která je pak udávána jako místo
jeho úmrtí (viz bakalářská práce sl. Daříčkové). Dobové souvislosti jsou snad více
než zřejmé.
Zaměříme-li se čistě na dámské krejčové, máme po ruce třebas čp. 143, zachycené na obrázku č. 2. To je uváděno v dostupných adresářích právě coby působiště
jedné z deseti stříbrských „Damenschneiderinnen“.

obr. 3
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Další snímky dokládají existenci dřívějšího čp. 105 na dnešním Kostelním
náměstí. Obrázek 3 byl pořízen z pohledu
od západu, půvabné foto č. 4 pak odhaluje
zákulisí soukromého života v dobách dávno minulých (snad ještě v dobách c. k.).
I ve zmíněném čp. 105 tradičně provozovali svoji živnost příslušníci cechu krejčovského. Mimo nich zde později působil
i jistý pán prezentující se jako elektrotechnik.
Počet krejčovských „závodů“ kolísal
v létech 1912 - 1929 mezi 10 - 11. Využijme tedy dostupného obrazového materiálu k lokalizaci některých dalších.
Hlavním tématem snímku č. 5 je dnes
již neexistující čp. 432 - dle tradice zváno „Horní mýtní dům“ (zbořeno záhy po
r. 1945). Pro orientaci uveďme, že v současnosti v tomto místě u kina nalezneme
takzvaný „Americký pomník“ (přičemž
náš pohled je veden přibližně od dnešní
polikliniky). I ve vztahu ke zde zobrazené chaloupce figuruje řemeslo krejčovské.
Ovšem personálně jsou v minulosti známy i vazby na obsluhu přilehlé mostní
váhy (starší pamětníci si možná ještě váhu
pamatují) a pravděpodobně od třicátých
let poskytovalo čp. 432 zázemí i nově
vzniklé benzinové čerpací stanici naproti
kinu.
Důstojné a reprezentativní je bezpochyby skupinové foto stříbrského cechu
krejčovského (viz nedatovaný snímek
č. 6), kde sedící 3. odleva je pravděpodobně p. Gerhard.
Pana Karla Gerharda si připomeneme
i dvěma následujícími snímky. V dobách
mého dětství (a posléze i puberty) mám
čp. 111 v ulici Kostelní spojeno právě
s krejčovskou dílnou pana Gerharda (staršího, nebo snad dokonce nejstaršího).
Pohledy 7 a 8 tudíž zachycují místa mně
důvěrně známá.
Svoji dílnu v čp. 111 pan Karel Gerhard
provozoval snad ještě koncem padesátých
let. Z vlastní zkušenosti mohu tuto skutečnost potvrdit, neboť někdy v roce 1959
jsem využil služeb pana Gerharda, abych
vizuálně vylepšil svoji image. První fáze
realizace uvedeného záměru spočívala
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obr. 7

obr. 8

v zakoupení konfekčních šedých manšestrových kalhot (šíře nohavic cca 25
cm). Poté následovala návštěva dílny pana
Gerharda s uctivou žádostí: „ Prosím zúžit
na dvacet“. Odpověď zněla: „Přijď zítra“.
Zítra: „Tady to je - dostanu deset korun“.
A druhý den ráno jsem mohl směle vykročit vstříc posudku třídního kolektivu,
neboť z původně požadovaných „dvaceti“
bylo ve finále 18.
Dle adresáře 1929 provozoval původně
pan Gerhard svoji živnost v nedalekém
čp. 97. K témuž období jeho živnosti je nepochybně vázána i firemní stužka zakomponovaná do snímku č. 8. K osobě pana
Gerharda bych si dovolil mj. podotknout,
že byl 1. listopadu 1943 zakládajícím členem ilegálního Národního výboru působícího na území předválečného okresu
Stříbro.
A tím jsme se dopracovali do let poválečných, se kterými mám spjatého i pana
Čížka, tou dobou bytem v ulici Boženy
Němcové čp. 121 (viz obr. 9). Zmíněný
pán se skláněl nad šicím strojem v podkrovní dílně téhož domu. V této souvislosti se mi vybavuje ještě jedna veselá
osobní vzpomínka. Jelikož ulicí mého
dětství je právě dnešní ulice Boženy Němcové, dovedla mne onehdy moje matinka
k panu Čížkovi za účelem odebrání míry
na ušití nových kalhot. Mistr krejčovský
pak promptně požadované dílo realizoval.
Asi za dva dny nato se mi úspěšně podařilo (čistě náhodou a nejspíš, jak už to bývá
i bez vlastního přičinění), téměř pod okny
zmíněného domu čp. 121, vytvořit
na oněch nových kalhotkách parádní skobu. Radostná nálada v kruhu rodinném
tak byla toho dne spolehlivě zaručena.
V příštím pokračování bychom se
mohli věnovat tajemnému světu lékařských receptů, tablet, mastí a dezinfekčních prostředků - lékárnám.
František Samec, únor 2021
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SPOLKOVÝ ŽIVOT
pokračování ze str. 1
I tento zásah ukázal, jak je důležité, že
i naši dobrovolní hasiči mají potřebnou
techniku, kterou dříve využívali jen profesionální hasiči.
Je třeba si uvědomit, o jak rozsáhlý
a členitý objekt se jedná. Staré dřevěné
konstrukce, spousta hořlavých uskladněných věcí, staré dřevěné bedny, papíry atd.
Naše jednotka SDH zůstala na místě
přes noc a monitorovala objekt a hledala skrytá ohniska požáru. Přesně v tomto
prostředí byla důležitá termokamera.
Při příjezdu na místo požáru a ke vstupu do objektu by se zasahující hasiči neobešli bez dýchacích přístrojů. Jak na termokameru tak na dýchací přístroje přispěla
našim dobrovolným hasičům stříbrská firma RSF Elektronik.
Zásahové uniformy, bez kterých si
hasiče neumíme představit, pro změnu
pravidelně věnuje našim dobrákům firma
Kermi.
Vážíme si podpory těchto firem a děkujeme všem zasahujícím hasičům a hasičkám i ostatním složkám, které na místě
zasahovaly, za jejich práci.
Během rána se hasičům podařilo dostat k objeveným a těžko přístupným
ohniskům požáru a zásah byl kolem poledne ukončen. Nicméně, vzhledem k již
zmíněné členitosti a rizikovým dřevěným
konstrukcím, bude muset být objekt monitorován i další dny.
Největší škody napáchal požár v části budovy, která naposledy sloužila jako
kanceláře a sklady. Z prvního patra, kde
požár s největší pravděpodobností vznikl, se rozšířil do podkroví a přes trámy
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pod střechu. Jen díky včasnému zásahu
hasičů nedošlo k rozšíření požáru na staré
dřevěné bedny uskladněné pod střechou,

což by mělo pro budovu a střechu fatální
následky.
Karel Lukeš
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Stříbrští dobrovolní hasiči bilancují rok 2020
Uplynulý rok 2020 byl pro celý svět přinejmenším, lehce řečeno, jiný. Jiné jsme to
měli i my - dobrovolní hasiči města Stříbra.
Místo tradičního soustředění se na
výcvik a přípravu mladých hasičů na
sportovní sezónu, jsme na jaře pomáhali
s organizací šití roušek, jejich praním,
žehlením, balením i distribucí. Pomáhali muži, ženy, ale i někteří mladí hasiči.
Zásahová jednotka v ten stejný čas navíc
prováděla ve Stříbře a místních částech
plošnou dezinfekci hřišť, autobusových
zastávek MHD, laviček, hřbitovů a kontejnerů na tříděný odpad.
Tradiční Dětský den se z důvodů vládních opatření a nařízení bohužel nekonal.
Po rozvolnění uspořádala paní Jana Miltová s našimi mladými hasiči a několika
dalšími občany města Stříbra sběr odpadu
v okolí řeky Mže. Během sběru naplnili
odpadem několik pytlů. Dokonce našli
i nějaký ten pro člověka i přírodu nebezpečný. Tuto akci jsme přihlásili do Ankety Dobrovolní Hasiči roku 2020. Hlavně
díky vám všem a vašim odeslaným hla-

sům se nám podařilo obsadit třetí místo
v oblasti jih-západ Čech. DĚKUJEME!
Během léta navštívili naši mladí hasiči
4 soutěže v požárním útoku (více se jich
bohužel nepořádalo). Soutěžní družstva
našich mladých hasičů si vedla velmi
dobře a na každé soutěži byla „na bedně“ vždy minimálně dvě z nich. My, jako
stříbrští hasiči, jsme uspořádali dvě soutěže. Jednu pro muže a ženy a druhou pro
mladé hasiče. 28. září při Svatováclavském
vejšlapu jsme se starali o občerstvení.
Vejšlap končil u nás na cvičišti. K poslechu zde hrála stříbrská kapela Wyjou.
Návštěvníků akce bylo více než 200 a většině se u nás líbilo.
S příchodem druhé vlny pandemie koronaviru a novým vládním opatřením se
činnost spolku Sboru dobrovolných hasičů města Stříbra utlumila a většinu jeho
činností převzala naše zásahová jednotka.
Jednotka byla v akci již od samého začátku
roku. První den roku započala požárním
dozorem na ohňostroji a poté během roku
pokračovala u více než 100 událostí. Téměř polovinu činnosti tvořily dezinfekce

a další činnosti kolem pandemie. Pro boj
s virem jako dobrovolní hasiči disponujeme dvěma generátory ozónu zakoupenými z daru od společnosti ČEZ a od konce
roku nově ještě přístrojem na dezinfekci
suchou mlhou. Mimo COVID-19 zasahovala naše jednotka u požárů, dopravních
nehod, chemické havárie, úniků provozních kapalin vozidel, následků silného
větru i velké vody. Nevyhnuli jsme se ani
planým poplachům.
Jako hasiči děkujeme všem našim podporovatelům v čele s městem Stříbrem
a místními firmami RSF Elektronik
a Kermi. Podpořilo nás i mnoho dalších
místních firem a živnostníků. Mockrát
ale děkujeme všem našim spoluobčanům
za ohleduplnost vůči hasičům, a hlavně
za zodpovědné chování, díky kterému nebylo těch událostí ještě více.
Za SDH a JSDH Stříbro
Roman Jarabica (velitel)
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Ohlédnutí za chovatelským rokem
Koronavirová epidemie a s ní spojená opatření v první vlně i v závěru roku
ve druhé vlně bohužel omezila, nebo dokonce zrušila, spoustu nejen chovatelských akcí, některé se uskutečnily s výraznými omezeními.
Plán činnosti naší chovatelské organizace na rok 2020 byl vypracován. Chovatelské trhy se konaly každou první sobotu
v měsíci. Své přebytky zde mohli nabídnout nejen chovatelé, ale i ostatní zájemci o nákup a prodej. Poprvé jsme se sešli
v novém roce 4. 1. 2020. V nabídce byli
králíci i holubi, ale hlavně jsme se sešli po
vánočních svátcích a popřáli jsme si pevné zdraví a hodně chovatelských úspěchů
v novém roce. V loňském roce se uskutečnilo šest trhů. Bohužel, dubnový, květnový, červnový, listopadový a prosincový
trh se z důvodu covidu nekonal. V únoru
jsme se účastnili konference Krajského
sdružení Plzeňského kraje v Kynšperku
nad Ohří. Kromě provozních záležitostí
zde byly projednány podmínky 34. krajské soutěžní výstavy Plzeňského a Karlovarského kraje, která se měla uskutečnit
31. 10. 2020 - 1. 11. 2020 právě v chovatelském areálu ZO Kynšperk. Bohužel, i tato
akce byla nakonec zrušena. V polovině
března došlo k vyhlášení opatření spojených s koronavirem. Pro nás chovatele to
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znamenalo, že jsme museli zrušit výroční
členskou schůzi plánovanou na závěr měsíce března, dubnový trh i okresní chovatelskou konferenci, květnový a červnový
trh. Také na červnových městských slavnostech byl z důvodu covidu program
značně omezen a některé akce byly úplně
zrušeny, tentokrát jsme tedy nepřipravovali žádnou expozici. Opatření spojená
s koronavirem byla částečně zmírněna,
a tak jsme se mohli na trzích sejít v červenci a srpnu. Srpnový chovatelský trh se
nesl v duchu příprav naší zářijové výstavy.
BUDE - NEBUDE? Nakonec se k velké
radosti všech za dodržení opatření uskutečnila. Naopak se nekonala srpnová místní výstava v Tachově a pouťová výstava
v Kladrubech.
Na základě vyhlášených omezení a doporučení hygienické stanice jsme mohli
po dodržení platných opatření uspořádat
naši 27. bodovací výstavu králíků, holubů a drůbeže, okresní výstavu doplněnou
expozicí okrasného ptactva 5. září 2020.
Výstavu obeslalo téměř 70 vystavovatelů z Tachovska, Plzeňska i Domažlicka.
Předvedeno a oceněno bylo 184 králíků
velkých, středních, malých i zakrslých
plemen, 182 holubů několika plemen
a barevných rázů a téměř 200 kusů drůbeže v 72 voliérách a klecích. Svoji expozici

připravili také stříbrští chovatelé okrasného ptactva. Při slavnostním vyhodnocení
a předávání pohárů došlo i na předání finančního příspěvku paní Míše Červenkové z Tachovska na její léčbu.
Počasí výstavě přálo, odpolední přeháňka sice naplnila připravené poháry
pro nejlepší vystavovatele dešťovou vodou, ale při slavnostním vyhodnocení
už bylo opět sluníčko. Výstava se uskutečnila za podpory Města Stříbra, Městského
muzea Stříbro, Plzeňského kraje a prodejců vozů značky Škoda. Poděkování patří
studentům SOŠ za pomoc při posuzování,
a také sponzorům, kteří výstavu podpořili
hodnotnými věcnými dary. Velké poděkování však patří všem chovatelům, kteří
přispěli ke zdárnému průběhu výstavy,
ale hlavně pomohli se závěrečným úklidem.
Poslední naší chovatelskou akcí v uplynulém roce byl říjnový trh. I zde bylo opět
z čeho vybírat - králíci plemene durynský,
činčily, aljašky, malí berani divoce zbarvení, z drůbeže byly nabízeny kočinky a bantamky. Ptáčkaři přivezli kanáry, papoušky
rosely pestré a agapornisy Fischerovy. Nabídku obohatila morčátka, nechyběl med,
medovina a vajíčka.
Od pondělí 5. 10. 2020 platil na území
celé ČR nouzový stav. A tak došlo k zruše-
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ní dalších chovatelských akcí: říjnová výstava v Bezdružicích a již zmiňovaná krajská v Kynšperku nad Ohří, listopadový trh
ve Stříbře i podzimní výstava v Tachově.
Na listopad 2020 jsme měli nachystanou
XIII. propagační výstavu okrasného ptactva, která byla také zrušena. Prosincové
akce - trh, vánoční posezení chovatelů
a chovatelská výstava ve Vohenstrausuu
dostala také stopku.
Opravy a investice do výstavního fundusu
Nespočet brigádnických hodin jsme
strávili na chovatelně prací. I v roce 2020
jsme pokračovali v brigádnické činnosti
na obnově „chovatelny“. Nejvíce hodin
však strávíme každoročně při přípravě
výstavy a hlavně při jejím úklidu. Čištění klecí, skládání, mytí misek a krmítek,
dezinfekce,… to vše zabere opravdu hodně času! Postupně se nám daří vyměňovat
staré klece za nové. Sledujeme požadavky
veterinární správy i EU, tak, aby naše klece splňovaly podmínky veterinární správy
i welfare - péči o pohodu zvířat, zdraví,
přirozené chování a podmínky a také například péči o pozitivní emoční stav chovaných zvířat.

Spolupráce s chovatelským spolkem
z Vohenstraussu
Naše spolupráce s chovatelským spolkem z Vohenstraussu i nadále pokračuje, bohužel z důvodu současné situace
nemohli chovatelé navštívit naši výstavu
ve Stříbře. Chovatelé a zástupci města Vohenstrauss proto poslali nejlepším
vystavovatelům poháry. Naše návštěva
ve Vohenstraussu v prosinci se také z důvodu covidu neuskutečnila.
Nezapomněli jsme ani na naše jubilanty. V uplynulém roce oslavili životní
jubilea př. Lukáš Jandík, př. Zdeněk Bůřil,
př. Jiří Malý, př. Vlastimil Moravec
a př. Jaromír Dostál - nestor stříbrského
chovatelství - oslavil 90 let! Je až neuvěřitelné, že náš „dědek“, hospodář, se narodil
v roce 1930. Jeho elán a činorodost mu
závidí i mladší ročníky. I když v poslední
době Jarda konečně hodně zvolnil, vždy
rád ochotně přiloží ruku k dílu a je nám
nápomocen nejen cennou radou. Dalšími jubilanty byli př. Jiří Švehla, př. Štefan
Danics, př. Kateřina Hrabáčková, př. Miloš Vondra, př. Radek Dostál, př. Zdena
Bunková a druhý nejstarší člen naší ZO

př. Jan Trávníček oslavil v prosinci 85 let.
Bohužel, koronavirus nám přátelské posezení překazil. Tak snad někdy v létě už
bude líp…
O činnosti naší ZO pojednává „Chovatelská ročenka“, ve které vždy prezentujeme naši celoroční činnost. Kromě členů
naší organizace si tuto ročenku pravidelně
odnášejí příznivci chovatelství i představitelé města, rada a zastupitelstvo. Informujeme i v regionálním tisku - v Tachovském deníku, ve Stříbrském zpravodaji,
na internetovém portálu www.stribro.cz,
na stránkách soukromého webu určeného
pro širokou veřejnost, ale i v odborném
tisku - v časopise Chovatel.
Rok 2020 byl tedy zvláštní a výjimečný. Zdraví našich členů, školáků i občanů je nám však přednější a my doufáme,
že tento rok bude lepší. Už teď připravujeme naše králíky, holuby, drůbež i ptactvo na novou chovnou sezónu. Snad se
budeme moci znovu sejít nejen na akcích
„u chovatelů“.
S přáním hlavně pevného zdraví
za výbor ZO Zdeňka Kantová
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Míla Souček se dožívá 90 let
Kulaté životní jubileum slavil 2. ledna
2021 jeden z nejznámějších stříbrských
občanů, Miloslav Souček. Přestože má
za sebou i bohatou pracovní kariéru a po
léta byl také úspěšným chovatelem loveckých psů, přece jen největším přínosem
pro jeho popularitu byla sportovní čin-

nost. V 50. a 60. letech 20. století patřil
Míla Souček mezi nejlepší československé
motocyklové závodníky. V sestavě reprezentačních týmů dokázal zvítězit v Mezinárodní trofeji i Stříbrné váze na Mezinárodní šestidenní motocyklové soutěži,
v motokrosu se stal vicemistrem Evropy

a 4 násobným mistrem republiky.
K 90. narozeninám srdečně gratulujeme a přejeme nadále pevné zdraví!

Za celý tým T- mobile Olympijský běh
2021 bych vám chtěla do nového roku popřát hlavně hodně zdraví, síly a energie,

protože jí bude v tom letošním roce určitě
potřeba. Ale také pohodu, klid a ať máte
čas na sebe, své blízké, sportování a aktivity, které vás baví.
Jsme velmi rádi, že se s námi pustíte
do dalšího ročníku T-Mobile Olympijského běhu. Věříme, že se nám společně i letos podaří přinést běžcům mnoho radosti,

plno hezkých zážitků a rozběháme děti
i dospělé po celé České republice, protože
pohyb by měl být nedílnou součástí našich
životů, upevňovat naše zdraví a přinášet
dobré pocity.
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Miroslav Šimek, AMK Stříbro

Radka Richterová
T-Mobile Olympijský běh
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Z NAŠICH ŠKOL A ŠKOLIČEK
Halová lukostřelba distančně a třeba na sněhu
Usilovný boj lidstva s koronavirem přinesl dramatická omezení také do sportu.
Snaha „něco dělat“ v rámci povoleného
poté přináší v řadě sportovních odvětví
inovativní způsoby provozování, které
zase dávají vzniknout někdy až kuriózním
situacím.
Kupříkladu Český lukostřelecký svaz
pro zimní sezónu 2020/2021 vypsal svůj

obvyklý halový pohár jako distanční.
V šesti základních kolech, ani ve finálových vyřazovacích bojích se tedy soutěžící
z různých míst republiky vůbec nepotkají.
Každý z účastníků musí střílet ve svých
domácích podmínkách.
Děvčata ze silné stříbrské skupiny Lukostřelců Českého lesa budou nepochybně
opět patřit mezi favoritky v divizi holých

luků. V lednovém úvodním kole distančního poháru ČLS je však čekaly skutečně
nezvyklé podmínky. Střílelo se pod širým
nebem, za drobného sněžení a v teplotě
okolo bodu mrazu. A na palebné čáře na
vše dohlížel místo rozhodčího sněhulák.
Text a foto: Miroslav Šimek

Juniorský oddíl SSPK Stříbro v celorepublikové soutěži Fomei Cup 2020 uspěl
Fomei Cup je dlouhodobá střelecká
soutěž v rozsahu čtyř akcí v sezóně. Cílem
této akce je zpropagovat střelectví u mládeže, a tím podpořit zájem nejen o střelbu, ale také o myslivost. Jedná se o jednodenní turnaje, každý turnaj je vyhlašován
a oceňován jako samostatná soutěž.
Výsledky jednotlivých účastníků se sčítají
do celkového pořadí sezóny. Jde o tři nejlepší výsledky v roce.

Letošní střelecká sezóna byla poznamenaná situací okolo pandemie covid 19.
Začátkem března byl zrušen Celostátní
přebor ČMMJ – Pohár mládeže K4M I. kolo Fomei Cupu v Tachově. S létem
se začala situace zlepšovat. Koncem června se podařilo uspořádat soutěž v Písku.
Po dohodě s organizátory v červenci proběhl Fomei Cup v Jičíně a koncem srpna
se mladí střelci sešli v Kroměříži. Bohužel

poslední kolo bylo opět zrušeno z důvodu
zpřísnění hygienických opatření. Další vývoj nebyl vůbec příznivý, a tak pořadatelé
rozhodli o vyhodnocení celostátního přeboru Fomei Cup 2020 ze třech kol.
Mladí junioři (16 – 20 let), kteří se
na soutěže připravují na své domovské
střelnici SSPK Stříbro, ale i na střelnici
DDM Stříbro v rámci Střeleckého kroužku, se zúčastnili všech tří kol letošního

15

Stříbrský zpravodaj 2/2021
Fomei Cupu. Ve střelbě z malorážky na terče liška - srnec
- kamzík - kňour obstáli opět
velmi dobře. David Bača získal
krásné 3. místo, Daniel Hlaváček 5. místo, Michaela Krátká
6. místo a Pavel Kastl byl 8.
v silné konkurenci 32 střelců
z celé republiky.
Věřím, že i příští rok se našim
mladým střelcům bude v soutěžích dařit.
Za JO - SSKP a DDM Stříbro
Střelecký kroužek
Zdeněk Kastl

Distanční výuka? SOŠ Stříbro ji zvládá perfektně!
Přípravné kurzy pro deváťáky? U nás opět bezplatně.
Tak tu máme konec 1. pololetí školního
roku 2020/2021. Divného pololetí. Žáci se
v září ve škole ani neohřáli a už byli znovu
doma na distanční výuce.
Vyzkoušeli jsme si ji už vloni na jaře.
To byl křest ohněm. Všechno bylo nové.
Pro žáky i učitele. My jsme měli štěstí.
Vedení školy nezaváhalo a hned během
března vytvořilo pro všechny perfektní
podmínky k učení (se) z domova. Aby
to mohlo fungovat, tak těm žákům, kteří
neměli potřebné vybavení, ho škola zapůjčila. Hned od března je to u nás zařízeno
tak, že všechny předměty učíme online
přes webkamery, buď ze školy před tabulí,
nebo z domova. Podle situace. Stálý rozvrh je už od jara alespoň malou jistotou
v této velmi nejisté době.
Takže letošní podzim jsme naskočili
do vlaku, který jsme měli už slušně rozjetý. V aplikaci Škola OnLine zadáváme
úkoly, žáci je tam splněné vkládají, my jim
je opravíme a známky pak hned „překlopíme“ do klasifikace, která je přístupná
žákům i jejich rodičům. Přehled tak mají
všichni.
Skype je teď náš největší kamarád.
Trávíme s ním hodně času. Ptáme se, odpovídáme si, vysvětlujeme, pouštíme si
prezentace, krátké dokumentární filmy,
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diskutujeme. To je současná podoba online výuky. „Jedeme“ podle rozvrhu, všichni vědí, kdy, kde, kdo má být přihlášený
a co má umět. Vypadá to jednoduše, ale …
Situace je složitá pro všechny - vedení
školy musí zpracovávat další a další verze
rozvrhů podle neustále se měnících podmínek, učitelé se museli rychle „sblížit“
s technikou, vytvářet nové přípravy a pracovní listy, protože to, co máte připravené
pro prezenční výuku, prostě pro distanční
nepoužijete. A žáci? Museli zmobilizovat
pevnou vůli ráno vstát včas na online výuku a přebrat za sebe odpovědnost. Udržet
pozornost a soustředění v prostředí, které
není „školní“, je velmi těžké. Ale zvládáme
to společně skvěle.
V současnosti více než kdy jindy platí, že se učíme pro sebe. S výzvami, které
před nás tato „covidová doba“ staví, se
všichni pereme, jak nejlépe umíme. V naší
škole platí úsloví, že „štěstí přeje připraveným“, a to my opravdu jsme. I na distanční
výuku.
Ale už si moc přejeme, aby to druhé
pololetí, které je před námi, vrátilo vše do
normálních kolejí a mohli jsme se potkávat ve třídách a na školních chodbách.
Pro žáky, kteří k nám nastoupí do prvních ročníků, máme připravené bezplatné

přípravné kurzy. Zatím jen čekáme, jestli
je budeme moci pořádat prezenčně nebo
budou také nutné online. Na přijímačky
žáky připravíme dobře, stejně jako každý
rok. Už teď najdou na našich webových
stránkách kontakt, na který se mohou hlásit.
Ministerstvo školství letos umožnilo
speciální bonus - žákům, kteří se přihlásí
na obor, na kterém nebude více zájemců,
než je kapacita třídy, přijímačky promineme. Což podle zkušenosti z posledních let
předpokládáme u oborů agropodnikání
a přírodovědné lyceum. U oborů veřejnosprávní činnost a informační technologie očekáváme, že se přijímačky konat
budou.
Na všechno, co vás v souvislosti s naší
školou zajímá, se můžete zeptat garantů
oborů nebo vedení školy. Kontakty najdete na webových stránkách. Těšíme se
na vás.

Mgr. Petra Vrtělková,
garant oboru veřejnosprávní činnost
Mgr. Jarmila Kánská,
ředitelka SOŠ Stříbro
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Příměstský tábor s atletickým zaměřením
D I VA D LO R A D K A B R Z O B O H AT É H O U VÁ D Í
B E S T S E L L E R DA L E WA S S E R M A N A

Vážení rodiče,
rádi bychom Vaše děti pozvali na 3. ročník letního příměstského
tábora s atletickým zaměřením. Děti se naučí základy všech atletických disciplín, zahrají si týmové hry, soutěže o různé odměny,
zahrají si také velmi oblíbenou stopovačku, vydají se na plánované
výlety a zazávodí si o medaile. Připraveny jsou pro děti dva termíny,
kdy každý z nich je zaměřený na jiné téma. V předchozích letech
jsme tábor zaplnili do posledního místa, budeme rádi, pokud bude
stejně velký zájem i letos.
Veškeré informace naleznete na našem plakátu. Kapacita je omezená, tak neváhejte a přihlaste své děti na sportovní tábor.
Moc se těšíme.
Veronika Matulková, Hana Kozlová,
Hana Vargová, Adam Matulka

H R A J Í: ROMA NA G OŠ Č ÍKOVÁ / A NNA K U LOVA NÁ , M IROS L AV H R A BĚ / LU K Á Š BU RIA N, P ETR K L IM EŠ ,
M IL A N ENČ E V, LU K Á Š MA L ÍNEK , J IND ŘIC H Ž AM PA / MA RTIN Š NA J D R, K A REL H Á BL / A NTONÍN H A RDT,
A L Ž BĚTA F IŠ EROVÁ / BA RBOR A K EP KOVÁ , M IC H A L RONEŠ , MA REK H EL MA
Ú P R AVA A REŽ IE: LU K Á Š BU RIA N
P ŘEK L A D : LU D ĚK K Á RL

Řádková inzerce
Máte doma videa z dovolených či rodinné události
na VHS kazetách a nechcete o ně přijít?
Převedu vaše staré VHS do digitální podoby.
Volejte na tel. 608 211 155.

DIVADLO
RADKA BRZOBOHATÉHO

Partner
představení:

Beauty
partner
divadla
pro sezónu
2018 / 2019:
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Knihovnice doporučují
Pandemie - Michal Kubal & Vojtěch Gibiš
Koronavirová krize nemá v moderních dějinách obdoby: Miliardy lidí se ocitly v karanténě, desítky
milionů se nakazily, statisíce zemřely. Tohle je příběh pandemie, jak ho ještě nikdo nevyprávěl. Co
ovlivňovalo rozhodování o životech milionů lidí? Kdo je muž, který přiměl české úřady k rázné akci?
Dvojice zkušených novinářů vás prostřednictvím zdravotníků, pacientů i vrcholných politiků vezme
za kulisy událostí, které převrátily Česko i svět vzhůru nohama.

Temný stín noci - Tess Gerritsen
Úspěšná autorka Tess Gerritsenová ve strhujícím příběhu plném napětí líčí příběh ženy, která ve snaze
uniknout hříchům minulosti hledá útočiště ve starém odlehlém domě u moře. Klid, po kterém touží,
však naruší setkání s přízrakem původního majitele domu a také rostoucí pocit ohrožení. V okolí totiž
za posledních pár let zmizelo či zemřelo několik mladých žen. Že by měl vrah už vyhlédnutou další
oběť?

Věci, na které nastal čas - Petra Soukupová
Život nelze naplánovat ani se na něj nedá dopředu připravit.
Alice a Richard, sedmnáct let jejich společného života, dvě děti, Kája a Lola. Kájovi je třináct a začíná
mít rodičů dost, Lole bude jedenáct a nejvíc ze všeho na světě si přeje psa. Nikomu se nic moc neděje,
stereotyp všechno překrývá jako měkká deka. Asi to není štěstí, ale žít se v tom dá. Až do chvíle, než
se objeví někdo nový. A s tím pocit, že doteď to vlastně nebyla láska. Jenže jsou rodina, a cokoliv se
stane jednomu, poznamená všechny. A Kája s Lolou musí najednou řešit to, co děti nikdy řešit nechtějí. Stojí ale tahle rodina vůbec za záchranu?

Louis Vuitton: Životní sága – S. Bonvivini
V roce 1821 se v malé osadě v kraji Jura narodí mladé mlynářce Louis Vuitton. Ve čtrnácti letech se
rozhodne odejít hledat štěstí do Paříže. O třicet let později zakládá podnik s kufry. Svržení Ludvíka
Filipa, válka proti Prusku, útěk Napoleona III., komuna nebo zrození republiky, nic z toho ho neodradí od cíle, který si stanovil: uspět. Louis Vuitton vytváří vlastní legendu, mýtus, který jeho syn
Georges a vnuk Gaston budou pomalu, ale jistě a každý po svém naplňovat a zvětšovat.
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Byt 1+kk, 43,09 m , Heřmanova Huť

2

RD se stodolou a zahradou, Pytlov

1.577.860,- Kč (Novostavba)

2.000.000,- Kč (Prodáno)

Chata u Dolního Hradiště, pozemek 306 m
700.000,- Kč

2

ŘRD s garáží, Bor u Tachova
3.250.000,- Kč (Rezervováno)

Vážení čtenáři,
nastává období, které je pro realitní obchody nejpříznivější. Pokud se tedy rozhodujete, zda prodat
teď nebo později, myslím, že nejlepší řešení je udělat to teď. Prodejní ceny jsou pořád vysoké,
úvěrové podmínky v bankách stále přijatelné. Navíc investice do nemovitostí je pořád dobrým
řešením pro ty, kteří přemýšlí, jak uspořené peníze nejlépe zhodnotit. Možná jste si všimli, že naše
nabídka nemovitostí na prodej je minimální. Je to jednak kvůli velké poptávce po nemovitostech
(tomu odpovídají stále vysoké ceny), ale také proto, že se na nás obrací klienti i s prosbou, že chtějí
prodat, ale nechtějí, aby se jejich nemovitost objevila v inzerci. I s tím umím pracovat a eviduji
poptávky po nejrůznějších druzích nemovitostí. Aktuálně mám mj. také zájemce o byt ve Stříbře,
který na koupi nespěchá, a tak by možná bylo výhodné uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě
pro někoho, kdo např. staví rodinný dům - měl by jistotu, kdy a za kolik byt prodá, a mohl by bydlet,
dokud nebude dům hotový.
Máte-li jakýkoliv problém nebo dotaz, neváhejte se na mě obrátit!
Hana Kubincová

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

Panelový byt 3+1 Tachov, Bělojarská

Rodinný dům Vranov u Stř.

RD (chalupa) Holostřevy

Cena: 1.990.000,- Kč Cena: 2.990.000,- Kč

Byt 3+1+L Poběžovice (DO)

Cena: 1.890.000,- Kč

Býv. prodejna Velké Dvorce

Cena: 525.000,- Kč

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

RD Konstantinovy Lázně, Růžová ul.

Rod. domy Záchlumí u Stříb.
Ceny od:

3.135.000,- Kč

St. parcely Bělá nad Radbuz.

Cena na webu RK

Kom. objekt s byty Ostrov

Cena: info v RK

Stav. poz. Stříbro, Plzeňská

Cena: 390,- Kč/m2

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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Letní sportovní
Dětský tábor
2021

Táborová základna Kořen

11. 07. - 24. 07. 2021
www.rudolfaci.cz
Benešova 204, Stříbro 349 01
603 511 879
info@happysilver.cz

www.happysilver.cz
www.zestribra.cz
SOUHRN AKCÍ NA ÚNOR 2021
NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH VÁS BUDEME INFORMOVAT O KONÁNÍ PŘÍPADNÝCH AKCÍ.

www.mustribro.cz
www.mks-stribro.cz
www.knihovna-stribro.cz

Uzávěrka dalšího čísla je 15. 2. 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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