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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dovoluji si Vás ještě jednou přivítat
v novém roce. Mám tu čest Vás seznámit
s vybranými činnostmi vedení města. Nechci a nebudu se věnovat pandemii covidu-19, zdražování energií, inflaci atd.
S těmito věcmi nedokážeme reálně pomoci, max. součinností v rámci nastavených
pravidel. To Vy ale víte, že jsme zde pro
Vás.
Svátky a zimní období jsou všude většinou obdobím příprav na novou sezónu.
Ani my nejsme pozadu. Z vybraných akcí

si dovoluji zmínit několik zásadních. První v objemu asi 33 mil. Kč je rekonstrukce
bývalého internátu v ul. Revoluční. Cílem
města je zde vystavět malometrážní byty
pro všechny věkové kategorie občanů.
Další zásadní akcí bude zahájení, a snad
i dokončení, rekonstrukce ul. Plzeňská
v úseku od ul. Jiřího z Poděbrad až k napojení komunikace u čerpací stanice.
Objem prostředků je odhadnut na cca
25 mil. Kč. Dojde k sejmutí stávajícího
povrchu a zúžení komunikace na 6 m.
Po obou stranách komunikace vzniknou

řádné chodníky a též podélná parkovací
stání. Součástí této páteřní stavby bude
též příprava napojení sousedních ulic,
které tímto budou připraveny pro další zásadní rekonstrukce - viz např. ul. Ruská.
V současné době probíhá výběrové řízení na stavbu čerpacího místa pro hasiče
u řeky Mže - cca 1 mil. Kč. Připravuje se
veřejná zakázka na vrtanou studnu v rámci TJ Baník Stříbro - voda bude v letních
měsících využívána pro zavlažování travnaté plochy fotbalového hřiště, v zimě pro
ledovou plochu. Když jsme v této lokalitě,
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zastupitelé města se rozhodli poskytnout
peníze na projektovou dokumentaci nafukovací multifunkční haly pro naše sportovce. Cílem je vytvořit náhradní prostor,
protože stávající tělocvičny města nemají
dostatečnou kapacitu a některá sportovní
odvětví zde nemají odpovídající základnu.
Další zásadní stavbou bude další propojení náměstí parkem, tentokrát ve směru
na Červenou lávku, objem asi 6 mil. Kč
- součástí bude standard, který již znáte
z předchozích etap. V rámci komunikací
nyní probíhá jednání s SÚS Plzeňského
kraje, kdy chceme provést společnou stavbu - město chodník od kruhového objezdu podél budovy Policie ČR až k budoucímu novému obchodnímu středisku Billa
a SÚS PK kompletní rekonstrukci povrchu ul. třída 5. května. Investice ze strany města Stříbra cca 6 mil. Kč. Rozpočet
města též počítá se zahájením výstavby
infrastruktury pro budoucí bazén, v objemu cca 6 mil. Kč - vznikne nový přivaděč
a parkovací místa, která budou sloužit i pro
zázemí ledové plochy a sportovců v rámci
TJ Baník Stříbro. Nezapomněli jsme ani
na naše památky, prioritou je nyní oprava
mostní brány a dokončení rekonstrukce
kostela Nanebevzetí Panny Marie. Zkreslujeme též projektovou dokumentaci na
opravu Kostela sv. Petra. Dokončuje se nyní
projektová dokumentace na chodník a sítě
do lokality K Florianu - věřím, že se nám
tuto zakázku podaří dokončit v letošním
roce. Připravujeme též projekčně opravu
bývalé hasičské zbrojnice na náměstí - zde
však probíhá intenzivní diskuze nad využitím této budovy v rámci města - zde
možná oslovíme formou ankety i Vás,
abyste nám sdělili své náměty. Město též
připravuje zadání projrktovou dokumentaci na využití pozemku v ulici Mánesova - naproti bývalému Úřadu práce, který
jsme koupili od státu. Zde chceme vybudovat parkovací plochu, která bude sloužit nejen k obsluze náměstí. Zkreslujeme
a připravujeme realizaci dalších projektovou dokumentaci na parkovací plochy
v rámci města.
V rámci místních částí nyní probíhá
výstavba kanalizace v obci Těchlovice.
V letošním roce proběhne ještě výstavba veřejného osvětlení v této lokalitě.
Na tyto záležitosti bude pak navazovat
celková úprava veřejného prostranství, tak
jak se o ní dříve diskutovalo s občany. Nejdříve musíme provést uložení všech sítí,
a pak následně můžeme provádět nové
komunikace a vysadit veřejnou zeleň.
Plánujeme též zadání projektové dokumentace na úpravu veřejného prostranství
ve Lhotě u Stříbra. Vyhotovíme studii, kte-

2

rá bude následně zkonzultována s občany.
Nyní se zkresluje i nová projektová dokumentace na odkanalizování obce Milíkov. Město má eminentní zájem na ochraně životního prostředí a jsme připraveni
do tohoto řádně investovat.
V rámci stavebních akcí jsme na sklonku minulého roku dokončili revitalizaci
budovy polikliniky. Nyní se dokončuje
půdní vestavba v objektu DDM - do konce
tohoto měsíce. Zde vznikne nové zázemí
pro kroužky a technické vzdělávání našich
dětí. SMMS v rámci zimního období opravuje městské byty, které jsou vždy následně obratem přidělovány občanům. Rada
města Stříbra rozhodla, že buď SMMS,
popř. externí firma, provede v letošním
roce opravu chodníků v ul. Benešova.
Vedení radnice se samozřejmě nezabývá pouze stavebním rozvojem města, ale ten je nyní v čele i z toho důvodu,
že kultura, kvůli covidu-19, v podstatě
neexistuje. Ruší se jedna připravovaná
akce za druhou. Všechny naše organizace,
jak MKS, Městské muzeum, ZUŠ, základní školy s tím mají spoustu práce a výdajů,
ale nechceme rezignovat, když to jenom
trochu půjde, akce spustíme, samozřejmě
v rámci platných protiepidemických opatření. Věřím, že se letos budeme moci sejít
v řádném termínu na městských slavnostech, a ne až opětovně v září.
Vedení města podpořilo navzdory
cenám energií i činnost ledové plochy
v tomto měsíci. Jsme si plně vědomi, že
podpora sportu musí být. Je to přínosné
pro všechny, zejména pro naše nejmenší.
Během posledních týdnů jsem se měl
možnost setkat se se zástupci některých
našich spolků, např. se členy Hornicko
historického spolku, s Ostrostřelci, členy
JSDH, TJ Baníku Stříbro, a načerpal jsem
mnoho nových poznatků a námětů. Jsem
osobně rád, že spolková činnost, navzdory
covidu-19, pokračuje. Mohu jednoznačně
potvrdit, že město je připraveno všechny
činné aktivní spolky v rámci možností
podporovat.
Uskutečnila se Tříkrálová sbírka, bohužel bez účasti koledníků - tedy pouze
formou kasiček a příspěvků online. Všem
moc děkuji za podporu dobré věci.
Dovoluji si Vás touto formou upozornit, že je třeba vyzvednout si známky
na popelnice, popř. dořešit platby za odpad. Chci Vás ubezpečit, že město Stříbro nebude pro letošní rok zvedat cenu
za likvidaci a odvoz komunálního odpadu, přestože již nyní doplácíme cca 3 mil.
Kč z rozpočtu města. Je to z toho důvod,
že jsme si vědomi, že v našem městě bydlí
mnoho občanů bez trvalého bydliště, kte-

ří tyto poplatky neplatí, a my nechceme
přenést tyto náklady na naše spoluobčany s trvalým pobytem. Bohužel, v rámci
stávající legislativy nejsme schopni tyto
prostředky vymáhat. Vždyť ani nevíme,
kdo a v jakém počtu zde bydlí, a stát, vládu to evidentně nezajímá, byť jako město
od roku 2015 na trvale upozorňujeme.
S předchozí tématikou je též svázána
moje další výzva. Město Stříbro vypsalo
výběrové řízení na strážníky Městské policie. Pokud budete mít zájem a splňujete
požadavky, přihlaste se. Nabízíme náborový příspěvek a městský byt s regulovaným
nájemným. Bezpečnost patří mezi naše
priority, tak i v souvislosti s některými jevy
musíme posilovat řady našich strážníků
bohužel i ve světle situace, kdy Policii ČR
ve Stříbře opouští stále více příslušníků.
Musím se ještě vyjádřit k jednomu tématu, které je poslední dobou u nás skloňováno - to je absence dětského lékaře.
Mohu Vám potvrdit, že jsme se společně
s panem místostarostou snažili nového
lékaře najít, oslovili jsme i své známé,
osobní kamarády, politiky a zástupce
zdravotních pojišťoven. Bohužel, na plný
úvazek jsme nikoho nesehnali, pouze na
omezenou pracovní dobu. Budeme dále
pokračovat v hledání a samozřejmě jsme
připraveni nového lékaře i podpořit, např.
novým bytem apod., i když víme, že tyto
záležitosti jsou v tom pouze marginální.
Město obdrželo též stížnosti na funkčnost telefonického spojení s lékaři v rámci
polikliniky. Rozhodli jsme se pro nákup
nového systému, který by měl vše uvést
do pořádku. S kolegy též plánujeme stavební úpravy v rámci interiéru polikliniky.
Zde bude v brzké době zadáno vyhotovení
PD.
Jak vidíte, společně s ostatními zastupiteli, s úředníky města a městskými organi-
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zacemi systematicky připravujeme údržbu
a další rozvoj města. Chtěl bych všem dotčeným složkám poděkovat za jejich součinnost. Jsem si plně vědom, že nestačíme

splnit všechny relevantní požadavky spoluobčanů najednou, ale věřte mi, že vynaložíme všechny síly, aby se nám to alespoň
částečně podařilo.

Děkuji Vám všem za Vaši podporu.
S úctou Martin Záhoř,
starosta města.

Z 31. jednání zastupitelstva města ze dne 15. prosince 2021
Přítomno bylo 12 zastupitelů.
Na úvod starosta přivítal přítomné a proběhla protokolární část jednání.
Zastupitelstvo následně:
Vzalo na vědomí:
■ Kontrolu plnění úkolů z úst předsedy
Kontrolního výboru.
Schválilo:
■ Přijetí daru, a to pozemku orné půdy
o velikosti 162 m2 od fyzické osoby.
■ Pravidla pro rozpočtová opatření od
1. ledna 2022.
■ Rozpočet města Stříbra na rok 2022 jako
schodkový (více než 38,6 mil. Kč), který
vychází ze střednědobého výhledu města
Stříbra. Schodek rozpočtu bude kryt z volných prostředků města.
■ Obecně závaznou vyhlášku města
č. 04/2021 o stanovení obecního systému
odpadového hospodářství.

■ Rozšíření vzdělávacího oboru ZŠ Revoluční o základní školu speciální.
■ Program regenerace městské památkové
zóny Stříbro na období let 2021 - 2025.
■ Termíny jednání zastupitelstva města
v roce 2022, a to: 26. 1., 16. 3., 13. 4., 18. 5.,
22. 6., 7. 9., 12. 10., 9. 11., 14. 12.
■ Obecně závaznou vyhlášku č. 05/2021
o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku, možností jeho připojení na stavbu vodovodu a kanalizace.
■ Návrh změny územního plánu Kostelec uspořádání firmy KION.
Neschválilo:
■ Záměr prodeje pozemku v Jezercích,
který chtěli zájemci využívat jako zahradu.
■ Záměr směny pozemku v lokalitě zahrádek za mlékárnou.
Poté starosta města podal informace
k očkování proti nemoci covid - 19, kon-

krétně k termínům a prodloužení provozní doby očkovacího centra v KD ve Stříbře.
Dále o nově zřízeném testovacím centru
na PCR testy v budově čp. 16, Mánesova
ulice. Starosta také informoval zastupitele o probíhajících jednání se společností
CTPark a zdůraznil, že veškerá rozhodnutí ohledně této společnosti půjdou přes
zastupitelstvo města - v souladu s vyhrazením pravomoci. Rada města podle slov
starosty schválila i přes růst cen energií
provoz ledové plochy minimálně do konce ledna 2022.
V závěrečné diskusi padl dotaz od občanky Stříbra na možnost opravy komunikace ke garážím za stadionem. Starosta
spolu s místostarostou přislíbili, že bude
cesta alespoň částečně opravena.
Marcela Nováková a David Blažek

Placení místního poplatku za komunální odpad od 1. 1. 2022
Upozorňujeme své spoluobčany na placení poplatku za komunální odpad. V roce
2022 platí nová obecně závazná vyhláška
č.02/2021 O místním poplatku za obecní
systém odpadového hospodářství.
Od 1. 1. 2022 činí výše poplatku:
• občan s přihlášeným pobytem ve
Stříbře a přilehlých částech → 700 Kč
na rok a osobu
• studující → 350 Kč na rok (studenti,
kteří jsou přes týden ubytováni na internátech, kolejích apod. a na víkendy jezdí
domů. Je nutné doložit potvrzení o studiu.
Ubytovaní, pokud je škola vzdálená méně
než 60 km.
• občan - cizinec s trvalým, přechodným
a dlouhodobým pobytem delším než 90
dnů → 700 Kč na rok a osobu
• chataři → 700 Kč za rok a nemovitost
• fyzická osoba, vlastnící byt nebo rodinný dům, v němž není přihlášena
k pobytu žádná fyzická osoba → 700 Kč
• právnická osoba, vlastnící byt nebo
rodinný dům, v němž není přihlášena
k pobytu žádná fyzická osoba → 700 Kč.

• umístěna do dětského domova pro děti
do 3 let věku, více viz OZV
• umístěna do zařízení pro děti vyžadující
okamžitou pomoc na základě rozhodnutí
soudu, více viz OZV
• umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory,
domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení
• má v obci pobyt a je starší 80 let (osvobození poplatku vznikne, pokud fyzická
osoba v průběhu kalendářního roku dovrší 80 let)
• mimo území České republiky po celý
příslušný kalendářní rok
• je ve výkonu trestu odnětí svobody
• více jak jeden rok pobývá ve zdravotnickém zařízení
• poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné
obci a má v této jiné obci bydliště ( poplatník, který vlastní nemovitost v jiné obci,
kde platí poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci), doloží
potvrzení o úhradě poplatku v jiné obci
a potvrzení, že v této obci žije.

Od místního poplatku je osvobozena
osoba, která je:

Každý poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik a zánik poplatkové po-

vinnosti do 15 dnů, od kdy mu povinnost
vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození
nebo úlevu od poplatku.
Na pozdější žádosti na úlevy a doložení
nebude brán zřetel - nebude mít slevu
a osvobození zpětně.
Poplatek za rok 2022 je splatný jednorázově, a to nejdéle do 31. 10. 2022. Jako
každoročně od 01.11.2022 je dlužný poplatek navýšen o 50%.
Číslo účtu pro zaplacení poplatku Městskému úřadu Stříbro: 112 595 803 / 0300
Variabilní symbol zůstává stejný u poplatníka jako v předešlých letech - najdete ho
i na pokladním dokladu, pokud jste v předešlém roce platili v hotovosti.
V hotovosti je možné poplatek uhradit
v budově radnice MěÚ Stříbro, Masarykovo náměstí 1, přízemí, dveře č. 1, a to
v pondělí a ve středu.
Podrobnější informace Vám rádi zodpovíme na MěÚ ve Stříbře, budově radnice, dveře č. 1, p. Musilová, popřípadě telefonicky - 374 801 134, e-mail: musilova@
mustribro.cz
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Program regenerace naší památkové zóny
Vážení spoluobčané,
opět na pokračování Vám předkládáme
Program regenerace našeho historického
města (královského horního města).
GRAFICKÉ
VYMEZENÍ
ÚZEMÍ
MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY STŘÍBRO S VYMEZENÍM CHRÁNĚNÝCH
OBJEKTŮ
REKAPITULACE PLNĚNÍ VYTYČENÝCH ÚKOLŮ PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY
STŘÍBRO
Od schválení Programu regenerace MPZ
Stříbro se podařilo realizovat významnou
část vytyčených akcí (pozn. náklady jsou
uváděny v tis. Kč):

Odhad nákladů
I. etapa

Objekt

Odhad nákladů
II. etapa

Odhad nákladů
celkem

MĚSTSKÉ
HRADBY

60 000

Popis naplnění odhadů
Vložené prostředky
celkem do r. 2014

Příspěvek MK ČR
Program regenerace
a příspěvek kraje
v letech 2015-2020

Podíl města Stříbro
v letech 2015-2020

Celkem vložené
prostředky
v letech 2015-2020

14 700

10 742

9 195

19 937

• zabezpečena projektová dokumentace opravy části městských hradeb a dle této
etapovitě prováděna od roku 1994 jejich obnova
• upravena a veřejnosti zpřístupněna část teras mezi a pod hradbami
• mezi úseky opravené v letech 2011 – 2014 patří úsek městských hradeb
na p.p.č. 3441, 3442, 3443, 3439 a 3440 vše v k.ú. Stříbro
• mezi úseky opravené v letech 2015 – 2020 patří úsek městských hradeb
na severní straně centra města v městském parku na pozemcích p.č. 3432,
3432, 984, 96/1, 96/5, 96/6, 3433, 96/4, 1878/4, 1878/5, 96/2,96/7, 3435, 96/3,
97/1, 97/3, 99/1 a 1878/1 v k.ú. Stříbro; dále oprava vnější a vnitřní zdi u Husitské
bašty na p.p.č. 198/5 a 198/7 k. ú. Stříbro; a dále oprava kamenné ohradní zdi
na p.p.č. 3204/2 v k.ú Stříbro
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Objekt

Odhad nákladů
I. etapa

KOUBKOVA
BRANKA

100

Odhad nákladů
II. etapa

Odhad nákladů
celkem
100

Popis naplnění odhadů
Vložené prostředky
celkem

Státní příspěvek
v letech 2010-2014

Podíl města Stříbro
v letech 2010-2014

Podíl vlastníka
v letech 2010-2014

654

100

254

254

• zabezpečena celková obnova pláště i vnitřních interiérů Koubkovy branky včetně
odpovídající náplně využití objektu (spolková místnost místního Privilegovaného
měšťanského střeleckého sboru královského města Stříbra)
• v r. 2010 provedena oprava zdiva v průchodu brankou

Odhad nákladů
I. etapa

Objekt

Odhad nákladů
II. etapa

MOST S VĚŽÍ

Odhad nákladů
celkem
22.000

Popis naplnění odhadů
Vložené prostředky
celkem do r. 2014

Příspěvek
Plzeňského kraje
v letech 2015-2020

Podíl města Stříbro
v letech 2015-2020

Celkem vložené
prostředky
v letech 2015-2020

11 476

100

1 796

1 896

• statické zabezpečení hlavního oblouku historického mostu přes řeku Mži, obnova pláště, povrchu mostovky a parapetních zdí, rehabilitace sochy Sv. Jana Nepomuckého umístěné na mostě a rehabilitace pláště mostní věže, statické zabezpečení inundační části mostu, obnova povrchu mostovky a parapetních zdí, osvětlení
• závěrečná etapa opravy kulturní památky – silničního mostu s věží a sochou
Sv. Jana Nepomuckého, která v roce 2015 zahrnovala dokončení stavebních prací
v oblasti podloubí inundační části mostu, výměnu dočasných odsolovacích povrchových úprav zdiva provedených v předcházejících etapách, které byly narušené vlivem působení vlhkosti, mrazu a povětrnostních podmínek

Odhad nákladů
v letech 2015-2020

Odhad nákladů

Odhad nákladů

Vložené prostředky
celkem do r. 2014

Příspěvek MK ČR
Program regenerace
a příspěvek kraje v
letech 2015-2021

Podíl města Stříbro
v letech 2015-2021

Celkem vložené
prostředky
v letech 2015-2021

60 787

319

5 891

6 210

Objekt
RADNICE
čp. 1
Popis naplnění odhadů

• v souladu s projektovou dokumentací dokončena v r. 1998 celková rekonstrukce
objektu renesanční radnice . Objekt slouží k administrativním účelům a k účelům
občanské vybavenosti
• v letech 2020 - 2021 bylo provedeno restaurování, obnova a konzervace omítek
a kamenných prvků, obnova dvoukřídlých dřevěných vrat
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Odhad nákladů
I. etapa

Objekt
MARIÁNSKÝ
SLOUP

Odhad nákladů
II. etapa

Odhad nákladů
celkem

3 255

5 755

Popis naplnění odhadů
Vložené prostředky
celkem

Státní příspěvek
v letech 2010-2014

Podíl města Stříbro
v letech 2010-2014

Podíl vlastníka
v letech 2010-2014

3 255

1 179

1 976

1 976

• sousoší z r. 1725 - 1740 v dlouhodobě neudržovaném a zanedbaném stavu. Řadu
let dochází k degradaci pískovcového materiálu jednotlivých soch s následkem
odpadávání jejich částí. V posledním období již pohledově patrné odklonění centrálního korintského sloupu na hranolovém stylobatu se sochou P. Marie
• ke konci r. 2014 zrestaurována většina soch, v roce 2015 dokončeny sochy Sv. Floriána a Sv. Rocha

Objekt

Odhad nákladů
I. etapa

Odhad nákladů
II. etapa

Odhad nákladů
celkem

MASARYKOVO
NÁMĚSTÍ

44 353

8 500

52 853

Vložené prostředky
celkem

Příspěvek státu
nebo kraje v letech
2015-2021

Podíl města Stříbro
v letech 2015-2021

Celkem vložené
prostředky
v letech 2015-2021

44 353

0

11 182

11 182

Objekt

Odhad nákladů
I. etapa

Odhad nákladů
II. etapa

Odhad nákladů
celkem

Popis naplnění odhadů

HŘBITOVNÍ KOSTEL

8 000

NANEBEVZETÍ P. MARIE

Popis naplnění odhadů
Vložené prostředky
celkem do r. 2014

Příspěvek MK ČR
Program regenerace
a příspěvek kraje
v letech 2015-2021

Podíl města Stříbro
v letech 2015-2020

Celkem vložené
prostředky
v letech 2015-2020

274

1 331

1 628

2 959

• vzhledem ke skutečnosti, že objekt hřbitovního kostela nebyl v majetku města
Stříbra, byly a jsou prováděny pouze nejnutnější zabezpečovací práce a dohled
nad stavem památky
• po převodu nemovitosti do majetku města byly provedeny významnější investice
do jejího zajištění. Bylo provedeno statické zajištění kleneb, oprava střechy a je
realizována záchrana - transfer sgrafit
• v roce 2018 byly realizovány stavební práce týkající se obnovy 5 ks okenních
výplní, obnova podlahy z kamenných desek, obnova kamenného zdiva oltáře
a oltářního stupně
• v roce 2019 byla realizována 1. část restaurátorských prací, spočívajících v obnově
omítek a architektonických prvků v interiéru kostela
• v roce 2019 byla provedena obnova výplní stávajících oken, odborná oprava
vstupních dveří a statické zajištění kruchty, včetně nové podlahy kruchty
• v roce 2020 byla realizována 2. část restaurátorských a konzervačních prací souvisejících s obnovou omítek, včetně provedení opravy soklové části interiéru
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Objekt

Odhad nákladů
I. etapa

Odhad nákladů
II. etapa

Odhad nákladů
celkem

VĚŽ KOSTELA
VŠECH SVATÝCH

2 000

1 500

4 500

Vložené prostředky
celkem

Státní příspěvek
v letech 2010-2014

Podíl města Stříbro
v letech 2010-2014

Podíl vlastníka
v letech 2010-2014

3 159

717

442

Popis naplnění odhadů

• projekčně, stavebně a realizačně zabezpečena celková obnova pláště a statické
zajištění věže Kostela Všech svatých ve spolupráci s vlastníkem objektu chrámu Kostela Všech svatých a obnovou pláště jeho nemovitosti
Doufám, že si pomalinku začnete utvářet
povědomí o většině staveb, které město
realizovalo od roku 2014. Staveb je opravdu požehnaně. Myslím si zároveň, že naše
město po letech získává novou, krásnější tvář. Odezvu cítíme od spoluobčanů,

ale hlavně od návštěvníků, kteří do našeho města zavítají. Doporučuji vám proto
v rámci rodinných vycházek si tyto stavby
prohlédnout. Předpokládám, že do budoucna budeme pokračovat v nastaveném
trendu.

Karel Neuberger
radní města Stříbra

MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE
Vážení spoluobčané,
máme zde nový rok a s ním i nové změny
v zákonech. Tentokrát se ještě podíváme
na další změny v zákonu 361/2000 Sb.
Jak již bylo zmíněno v minulém zpravodaji, došlo ke změnám v bodovém systému
a zavedení tzv. „řidičáků na zkoušku“, ale
dále se s těmito změnami změnilo i bodování u některých přestupků. V některých
případech se změnila i doba, na kterou je
možno udělit zákaz řízení. Samozřejmě
došlo také ke změně v minimálních a maximálních výších pokut, povětšinou došlo
k navýšení, a to platí nejen tehdy, kdy řidič
dostane pokutu na místě, ale i v případě,
kdy se celý přestupek předává ke správnímu řízení.
Nyní se tedy podíváme na některé změny v bodovém systému. Nově přibylo bodové „ohodnocení“ pro ty řidiče, kteří se rozhodnou stát na místě označeném pro osoby
se ZTP průkazem. Kde dříve byla pouze
pokuta, je nyní nejen ta, ale ještě dojde

ke stržení 2 bodů, což platí samozřejmě
i v případě zneužití průkazu ZTP.

Překročení rychlosti v obci		

Body

Více než 40 km/h			
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K dalším změnám v počtech bodů došlo u přestupků - jízda pod vlivem alkoholu nebo jiné omamné látky, stav vylučující
způsobilost k řízení vozidla, odmítnutí
podrobení se testu na alkohol nebo jiné návykové látky, vjíždění na železniční přejezd přes zákaz, otáčení se, couvání a jízda
v protisměru na dálnici, porušení zákazu
předjíždění, jízda na červenou a nezastavení na signál či pokyn „Stůj“, všechny tyto
přestupky jsou nově ohodnoceny ztrátou
6 bodů. Tyto změny jsou zamýšleny s myšlenou: „Dvakrát a dost“. U těchto přestupků došlo vesměs i ke zvýšení doby, na kterou se případně udílí zákaz řízení.

20 – 30 km/h			

4

10 – 20 km/h			

2

Méně než 10 km/h		

0

Další je pak změna v počtu bodů při
překročení maximální povolené rychlosti.
U překročení rychlosti se rozlišuje, zda-li k
ní došlo v obci nebo mimo obec. Překročení rychlosti bude řešen následovně:

Nyní překročení mimo obec
Překročení rychlosti mimo obec

Body

Více než 50 km/h			

6

30 – 50 km/h			

4

10 – 30 km/h			

2

Méně než 10 km/h		

0

Uvedené přestupky mají jedny z nejvyšších bodových postihů hlavně proto,
že právě tato porušení dopravních předpisů
vedou nejčastěji k dopravním nehodám.
Michal Záprt,
strážník Městské policie
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STŘÍPKY HISTORIE
Spolky - zájmové organizace (část 1)
Probíráním souborů archivních fotografií jsem narazil na poměrně bohatý
fond dokumentující společenské a kulturní dění v našem městě. Přijměme tedy
toto téma jako hlavní náplň dalšího seriálu článečků ve Stříbrském zpravodaji.
Rozhodující i tentokrát bude obrazová
stránka jednotlivých příspěvků a tudíž
základním stavebním prvkem následující
řady budou opět dobové fotografie. Jelikož
ne ke všem subjektům našeho vyprávění
se podařilo objevit odpovídající fotodokumentaci, připomeňme si alespoň rámcově
obsáhlost dané problematiky.
Adresář z roku 1912 vyjmenovává 61
místních spolků a dalších 7 živnostenských sdružení sídlících ve Stříbře. Zájmové zaměření bylo velice pestré. Především
se jednalo o profesní spolky (např. učitelé), dále zde byly zájmové skupiny (např.
rybáři), náboženská či politická uskupení
(Mariánská kongregace mladých), dobročinné, obecně prospěšné a podpůrné spolky (Červený kříž).
V roce 1929 již adresář eviduje 82 místních a 8 živnostenských uskupení sídlem
rovněž ve Stříbře.
Ačkoli obsahově v podstatě kopíruje
adresář roku 1912, přibylo ve výčtu několik dalších uskupení, jejichž názvy si snad
zaslouží uvedení. Novinkou je tak např.
spolek vysloužilých vojáků, politický spolek „Vorwärts“, Sionistický spolek, spolek
nemocných plicními chorobami, váleční invalidé, spolek Německý arijský tisk,
spolek ochrany válečných půjček, Komunistická dělnická strana, Národněsocialistická dělnická strana, Německá společnost
pro bezalkoholickou kulturu … a další.
Živnostenská sdružení tentokrát zastupují
mlynáři, hostinští, kováři a podkováři, holiči a kadeřníci, obuvníci, řezníci, krejčí.
A nechyběly ani kuriózní situace. Např.
dle některých mlhavých informací existoval ve Stříbře i spolek chovatelů kanárů
(potažmo ochránců ptactva). A právě této
skupince údajně lidová šeptanda přisoudila vážně míněnou interpelaci u obecní
rady, žádající zavedení daně z koček.
Některá výše nezmíněná (a mnohdy
přímo ikonická) společenství budou ob-
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razem prezentována přímo v průběhu seriálu.
Na tomto místě považuji za vhodné
uvést a zároveň poděkovat za významný
zdroj informací k našemu tématu, kterým je Diplomová práce sl. Evy Holubové
„Spolkový život ve Stříbře 19. a 20. století“ (Západočeská univerzita v Plzni 2005)
a Bakalářská práce pana Josefa Junka
„Ostrostřelci ve Stříbře“ (Západočeská
univerzita v Plzni 2010).

Z pohledu fotodokumentů snad bude
nejstarším spolehlivě datovaným záběrem
ze Stříbra fotografie č. 1. K zobrazené události došlo 6. června 1870 a bylo jí svěcení
praporu místního ostrostřeleckého sboru.
Tím jsme také dospěli k první položce
našeho příštího vyprávění.
Bude jí Privilegovaný měšťanský střelecký sbor Stříbro. Proberme si hodně
zjednodušeně jeho historii. Již od středověku porůznu vznikala ozbrojená uskup-
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obr. 3

ní (hlavně ve městech). Existence tohoto
spolku byla ve městě Stříbře úředně schválena v roce 1743, čímž byl vlastně položen základ pozdějšího Privilegovaného
měšťanského střeleckého spolku Stříbro.
Ale již v roce 1742 byl tento oddíl vyslán
do Plané v rámci příprav regionu
na obranu před Francouzi. V následujících letech plnil, do příchodu stálé vojenské posádky, funkci pomocné ozbrojené
složky, v případě potřeby schopné zasahovat v kritických situacích. Jak dokládají
některá vyobrazení, jednalo se ale i o velice aktivní složku společenského života
v našem městě. Přesto spolek ukončil svoji
činnost v roce 1925.

obr. 4

obr. 5

Nedatovaná malba (obr. 2) nám naznačuje, že i ostrostřelci byli lidé společenští,
a tudíž potřebovali ke svému fungování
nějaké místo sloužící k setkávání a tehdy
k utužování kolektivu. A tím místem býval zpočátku pravděpodobně „Bierschank
zum Wald Eck“ v čp. 217 - dnes na tomto
místě nalezneme budovu pošty.
Jak zřejmě stoupala prestiž ostrostřeleckého spolku, dozrál i plán na vybudování
vlastního spolkového objektu zahrnujícího zároveň i regulérní střelnici. Stavba
pak vznikla na místě původní střelnice
v roce 1869. V přízemí se nacházel prostorný taneční sál, v horním patře byla
kuchyně, výčep, společenská místnost
a byt hostinského. Budova (viz obr. 3)
neměla vnitřní schodiště, takže do hor-

obr. 6
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ního patra byl přístup pouze z „Horního
plácku“. Pokud se nekonala žádná oslava,
byla obsluha pouze na „Horním plácku“
nebo v kuchyni, při větších akcích se ale
obsluhovalo ve všech vnitřních i venkovních prostorách. Sklep na pivo a zásoby
byl původně pod stěnou konviktu, později
byl ale zrušen. Časem význam (nebo obliba) zdejší restaurace zřejmě poklesl, takže
restaurační provoz tu byl provozován nájemci jen o nedělích a svátcích, nebo při
zvláštních příležitostech.

obr. 7

Posledním obyvatelem řečeného objektu byl policejní rotmistr Eichhorn, což se
možná stalo pro onu stavbičku i osudným.
O půlnoci z Velikonoční neděle na Velikonoční pondělí r. 1892 totiž toto stavení do základů vyhořelo. Místní šeptanda
prý hovořila o pomstě jakýchsi pytlačících
bratrů, kteří měli doplatit na bdělost výše
zmiňovaného ochránce pořádku.
Pozn.: Střelecká stanoviště byla pod přístřeškem v popředí, terče pak stávaly ve svahu za potokem (pod dnešním tréninkovým
fotbalovým hřištěm).
Ve sbírkách stříbrského muzea se zachovalo několik původních terčů. Jejich
podobu reprezentuje zde zobrazený terč
(obr. 4), věnovaný stříbrské měšťanské
gardě roku 1815.
Po zničujícím požáru v r. 1892 hledali
ostrostřelci vhodné místo ke zřízení komplexu nové střelnice. Tím se stalo údolí
potůčku za Červeným mlýnem. Nová
střelnice byla pak slavnostně otevřena
v roce 1909 (viz obr. 5). Pozn.: Původní
stavbu bychom v daném místě nalezli ještě
v 50. letech 20. století.
Je potěšující, že z iniciativy skupiny
místních nadšenců vznikla v roce 2004
Městská garda ostrostřelecká, následně
(2006) přejmenovaná na Privilegovaný
měšťanský střelecký sbor Stříbro (viz rukávová nášivka a razítko na obr. 7) . Vážnějším zájemcům o danou problematiku
mohu doporučit již výše zmiňovanou Bakalářskou práci pana Josefa Junka.
Téměř po 137 letech (12. 5. 2007) tak
zažilo město Stříbro, opět na staroslavném náměstí, reprízu svěcení praporu
městských ostrostřelců (viz obr. 6). Svěcení provedl anglikánský reverend Wagner
(mimochodem - bývalý stříbrský občan)
- tedy v češtině a v angličtině. Jmenovaný duchovní pak 30. srpna 2008 prove-
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obr. 8
dl i křest nového spolkového kanonu.
V současnosti se Stříbrští ostrostřelci
vedle spolkové činnosti významně podílejí i na průběhu četných slavnostních
událostí, jako je vítání významných osob,
reprezentace města v jiných destinacích,
městské slavnosti a církevní obřady apod.
Tak příkladně uvítali slavnostní salvou známého malíře a výtvarníka, mistra
Adolfa Borna, který coby milovník všeho,

co připomíná dobu před první světovou
válkou, nadšeně přijal retroatmosféru
navozenou právě vystoupením Privilegovaného měšťanského střeleckého sboru
Stříbro (viz obr. 8).
František Samec, únor 2022
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SPOLKOVÝ ŽIVOT
Novoroční pochod
V sobotním dopoledni na Nový rok
se u stadionu Baníku sešlo cca 40 turistů,
anebo občanů potřebujících se po vánočních svátcích, anebo po silvestru projít
na čerstvém vzduchu. Akci pořádal Hornický spolek ve Stříbře. Průvodcem již byl
jako obvykle Karel Neuberger, člen spolku. Tento pochod se od jiných odlišuje
tím, že se zde dozvíte spoustu informací,
jak o našem historickém městě, tak hlavně o rudním revíru a důlních dílech. Ač

se to nezdálo, novoroční procházka za
docela slušného počasí nám zabrala rovné
4 hodiny. Na úplný závěr jsme odměnili
nejstaršího a nejmladšího účastníka. Doufám, že se všem pochod líbil, že získali pár
informací o našem krásném historickém
městě a důlním revíru, díky kterému
vlastně naše město vzniklo. Za rok možná
na shledanou. Určitě!!!
Karel Neuberger
Hornický spolek Stříbro

Horníci navštívili starostu
V úterý 4. ledna byla hornická delegace stříbrského spolku přijata starostou
města Stříbra M. Záhořem k přátelskému
setkání. Předseda spolku starostu města
informoval o dění ve spolku a o jeho plánech pro letošní rok. Na oplátku pak starosta poděkoval členům spolku za aktivní
činnost při propagaci našeho starobylého
hornického města. Setkání se neslo v přátelském duchu. Závěrem setkání popřál
starosta významnému členu hornického
spolku, panu Václavu Nejedlému k jeho
životnímu jubileu - „60“. Hornický spolek
předal starostovi pozornost ve formě stříbrné a měděné hornické medaile a staré
hornické sekery s věnováním.
Zdař Bůh

Karel Neuberger
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Minerály stříbrských rudních žil
Opět se již poněkolikáté ve svých knihách vracím ke stříbrským minerálům.
Je to jedna z věcí, která v minulosti naši
oblast proslavila. Stříbrské minerály jsou
ve sbírkách všech světových i evropských
muzeí. Hlavní a nejkrásnější vzorky minerálů ale skrývá depozitář Přírodovědeckého muzea ve Vídni. Připravil jsem

Mosambik). Již skoro deset let je ředitelem
Městského muzea ve Stříbře, kde krásně
skloubil všechny své životní zkušenosti.
Je velkým sběratelem minerálů. To jen
v krátkosti o člověku, který je podepsán
pod téměř všemi níže publikovanými fotografiemi minerálů.

Fluorit

Galenitové kostky

Kalcit

Křemen

Sběr minerálů neodmyslitelně patří
k historii rudného hornictví. Vždyť při
naražení jakékoliv podzemní dutiny nebo
komory se dalo předpokládat, že zde na
horníky čeká krása minerálů. Již v minulosti horníci věděli, že pokud se jim podaří
vynést na povrch krásný vzorek minerálu,
budou odměněni prémií mimo plat. To
byl pro některé horníky důležitý faktor
související se zajištěním obživy. Někteří,
tak jako všude, tento způsob zneužívali,
protože přilepšení občas bývalo podstatně
zajímavější než vlastní mzda. Tento minerál se musel následně popsat, aby se vědělo
odkud je (následoval popis např. 5. patro,
sledná chodba, jižní směr, 20 m vpravo od
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pro vás opět několik desítek fotografií
minerálů, které nafotil člen našeho spolku
Dr. Zbyněk Navrátil. Jemu patří velké díky.
Zbyněk je člověk, který rozumí svému řemeslu. Vystudoval geologii a pracoval, tak
jako já, u Geoindustrie n. p. Praha, ale u
závodu Jihlava. Byl účastníkem několika
geologických expedicí do zahraničí (Kuba,

poruchy). Etiketa (popis minerálu) je bezesporu velmi důležitým faktorem, který
může rozhodnout o výběru toho či onoho
minerálu. Poslední dobou mě velmi zaujalo zajímavé a netradiční grafické ztvárnění těchto etiket dochovaných hlavně z 19.
století. V minulosti totiž hlavními sběrateli byli významní šlechtici (císař František Lotrinský, hrabě Sternberg), profesoři
odborných hornických akademií (Ignaz
von Born, Karl Mária Haidinger, Otto von
Hingenau) a zástupci světových muzeí pro
své mineralogické sbírky.

1837 sběr minerálů
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1866 sběr minerálů v Alpách

Zkoumání minerálů bylo většinou zábavou šlechty

Vizitky či popisky minerálů, ty hezčí
nebo krásnější můžete objevit až v mé
další knize

Karel Neuberger
Hornický spolek Stříbro

Jedno přání mám - ZŮSTAT DOMA
Každý člověk potřebuje svého Anděla
Strážného, a nás je hned několik. Spousta
lidí už o nás ví, mnoha z nich jsme již naši
pomoc poskytli a nejednou se stali Anděly, kteří zachránili život.
Anděl Strážný je registrovaná sociální
služba tísňové péče. Naše organizace nese
symbolický název Anděl Strážný a pomáhá seniorům, dlouhodobě nemocným lidem, osobám se zdravotním postižením
a jejich rodinám prostřednictvím mobilního monitorovacího zařízení s SOS tlačítkem. Toto zařízení zvané TIPEC (zkratka tísňové péče) je napojeno na dispečink,
kde je náš odborný personál připraven
poskytnout klientům okamžitou pomoc
24 hodin denně, 365 dní v roce.
Zařízení TIPEC pomáhá stovkám seniorů po celé České republice. Mimo jiné
má v sobě zabudovaný detektor pádu
a detektor pohybu, které zalarmují naše
dispečerky, pokud se klient delší dobu nehýbe, nebo upadne. Dispečerky následně
klientovi volají přímo na zařízení, zjišťují,

v jaké situaci se klient nachází a v případě
nutnosti kontaktují rodinné příslušníky,
jiné kontaktní osoby či integrovaný záchranný systém.
Monitorovací zařízení TIPEC poskytujeme našim klientům formou zápůjčky
zcela zdarma, instalace zařízení stejně
jako návštěva sociální pracovnice v místě bydliště klienta a nastavení služby je
rovněž zdarma. Za službu se platí pouze
měsíční paušální poplatek ve výši 450 Kč
s tím, že první měsíc užívání služby je bezplatný, je to jakési adaptační období, kdy
má klient možnost si zařízení vyzkoušet
a rozhodnout se, zda mu vyhovuje.
Součástí naší služby je i připomínání
léků, kontrola pitného režimu či tzv. Povídavá linka, kam si klienti mohou zavolat
a popovídat si v případě, kdy se cítí osamělí, či si chtějí zahrát třeba slovní fotbal
nebo protrénovat paměť. Povídavá linka
je tedy mnohdy plná oboustranně pří-

nosných a příjemných chvil. Veškeré tyto
služby jsou našim klientům poskytovány
rovněž zdarma.
Díky TIPCI jsou lidé schopni bez obav
o své zdraví mnohem déle zůstat žít doma,
ve svém přirozeném prostředí, kde mají
vzpomínky, zázemí, klid, ale především
dobře známý DOMOV.
Cílem Anděla Strážného je snížení zdravotních a bezpečnostních rizik,
zprostředkování či poskytnutí pomoci
v krizových situacích a oddálení odchodu
do pobytových zařízení
Kontakt
Anděl Strážný z. ú.
Fügnerovo náměstí 1808/3,
120 00 Praha 2
Email: poptavka@andelstrazny.eu
Bezplatná telefonní linka NONSTOP
+420 800 603 030
www.andelstrazny.eu

15

Stříbrský zpravodaj 2/2022

S S TLAČÍTKO
NONSTOP pomoc v celé ČR
Moderní způsob ochrany zdraví seniorů,
zdravotně postižených a dlouhodobě nemocných

Zajistíme Vám
Pocit jistoty a bezpečí 24 hodin denně,
365 dní v roce

Neomezený pohyb v rámci celé
České republiky

Nezávislost a samostatnost

Individuální nastavení služby

Jak to funguje

Služby
SOS tlačítko
Autodetekce pádu
Detekce nízké aktivity

1 Klient má u

sebe mobilní
monitorovací
zařízení s SOS
tlačítkem.

3 Při nouzové situaci

klient zmáčkne SOS
tlačítko, které ho
spojí s dispečerem.

2 Zařízení je napojeno
na NONSTOP
dispečink tísňové
péče Anděla
Strážného.

Mobilní tísňová
péče

Domácí tísňová
péče

íc
1 . mě s
A
ZDARM

íc
1 . mě s
A
ZDARM

íc
1 . mě s
A
ZDARM

450 Kč

350 Kč

450 Kč

měsíc

měsíc

měsíc

4 Dispečer zajistí

800 603 030
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GPS lokalizace
Připomínání léků
Povídavá linka

klientovi potřebnou
pomoc.

poptavka@andelstrazny.eu

www.andelstrazny.eu
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Z NAŠICH ŠKOL A ŠKOLIČEK
Další Vánoce … a znovu bez koncertů žáků ZUŠ Stříbro
Loni koncem listopadu, když jsem odjížděla ze ZUŠ se slovy: „Mám koncert!“,
se mi dostalo od kolegy malinko závistivé
odpovědi: „Ty se máš!“ A v tu chvíli jsem
si znovu uvědomila, jak moc odlišná je situace v celé kultuře v posledních dvou letech. Živý akustický koncert s přítomnými
posluchači je skoro zázrak, z umělců i učitelů se stali „ajťáci“, na sociální sítě se přestěhovalo skoro všechno a skoro všichni.
Třeba i finále celostátní soutěže Zlatý
oříšek, kam se probojoval žák ZUŠ Stříbro Ondřej Tolar. Na Nový rok jste mohli
v televizi na druhém programu zhlédnout
jeho zkrácený předtočený medailon (celý
je k dispozici na facebooku).
Vánoční koncerty žáků ZUŠ Stříbro
jsme svědomitě naplánovali, jenže k realizaci už nedošlo. Učitelé ZUŠ Stříbro
se však nevzdávají a hledají vhodná náhradní řešení. Vzniklo mnoho nahrávek,
které pořídili se svými žáky v hodinách,

ve školním sále, nebo na malých třídních
přehrávkách. K nahrávání využili žáci
a učitelé také prostor v kostele Všech svatých ve Stříbře, kde byl původně domluvený koncert.
K prezentaci nahrávek používají učitelé
různé platformy, a tak se přece jen podařilo nadělit rodičům a kamarádům pořádnou porci umění on-line.
Ale stejně - na přehrávkách si nezahráli žáci v karanténě, chyběli nemocní žáci,
ale hlavně chybělo publikum, maminky
a tatínkové, babičky, kamarádi a správná
vánoční atmosféra. Byl to docela smutný
pohled, a snad ani ta tréma nebyla bez publika taková …
Teď se již žáci ZUŠ pilně připravují
na soutěže vyhlášené MŠMT, a učitelé,
jako nenapravitelní a nezdolní optimisté,
plánují koncerty, na kterých děti své soutěžní programy předvedou. A snad brzy
přivítáme i posluchače.

Držme si palce!!!
Mgr. Hana Bezděková
Učitelka ZUŠ Stříbro

Je mu 15 a na varhany hraje rock i pop
„Paní učitelko, myslíte, že by mi pan farář dovolil zahrát si v kostele na varhany?“
Tato věta odstartovala další sled událostí,
které letos na Tři krále vyvrcholily premiérovým varhanním koncertem mladého
muzikanta Jana Pittra v kostele Všech svatých ve Stříbře.
Honza odmalička hraje na klavír
pod vedením učitelky Jiřiny Dvorské. Rád
improvizuje a kromě skladeb vážné hudby
dokáže zahrát známé popové či rockové
hity a hudbu filmovou. Překvapuje tím
i své spolužáky z IX. B z „Mánesky“, kteří
jsou na jeho hudební hádanky při „hudebce“ zvyklí. V prosinci si ve stříbrském kostele za doprovodu varhan a houslí dokonce celá třída pro radost společně zazpívala
vánoční písně v němčině.
Na varhany hraje Honza již třetím
rokem. Na doporučení bývalého faráře,
P. Jiřího Hájka, začal varhanní hru stu-

dovat u paní profesorky Chaloupkové
v Plzni. Díky ní si mohl zahrát i v kostele
Nanebevzetí Panny Marie (u františkánů)
v Plzni. Na varhany cvičí Honza pravidelně ve stříbrském kostele. Současný pan
farář, P. Mgr. Miroslav Martiš, Honzovu aktivitu podporuje a sám inicioval již
zmiňovaný Tříkrálový koncert, na kterém
zazněly skladby Johanna Sebastiana Bacha, Nicolase Lemmense, Klause Badelta, kapely ABBA, či Two Steps From Hell
a vánoční písně. Pro všechny posluchače
byl tento koncert milým povánočním zastavením v současné neklidné době.
Přeji Honzovi do budoucna hodně
úspěšných koncertů.
Mgr. Klára Kastlová
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Gympl, průmka …. nebo učňák
Tohle důležité rozhodnutí mají před sebou naši vycházející žáci 8. a 9. tříd.
Ve škole se snaží žákům pomoci s volbou povolání třídní učitel, výchovný poradce a také vyučující předmětu Praktické
činnosti, který je v 8. a 9. ročníku z velké
části zaměřen na volbu povolání.
Dalším pomocníkem je IPS Úřadu
práce v Tachově. Každým rokem organizujeme s panem Bc. Oldřichem Stručkem
a paní Terezou Strychovou besedu, která
se letos uskutečnila dne 11. ledna 2022.
Beseda byla zaměřena na otázky týkající
se volby povolání - proč je důležitá, podle
čeho se rozhodovat, na co všechno se při
výběru střední školy zaměřit, kde hledat
informace o střední škole, jak se připravit
na přijímací zkoušky, jak vyplnit přihlášku. Během besedy získali žáci spoustu materiálů a odkazů na webové stránky, které
mohou pomoci s volbou školy.

Zákonní zástupci vycházejících žáků se
mohou s dotazy týkající se volby povolání,
výběru střední školy obracet na výchovnou poradkyni pro volbu povolání nebo
mohou využít nabízených služeb IPS ÚP
v Tachově.

Pak už jen zbývá vyplnit přihlášku
ke studiu a odeslat ji do 1. března 2022 na
vybranou střední školu.
Mgr. Olga Kožená,
výchovná poradkyně pro volbu povolání,
ZŠ Stříbro, Gagarinova 1039

VZPOMÍNKA
Dne 11. ledna 2021
nás náhle opustil
milovaný manžel, tatínek, dědeček a kamarád,
úžasný baskytarista
pan MIROSLAV MUSIL.
Chybíš nám!
Za tichou vzpomínku děkuje rodina.
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AKCE A KULTURA VE STŘÍBŘE
Stopem na Balkán
Stříbrské kino už zažilo povídání
o všem možném. Během cestovatelských
přednášek jsme se dostali na vrcholky
osmitisícovek, přecházeli pouště i arktické planiny, navštívili jsme nejrůznější
exotické kouty světa. Tentokrát jsme sice
zůstali v Evropě, ale cesta to byla neméně
zajímavá. Pozval nás na ni totiž mistr čes-

ké republiky v autostopu, Šebestián Bok.
Ve středu 11. ledna nám vyprávěl o svém
cestování autostopem na Balkán. Jak se
ve které zemi stopuje, na jaké lidi můžete
narazit a kde všude se dá nocovat? Spousty historek, praktických rad a fotografií
si tentokrát přišli poslechnout především
mladší diváci. Aby taky ne, když tomuhle

cestovateli je teprve 18 let.
Jsem přesvědčený, že o Šebestiánovi
ještě uslyšíme. A věřím, že se s dalšími
cestovatelskými příhodami představí zase
ve Stříbře.
David Blažek
ředitel MKS ve Stříbře

Vernisáž výstavy
fotografií
Anny Doroty Frankové
V úterý 11. 1. se v Městské knihovně
ve Stříbře uskutečnila vernisáž 1. výstavy
Anny Doroty Frankové, studentky Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara.
Autorka provedla účastníky fotografiemi
s tématy ženy v domácnosti, transgender
osob, ukázkami vlastní tvorby a přípravy
ke studiu. Pro posluchače bylo kromě fotografií zajímavé i nahlédnutí do autorčina osobního života, během kterého prošla
tranzicí a již několik let pečuje o babičku
s Alzheimerovou chorobou. Právě babička je pro Aničku vděčným tématem prací,
inspirací a modelkou. Vernisáž, která byla
zároveň i malou přednáškou, se dotkla
srdcí všech zúčastněných. Fotografie můžete vidět v městské knihovně do konce
února.
Knihovnice
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Knihovnice doporučují
Šťastná za všech okolností - Ivanka Devátá
„Až umřu, kluci,“ říkám svým synům, „chci, abyste věděli, že jsem byla šťastná, protože já dovedla být
šťastná za všech okolností.“ Úspěšná herečka a ještě úspěšnější spisovatelka Ivanka Devátá se po letech
odhodlala k sepsání autobiografie, které se tak dlouho bránila. I když její život nebyl vždycky šťastný,
i když i ji potkávaly problémy, zrady a zklamání, i když i jí bylo často spíš k slzám než k radosti, její talent
na štěstí vždycky zvítězil.

… stačilo jen říct Jáchymov - Anna Strnadová
Když přebíral v roce 2019 Miroslav Hampl Cenu Paměti národa, proběhl mu hlavou nejtěžší úsek jeho
života, na který se snažil celou dobu zapomenout. Jáchymov, komunistický lágr, kam ho odsoudili k těžké
dřině a ponižování.
Vyučený žák Baťovy školy se v padesátých letech musel na dobu jednoho roku povinně zapojit do těžkého
průmyslu.
Stavba mládeže, ostravské doly, nebo Jáchymov? Vybral si třetí možnost v domnění, že se mu odsud podaří uskutečnit tajný sen, prchnout přes hranice na Západ. Na šachtě pomohl k útěku vězni Bohuslavu
Pánkovi, akce byla odhalena a s ostatními, kteří se zapojili, byl odsouzen ke třem letům práce v uranových
dolech. Po odpykání poloviny trestu byl díky amnestii v roce 1953 propuštěn. Strastiplný život vězňů
i pozdější zařazení do obyčejného života se stalo námětem ”jáchymovské“ novely.
Žádná rehabilitace, Pamětní odznak účastníka odboje a odporu proti komunismu z r. 2013, ani poslední
Cena Paměti národa nezmírní Miroslavu Hamplovi děsivé zážitky a těžce poškozené zdraví.

Hodně jsem nikde - Michael Třeštík
Spousta malých proher, spousta malých vítězství. A pořád se hraje dál.
Michael Třeštík ve své autobiografii vypráví o dobách dávných i nedávných. Ať už jeho ambice omezovala
politická situace či pandemie, vždy měl potřebu (nejen) sám sobě něco dokazovat. Ve spletitém pohledu
do soukromí líčí své dětství, klukovské sny i všechny své lásky včetně té životní, jíž je manželka Helena.
Ani tentokrát mu nechybí vtipný nadhled, s nímž popisuje životní eskapády, úspěchy i nepříliš příjemné
zkušenosti.
I když se věnoval architektuře, měl Michael Třeštík měl odjakživa snahu realizovat se jako umělec. Přes obrázky nahých žen vedla jeho tvůrčí cesta k pastelům, a dokonce si vyzkoušel i keramiku. Významnou část
knihy tvoří jeho úsilí napsat román. Zdi tvé mu nakonec v roce 1988 vyšly a otevřely mu cestu do porevoluční české společnosti. Jenomže život není jen o lukrativních nabídkách a pozvánkách na rauty. Život je také
o odmítnutích. Michael Třeštík o tom ví své a zaznamenává život v celé jeho pestrosti.

Město dívek - Elizabeth Gilbert
Léto roku 1940. Devatenáctiletá Vivian Morrisová přijíždí do New Yorku s kufrem a šicím strojem, vyhnaná svými zoufalými rodiči. I když její krejčovský talent a umění perfektně natočit vlasy jí nezajistily
postup do druhého ročníku na slavné Vassar College, brzy začíná vydělávat jako krejčová v kabaretním
divadle na Manhattanu, které se honosí rozkošně špatnou pověstí. Zde se děvče rychle stává miláčkem
varietních tanečnic a mění brak a pozlátko na kreace pro bohyně. Exil v New Yorku vlastně není vůbec
žádným exilem: zde, v tomto zvláštním městě dívek v době války, se Vivian a její přítelkyně rozhodnou žít
svobodně a tropit lumpárny. Když do divadla přichází legendární anglická herečka, aby se stala hvězdou
nejambicióznější show všech dob, je jí Vivian naprosto uchvácená. Ale brzy dostane tvrdou lekci a udělá
politováníhodné chyby.
A tak Vivian vypráví svůj příběh a příběhy žen z jejího okolí – žen, které si žily podle svého, avšak ve špatném stoletím, které s nimi nedokázalo držet krok.
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Přijmeme pracovnice do výroby v Milíkově (ž/m)
Budeme rádi, pokud Vás budeme moci přivítat v našem kolektivu!

Firma anton clemens s.r.o. se sídlem v Milíkově u Stříbra
se zabývá výrobou a montáží plastových dílů nejen pro automobilový průmysl.

Nabízíme

- smlouvu na HPP / DPP
- příplatky nad rámec zákoníku práce
- další benefity, jako jsou příspěvky na dopravu, na stravování atd.
- dovolená navíc
- doprava ze Stříbra firemním minibusem
- pohodová práce v malém kolektivu, férové a přátelské jednání

Pracovní náplň

- výroba pneumatických ventilů
- obsluha stroje, montáž drobných plastových a kovových dílů
- práce vsedě i vestoje
- směnný provoz
- práce je vhodná zejména pro ženy

Požadujeme

- chuť k práci, manuální zručnost, spolehlivost a flexibilitu
- samostatnost, pečlivost, zodpovědnost a slušné chování

Nástup od ledna 2022
Konkrétní informace na tel. 775 223 868
anton clemens s.r.o.
Milíkov 42
349 01 Stříbro
placená inzerce
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ZŽĚŝŶŶǉĚƽŵƵůĞƐĂ͕ŽůŶş^ĞĚůŝƓƚĢ
ϯ͘ϳϬϬ͘ϬϬϬ͕Ͳ<ē

Ǉƚϭнϭ͕^ƚƎşďƌŽ͕DşƌŽǀĄƵů͘
ϭ͘ϲϬϬ͘ϬϬϬ͕Ͳ<ē;WƌŽĚĄŶŽͿ

ZϰнϮƐŐĂƌĄǎşĂǌĂŚƌĂĚŽƵǀ,ĞƎŵĂŶŽǀĢ,Ƶƚŝ
ϰ͘ϳϵϬ͘ϬϬϬ͕Ͳ<ē

ŚĂƚĂŶĂ,ƌĂĐŚŽůƵƐŬĄĐŚŶĂǀůĂƐƚŶşŵƉŽǌĞŵŬƵ
ϭ͘ϰϬϬ͘ϬϬϬ͕Ͳ<ē;^ůĞǀĂͿ

sĄǎĞŶşēƚĞŶĄƎŝ͕
ǀƐŽƵēĂƐŶĠĚŽďĢǀşĐŶĞǎŬĚǇũŝŶĚǇǌƉƌŽƐƚƎĞĚŬŽǀĄǀĄŵĞƉƌŽĚĞũŶĞŵŽǀŝƚŽƐƚşǌĐĞůĂďĞǌŝŶǌĞƌĐĞ͘hŵŽǎŸƵũĞ
ŶĄŵƚŽƎĂĚĂƉŽƉƚĄǀĞŬ͕ŬƚĞƌĠŵĄŵĞ͘DĄƚĞͲůŝǌũĂŬĠŚŽŬŽůŝǀĚƽǀŽĚƵŽďĂǀƵƉƌŽĚĞũǀĂƓşŶĞŵŽǀŝƚŽƐƚŝǀĞƎĞũŶĢ
ŝŶǌĞƌŽǀĂƚ͕ƉƎŝũěƚĞƐĞƉŽƌĂĚŝƚ͘^ƚĞũŶĢƚĂŬ͕ƉŽŬƵĚƐŚĄŶşƚĞŶĢũĂŬŽƵŶĞŵŽǀŝƚŽƐƚ͕ƉŽƓůĞƚĞŶĄŵŶĂǀĄƐŬŽŶƚĂŬƚ͕
ĂƛǀĄƐŵƽǎĞŵĞƉƎĞĚŶŽƐƚŶĢŝŶĨŽƌŵŽǀĂƚ͘
sǇƵǎŝũƚĞŶĂƓĞŬŽŶƚĂŬƚǇ;ŵĂŝů͗ ŚĂŶĂ͘ŬƵďŝŶĐŽǀĂΛĞŵĂŝů͘Đǌ͕ƚĞů͗͘ϳϮϰϮϰϵϮϳϲͿŶĞďŽĨĂĐĞďŽŽŬ,ĂŶĂ
<ƵďŝŶĐŽǀĄͲƌĞĂůŝƚŶşŵĂŬůĠƎŬĂ ĂǁĞďŽǀŽƵƐƚƌĄŶŬƵǁǁǁ͘ƌĞĂůŝƚǇŬƵďŝŶĐŽǀĂ͘Đǌ ƐĂŬƚƵĂůŝǌŽǀĂŶŽƵŶĂďşĚŬŽƵ͘s
ĚŽďĢƵǌĄǀĢƌŬǇǌƉƌĂǀŽĚĂũĞƐĞƉƌĂǀĚĢƉŽĚŽďŶĢŶĂďşĚŬĂůŝƓş͕ǌŵĢŶǇũƐŽƵēĂƐƚŽǌĞĚŶĞŶĂĚĞŶ͘
sƐŽƵēĂƐŶĠĚŽďĢŵĄŵĞƐƚĄůĞƉŽƉƚĄǀŬǇǌĞũŵĠŶĂŶĂ͗
ͲďǇƚǇϭнϭ͕Ϯнϭ͕ϯнϭ͕ϰнϭǀĞ^ƚƎşďƎĞ͕<ůĂĚƌƵďĞĐŚ͕ŽƌƵ͕WůĂŶĠ͕ĞƌŶŽƓşŶĢ͕WůǌŶŝ
ͲƌŽĚŝŶŶĠĚŽŵǇ;ŵĞŶƓşŝĚǀŽƵŐĞŶĞƌĂēŶşͿͲǀĞŵĢƐƚĞĐŚ͕ŵĞŶƓşĐŚŽďĐşĐŚ͕ŶĂǀĞƐŶŝĐşĐŚŝƐĂŵŽƚĄĐŚ
ͲĐŚĂƚǇͲŶĞũůĠƉĞƐĞǌĂǀĞĚĞŶŽƵĞůĞŬƚƎŝŶŽƵĂƐŵŽǎŶŽƐƚşǀǇƚĄƉĢŶş
ͲĐŚĂůƵƉǇͲŝĚĞĄůŶĢƐŵŽǎŶŽƐƚşƚƌǀĂůĠŚŽďǇĚůĞŶş
ͲƐƚĂǀĞďŶşƉŽǌĞŵŬǇ
ƵĚĞŶĄŵĐƚş͕ƐƚĂŶĞƚĞͲůŝƐĞŶĂƓŝŵŝŬůŝĞŶƚǇŝǀǇ͊

sşĐĞŝŶĨŽƌŵĂĐşŶĂϳϮϰϮϰϵϮϳϲĂǁǁǁ͘ƌĞĂůŝƚǇŬƵďŝŶĐŽǀĂ͘ĐǌŶĞďŽŶĂƉŽďŽēĐĞ
ŽƐƚŽũĞǀƐŬĠŚŽϭϴϵ͕^ƚƎşďƌŽ
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

Obj. k bydlení či podnikání Stříbro

Kom. objekt s byty Ostrov

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

Rodinný dům Chodová Planá

Cena: 8.990.000,- Kč

Cena: 1.490.000,- Kč Cena: 2.500.000,- Kč Cena: 1.460.000,- Kč

Byt 3+1+L s garáží Lestkov

Družst. byt 2+1 Tachov, Běl.

Chata Stříbro - osada Florián

Rod. dům (chalupa) Plešnice

Byt 3+1 Stříbro, Palackého

Chata Trnová (Plzeň-sever)

Chalupa Pavlovice - Jos. Huť

Cena: 3.950.000,- Kč Cena: 2.350.000,- Kč

Cena: 1.650.000,- Kč

Cena: 1.680.000,- 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
Lehkou parafrází na únorovou pranostiku
„Únor bílý, kina sílí!“ buďte, milí návštěvníci, vítáni v našem kině.
Jak byste se chovali, kdybyste jeli ve vlaku,
který nikdo neřídí? Odpověď hledá nová
česká komedie od režiséra úspěšného filmu Vlastníci. Film bude vyprávět o osudu
lidí v jednom lokálním vlaku, který zastaví
kvůli technické závadě v krajině a následně ujede svému strojvedoucímu.
Jiří Havelka dotočil komedii Mimořádná událost, a věří, že se publikum znovu
pobaví: „Názvem si nadbíháme, ale samozřejmě doufám, že to bude pro diváky
mimořádný zážitek v mnoha ohledech.
Nebyl jsem v onom vlaku, když se to stalo.
Čerpal jsem z události, která se stala před
více než rokem, a částečně z veřejně dostupné zprávy drážní inspekce.“
Vlak jedoucí Českomoravskou vrchovinou tehdy zastavil, protože měl poruchu
brzd, strojvůdce vystoupil, odvzdušnil
je - a souprava se sama rozjela zpět působením gravitace. „Nikým neřízený
vlak zase zastavil v protikopci, nikomu se
nic nestalo, trvalo to čtrnáct minut, a my
o tom natočili celovečerní film.“ shrnul Havelka.
Ústřední manželskou dvojici cestující
na chatu ztvárnili Jana Plodková a Igor
Chmela. „On zcela naplňuje představu
dospělého, který nikdy nedospěl, ona zase
postavu alkoholičky, které se zvyšuje míra
alkoholu v krvi během jízdy,“ popsal režisér hrdinu. Jana Plodková svého partnera
charakterizovala jako velmi pečujícího,
starostlivého muže, idealistu, který svou
partnerku vnímá jako mnohem krásnější, než ve skutečnosti je. Igor Chmela
vtipně dovysvětlil: „S Janou se hraje fantasticky, ona hraje tak přesvědčivě, že bych
s ní nechtěl žít.“ A ještě doplnil: „Scénář
je výborně napsán jako absurdní komedie,
má jemné náznaky parodie. Je postaven
na základě trošku legrační události, která sice vypadala tragicky, ale nakonec se
v podstatě vůbec nic nestalo.“
Točilo se většinou chronologicky v ateliéru, takže se tým mohl soustředit na hereckou akci, kompaktnost času a vývoj
postav. Do dalších rolí Havelka obsadil
Jaroslava Plesla, Aloise Švehlíka či Jenovéfu Bokovou. Česká premiéra je 3. 2.,
stříbrská v pátek 11. 2.
Pro dokreslení pár citací z oficiálního dokumentu Drážní inspekce, Nezajištěná jízda vlaku Os 24948 bez strojvedoucího na
širé trati mezi železničními stanicemi Velké Meziříčí a Křižanov ze dne 19. 2. 2019.
Dokument je v jazyce českém a anglickém
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a má celkově 42 stran. Skupina události:
incident. Vznik události: 19. 2. 2019, 9.13
h. Popis události: nezajištěná jízda (ujetí) vlaku Os 24948 bez strojvedoucího
ze širé trati proti směru původní jízdy
mezi železničními stanicemi Velké Meziříčí a Křižanov. Dráha, místo: dráha železniční, kategorie regionální, Studenec
- Křižanov, mezi železničními stanicemi
Velké Meziříčí a Křižanov, v km 28,196.
Následky: bez újmy na zdraví; celková
škoda 0 Kč. Bezprostřední příčina: nesprávná manipulace se vzduchovými ventily brzdového systému při odstraňování
závady na střadačové brzdě. Popis průběhu mimořádné události: Dne 19. 2. 2019
v 8.44 h odjel vlak Os 24948 ze žst. Velké Meziříčí do žst. Křižanov. Po několika
minutách jízdy došlo k náhlému zaúčinkování střadačové brzdy a následnému samovolnému zastavení vlaku. Tuto závadu
strojvedoucí odstranil vypnutím a zapnutím střadačové brzdy na panelu na stanovišti strojvedoucího a opět vlak rozjel.
Po ujetí dalších cca 80 m se závada opakovala a vlak opět samovolně zastavil v km
28,196. Strojvedoucí přestavil jízdní páku
do polohy „Brzda“, páku střadačové brzdy do polohy „Zabrzděno“ a šel poruchu
odstraňovat do prostoru pro cestující, kde
se pod sedadly nacházejí skříňky WE 1
a WE 2 s ventily přívodu vzduchu (dále
jen ventil) pro podvozky 1 a 2. Po manipulaci s ventily pro podvozek 1 vyšel
strojvedoucí ven z vlaku a mechanicky ho
odstřádal. Protože i nadále slyšel unikající vzduch, provedl manipulaci s ventily
i u podvozku 2, avšak když vyšel z vlaku
ven a mechanicky odstřádal i tento podvozek, vlak se náhle rozjel po spádu zpět
do žst. Velké Meziříčí a vzápětí se automaticky uzavřely dveře, kterými strojvedoucí
vystoupil, protože automatika vozidla nedovoluje jízdu s otevřenými dveřmi, kromě jízdy v režimu „Posun“.
Ze širšího rozhovoru s režisérem Tomášem Macháčkem v médiích na Síti k filmu
Tajemství staré bambitky 2: Provokativní
otázka na začátek. Před deseti lety promítala Česká televize vánoční pohádku
režiséra Iva Macharáčka Tajemství staré
bambitky, kterou 25. prosince 2011 viděly téměř tři miliony diváků. Po dekádě
Macharáček natočil volné pokračování,
letos v prosinci jej hodlal uvést v kinech,
ale zhoršující se pandemická situace
a rozhodnutí distributora byly proti. Jak
se Macharáčkovi po deseti letech natáčelo
s Tomášem Klusem? „Pravda je taková, že

už první díl jsme chtěli udělat pro kina, ale
kvůli výrobním kapacitám České televize
se to před deseti lety nepovedlo. To téma
obecně - o lidské morálce, lži a chamtivosti
- si podle mne plátno zaslouží, přeci jen jde
o základní výchovné kameny nejmladší generace. Takováto díla si určitou pozornost
zaslouží, stejně jako kdysi pohádky Karla
J. Erbena nebo Boženy Němcové. Bambitka
tedy na kino čekala více než deset let, takže současný odklad je jistě nepříjemný, ale
v celkovém životě jsou to jen okamžiky.
Na druhou stranu, kdybychom dostali podporu od fondu pro kinematografii, nebyli
bychom v takovém finančním a existenčním tlaku a zřejmě bychom premiéru neodkládali, protože i česká kina potřebují ve
špatných dobách tituly, na které mají diváci
chuť přijít. V tuhle chvíli se kina dostávají
do začarovaného kruhu - lidé nechodí, protože nemají na co, a tak se postupně odnaučí do kin chodit a část přejde na nové platformy.“ Počítá se s tím, že se tedy druhá
Bambitka bude v českých kinech promítat
na podzim nebo v zimě 2022? „Bambitku bychom rádi do kin pustili hned, jak
to umožní covidová situace. Doufáme, že
diváci opět dostanou chuť do kin přijít.“
První Bambitka před deseti roky uspěla
i díky Tomáši Klusovi. Teď jste s ním pracoval znovu. Vyrostl jako herec? „Tomáš
vyzrál, nejen jako herec, ale i jako člověk.
Oba máme spoustu společných názorů
na současnou společenskou situaci,
na kterou jemně reagujeme stejně jako
při prvním dílu. I díky tomu byla spolupráce skvělá, zvláště když mimo přátelství
cítíme vůči sobě vzájemnou úctu a respekt.
Jsou to momenty, díky kterým jsou nejen
jeho postava, ale i ty další uvěřitelné, lidské
a živoucí.“ Jste převážně televizní režisér.
Jak vnímáte situaci kolem covidu, která
trvá už od loňského března, kdy jsou především kina dost bita? Pociťujete solidaritu? „Samozřejmě cítím obrovskou solidaritu. Fandím každému projektu, který má
v současné době vůbec odvahu zabojovat
o své místo v kinech, aby divákům přinesl radost, emoce nebo zábavu. Na druhou
stranu situace kolem covidu bude mít velmi
dlouhý dojezd z mnoha dalších společenských a ekonomických důvodů, bez pomoci
a jasných vizí bude pro českou kinematografii velmi těžké nastartovat a dostat se
do poměrů doby předcovidové.“
Tak na shledanou příště!

Laco Kajaba
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Ohlédnutí

- Videomapping - foto Vladimír Novotný

Uzávěrka dalšího čísla je 15. 2. 2022
Příspěvky zasílejte na zpravodaj.stribro@seznam.cz
Omlouváme se těm, jejichž příspěvky se už do zpravodaje nevešly, není možné všechny zařadit.

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

28

