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Rozhovor s Petrou Koukolíkovou, mistrovou městské zeleně

cena 10,- Kč
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- Olympijský běh ve Stříbře
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MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
po měsíci mám opětovně možnost se
s Vámi podělit o informace z dění v našem městě. Začnu asi tím nejzásadnějším,
a to je referendum ke stavbě krytého bazénu, které proběhlo v termínu 2. a 3. října 2020 společně s volbami do krajských
zastupitelstev a Senátu ČR. Referendum
mělo jednoduchou otázku, chcete nebo
nechcete krytý bazén ve Stříbře? Výsledek
je jasný - stavět se bude. Výsledek hlasování je platný a pro zastupitele závazný. Referenda se zúčastnilo 36,6 % oprávněných
voličů (min. je 35 %), z těch se více než
70 % vyslovilo pro stavbu - tj. 25,64 %
oprávněných voličů (min. 25%). Ač se
někomu zdá, že je to velice malý rozdíl
oproti min. % účasti, nelze výsledek vůbec zpochybňovat. Možnost vyjádřit se
měli všichni, informací a výzev k účasti
bylo nespočetně. Nyní jsme na začátku,
kdy známe koncept a max. výši finančních
prostředků. V současné době musíme připravit finální projektovou dokumentaci,
která bude soutěžena buď v architektonické soutěži, popř. existuje možnost,
která se mi a dalším zastupitelům velice
líbí, a tou je zadání díla formou „design
and build“ - při tomto způsobu si město
pečlivě nadefinuje požadavky na stavbu a
cenu budoucího díla, následně se vybere
ve výběrovém řízení firma, která nechá
dle těchto požadavků nakreslit projektovou dokumentaci a po obdržení veškerých povolení zahájí stavbu. Výhodou
této soutěže je, že všechny záruky jdou
za firmou, která je i nositelem projektové dokumentace a výkazu výměr, vč.
záruk za stavební část. Nyní se všichni
ptají, jak dlouho bude celý proces trvat.
Odhaduji, že projektová dokumentace
vč. povolení cca 14 - 16 měsíců a následně 12 - 14 měsíců výstavba. Je to jenom
odhad, stačí, aby se státní správa nebo někdo z účastníků stavebního řízení odvolal
a vše bude jinak. Dali jsme slib, od spoluobčanů jsme dostali závazný pokyn a nyní
je čas vše splnit. Na závěr tohoto bloku chci
poděkovat všem, kteří k referendu přišli
a vyjádřili svůj názor, nesmírně si toho
vážím. Chci poděkovat i všem, kteří se
voleb účastnili, jako organizátoři, členové
volebních komisí atd., za bezproblémový
chod voleb. Pokud bych měl vyzdvihnout
alespoň jedno jméno a osobně poděkovat,
tak by se jednalo o paní Křížovou, vedoucí
správního odboru města, která měla celé
volby na svých bedrech - moc děkuji.

Co se týká další stavební činnosti, je
definitivně zkolaudována ul. Brožíkova,
kde vznikly nové chodníky a došlo k organizaci parkování. V příštím roce bychom
chtěli navázat další etapou úprav v této lokalitě, poté co dojde k výměně vodovodního řadu.
Město převzalo další dokončené dílo
- komunikaci, a to propojení ul. Májová
- ul. Jabloňová. Tímto dojde k odlehčení
přetížené ulice Májová a naše děti budou
mít možnost jít bezpečně po chodnících
až k základní škole, popř. gymnáziu. Jsme
si vědomi, že tímto se zvýší provoz v ulici
Třešňová, a proto nyní připravujeme projektovou dokumentaci záchytného parkoviště vedle Coopu, kdy po výstavbě dojde
k vytěsnění aut, která překáží řádnému
průjezdu - pro informaci vždy musí být
ponechány 2 jízdní pruhy o šíři 3 m.
Byla zahájena dostavba objektu ZUŠ,
kdy do konce letošního roku bude dokončena fasáda a v příštím roce bude dokončeno veřejné prostranství u této budovy
tak, aby zde mohly být pořádány koncerty pod širým nebem (investice města
cca 7 mil. Kč).
V týdnu od 19. 10. došlo k předání dalšího staveniště k realizaci, a tím je propojení náměstí přes Svatováclavskou lávku
k TJ Baník Stříbro. Součástí zpevněných
komunikací je i veřejné osvětlení a kamerový systém, od kterého si slibujeme větší kontrolu parku a zajištění bezpečnosti
chodců (cena cca 7 mil. Kč - realizace
do konce 2021).
Město připravuje výběrová řízení na
dvě velké akce v ceně 2 x 18 mil. Kč, které budou obě spolufinancovány z dotace
MMR. První je oprava střešního pláště,
vestavba učeben v DDM a druhou akcí
je kompletní revitalizace střešního pláště
a fasády budovy polikliniky.
Dokončuje se PD na objekt bývalého
internátu v ul. Revoluční, kde budeme
žádat o dotaci na byty - zde bude pamatováno na naše seniory. Ve stejném duchu
připravujeme objekt v ul. Alešova. Ostatní
akce jsou součástí připravovaného rozpočtu města Stříbra a definitivně je zveřejním až po prosincovém hlasování.
Činnost mateřských, základních, uměleckých škol a DDM, městského muzea
se rozběhla po prázdninách výborně.
Bohužel opětovně přišel nouzový stav
a různá omezení, nařízení vč. distanční
výuky. Nejsme schopni předpokládat další průběh a vývoj, prosím Vás, dodržujte

striktně veškerá pravidla. S řediteli výše
zmíněných organizací jsme v pravidelném
kontaktu a snažíme se co nejefektivněji
činnost podporovat.
Kulturní činnost, samostatná kapitola,
a velice neradostná. V podstatě mohu
říci, že to, co se nestačilo provést do termínu 19. 9. 2020, následně již neproběhlo
a do odvolání bude kompletní kulturní
činnost zastavena. Za zmínku stojí společná akce na náměstí „Po(vir)ražení“
- za účasti Dashi a Moondance orchestra,
Stříbráčku a cheerleaders z DDM Stříbro.
Děkuji za přípravu této milé akce.
Na závěr se chtě nechtě musím vyjádřit k další vlně koronaviru. Vážení spoluobčané, pravidelně čtěte informace na
www.mustribro.cz facebookových stránek města, sledujte veřejnoprávní média.
Zde se vždy dozvíte aktuální informace
a platná nařízení. Pokud budete potřebovat jakoukoli součinnost, pomoc, radu
od vedení města či úřadu, nebojte se nás
oslovit. Všímejte si svého okolí - zejména
seniorů, ať v této době nezůstanou sami
bez pomoci. Jsme zde pro Vás.
Město vydalo několik zákazů, které se
týkají zrušení městských trhů do odvolání,
omezení činnosti některých prodejen na
území města po 20. hodině, zavedli jsme
úplný zákaz návštěv v domovech seniorů
a domovech s pečovatelskou službou - zde
nad rámec vyhlášeného opatření. Jsme
přesvědčeni, že je lepší být opatrný, nežli
nemocný. Chraňte sebe, chraňte ostatní,
dodržujte pravidla. Moc děkuji za Vaši
spolupráci a důslednost.
Na závěr Vám přeji mnoho zdraví,
trpělivosti. Společně to opět zvládneme.
Za vedení města
Martin Záhoř, starosta
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Z 18. jednání zastupitelstva města ze dne 9. září 2020
Jednání bylo přítomno 9 zastupitelů.
Po úvodní protokolární části proběhla
kontrola plnění úkolů, kterou vedl předseda kontrolního výboru Blahoslav Kupec.
Následně zastupitelé
schválili:
Majetkoprávní úkony, a to prodej dalších stavebních parce v Lokalitě Za Stadionem, prodej pozemků a staveb společnosti Lidl Česká Republika v. o. s. či
směnu pozemků v Lokalitě Za Stadionem
a u Těchlovic. Dále koupi pozemků
od společnosti Solar Stříbro s.r.o. Vybudování zpevněného příjezdu na pozemku
města ke garážím v soukromém vlastnictví v Nádražní ulici.
Rozpočtové opatření na přijetí jednorázového příspěvku pro obce od ministerstva financí na kompenzování dopadů
omezení během pandemie koronaviru.
Rozpočtové opatření na předfinancování vybudování učeben na zájmové
vzdělávání a bezbariérový přístup objektu
DDM. Větší část z nákladů projektu bude
pokryta z obdržené dotace EU.
Navýšení členských příspěvků v rámci Dobrovolného svazku obcí Stříbrský
region z 10 na 15 Kč za jednoho obyvatele.
Odměny členů komisí místního referenda.
Podporu Destinační společnosti Český
les, z.s.
neschválili:
Majetkoprávní úkony, konkrétně žádost na vybudování 3 vyhrazených parko-

vacích míst na pozemku města v Bezručově ulici.
odročili:
Bezúplatné nabytí části městského opevnění z vlastnictví fyzické osoby
do vlastnictví města.
Pořízení změny č. 6 Územního plánu
Stříbro.
V diskusi na závěr jednání zazněl dotaz od zastupitele Šína na opravu poničené vozovky po rekonstrukci Brožíkovy
ulice. Podle vyjádření starosty je na příští
rok plánována výměna vodovodního řadu
a úpravy na vozovce budou provedeny až
poté. Starosta Martin Záhoř také uvedl,
že v této ulici budou zachována parkovací
místa podélného stání, ale záměrem města
je vybudovat 51 parkovacích míst v nedaleké Máchově ulici.
Zastupitel Robin Šín dále upozornil na
časté nedodržování povolené rychlosti vozidel v ulici Plzeňská, Palackého ap. Starosta ho ubezpečil, že o tomto problému
město ví a v souvislosti s ním chystá nákup
dynamického semaforu a přenosného radaru pro městskou policii.
Od veřejnosti následně vzešly dotazy
na zachování lipové aleje v Brožíkově ulici. Podle slov starosty zůstane alej v této
podobě zachována.
Návštěvník jednání se dále zajímal
o sestavování rozpočtu města za současné složité ekonomické situace. Předseda
finančního výboru Miroslav Šimek ho in-

formoval, že rozpočet města na rok 2021
je již připravován a správci jednotlivých
kapitol dostali za úkol ušetřit zhruba 12 %
výdajů, které nese město.
Tentýž občan poté vytkl vedení města
způsob, jak informovalo veřejnost během
první vlny pandemie koronaviru, nezvládnutí desinfekce košíků před velkými
obchody a absenci lékaře v pracovní skupině krizového štábu města. Starosta tato
pochybení odmítl s tím, že zastoupení lékaře v pracovní skupině není povinností
a vedení města pravidelně komunikovalo
s odborníky z krajské hygienické stanice.
V otázce desinfekce košíků Martin Záhoř zdůraznil, že nařízení ohledně takové desinfekce bylo vydáno pro soukromé
subjekty, a ne pro města. Město obchodní
subjekty oslovilo. Bohužel právníci těchto
subjektů odpověděli, že nelze vyžadovat
záležitosti nad rámec zákona. Posléze byla
tato povinnost nařízena obchodům ÚKS.
Následně bylo zástupci obchodů deklarováno pravidelné plnění povinností.
Na dotaz kolik, zůstalo během letošního léta neposekaných zelených ploch,
odpovídal jednatel Správy majetku města
Stříbra s. r. o. a zastupitel Blahoslav Kupec. Ten odhadl tyto plochy na zhruba
30 % celkového objemu. Místostarosta
Karel Lukeš doplnil, že k tomuto postupu
přistoupili v letošním roce poprvé a bude
teprve vyhodnocena správnost výběru lokalit.
Marcela Nováková a David Blažek

MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE
Pomalu se blíží podzim a konec chatové sezony a proto se v dnešním článku
probereme rady a tipy, jak správně a bezpečně zazimovat a zabezpečit chatu, jak
proti počasí, tak i proti cizím osobám.
Jako vždy platí, že žádná metoda není
100%, ale nikdy neuškodí mít nějaké to
opatření navíc.
Prvním krokem k bezpečnému zazimování chaty je uzavření hlavního
přívodu vody, vypuštění vody z bojleru
a nejlépe celého systému, aby nedošlo
k zamrznutí vody a poškození potrubí.
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Stejně tak je dobré vypnout elektřinu,
pozor na bílé elektrospotřebiče v případě, kdy ji necháváte zapnutou i přes
zimu, potřebuje totiž určitou teplotu
ke správné funkčnosti. Tato teplota se dá
většinou zjistit z informačních materiálů
ke spotřebiči. U myčky je potřeba dát si
pozor na zbylou vodu, která se nedá dost
dobře odčerpat. Pračku je potřeba odpojit
i od vody, nejen ze zásuvky. Tohle jsou
základní kroky, které každý chalupář zná,
ovšem nikdy neuškodí si je zopakovat.
Nyní se podíváme na to, jak co nejvíce

snížit možnost, že se do chaty či chalupy
dostane nezvaný host. Samozřejmostí jsou
pevné dveře a kvalitní zámky. Nejjednodušším krokem je neponechávat venku
ani v kůlně nářadí, zloději často využívají
právě nástroje, které u nich najdou nebo
v jejich okolí, aby vypáčili dveře či okna a
dostali se tak dovnitř. Dále je možné pořídit fólie na okna, které zvýší jejich mechanickou odolnost, případně i alarmy nebo
spínače světel. Samozřejmě jsou možnosti
i pro toho, kdo na zimu vypíná elektřinu.
Jedná se většinou o senzory pohybu, které
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fungují na baterie a jsou schopny vám dát
vědět v případě, že zaznamenají pohyb v
místech, kde by žádný být neměl. Některé
z těchto senzorů jsou schopny na jednu
sadu baterií pracovat celou jednu sezónu. Další možností je také fotopast, která
může i zaslat obrázek toho, co nafotila.
Nezapomínejte baterie čas od času vyměnit, stejně jako na občasnou kontrolu
nemovitosti osobní návštěvou. Policie ČR

doporučuje, odvézt všechny cenné předměty či věci, ke kterým máte silný citový
vztah. Pro takové případy doporučujeme
také vhodné pojištění, a to nejen proti
vloupání, ale také proti nástrahám počasí.
Pokud i přes veškeré snahy došlo
k vloupání, vy to zjistíte a přivoláte Policii
ČR, nikdy do těchto prostor nevstupujte
a neuklízejte vzniklý nepořádek, mohlo by
tak dojít k poškození nebo znehodnocení

stop, které se na místě nacházejí.
Toto bylo jen několik rad pro majitele
chat, věřím, že většina chatařů je asi zná,
ale pokud ne, něco nového se přiučíte.

Milí čtenáři Zpravodaje,
jsou to již skoro 3 týdny, kdy máme ještě
mnohem přísnější vládní nařízení.

den druhému. Na jaře jsme byli společně
úžasní, dokázali jsme se spojit a pomáhali
si.

veselá mysl, půl zdraví. A zdraví potřebujeme nyní všichni.

Zavřely se školy, restaurace, bary, je zakázáno pít alkohol na veřejnosti, shromažďovat se v počtu větším než šest osob
a opět jsme nasadili roušky v některých
veřejných venkovních prostorech.

Chraňme především nejzranitelnější naše babičky a dědečky, naše rodiče a
nabídněte jim pomoc. Zajděme jim nakoupit, ať se nemusí venku vystavovat
případnému riziku. Zkusme zavolat našim
nejbližším, kteří se třeba bojí chodit ven.
Mediální masáž je obrovská.

Michal Záprt,
strážník Městské policie

Výzva

Je nám z toho smutno, stejně jako zřejmě
Vám. Uvědomujeme si, jak moc to zasáhne do života každého z nás.
Zase bude muset někdo najednou hlídat
děti, některé restaurace už možná druhé
zavření nepřežijí, firmy možná začnou
propouštět, když se ekonomika zastaví.
Více než smutno bychom mohli říci,
že nás to štve.

Vzpomeňme si na naše rodiče, prarodiče
a především vůči a kvůli nim buďme více
opatrní. Roušky, mytí rukou, dezinfekce to vše jsme na jaře zvládli a pomohlo to.

Stříbrští to na jaře zvládli a zvládneme to
i nyní. Ne pro něčí nařízení a restrikce, ale
pro nás, naše blízké i sousedy.
Děkujeme.
Vaši Nezávislí zastupitelé
PS: Článek vznikl v době uzávěrky Zpravodaje (polovina října).

Hlavně si držme optimismus a snažme se
být v pohodě. Štěstí přeje připraveným,

Ale teď bohužel není ten správný okamžik
na vztek, nechme si jej na dobu, kdy budeme moci rozhodovat o politické zodpovědnosti.
Nyní je správný okamžik pro to, abychom
udělali vše, abychom se z toho dostali.
Nebude dlouho trvat a budou tu Vánoce. Udělejme vše pro to, abychom Vánoce
mohli slavit jako obvykle.
Budeme si muset každý uvědomit, co je
pro nás důležité, a co ne. Zkusme v dalších týdnech omezit sociální kontakty
na minimum, necestujme, pokud to není
nezbytně nutné. Někteří z nás mají možnost a také výhodu pracovat z domova,
což je dobře.
Vztek a nervování nic nevyřeší. Ohleduplnost, respekt, rozum a pomoc. Pomoc je-
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AKCE A KULTURA VE STŘÍBŘE
Po(vir)ažení ve Stříbře
Nelehké jarní měsíce plné omezení,
šití roušek, uzavřených škol, restaurací
a troufnu si říct i strachu. Zrušené městské
slavnosti i většina kulturních a sportovních akcí. Chtěli jsme proto, aby se po tom
všem lidé sešli, pobavili a opět se nadechli.
Zástupci města chtěli i touto formou poděkovat těm, kteří pomáhali svému okolí.
To vše mělo být Po(vir)ažení ve Stříbře.
Bohužel situace se začala těsně před akcí
naplánovanou na 19. září opět zhoršovat,
a tak jsme do poslední chvíle nevěděli, zda
se nám ji podaří uskutečnit.
Nakonec se vše povedlo, jak mělo.
V průběhu programu se tak představil iluzionista Magic Alex, který svým uměním
pobavil děti i dospělé. Zazpíval sbor Stříbráček a svou nejnovější sestavu předvedli
stříbrské cheerleaders. Hodinu a půl pak
bavila publikum Moondance Orchestra
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s nenapodobitelnou Dashou a na závěr zahráli energičtí Circus Problem.
Pro návštěvníky byly mimo programu
na pódiu připraveny i doplňkové aktivity.
Děti měly možnost si pohrát nebo si nechat pomalovat obličej u koutku místního rodinného centra, kde se lektorky až
do večerních hodin v podstatě nezastavily. V Pivovarské ulici předváděl stříbrský
DDM své zájmové kroužky a už od rána
si lidé mohli koupit burčák a kvalitní
regionální potraviny na trhu, který připravila Mlsná Sůva.
Dovolím si říct, že akce splnila, co měla.
Jsme rádi, že se přišlo na stříbrské náměstí
pobavit takové množství lidí a doufáme,
že budeme mít v nejbližších měsících
možnost opět pro vás něco připravit.
David Blažek
ředitel MKS ve Stříbře
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Svatováclavský vejšlap
Po čtyřech letech zamířil tradiční Svatováclavský vejšlap do Stříbra. Od stříbrské radnice se tentokrát vydalo téměř 80
nadšených turistů, které neodradilo ani
sychravé zářijové počasí. Cíl je čekal na
cvičišti Sboru dobrovolných hasičů. Tady
byla pro ně i další účastníky připravena

hudba v podání kapely Wyjou a občerstvení, kterého se ochotně ujali právě stříbrští
dobrovolní hasiči. Postupně přišli i účastníci z Hněvnic, Kostelce a Kladrub, kteří
se v pořádání pochodu 28. září pravidelně střídají. Celkem dorazily na dvě stovky
milovníků pěší turistiky. Starosta Martin

Záhoř poté na pódiu převzal od starosty
Hněvnic putovní škrpál. Ten předá příští
rok starostovi v Kladrubech, neboť tam
zamíří Svatováclavský vejšlap příště.
David Blažek

Přednáška „2000 km severním Vietnamem“
Na tomto místě měla být pouze upoutávka na chystanou
přednášku s názvem „2000 km severním Vietnamem“.
Plánovaný termín, tedy 12. 11. 2020 v 19,00 hodin, je však
za současné situace ohrožen.
Přednáška s cestovatelskou tématikou je pojata odlišně
od většiny jiných, které jste už viděli. Není o velkých dobrodružstvích, při nichž se překonávají hranice fyzických i psychických
schopností přednášejících. Její obsah je zaměřen na přírodu, historii a život obyvatel tamních různých etnik, dosud ještě málo
ovlivněných současným pokrokem. Poznatky a dojmy, včetně
fotografií a videí, mají přispět nejen k poznání a pochopení této
zajímavé a vzdálené země, ale také k porozumění „našim Vietnamcům“.
Pokud se akce v předpokládaném termínu neuskuteční, věřte, že na ni dojde v některém dalším, a již možném termínu. To
slibují MKS Stříbro i přednášející Jan Krabec, z rodiny nejstarší.
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Rozhovor s Petrou Koukolíkovou, mistrovou městské zeleně
„Stromy jsou ve městě nenahraditelné.“
Petro, vy jste zaměstnaná u Správy majetku města Stříbra. Co je náplní vaší
práce?
Pečuji o stromy, o keře, o květinové záhony, vymýšlím květinové záhony, kontroluji
zdravotní stav stromů nebo spolu s mým
vedoucím přiděluji práci zaměstnancům,
kteří se starají o zelené plochy.

třeba zasychat, což je nevratný proces, tak
je odborně prořežeme. V nejhorším se pak
musejí pokácet. Není možné říct, které
stromy jsou nejnáročnější. Záleží hlavně
na tom, kde ten strom roste. Těžké to mají
hlavně stromy v uličních alejích, kde kolem
parkují auta a v zimě se solí. Strom ve městě
je vlastně takový malý zázrak a je potřeba
si každého starého stromu vážit. Některé
stromy ve Stříbře jsou staré 100 nebo 130
let, ale pokácený může být za 3 minuty.
S výsadbou nových je to pak hodně těžké.
Mladé stromy se špatně ujímají, a je také
problém najít vhodné místo. Často si vyhlídnu krásný prostor, a pak zjistím, že tam
vede plyn, elektřina nebo optický kabel.
Jsou ve Stříbře nějaké stromy, na které
byste lidi ráda upozornila?

Bavily vás květiny a stromy odmalička?
Ano, bavily mě odmalička. K přírodě mě
přivedl hlavně tatínek, protože se mnou
chodil často do lesa. Učil mě květiny
a stromy, které si pamatoval i latinsky. Pak
jsem se trochu minula oborem, když jsem
15 let dělala v mlékárně. Stejně jsem se
k tomu ale nakonec dostala. Vystudovala jsem Vyšší odbornou školu zahradní
a krajinné tvorby v Mělníku a začala jsem
dělat u Správy majetku.
Kdo vlastně vybírá květinovou výzdobu
ve městě?
Když jde o květinové záhony, tak tam jsem
to já, kdo dá návrh. Pokud se jedná o nějakou vyšší částku, tak mi to schvaluje město.
U květníků, které jsou na náměstí, tak tam
objednáváme specializovanou firmu, která
je třikrát ročně osází.
Velká část vaší práce je péče o stromy.
Které jsou nejnáročnější?
Strom ve městě to má strašně těžké. V zimě
se solí, dělají se chodníky, silnice, ušlapává
se okolí kořenového systému. V posledních
letech bylo zase v létě velké sucho, kterým
stromy trpí. Moje práce pak spočívá v tom,
že se o ně starám, sleduju je, a když začnou
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Úžasné jsou například červené buky
naproti Lidlu. Ty ale kvůli výkopovým
pracím, které u nich probíhaly, schnou.
Hodně v posledních letech ubývají jilmy,
které trápí houbová nemoc grafióza. Jedny
z posledních jilmů jsou například ve
Stříbře vedle kina. Mám také dva krásné
oblíbené duby. Jeden je v parku a druhý
v Milíkově na návsi.
V letošním roce zůstala část zelených
ploch ve městě neposekaná. Jak se díváte
na tento trend?
Já jsem se snažila tenhle trend prosadit už
před třemi lety, ale podařilo se to i díky
příznivě nakloněnému vedení města až
letos. Musím říct, že se mi to moc líbilo.
Větší plochy nebo svahy jsme nechávali
zarostlé. Udělali jsme to tak, aby se tam
dalo projít, aby se dalo venčit psy, vysekali
jsme to kolem hřišť nebo cvičících prvků,
ale jinak jsme trávu nechali růst. Centrum
města bylo samozřejmě posekané. Bylo
pěkné sledovat, jak plochy krásně rozkvetly a kolik tam bylo hmyzu a živočichů. Já
mám ráda, když tyhle věci mají nějakou
formu. Tak například ve Stříbře Na Vyhlídce jsme už dříve vysázeli alej stromů
a teď jsme tam nechali asi 3 metrový neposekaný pruh. Vypadalo to moc hezky.
Smysl to určitě má.
Když už jsme u těch trendů, jsou nějaké
nové prvky nebo projekty v městské zeleni, které by se do Stříbra hodily?
Jsou to hodně věci související se zlepšením klimatu pro obyvatele měst. Největší
práci samozřejmě udělají stromy. Zvlhčují

vzduch, zachycují prach, produkují kyslík,
vytvářejí silice, které hubí choroboplodné zárodky, dělají stín. V létě je obrovský
rozdíl mezi ulicí, kde je alej stromů, a kde
stromy nejsou. V tomhle období to udělá
rozdíl třeba 10 stupňů. V tom jsou stromy
prostě nenahraditelné. A ty nové trendy?
Hodně jsou teď populární trvalkové záhony, které mě moc baví. Ale v mé práci
nejde tyhle prvky udělat jen tak. Po svých
předchůdcích podědíte nějaké úpravy
toho města. Ať to jsou keřové výsadby,
okrasné dřeviny nebo něco podobného.
S tím musím rozumně pracovat. Nemůžu
to všechno najednou změnit. Tak někde
například vykácím část keřové výsadby
a nahradím to trvalkami. Vizuální efekt
je mnohem lepší, ale zůstanou tam i keře,
které jsou vhodné třeba pro ptactvo. Na to
všechno člověk musí myslet.
Co vidíte z vaší pozice jako největší problém ve městě v souvislosti se stromy,
květinami a zelenými plochami?
Řekla bych, že to jsou suchá období. Musíme s tím počítat a přemýšlet, co vysadíme,
abychom pak na tom nestrávili spoustu
času zalíváním a údržbou.
Co se vám na Stříbře ohledně zeleně líbí
nejvíc?
Lidé si možná ani neuvědomují, co město
Stříbro má. Například takový krásný park
přímo v centru města. Nebo vodopády
jen pár kroků od náměstí. To by nám jiná
města mohla závidět.
Děkuji za rozhovor.
David Blažek
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STŘÍPKY HISTORIE
Obchody, provozovny, živnosti (část 8)
Ač se to z dnešního pohledu možná zdá
zvláštní - stříbrský „Komunál“ (KS) obhospodařoval i místní plovárnu. Restauraci pravděpodobně z počátku provozovala
Jednota, ale záležitosti související přímo
s vodními radovánkami byly v gesci komunálu. Tachovská Jiskra z 24. října 1969
nadšeně referuje o dění na stříbrské plovárně s tím, že součástí areálu bude i 15
chatek a ve správě KS bude i samotná restaurace „která se adaptuje, je zde nová
elektrika a bude i taneční parket. Samo
koupaliště bude v příštím roce již plně
sloužit“. Úroveń těchto služeb bývala kolísavá. Po několika vzepětích vždy následovala období útlumu. Ve éře vrcholných
etap bylo možno, vedle ležérního se povalování na slunci, využít volejbalové
hřiště a zapůjčit si míč a síť, či pronajmout pingpongový stůl s příslušenstvím.
K mání byla nafukovací lehátka, fungovala i půjčovna lodí (několik maňásků, dvě
pramice, kanoe a jeden čas dokonce i tzv.
„šlapadlo“). Zrenovována byla i písčitá terasa přímo nad řekou, nainstalováno zábradlí, dřevem obložena stěna nad vodní

hladinou. V jednom období byl u břehu
ukotven populární dřevěný vor se středovým dětským bazénem. Dětský bazén
byl pak někdy v 60. letech vybetonován
v malé zátoce, která snad kdysi sloužila
právě k tomuto účelu. V pozdějších létech
byl vybetonovaný bazének zavezen, aby se
pílí místního sboru dobrovolných hasičů
dočkal znovuobnovení a aby byl posléze
v duchu celkového stavu bývalého plovárenského areálu
odsouzen k zapomnění.
Na
protějším
(pravém)
břehu
vzniklo široké betonové
schodiště
usnadňující přístup
k vodě, a zároveň
přibyla i skluzavka.
Dokonce byla v roce
1971 u plovárny
vybudována (v sousedství zmíněného
schodiště) ocelová
lávka přes řeku Mži.

Tato akce ale byla již záležitostí vyššího
orgánu - MěNV Stříbro. (Stavba schválena
radou 24. 2. 1971 jako investiční akce - provádí ÚPZT Záchlumí a Geoindustria Stříbro. Rozpočet: cca 200.000,- Kčs ). Vznikl
tak na tehdejší poměry…dalo by se říci
„hotový vodní ráj“.
V této záležitosti lze s politováním připomenout existenci typických plovárenských kabinek (viz obr. 1) s předsunutou

obr. 2

obr. 3

obr. 4

obr. 5
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galerií. Bohužel někdy koncem osmdesátých let 20. století dřevěné kabinky lehly
popelem.
Široké veřejnosti sloužící provozovnou
stříbrských KS byla Radiotelevizní služba lidem důvěrně zvaná „ERtéeska“. Z obrázků 2 a 3 je snad zřetelně jasná její poloha
v ulici Husově. Kolektiv odborníků se tam
tehdy, v dobách, kdy nebylo myslitelné řešit náhlý kolaps televizoru, radiopřijímače či magnetofonu okamžitým nákupem
přístroje nového, snažil znovuzprovoznit
leckdy dávno zastaralé a většinou neudržované výše zmíněné spotřebiče. Dokonce
mám dojem, že jeden čas zdejší RTS držela služby v časech divácky náročných
období jako byly Vánoce, silvestr či veledůležité sportovní akce.
Pro veřejnost sice ne tak atraktivní, leč
přesto potřební řemeslníci bývali sedláři.
V roce 1912 byla tato činnost ve Stříbře
provozována ve dvou případech, v předválečném období stoupl počet podnikatelů daného zaměření na čtyři. (V oněch
dobách však byli jako sedláři vykazováni
i čalouníci a brašnáři). Značně nekvalitní snímek č. 4 zachycuje čp. 194 v dnešní
Benešově ulici, kde dle starých adresářů
tradičně sídlila sedlářská dílna. Reklamní
cedule na snímku č. 5 (z roku 1983) pak
dokládá provozovnu daného zaměření
v čp. 95 v ulici Husově. Inzertní stránky
katalogu 1. Krajinské výstavy 1946 uvádějí: „Kůže, řemeny, veškeré obuvnické
a sedlářské přípravy, prodej koženého zboží, výroba svršků = Jaroslav Přenosil - Stříbro Husova 92“. (Pozn.: Ve dvorním traktu
čp. 92 v Husově ulici později sídlilo komunální čalounictví - bohužel není zachyceno
fotograficky.)
Jak pohlednice (obr. 6) ještě z dob c.k.
dokládá, i živnost zahradnická má v našem městě letitou tradici. Obrázkem č. 7
(z 9. 4. 1989) a záběrem č. 8 pak možno
sledovat změny na ploše jižně od starého
mostu, foto č. 9 (rámcově - před r. 1964)
naopak zabírá část pozemků na severní
straně od inundačního koridoru řečené

obr. 6

komunikace. I zahradnictví bylo v padesátých letech včleněno do komplexu „Komunál“, přičemž příslušné výpěstky bylo
možno zakoupit v prodejně v Benešově
ulici - nejprve snad v přízemních prostorách původního čp. 198, později v jednom
z obchůdků v čp. 147. (Pro zajímavost
dodejme, že tzv. „květinářství“ v oněch

František Samec, listopad 2020

obr. 7

obr. 8
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letech bývávalo spojováno i s prodejem
vstupenek na různé akce - od plesů až
po divadelní představení).

obr. 9

Stříbrský zpravodaj 11/2020

SPOLKOVÝ ŽIVOT
Československo 1960: Země krále Miloslava
Psal se rok 1960 a motokros vstupoval
do svého zlatého věku. Po průkopnických
50. letech se terénní závody motocyklů
na relativně krátkých uzavřených okruzích vyšplhaly v technicky vyspělé Evropě na vrchol diváckého zájmu. V nejúspěšnějších zemích, jako v Anglii, Belgii,
Švédsku nebo Československu patřily motokrosové hvězdy mezi vůbec nejpopulárnější sportovce. Proto by jen málokterý
z početných tuzemských motoristických
příznivců měl problém pochopit, kdyby
někdo naši vlast v roce 1960 nazval „zemí
krále Miloslava“. Hlavním „podezřelým“
pro tuto poctu by okamžitě byl motokrosový závodník Miloslav Souček, tovární jezdec ESO Divišov, rodák ze Stříbra,
a tehdy již zasloužilý mistr sportu.
Mateřská značka Součkovi připravila
pro závodní sezónu roku 1960 nové, výkonnější stroje, s nimiž měl přednostně
vyrazit do seriálu ME ve třídě do 250 ccm
a do závodů Mistrovství Československa.
Přes vylepšení své materiálně-technické
základny si ale fabrická jednička opět musela připadat, že stejně jako v minulosti,
nastupuje do boje v roli biblického Davida vyzvaného hned několika obry Goliáši.
Na domácí, stejně jako na mezinárodní
scéně, tu byla technicky, lidsky a ekono-

micky silnější konkurence v podobě týmů
našich velkých motocyklových producentů ČZ a JAWA. Obdobně těžkými protivníky hlavně na „Evropě“ k tomu byli
reprezentanti západoevropských značek
BSA, Greeves, Husqvarna, Maico...
Připravenému a odvážnému Součkovi
ovšem štěstí přeje, a i když to není zcela
bez komplikací, za řidítky svých 4taktních
strojů ESO se stává skutečným králem Mi-

loslavem a jede si rozhodně pro svoji pyšnou princeznu Krosomilu v podobě nečekané vlády nad motokrosovou sezónou.
Nevykročil přitom zrovna pravou nohou. Po nepříjemném pádu a zranění
zubů ve Velké ceně Švýcarska 3. 4. v Payerne se ale Míla dává rychle do pořádku a za
14 dní na to vítězí v prestižním motokrosu
doma ve Stříbře ve třídách 350 i 500 ccm.
Terén sv. Petra se tehdy jel poprvé na nové
trati vedoucí také přes silnici a po louce
nad klubovnou. Souček zde uvádí do pohybu vítěznou vlnu, ze které se v květnu
stává doslova tsunami.
Tradičně 9. 5. přichází Závod vítězství
na pražském Strahově, kde 80 tisíc diváků
vidí Součkův zlatý hattrick, když potřetí
za sebou vyhrává prestižní vložený závod
třídy 350 ccm. Po dvojitém vítězství před
neskutečnými 100 tisíci diváky v mezinárodní Přerovské rokli přichází slavná
Velká cena Československa 22. 5. v pražské Šárce. Národ žije motokrosem, a tak
80 tisíc fanoušků nadšeně sleduje triumf
české trojice v 1. jízdě. Souček v oblíbené
kostkované košili v její polovině předstihl
dosud vedoucího Vlastimila Válka (ČZ),
z hloubi pole se na 3. místo vytáhl Jaromír
Čížek (JAWA). V 2. jízdě Součka přemůže pouze Angličan Jeff Smith (BSA), tak-

Strahov Stadion
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že zlatý věnec zůstává doma. Vítězného
Mílu Součka na „bednu“ doprovází stříbrný Smith, bronz bere jeho mladý krajan
Dave Bickers (Greeves). Také Velká cena
Polska o týden později potvrzuje výtečnou
Součkovu jarní formu. Po boji mezi našimi a Angličany je konečné pořadí:

1. Bickers, 2. Souček, 3. Válek.
Po jaru má Evropu dobře rozjetou,
ale přes léto se Součkovi tolik nedaří. Z
průběžného 7. místa však Míla útočí v
posledním podniku ME ve Velké ceně
Německa 4. 9. v Leichlingenu. Zlobí ho
motor, zlomí si žebra, ale přesto dojíždí
v obou jízdách hned
za novým šampiónem Bickersem.
Druhý v ME končí
Smith, zisk 6 bodů
z tohoto posledního
závodu posunuje
na výborné 3. místo
právě Součka!
Náš nejlepší reprezentant je krá-

1960 Šárka výřez stadionu, Souček č. 11
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lem sezóny i na domácích tratích. Když jej
ve 4dílném československém šampionátu
nikdo nedokáže porazit, je zcela po zásluze korunován mistrem republiky v kubaturách do 250 a 500 ccm.
Motokrosové Československo leží
u nohou krále Miloslava z Divišova. Populární časopis Květy o Součkovi píše článek,
ve kterém se objevují jeho kariérní statistiky po této sezóně: 69 vítězství, 16 2. míst,
18 3. míst a 10 4. míst. I díky Součkově
práci se 4-taktní terénní motocykly ESO
během několika let dostaly do absolutní
špičky a dobře se prodávají po celé Evropě.

1960 Sedlčany Divišov Květy Souček č. 11

Miroslav Šimek
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1960 Přerov -100 tisíc diváků

Křest knihy nebyl
V pátek 9. října se měl v prostorách
stříbrského muzea uskutečnit křest další,
v pořadí již 13. publikace, o hornické historii stříbrského rudního revíru z pera člena spolku Karla Neubergera. Omlouváme
se všem pozvaným hostům, ale kvůli nám
dobře známé situaci byla akce zrušena.
Autor doufá, že i tato publikace si najde
své čtenáře. Když nic jiného, tak pro některé to může být krásný vánoční dárek.
Kniha je ještě obsáhlejší než ta poslední.
Publikaci můžete získat v městském muzeu, v hornickém spolku u Červené lávky
a u autora osobně. Na závěr by autor rád
poděkoval hlavně sponzorům za podporu
při vydání knihy, jmenovitě Nadaci Landek Ostrava, panu Kohoutovi z Brna, firmě Kermi Stříbro, firmě PRAGIS z Prahy
a dalším drobným podporovatelům. Již
nyní může autor čtenářům sdělit., že je
před dokončením další kniha.
Zdař Bůh
Karel Neuberger
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Ukliďme si Stříbro, aneb aby vrabci i naši draci snadno vyletěli do nebe
Bylo nebylo 😊,  o jedné volné říjnové
mezicovidovské neděle, slovy pátého října, jsme se v brzkých ranních hodinách,
když se slunce začalo prodírat mezi mraky sešli jako Bezpečnostní dobrovolníci
v naší domovské lokalitě základny na
Vojtěchově dole v prostoru za „solárama“
ve Stříbře.
Materiál potřebný k průběhu akce jsme
pilně připravovali v předchozí sobotní
podvečer. Navzdory velmi chladnému
ránu panovala dobrá nálada, ještě před
zahájením samotné akce byl zapálen signální oheň, i ohledem na to, aby bylo kde
se ohřát. Uvařili jsme vodu na kávu i čaj
a netrpělivě vyhlíželi na očekávané účastníky sběru.
Vzhledem k přetrvávající problematické epidemiologické situaci jsme ani zdaleka nepředpokládali nějakou velikou účast.
Naštěstí se všichni zájemci o účast nezalekli a brzy ráno se začali na místě srazu
scházet. V průběhu dopoledne postupně
dorazilo 16 občanů všech věkových kategorií ze Stříbra. Dohromady i s dobrovolníky se akce zúčastnilo 21 osob.
Před zahájením preventivně bezpečnostní akce byla všem účastníkům bezkontaktně změřena tělesná teplota, každý
měl k dispozici roušku, desinfekci a pracovní rukavice pro osobní ochranu.
Po přivítání a úvodním slovu zástupce
hlavního organizátora Vratislava Maňáka, jsme dětským účastníkům řekli pár
slov o našem známém ptáčkovi Vildovi
a o stěhovavém ptactvu. Využili jsme připravené tabule s obrázky.
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Na začátku sběru jsme se rozdělili
do pracovních skupin. Byly vydány i další potřebné pracovní pomůcky a nářadí
a úklid začal 😊.
Našli jsme opravdu mnohé …. velké
množství kabelů, netříděného odpadu,
plastu, několik pneumatik, ostnatý drát,
plechovky, sklo v různých formách - střepů i lahví, a dokonce i plastové nárazníky
z osobních motorových vozidel. Dvě černé skládky jsme zlikvidovali, jednu začínající nafotili a info předali příslušným
orgánům. Dohromady bylo nasbíráno
přibližně 500 kg různého materiálu, který
do volné přírody opravdu nepatří.
Děti používaly k dorozumívání mezi
sebou darované píšťalky. Velmi nám to
pomáhalo s jejich lokalizováním :-)
Po skončení samotného sběru následovalo občerstvení (děkujeme starostovi města Stříbra Martinu Záhořovi)
a uspořádání několika her pro děti. Bylo
fajn při práci poslouchat písničky pro nejmenší z repertoáru Martina Feistingera a
zvukové aparatury MěÚ Stříbro.
Odpoledne, po posilnění, začal foukat
silný vítr a drakyáda mohla začít.
Jako odměna byli dětem předáni draci. Za pomoci zkušených tatínků i maminek byli draci smontováni a připraveni vzlétnout. Ne každý pokus o vzlet byl
úspěšný. Někdo chytil dobrý vítr a jeho
drak se hodiny nesnesl k zemi a někdo
opakovaně bořil draka do pole. Naštěstí
jsme měli mezi sebou několik úspěšných
drakobijců, kteří pomohli vznést do nebe
všechny draky. Ozdobou oblohy byla přes

2 m dlouhá velryba, kterou zkušeně dostal
do oblak Václav Pangrác.
Při drakyádě zahynulo 5 draků, 2 se
pokusili o úlet a jednomu se to bohužel
podařilo.
Na závěr akce byly dětem předány
i další odměny, které zajistilo město Stříbro a MVČR v rámci projektu k bezpečnostnímu dobrovolnictví 2020. Všichni
byli velmi spokojeni a vlastně se nikomu nechtělo domů. Někteří však museli
do práce a nejmenší účastník spát.
Doufám, že tato úklidová drakyáda nebyla poslední a za rok se znovu sejdeme.
Jana Miltová
(koordinátorka BD a této akce)
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Z NAŠICH ŠKOL A ŠKOLIČEK
Z terénní lukostřelby máme mistryně republiky a další medailová umístění
Se závěrem léta a příchodem podzimu
se přihlásila o slovo terénní lukostřelba.
Ta spočívá ve střelbě na terče rozmístěné
v měnících se - známých i neznámých vzdálenostech v různě členitém terénu.
Na střelce klade vysoké nároky, protože
k úspěchu v proměnlivých podmínkách
vede pouze spojení fyzické kondice, techniky střelby i dobré práce „hlavou“.
V sobotu 26. září 2020 se v Plzni uskutečnilo žákovské mistrovství ČR v této disciplíně. Závodu se zúčastnili také zástupci
klubu Lukostřelci Českého lesa, kteří tradičně soutěží v divizi holý luk. Stříbrská
tréninková skupina se připravuje v zájmových útvarech DDM Stříbro pod vedením
Mgr. Romana Mužíka. A zatímco většina
lidí ze Stříbra je zvyklá jezdit do Plzně
maximálně tak pro boty a na podobné nákupy, naše mladé lukostřelkyně si
na Doubravku dojely pro medaile a titul
mistryň republiky!
Největšího úspěchu dosáhlo družstvo
ve složení Anežka Šimková, Kristýna Mužíková a Markéta Andrlová, které zvítězilo
v kategorii smíšených týmů starších žáků.
Děvčata tím získala titul mistr České republiky v terénní lukostřelbě družstev.
Na plzeňském MČR se závodnice
ze Stříbra neztratily ani v hodnocení jednotlivců. Ba naopak, zářily! V mladších žákyních vybojovala mistrovské stříbro Anežka Šimková a 4. pozici obsadila Barbora
Záhořová. Mezi staršími žákyněmi „cinkla“
medaile za 2. místo Kristýně Mužíkové.

Radost ze skvělých výsledků může ještě
umocňovat skutečnost, že lukostřelecký
šampionát provázela přísná protikoronavirová opatření a hlavně nepřející počasí. Celodenní pohyb po parku v Potoční
ve vydatném dešti, chladu a větru rozhodně nebyl procházkou růžovou zahradou.
O týden později mohli stříbrští lukostřelci zvolat medailovou výzvu: Kozlíku, otřes se! Mistrovství ČR v terénní
lukostřelbě se totiž přesunulo na pohádkový zámek Kozel, kde čekal vrchol sezóny
na dorostence a dospělé. A výzva Stříbr-

ských k výdeji cenných kovů byla vyslyšena!
Mezi kadety sice Ondřej Novák
o pouhé 3 body nepostoupil do semifinále
a obsadil konečné 5. místo, ale v soutěži
juniorek si v kvalifikační části stříbrská
děvčata vylepšila maximální osobní nástřely a postoupila do závěrečných bojů.
V nich pak byla úspěšnější Klára Mužíková a získala bronzovou medaili. Její týmová kolegyně Tereza Dischingerová skončila na 4. příčce.
Miroslav Šimek

Juniorky: zleva Filipová, Hüllerová, Kl. Mužíková, Dischingerová

Starší žákyně družstva: zleva Andrlová, Kr. Mužíková, Šimková
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Davidík přepisoval národní rekordy
Tři české národní rekordy na kontě Jakuba Davidíka, stříbrné medaile z
mistrovských šampionátů na krku Štěpána Trávníčka, Adama Fliegela a spousta
osobních rekordů!!!
Touto větou by se dalo shrnout posledních pár závodních týdnů atletického klubu TJ Baník Stříbro.
27. 8. se konala Velká cena města Chebu, kde samozřejmě nemohl chybět ani
Jakub Davidík. Závod na 1000 m suverénně ovládl a k tomu všemu časem 2:22,48
vytvořil nový národní rekord juniorů.

Neuběhly ani dva týdny a o Kubovi už
opět věděla celá česká atletika, a nejen ta!
8. září startoval Davidík na Zlaté tretře
v Ostravě, kde předvedl na trati 800 m
něco neskutečného - 32 let starý rekord
dokázal pokořit o téměř celou vteřinu,
když proběhl cílem v čase 1:46,67 min.
Aby toho nebylo málo, tento čas znamená
3. nejlepší juniorský čas světa!
Kubovi chyběl už jen juniorský rekord
na trati 1 500 m, a tak odjel poměřit své
síly na Kladno se zahraničními běžci. Vše
se povedlo tak, jak mělo a skvělý Jakub
Davidík si připsal nejrychlejší juniorský
čas za posledních 30 let v České republice.
Hodnota nového rekordu je nyní 3:40,73
min.
Kuba už má na svém kontě 9. národních rekordů, z toho právě 3 dokázal zís-
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kat během jednoho měsíce!
O tom, že se pod vedením trenéra Alexandra Matulky rodí úspěšní běžci, svědčí i stříbrná medaile Štěpána Trávníčka
z MČR juniorů a dorostenců. Trávníček
na trati 800 m zaběhl kvalitní čas 1:54,38
min a za zlatou medailí zaostal pouze
o 0,44 s. Štěpán měl zaběhnutý limit
na Mistrovství Evropy právě na této trati, bohužel k momentální situaci se ME
nekonalo, ale pevně věříme, že se podobných úspěchů dočkáme i v dalších letech.
Dalším juniorem, který se v Ostravě
představil byl Tomáš Všetička. V závodě
na 100 m si zaběhl čas 11.67 s. Jedinou
dorostenkou hájící barvy Baníku byla Denisa Hrušková, která se představila hned
ve 3 disciplínách. Nejlépe se Denise vedlo
ve vrhu koulí, kde obsadila krásné 5. místo výkonem 13,02 m. V její hlavní disciplíně, hodu diskem, bohužel zapsala dva
křížky a poslední pokus jí stačil na celkové
9. místo. V hodu kladivem obsadila místo
desáté.
Posledním úspěšným medailistou
z MČR byl Adam Fliegel. 20. září se
na mistrovském šampionátu žactva
v Třinci představil ve vrhu koulí a výkonem 15.07 m dosáhl na stříbrnou medaili.
Během půl roku dokázal společně se svou
trenérkou Kamilou Všetičkovou vylepšit
své maximum o 1,62 m.
Dalším zúčastněným byl sprinter Miroslav Houžvička, kterého bylo možné sledovat v závodě na 60 m (7.52 s) a 150 m,
kde si zaběhl nový osobní rekord (18.01 s)
a obsadil tak celkové 15. místo.
V kategorii žákyň reprezentovala Baník
ve sprintech Adéla Košátková v závodě
na 60 m (8.09 s) a 300 m (43.35 s). Bohužel jedna z favoritek, Tereza Záhořová,
na start sprinterských disciplín kvůli zranění nenastoupila, o to více se těší na halové závody, kde ukáže vše, co v ní dřímá.
Úspěšné byly také překážkářky v závodě na 200 m př., Hana Kozlová doběhla 4.
ve svém rozběhu s časem 30.49 s, Viktorie Ulčová 6. v čase 31.05 s. Viktorie, svěřenkyně trenérky Veroniky Matulkové, se
představila také ve výšce, ze které si odnáší
celkové 18. místo.
Běžkyně Tereza Burlová startovala v závodě na 800 m, kde si zaběhla nový osobní rekord (2:22,12 min), bohužel finále jí

uteklo o pouhé 2 desetiny. Na trati 1500 m
si pro celkové 16. místo doběhla Barbora
Nováková časem 5:47,60 min.
Zástupce jsme měli i v dlouhých bězích s překážkami. Michal Pergler doběhl
v závodě na 1500 m překážek na celkovém
6. místě v čase 4:42.12 min. Jeho oddílový
kolega Jiří Špiroch startoval ve stejné disciplíně a díky novému vylepšenému osobnímu rekordu 4:44,27 min obsadil celkové
8. místo. Posledním běžcem byl Václav
Steinbrücker, který reprezentoval Baník
v běhu na 3 000 m. V novém vylepšeném
maximu (11:24,83 min) si doběhl pro celkové 15. místo.
V posledním závodě štafet 4 x 300 m
jsme startovali v kategorii žákyň i žáků.
Štafeta ve složení Ulčová, Kozlová, Burlová, Košátková vylepšila svůj loňský čas
téměř o 5 vteřin (2:55,50 min) a zasloužila se tak o celkové 13. místo. Štafeta
chlapců ve složení Houžvička, Špiroch,
Fliegel, Pergler obsadila celkové 10. místo
a vylepšila také svůj loňský čas, tentokrát
o 11 vteřin (2:38,74 min).
Výsledky svědčí o tom, že stříbrská atletika ukrývá spoustu talentů, o kterých
v budoucnu ještě mnoho uslyšíme.
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Mladí atleti se představili v Bílině
Před více než měsícem proběhlo
ve Stříbře finále družstev staršího žactva,
ve kterém družstvo starších žákyň obsadilo skvělé 3. místo a chlapci vybojovali
místo druhé, které jim zajistilo postup
na Mistrovství Čech družstev v Bílině
26. 9. 2020.
I přes nepříznivé počasí družstvo starších žáků předvedlo v Bílině velmi kvalitní
výkony.
Celá řada stříbrských atletů se představila v hodu kladivem, kde se nejlépe
vedlo Adamu Fliegelovi, který v novém
osobním rekordu (33,93 m) závod vyhrál.
2. místo patřilo také Stříbru, konkrétně
Martinu Záhořovi (29,25 m). Za branami
finále zůstali Ondřej Honzík (21,41 m)
a Václav Steinbrücker (20,96 m).

Další vrhačskou disciplínou byl vrh
koulí, kterou také ovládl Adam Fliegel
výkonem 13.70 m. Své maximum zde posunul Martin Záhoř (10,26 m) či Tomáš
Königsmark (9,93 m).
Jediným sprinterem, který se představil
na trati 60 m byl Miroslav Houžvička, který i přes nepřízeň počasí běžel velmi kvalitní čas 7.55 sec a zajistil tak týmu cenné
body. Miroslav startoval také v závodě
na 150 m, kde doběhl časem 18. 63 sec.
Na dvojnásobné trati jsme měli jediného
zástupce, Ondřeje Honzíka, který cílem
proběhl v čase 42.46 sec.
Spoustu bodů Baník získal především
v delších bězích. Závod na 3 km ovládl Jiří
Špiroch (10:04.42 min), 3. místo obsadil
Jakub Souček (10:15.71 min) a posledním

bodujícím byl Adam März, pro kterého
čas 11:44.60 min znamenal velký posun
osobního maxima. S poloviční tratí si
ze všech startujících nejlépe poradil Michal Pergler, který zvítězil časem 4:32.52
min. Krásný čas zaběhl také teprve mladší žák Ondřej Špiroch (5:15.20 min).
Na start 800 m se postavili dva naši závodníci, Viktor Komac (2:19.04 min) a Nick
Mähler (2:33.94 min). Václav Steinbrücker, který startoval v závodě na 1500 m
překážek, vybojoval 7. místo a 4 body.
Největším překvapením byl Ondřej
Petrovič. Ondra nastoupil na start závodu
3 000 m chůze a v novém osobním rekordu (19:04.75 min), který vylepšil téměř
o 2 minuty, si došel pro celkové 3. místo.
Poslední disciplínou byly štafety
na 4x60 m a 4x300 m. Kratší štafeta
ve složení Pergler, Komas, Špiroch, Souček doběhla ve svém rozběhu 5. Štafeta B
ve složení Petrovič, März, Špiroch, Vosyka byla bohužel diskvalifikována. Ve štafetě na 4x300 m se žákům dařilo o něco
lépe. Štafeta A (Špiroch, Pergler, Komac,
Houžvička) proběhla cílem na 2. místě
a zajistila tak zisk 9 bodů. Štafeta B ve složení März, Mähler, Špiroch, Souček doběhla do cíle v čase 3:17.14 min.
Družstvo chlapců dokázalo mezi 11
kluby obsadit krásné 5. místo!
Poslední závody sezóny hodnotí jak
samotní atleti, tak trenéři velmi kladně
a už se těší na zimní přípravu a následující
halovou sezónu. Bude se na co dívat!

a blízkého rybníka. Nasbírané odpadky
následně vytřídili do sběrných nádob určených pro recyklaci. Další plánovanou
akcí školy, zaměřenou na environmentální výchovu, je projekt:"72 hodin", který se

uskutečnil v říjnu. Není nám totiž lhostejné, v jakém žijeme prostředí, a proto se ho
snažíme chránit.
Koordinátorka EVVO,
Mgr. Jaroslava Londová

Ukliďme si Česko
Již tradicí se stalo zapojení žáků ZŠ Revoluční do projektu zaměřeného na ochranu životního prostředí "Ukliďme Česko."
Žáci prvního i druhého stupně se vydali
se svými vyučujícími uklidit okolí školy
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Erasmusdays 2020 v ZŠ Stříbro, Revoluční 1431
Covid-19 nám znemožnil uskutečnění plánovaného projektového dne v rámci akce Erasmusdays 2020. Přesto jsme se do
akce dne 16. 10. 2020 zapojili. Program byl upraven tak, aby
odpovídal protiepidemickým opatřením, a probíhal odděleně v jednotlivých třídách. V první části byl promítnut dokumentární film reflektující ukončený projekt věnovaný volnočasovým aktivitám. V druhé části byl oficiálně zahájen nový
projekt s názvem „Příručka pro aktivní ochranu životního
prostředí“. Účastníci byli seznámeni s plány, úkoly a cíli projektu. První žákovskou aktivitou byl připravený pracovní list
na téma Recyklace.

Multimediální učebna v ZŠ Stříbro, Mánesova 485
Počátkem října byla u nás v ZŠ Mánesova uvedena do provozu nová odborná
učebna díky úspěšnému projektu z Výzvy MAS Český Západ, z. s., zaměřené
na specializované učebny pro výuku tzv.
klíčových kompetencí (komunikace v
cizím jazyce, digitální technologie …)
v oblasti podpory IROP, Strategie CLLD,
v aktivitě Infrastruktura základních škol.

Poskytovatelem dotace ve výši zhruba
1,2 milionu Kč je ministerstvo pro místní rozvoj a díky ní mohlo být pořízeno 20
pracovních stolů s ICT vybavením, interaktivní tabule s dataprojektorem, 24 pracovních míst jazykové laboratoře a další
drobný nábytek.
Učebna se nachází v přístavbě, v prostoru nad bývalou uhelnou kotelnou, kde

doplnila další dvě učebny, které byly renovovány před 8 lety v rámci projektu Technika ve škole. Nová multimediální učebna
tedy bude sloužit zejména pro výuku cizích jazyků a informatiky a bude využívána každý den v rozsahu 5 - 6 vyučovacích
hodin.
					
		 Mgr. V. Peteřík, ředitel

Projekt

MULTIMEDIÁLNÍ UČEBNA V ZŠ MÁNESOVA,
STŘÍBRO
je spolufinancován Evropskou unií.

Vybavení učebny novým nábytkem, novými PC a dalšími pomůckami pro zkvalitnění výuky

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program
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51. promenádní koncert
Dechový soubor Základní umělecké
školy Stříbro – Zlatíčka pod vedením nového dirigenta Daniela Baxy a s novým
repertoárem ukončil v neděli 27. září
2020 11. ročník promenádních koncertů
ve Stříbře a zároveň zahájil druhou pade-

sátku této tradiční akce. Několik desítek
posluchačů z řad rodičů i veřejnosti ocenilo vysokou kvalitu a moc hezký umělecký projev souboru. Přítomen byl zakladatel koncertů senátor Miroslav Nenutil
a místostarosta města Stříbra Karel Lukeš.

Promenádní koncerty pořádá Základní
umělecká škola Stříbro za finanční podpory města Stříbra. 52. koncert je plánován
na květen příštího roku.
Bc. František Kratochvíl,
ředitel ZUŠ Stříbro

Historie dechového souboru ZUŠ Stříbro
Dechový soubor Lidové školy umění
ve Stříbře založil v roce 1971 učitel Hubert
Täuber, aby už brzy na to malí muzikanti
vystupovali na různých akcích ve městě.
Později mu pomáhal učitel Milan Bačík,
který potom na krátkou dobu vedení souboru převzal.
V roce 1985 se stal vedoucím dechového souboru učitel František Kratochvíl.
Ten si jako spolupracovníka zvolil učitele
Miloše Matějku. V roce 1993 byl do vedení souboru přizván ještě hudební režisér,
skladatel a učitel Antonín Bulka, a to dalo
počátek aktivní týmové práci. Jeho úpravy,
aranže a skladby, spolu s několika skladbami učitele Lubomíra Machaly, přinesly
ve druhé polovině 90. let vysokou kvalitu
repertoáru, který byl od počátku tvořen
tradiční českou dechovkou a původními
skladbami, aby posléze přešel i ke klasickým dílům jako například skladbám W.
A. Mozarta, C. Saint - Saense, B. Smetany
a dalších.

Od roku 2000 vystupuje soubor jako
Zlatíčka ze Stříbra a 13 let k němu patřil dívčí pěvecký sbor. Zlatíčka ze Stříbra
slavila úspěchy doma (festivaly ve Stříbře,
Zbiroze, Švihově, Praze na Staroměstském
náměstí nebo ve Valdštejnské zahradě …)
v zahraničí (SRN, Lucembursko…), slyšet
je můžete také v Českém rozhlase Plzeň.
Většina skladeb z tohoto období je zachycena na CD nosičích Vivat Argentum
(1999), Zlatíčka ze Stříbra (2001), Zlatíčka
ze Stříbra live (2002), Hej náš pan orchestr
(2006) a Na tiché řece Mži (2010).
Práci souboru rovněž podporuje zapsaný spolek Zlatíčka ze Stříbra s předsedou
Milanem Žemličkou.
Od roku 1994 pořádá každoročně Základní umělecká škola Stříbro za podpory
města Stříbra a Plzeňského kraje přehlídky orchestrů, kde vždycky dominuje vystoupení domácího dechového souboru
Zlatíčka ze Stříbra. Na poslední přehlíd-

ce v roce 2019 se představil nový soubor
Zlatíčka ze Stříbra live, který vedl bývalý
žák školy, hudebník a učitel ZUŠ Stříbro
Daniel Baxa. Od května do září 2020 učitel Daniel Baxa spolu s učitelem Milošem
Matějkou a s hudebníky intenzivně pracovali a vznikl úplně nový dechový soubor
Základní umělecké školy Stříbro Zlatíčka ze Stříbra, který se už velmi úspěšně
představil s novým repertoárem 10. září
ve Valdštejnské zahradě v Senátu v Praze
a 27. 9. na 51. promenádním koncertě
ve Stříbře.
Až si budeme příští rok připomínat
50 let existence dechového souboru hudební školy ve Stříbře, s radostí řekneme,
že úspěšná činnost Zlatíček ze Stříbra je
do dalších let zajištěna.
Bc. František Kratochvíl,
ředitel ZUŠ Stříbro
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Knihovnice doporučují
Život na špičkách – Hana Skálová, Daria Klimentová
Česká baletní ikona, které tleskala královna Alžběta i celá královská rodina.
Rozhovor s Dariou Klimentovou, českou baletkou s ohromující kariérou. 18 let působila jako primabalerína
- první sólistka - v Anglickém národním baletu. Pro své kariérní úspěchy a ocenění ji lze považovat za naši
nejvýznamnější baletku ve světovém měřítku. Dnes vyučuje na Královské baletní škole v Londýně a fotografuje, zejména prostředí světové baletní scény.

Hvězdy na cestě – Karin Krajčo Babinská
Každý má svůj příběh, jen ho nikdy nevidíme celý.
V minulosti stárnoucího slavného herce Igora a jeho dcery, úspěšné spisovatelky Vandy, se skrývá tragédie,
která navždy změnila jejich životy. Po letech odcizení se setkávají na Krétě, aby tu splnili jedno poslední přání.
Podaří se jim během společných dnů ustát řadu vypjatých situací a najít k sobě ztracenou cestu? Emotivní
vyprávění o vině a odpuštění vás spolu s hrdiny dovede k jasnému poselství: Každý má svůj příběh, jen ho
nikdy nevidíme celý.

Zážitky z karantény – Halina Pawlowská
I když se svět do pekel řítí, tak lze pořád šťastně žíti!
Co si počala Halina Pawlowská, když ji koronavirová karanténa na tři měsíce uvěznila v jedné domácnosti
s dcerou, zetěm, vnukem, přítelem, tchyní, synem, sestřenicí a dvěma psy? Začala si vést deník o tom, jak bez
úhony přežít i situace, které jsou na zabití!

Kdo roste v parku? – Kateryna Michalicyna
Naučte se s dětmi rozeznávat nejznámější parkové stromy v příběhu malého semenáčku, který hledá svou
rodinu.
Jednoho dne vykoukl ze země malý zelenkavý semenáček. V údivu si prohlíží vysoké stromy kolem sebe. Kým
asi budu, až vyrostu, ptá se. Snad břízou, dubem, nebo kaštanem? Každý strom v parku mu o sobě vypráví
spoustu zajímavých věcí, ale semenáček se nejspíš žádnému z nich nepodobá. Nebo přece jen ano?
Krátký příběh o důležitých věcech: o hledání sama sebe, o podobnosti a odlišnosti a o tom, že je důležité mít
někoho blízkého, kdo se vám aspoň v něčem podobá.
Milá obrázková knížka naučí děti rozeznávat jedenáct nejobvyklejších stromů. Díky dojemnému příběhu
a půvabným ilustracím si snadno zapamatují, jak stromy vypadají, jakou mají kůru, plody, listy a květy, zkrátka
to, čím je každý z nich jedinečný.
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VZPOMÍNKA

VZPOMÍNKA
V listopadu uplyne

Dne 13. 11. 2020

105 let a 100 let

to bude 5 let,
kdy nás opustila

od narození našich rodičů

Karla a Anděli
Duchkových

paní
Jaroslava Suchelová

ze Stříbra.

ze Stříbra.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.

Ve Stříbře prožili převážnou část svého života.
Kdo jste je znali,
vzpomeňte s námi.
Dcery Zdeňka, Jiřina
a Anděla s rodinami

Poděkování

Dne 2. 10. 2020 jsem ve večerních hodinách utrpěl na schodech ZŠ Gagarinova úraz. Jako první mně přiběhl na pomoc
pan Marek HAVLÍK a vzápětí pan David ŠPETA. První pomoc mně podle mého úsudku poskytli odborně.
								
Oběma srdečně děkuji.
Ján Považanec

PRODEJ SLEPIČEK
Červený Hrádek prodává slepičky
typu Tetra hnědá, Dominant všechny bavy,
Green Shell-typu Araukana
a Dark Shell-typu Maranska.

Revize - Montáže
Elektroinstalace
Hromosvody

Stáří 15- 19 týdnů

Václav RUBÁŠ

Cena 169 - 229,- Kč/ ks
Prodej: 8.11. 2020
Stříbro - naproti čerp st. MOL - 15.25 hod.

Výkup králičích kožek - cena dle poptávky.
Informace:
Po-Pá 9 - 16 hod.
tel.: 601 576 270
728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz
placená inzerce

Kontakt:
+420 702 038 178
E-mail:
vasekr@outlook.com
placená inzerce
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Víteček Černošín opět zkvalitňuje svoje služby
Za značného přispění Plzeňského kraje vylepšilo Středisko
sociálních služeb Víteček Černošín v letošním roce opět prostory pro své klienty - kamarády.
Zásadní rekonstrukcí prošlo 2. nadpodlaží budovy včetně
nalepení vinylových podlah, instalace kuchyňské linky pro vydávání svačinek a obědů a vybavení vestavěným nábytkem pro
ukládání nezbytných pomůcek. Součástí akce bylo i zpevnění
venkovního parkoviště pro auta rodičů i vlastní svozová auta.

vykonávání pracovní činnosti. Služba umožňuje uživatelům žít
v přirozeném rytmu týdne složeném z pracovních dnů a dnů
pracovního volna, připravovat se na uplatnění na trhu práce
a vykonávat smysluplnou činnost.

Navíc se rostoucímu počtu klientů musí přizpůsobovat
i Víteček. Proto byla zahájena přestavba nevyužívané garáže
na venkovní dílnu, v níž mohou klienti pod dohledem odborně
vzdělaného personálu provádět „špinavější“ činnost- výrobujednoduchých výrobků ze dřeva a kovů, práci s keramikou, zahradnickou přípravu sazenic, jednoduché základní zpracování ovoce apod. Součástí rozšiřování venkovních pracovních prostor
pro klienty sociálně terapeutických dílen a současně výchovou
vstřícného vztahu k přírodě je i pořízení a instalace skleníku,
v němž budou mít klienti možnost nejen si předpěstovat jarní
sazenice pro následnou venkovní výsadbu, ale prodloužením
vegetační doby si v něm mohou vypěstovat i vlastní zeleninu a
získat tak praktickou zkušenost s jednoduchými zahradnickými
pracemi. Vybudují si tím vztah k přírodě, k půdě a budou mít
radost z vlastnoručně vykonané práce. Kvůli omezené obratnosti klientů byl vybrán skleník s plastovým opláštěním, který
zabrání případnému poranění při jeho náhodném poškození.

Druhou investiční
akcí opět za významné podpory Plzeňského kraje je rozšíření
prostor pro sociálně terapeutické dílny. Sociálně terapeutické dílny
jsou poskytovány osobám se sníženou soběstačností v produktivním věku, resp. osobám
po ukončení povinné
školní docházky, které
nejsou v danou chvíli
umístitelné na otevřeném ani chráněném
trhu práce, ale které
mají předpoklady pro

22

Na některých přípravných a jednodušších pracích se podle
svých možností podíleli i samotní klienti - kamarádi a není potřeba zdůrazňovat, že z toho měli nefalšovanou radost.
Děkujeme za podporu - moc si toho vážíme.
Za pracovníky střediska Víteček
Jiří Kalista

Stříbrský zpravodaj 11/2020
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Realitní kancelář RVA
Pobočka Stříbro, Dostojevského 189
Telefon: 724 249 276

Byt 3+1, Stříbro, 80 m2, Palackého ul.
1.990.000,- Kč (Prodáno)

RD se stodolou a zahradou, Pytlov
2.000.000,- Kč

Byt 1+1, Nýřany, Revoluční
1.550.000,- Kč (Rezervováno)

Byt 2+1+L+garáž, Kladruby
1.250.000,- Kč (Prodáno)

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

2

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

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

Chata u Dolního Hradiště, pozemek 306 m2
700.000,- Kč

WWW.REALITYKUBINCOVA.CZ
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HARVILLA – REALITY s.r.o.
Váš dlouholetý partner na trhu s nemovitostmi
SÍDLO:
POBOČKY:

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

Rodinný dům Hněvnice, okr. TC

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

Stav. parcely Nýřany - Kamenný Újezd

Rodinný dům Vranov u Stř.

RD (chalupa) Holostřevy

RD (chalupa) Olešovice

Rodinný dům Prostiboř

Byt 2+KK Stříbro,Plzeňská ul.

Byt 2+1 Stříbro, Plzeňská ul.

3+1+L+G Stříbro, Mánesova

Stav. poz. Stříbro, Plzeňská

Cena: 1.990.000,- Kč Cena: 2.990.000,- Kč Cena: 3.290.000,- Kč Cena: 1.690.000,- Kč

Cena: 740.000,- Kč

Cena: 1.190.000,- Kč Cena: 1.990.000,- Kč

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
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SOUHRN AKCÍ NA LISTOPAD 2020
Omezení hromadných akcí
V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona
č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví
v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový
stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový
zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto
ve smyslu ustanovení § 5 písm. b) až e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona vláda s účinností ode dne 14. října 2020
od 00:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod.
Zakazuje hromadné akce konané v počtu vyšším než 6 osob ve vnitřních prostorech staveb nebo ve vnějších prostorech, nejde-li o členy domácnosti, koncerty a jiná hudební, divadelní, filmová a jiná umělecká představení včetně
cirkusů a varieté.
DOJDE-LI KE ZRUŠENÍ NOUZOVÉHO STAVU PO 3. 11. 2020,
BUDEME VÁS INFORMOVAT NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH O KONÁNÍ PŘÍPADNÝCH AKCÍ.
Děkujeme za pochopení.

Lesy města Stříbra s.r.o. NABÍZEJÍ PALIVOVÉ DŘÍVÍ:
Palivové dřevo štípané, sypané - smrk, borovice 			

650 Kč/prm

Palivové dřevo štípané, rovnané - smrk, borovice 			

800 Kč/prm

Palivové dřevo krácené (špalíčky), sypané - smrk, borovice 		

500 Kč/prm

Rovnané dřevo 2 - metrovky 						

280 Kč/prm

KONTAKT: 374 622 504
Uzávěrka dalšího čísla je 15. 11. 2020
Příspěvky zasílejte na zpravodaj.stribro@seznam.cz
Omlouváme se těm, jejichž příspěvky se už do zpravodaje nevešly, není možné všechny zařadit.

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