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MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
mám znovu tu milou možnost informovat
Vás o dění ve městě a na radnici.
Vypadá to, že se blýská na lepší časy,
a napovídá tomu ukončení nouzového
stavu k 12. 4. 2021. Vláda ČR plánuje
na základě epidemiologické situace
postupné rozvolnění, vybrané věkové
kategorie dětí již mohou chodit do škol
a školek. Nemohu to tvrdit s určitostí, protože tento příspěvek píši ještě v dubnu, ale
od 26. 4. 2021 dojde možná k dalším úpravám nejen v počtu dětí do škol, ale možná
se otevřou vybrané služby i některé další
obchody. To neznamená, že můžeme ztratit bdělost a myslet si, že je vše za námi.
Opatrnost, osobní hygiena a dodržování
„antivirových pravidel“ bude dále namístě. Věřím, že to ještě vydržíme a společně
zvládneme. Cíl stojí za to. Situaci by mělo
podpořit i značné zintenzivnění očkování
u vybraných kategorií občanů. Hejtmanka
Plzeňského kraje na jednání zastupitelstva
19. 4. 2021 seznámila všechny přítomné
s dodávkami vakcín, které budou distribuovány přes očkovací centra a praktické lékaře. Pokud vše půjde jak nám bylo
nastíněno, věřím, že zásadní část občanů
Plzeňského kraje by mohla být naočkována do 2 měsíců. Uvidíme.
Nyní Vás chci seznámit se stěžejními
akcemi města, které budou v letošním
roce probíhat, nebo již probíhají. Do konce 8/2021 má být dokončena infrastruktura pro RD v lokalitě Za Stadionem. Již
nyní někteří stavebníci, kteří mají přístup
ke svým parcelám, zahájili stavební činnost. Pokračují stavební práce na propojovací komunikaci od náměstí, přes Svatováclavskou lávku, k TJ Baník Stříbro.
Součástí komunikace je i veřejné osvětlení
a kamerový systém, který bude bdít nad
situací a bezpečím občanů. Předali jsme
2 nové stavby provádějícím firmám. Jedná
se o budovu městské polikliniky a DDM.
Poliklinika dostane novou fasádu, dojde
k zateplení budovy, opravě střešního pláště a k částečné úpravě okolí a vstupu, např.
do lékárny - cena cca 15 mil. Kč. V případě DDM se jedná o rozsáhlou opravu
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napadeného krovu, opravu střešního pláště a půdní vestavbu nových učeben, které
by měly sloužit našim dětem. Dokončení
je plánováno do termínu 12/2021, cena
16 mil. Kč. Nadále probíhají stavební
úpravy veřejného prostranství kolem ZUŠ
ve Stříbře - cílem této akce je vybudování
prostoru pro naše mladé umělce, kteří by
ve venkovním prostoru, za účasti diváků,
mohli prezentovat své pokroky. Je vypsána soutěž na dodavatele, který by nám
opravil propojovací schodiště z ul. Jiřího
z Poděbrad do ul. Plzeňská (cca 6 mil.
Kč). Proběhlo předání kostela Nanebevzetí Panny Marie, kde budou pokračovat
úpravy v interiéru. Jedná se o nové schodiště na již opravený kůr a také o zhotovení nového zábradlí. V Husově ul. SMMS
provede osazení citybloků, které vymezí
chodník a zabrání nepovolenému parkování. Cílem je zajistit průchod pro pěší
a jejich bezpečnost do doby, než bude celá
komunikace opravena.
V oblasti Těchlovic započaly stavební
práce na protipovodňových opatřeních.
Vzniknou zde nové poldry, polní cesty,
zlepší se prostupnost oblastí pro občany
města. Hlavním cílem je ochránit město
před následky masivních srážek.
Město připravuje další projekty, které
by v příštím roce chtělo realizovat. Kromě již několikrát zmiňovaného bazénu
by se mělo v příštím roce zrealizovat několik významných akcí. Přestavba bývalého internátu v ul. Revoluční na 16 bj.,
započetí opravy bývalé hasičské zbrojnice
na náměstí a oprava povrchů ul. Plzeňská od náměstí po čerpací stanici MOL.
Poslední akce je součástí velkého projektu,
který zahrnuje např. i úpravy ul. Ruská.
Město zahájilo projekční práce pro opravy
mostní brány a Kostelika sv. Petra. Pracujeme též na projektových dokumentacích
parkovišť a opravách dalších komunikací
v rámci města.
Věnujeme se též přípravám některých
kulturních akcí, byť jsme si vědomi, že
vše závisí na stavu a rozsahu pandemie
covid-19. Je pravdou, že zvažujeme akce
od termínu 7/2021. To znamená, že s nej-

větší pravděpodobností městské slavnosti
v červnu nebudou. O prázdninách by se
mohly konat menší kulturní akce a projekty. Pokud situace dovolí, v září bychom
se s Vámi chtěli setkat na náměstí. MKS
nelení a kromě knihovny je Vám nyní
k dispozici i „knihobudka“ ve Lhotě
u Stříbra.
Zasáhla nás také smutná zpráva. Bohužel nás navždy opustila paní Hana Štollová, člověk, který žil pro město a podporoval naše město. Její sbírky oblečení, šperků
a flakónků od parfémů byly vždy ozdobou
výstavních síní města. Moc děkuji za její
činnost i tímto způsobem, byť jsem tuto
možnost využil vždy, když jsme se osobně potkali. Její úsměv nám bude chybět.
Upřímnou soustrast všem pozůstalým.
Mám pro Vás možná i radostnou zprávu. Vedení města Stříbra rozhodlo o kompletní obnově činnosti městského úřadu,
takže jsme zde všichni pro Vás a v plné
síle.
Naše školy a školky pracují v rámci
pravidel, zatím bez větších obtíží. Vyrovnaly se i s povinným testováním, kde nebyly shledány žádné významné problémy.
Děkuji za práci odpovědným ředitelům
a pedagogům, ale též děkuji za součinnost
rodičům, kteří i přes některé odmítavé postoje pochopili situaci a ulehčili nám svým
přístupem opětovné zahájení řádné školní
docházky. Vedení města se v souvislosti
s pandemií zabývá myšlenkou zřízení pří-
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městského tábora, kde by o prázdninách
probíhalo doučování dětí, které budou mít
zájem. O této záležitosti nyní komunikujeme s řediteli škol. Budete včas informováni.
Také musím pochválit některé vybrané
činnosti jednotlivců a spolků v této době.
Musím poděkovat panu Maňákovi a paní
Miltové za způsob propagace a činnost
Bezpečnostních dobrovolníků. Cílem
jejich činnosti je prevence kriminality
a porušování veřejného pořádku. Více na
https://dobrovolnictvi-plzenskykraj.cz/

mesto-stribro-bezpecnostni-dobrovolnik/.

a Ekodepon připravujeme projekt sběru
hliníkových obalů.

Chtěl bych se zmínit o aktivitě města,
jejímž cílem je zlepšení třídění odpadů.
Město Stříbro dlouhodobě dotuje likvidaci odpadů. Bohužel, pokud se nesníží objem komunálního odpadu, v rámci nově
schválené legislativy dojde k prudkému
nárůstu ceny. Proto Vás prosíme, třiďte.
Za tříděný odpad dostáváme peníze zpět
do městské pokladny. Začaly s námi spolupracovat i místní firmy, které chápou
odpad jako suroviny. S firmou CANPACK

Závěrem chci moc poděkovat lidem,
kteří se podílejí na boji s pandemií - lékařům, profesionálním i dobrovolným
hasičům, policistům, dobrovolníkům
a mnoha dalším. Děkuji za jejich podporu, nasazení, obětavost a součinnost.
S pozdravem Martin Záhoř,
starosta města Stříbra

Zápis z 24. jednání zastupitelstva města z 24. března 2021
Přítomno bylo 11 zastupitelů.
Starosta na úvod přivítal přítomné. Následovala tradiční protokolární část jednání.
Poté předseda kontrolního výboru Blahoslav Kupec přednesl kontrolu plnění úkolů
s konstatováním, že byly splněny všechny
úkoly, které do tohoto data měly být.
Zastupitelstvo poté
vzalo na vědomí:
Negativní stanovisko odboru životního
prostředí KÚ Plzeňského kraje ve věci vynětí orné půdy ze zem. půd. fondu v rámci
Změny č. 4 Územního plánu s návazností
na plánovanou výstavbu polygonu ve Stříbře.
schválilo:
V bodu majetkoprávní úkony prodej bývalého skladu plynu spolu s pozemky
za cenu 3,5 mil. Kč, a to jedinému zájem-

ci, který se přihlásil do vyhlášené veřejné
dražby.

Poskytnutí dotace Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti.

Vyhrazení si rozhodování ve výhradní
pravomoci Zastupitelstva města Stříbra
v záležitostech bývalých kasáren a ponechat radě města možnost provádět nezbytné právní kroky, které by nesnesly odkladu.

Rozpočtové opatření č. 5, konkrétně navýšení příjmu rozpočtu města o 5.933.630
Kč v kapitole daň z příjmu.

Udělení souhlasu se záměrem stavby
„Obchodního centra Stříbro, tř. 5 května,
Stříbro“ s podmínkou vybudování chodníku od budovy Policie ČR ke vjezdu Bydlení U Věže.
Revokaci všech dříve přijatých usnesení
ve věci postupu ohledně městského opevnění, s tím, že v budoucnu bude každá žádost vlastníků hradeb o předání majetku
do vlastnictví města posuzována samostatně s ohledem na cíle města a ochranu
městské památky.

Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021
o místním poplatku z pobytu. Upraven byl
předmět poplatku a částka, která je nyní
30 Kč na den a ubytovaného.
Neschválilo:
Dva předložené záměry prodeje pozemků
u rekreačních objektů v Máchově údolí
a Jezercích.
Dodatek č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní mezi městem Stříbrem
a CTPark Stříbro, s. r. o.
Marcela Nováková a David Blažek

Těchlovice: poldr místo polygonu
Na úřední desce MÚ Stříbro bylo
v únoru zveřejněno nenápadné oznámení
od Státního pozemkového úřadu (SPÚ)
nadepsané Protipovodňové opatření Těchlovice u Stříbra. Strohé úřední formulace plné zkratek, čísel jednacích a čísel
pozemků byly zakončeny zvýrazněnou
větou, sdělující, že „v současné době probíhá příprava zadávacího řízení na realiza-

ci stavby s předpokladem zahájení stavby
v červnu 2021“. Za téměř šifrovaným dopisem se skrývá dobrá zpráva, jak uvidíte
z následujícího překladu do češtiny.
SPÚ tímto sdělením veřejnosti odhalil,
že během nejbližších měsíců zahájí dlouho plánovanou a připravovanou stavbu,
ke které od zainteresovaných orgánů města Stříbra opakovaně dostával souhlasná

stanoviska. Na velkém poli mezi kasárnami a Těchlovicemi se sice původně uvažovalo také o zkušebním automobilovém
polygonu, nakonec zde ale vyroste soustava protipovodňových opatření chránících
vnitřní území města. Již v roce 2009 bylo
definitivně rozhodnuto, že je nutné připravit se na velkou vodu, která by mohla vzniknout, pokud by průtrž mračen
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spadla na tuto oblast okolo pramene Těchlovického potoka. Ten vyvěrá na úbočí
Otročínského vrchu svažujícím se k vesnici, a potom mělkým údolím svádí vodu
ke Stříbru. Zde napájí mimo jiné tzv.
Mlékárenský rybník, aby pak pokračoval
údolím pod Alešovou ulicí přes bývalý
„Svinčák“ do parku a Mže.
Nyní se konečně dočkáme staveb, kte-

ré vedení města Stříbra vždy podporovalo
nejen kvůli protipovodňové ochraně, ale
i jejich souladu s bojem proti suchu či
požadavkům lidí na prostupnost krajiny.
U pramene potoka vznikne retenční nádrž obklopená zelení biocentra, níže
v údolí pod vesnicí bude suchý poldr.
Po desítky let zatrubněný potok bude
odkryt a „zpřírodněn“ biokoridorem.

A nakonec pro řadu místních to nejlepší
- po obou hrázích povedou obnovené cesty od Těchlovic směrem ke Stříbru.
V únoru to byla možná drobná zpráva pro SPÚ, ale velká novina pro Stříbro.
K zajímavému tématu bychom rádi přinesli více podrobností příště.
Text a foto: Miroslav Šimek

Jak jsme se v roce 2020 podíleli na ochraně životního prostředí?
Díky svým obyvatelům se Město Stříbro může v roce 2020
pochlubit sběrem starého elektra určeného ke zpětnému odběru a recyklaci o hmotnosti 56,18 t. Na každého obyvatele
tak připadá 7,26 kg vysloužilých spotřebičů. Byla tím uspořena spotřeba elektřiny a produkce skleníkových plynů, celosvětově omezena těžba ropy a železné rudy, a recyklací se pokryla
i část dodávek mědi nebo hliníku pro průmyslovou výrobu.
Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje Osvědčení o podílu na
zlepšení životního prostředí, které na základě dosažených výsledků vystavil kolektivní systém pro sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů Elektrowin.
Vyplývá z něj, že díky obyvatelům došlo za rok 2020 k úspoře produkce CO2 o 670,44 tun. Víte, kolik smrků pohltí stejné
množství CO2? 258 ks.
Nebylo nutné vytěžit 32 936,40 litrů ropy. Představte si, že
z tohoto množství se pokryje spotřeba pohonných hmot auta
např. na cestu z Prahy do Brna po dálnici D1, a to 1232 krát.
Došlo také k úspoře 339 053,93 kWh energie. Asi stejné množství, jako kdybychom spustili cyklus myčky nádobí
339 054 krát.
Podařilo se recyklovat 32 315,42 kg železa. Toto množství
recyklovaného železa by bylo možné použít pro výrobu 1325
ks nových praček, bez nutnosti těžby železné rudy.
Recyklací vysbíraných spotřebičů se podařilo získat
1 140,60 kg mědi, což by postačilo pro ražbu 202 774 ks 1€
mincí, nebo 1 409,02 kg hliníku, který by stačil na výrobu
93 935 plechovek o objemu 0,33 l.
Data uvedená v tomto článku byla vygenerována 12.03. 2021
12:20 z informačního systému RECOS pro Město Stříbro
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Ing. Roman Tvrzník
předseda představenstva ELEKTROWIN a.s.

12.03.2021
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Společnost CANPACK Czech s.r.o. podporuje recyklaci hliníkových plechovek ve vašem městě
Společnost CANPACK Czech s.r.o. se
snaží být po celou dobu existence nejen
dobrým zaměstnavatelem, ale také dobrým partnerem pro místní komunitu.
Tentokrát jsme navázali další spolupráci s
městem Stříbrem a se společností Ecodepon. Vedení města se do této akce již od
počátku velice aktivně zapojilo, za což jim
touto formou velice děkujeme. Zahájení
rozjezdu projektu na sběr a recyklaci plechovek na území města a v blízkém okolí
by mělo začít v blízké době. Stříbro se tak
zapíše na seznam k dalším městům České
republiky, kde se hliníkové plechovky sbírají a následně recyklují.
Tento nápad vzešel z podnětu našich
zaměstnanců. Velice si vážíme jejich přístupu k přírodě a toho, že dbají o čistotu
svého rodného města.
V centru města Stříbra a blízkém okolí budeme moci najít šedivé kontejnery
s označením „kovové odpady“. Na kontejneru můžete také najít nálepku, která
popisuje, co do kontejneru přesně patří
a co už ne. Z těch nejčastějších věcí můžeme uvést samozřejmě nápojové hliníkové
plechovky nebo kovové plechovky a dózy
od potravin, konzervy, kovové tuby, hřebíky, šroubky, alobal a další drobné kovové
odpady. Do kontejneru patří i větší odpad
jako například kovové trubky, vany, plechy a podobný odpad větších rozměrů.

Zapojte se také do našeho projektu.
Každá recyklovaná plechovka se počítá!
Na závěr pár zajímavostí o hliníku. Málokdo ví, že se hliníku říká hliník proto, že
se vyskytuje v hlíně. Alumen je sloučenina
kamence, z jehož názvu vzniklo latinské
pojmenování Aluminium. Oxid uhelnatý
byl oficiálně poprvé odhalen až v polovině
18. století a až zhruba sto let poté německý
vědec z této sloučeniny vyrobil kov, který
známe v dnešní podobě.
Hliník byl v minulosti dražší než stříbro nebo zlato. Samotný Napoleon III. si
nechával servírovat večeři na hliníkových
talířích.
Hliník je silný, ale lehký. Jeho hmotnost je pouze 1/3 hmotnosti oceli, proto se
25 % hliníku využívá hlavně ve stavebnictví.
Hliník nabízí bezkonkurenční ochranné vlastnosti; dokáže zabránit průchodu
vlhkosti, bakterií, mikroorganismů, svět-

lu, kyslíku a dalších plynů. Z tohoto důvodu se hliníková fólie používá k výrobě
ochranných obalů léčiv.
Pokud jste někdy letěli letadlem
Boeing-747, cestovali jste s 67 tunami hliníku!

MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE
Vážení čtenáři, v tomto čísle měsíčníku si uděláme malou změnu a místo pokračování v rozboru zákona 251/2016 o
některých přestupcích, se podíváme, jaká
oprávnění vlastně strážníci městské policie mají při řešení svých úkolů. Všechna
oprávnění městské policie vycházejí ze zákona 553/1991 Sb. o obecní policii.
První oprávnění strážníka MP vychází z §11 a jedná se o oprávnění požadovat vysvětlení. Zde jsme oprávněni vyzvat
osobu, která může přispět k objasnění
přestupku, aby poskytla potřebné vysvětlení, nebo se ve stanovenou dobu dostavila na určené místo k podání vysvětlení
a nakonec aby předložila doklady nebo
jiné potřebné dokumenty. Strážníci jsou
v tomto případě oprávněni pořídit kopii
daného dokladu.

Následující oprávnění je pak v §12
a jedná se o oprávnění požadovat prokázání totožnosti = poskytnutí jména, příjmení, data narození a bydliště. Strážníci
samozřejmě nemohou požadovat tyto
údaje jen tak po někom, a zákon udává,
že se musí jednat o osobu: 1) vůči, které
je prováděn úkon k plnění úkolů obecní
policie, 2) jedná- li se o osobu podezřelou
ze spáchání trestného činu nebo přestupku, 3) osobu od, které bude požadovat
vysvětlení, 4) osobu odpovídající popisu
osoby hledané policií nebo pohřešované,
5) na žádost jiné osoby, pokud má tato
osoba na věci právní zájem, 6) osobu, která žádá o prokázání totožnosti podle předchozího případu, 7) osobu, která oznamuje podezření z přestupku nebo trestného
činu. Toto je výčet osob, které je strážník

oprávněn vyzvat k prokázání totožnosti,
a tyto osoby jsou povinny těmto výzvám
vyhovět.
§12a se zabývá věcnou a osobní pomocí, dává strážníkům možnost pro splnění
konkrétního úkolu požadovat věcnou
nebo osobní pomoc, jako příklad pomoc
při resuscitaci osoby, nebo zapůjčení mobilního telefonu pro zavolání záchranné
služby. Kdo byl o tuto pomoc požádán,
je povinen ji poskytnout bez zbytečného
odkladu. Samozřejmě, i zde existují výjimky, poskytnutí pomoc může zabránit
státem nebo zákonem uznaná mlčenlivost
nebo plnění jiných zákonných povinností, a samozřejmě může osoba odmítnout
v případě, že by poskytnutím pomoci vystavila sebe nebo osobu blízkou vážnému
ohrožení.
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Další pak máme §13, který dává
strážníkům oprávnění předvést osobu
na Policii ČR. Jedná se o osoby, 1) které
odmítnou vyhovět výzvě strážníka k prokázání totožnosti na místě nebo nejsou
schopny totožnost prokázat. 2) pokud se
při zjišťování totožnosti prokáže, že se jedná o hledanou nebo pohřešovanou osobu,
3) osobu, která i přes opětovnou výzvu
strážníka pokračuje v jednání narušujícím
veřejný pořádek, nebo ohrožujícím život
a zdraví své nebo jiných osob. 4) předvést
osobu na žádost příslušného orgánu obce.
Pokračujeme §14, který řeší oprávnění
strážníka vyzvat osobu k vydání zbraně
a oprávnění zbraň odebrat. Vyzvat k vydání zbraně může strážník pokud je to
nezbytně nutné v zájmu ochrany veřejného pořádku, života, zdraví osob nebo majetku a hrozí-li, že zbraně může být užito
k násilí nebo pohrůžce násilí. Odebrání
zbraně je pak možné v případě, že osoba
odmítne zbraň vydat.
§15 dává strážníkům oprávnění zakázat
vstup na určená místa, nebo se na nezbytně nutnou dobu setrvat na určeném místě,
v případě že je ohrožen život, zdraví, ma-

jetek nebo veřejný pořádek a vyžaduje-li
to plnění úkolů obecní policie.
Další máme §16, který určuje, že strážník může otevřít byt nebo jiný uzavřený
prostor pouze v případě, kdy je ohrožen
život nebo zdraví osoby, případně hrozí
větší škoda na majetku.
§17 má několik sekcí, první se zabývá
oprávněním vyzvat osobu k vydání věci
a oprávnění věc odejmout, toto oprávnění
se používá pokud je možnost, že v řízení
o přestupku může být uloženo jeho propadnutí, anebo může být věc zabrána, případně pokud se jedná o věc, která je důležitá pro samotné řízení přestupku.
§17a poté řeší možnost využití technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla, tzv. botička. Botička může
být dána na vozidlo, které bylo ponecháno na místě, kde je zakázané stání
nebo zastavení vozidla, stojí na místě,
do jehož je vjezd zakázán místní nebo
přechodnou úpravou provozu, stojí
na chodníku, nebo při neoprávněném záboru veřejného prostranství.
Následující §17b dává strážníkům
oprávnění zabezpečovat dopravu osob

do zdravotnického zařízení nebo do protialkoholní či protitoxikomanické záchytné
stanice i mimo obce, kde mají působnost.
A poslední z paragrafů s číslem 17 je
§17c, který dává strážníkům oprávnění
vstupovat do živnostenských provozoven,
heren, kasín a dalších prostor, kde jsou
provozovány hazardní hry.
Poslední oprávnění, na které se podíváme, je použití donucovacích prostředku podle §18, a to v případě, že tak
činí v zájmu ochrany bezpečnosti jiné
osoby nebo své vlastní, majetku nebo
k zabránění výtržnosti, rvačce nebo jinému jednání jímž je vážně narušován veřejný pořádek. Donucovacích prostředků
je hned několik, každopádně je strážník
povinen dbát na to, aby nezpůsobil újmu
nepřiměřenou povaze a nebezpečnosti
protiprávního jednání.
Michal Záprt,
strážník Městské policie

Opustila nás Hana Štollová
Město Stříbro přišlo v neděli 11. dubna o významnou osobnost nerozlučně spjatou s jeho kulturním životem.
Ve věku 56 let nás náhle opustila
paní Hana Štollová, významná sběratelka parfumového a bižutérního

Zdroj: Martina Sihelská
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skla. Svoji sběratelskou zálibu neustále prohlubovala samostudiem na
vyšší úroveň, takže za krátkou dobu
byla schopna pořádat samostatné výstavy ze svých bohatých sbírkových
fondů, které doplňovala poutavým
odborným výkladem, srozumitelným
i pro laickou veřejnost. Během několika posledních let úspěšně zrealizovala
v našem kraji řadu výstav, z nichž některé mohli lidé zhlédnout i v městském muzeu. Paní Hana byla dáma,
která měla velké charizma a zároveň
byla obdařena i velkou pokorou. Instalace výstav parfémového skla a bižutérie, včetně dobových kostýmů,
byly nesmírně časově náročné a ona
je zvládala s naprostou noblesou. Velmi se zajímala i o ostatní kulturní dění
ve městě, nevynechala žádnou výstavu
pořádanou v městském muzeu a pokračovala tak v tradici, kterou zahájil
už její milovaný, předčasně zesnulý
manžel, Ing. Milan Štoll, CSc., velký
příznivec muzea, který stál i u zrodu
zdejší firmy Kermi, s.r.o. Hana Štollo-

vá také pravidelně přispívala na stránky Stříbrského zpravodaje v rubrikách
o lidových zvycích, receptech či dávala čtenářům tipy na výlety po okolí.
Paní Hana byla žena s velkým srdcem,
kde se kromě rodiny našlo místo i pro
řadu zvířecích přátel - od milovaných
koček až po koně Leona, jehož se ujala.
Měla také velké pochopení a toleranci pro lidi všech názorů, dokázala jim
naslouchat a poradit. Ráda cestovala
a k její oblíbené a často navštěvované
destinaci patřil Egypt, jehož památky
obdivovala. Zůstala však skromná, radost a spokojenost jí přinášela i práce na zahrádce rodinného domku či
na chalupě v Malovicích, kde byla obklopena rodinou a svými zvířecími
kamarády. Vzpomínka na paní Hanu
Štollovou zůstane navždy zapsána v našich srdcích a vždy na ni budeme vzpomínat s úctou a respektem.
Za vedení města starosta Martin Záhoř.
Zbyněk Navrátil, ředitel Městského muzea ve Stříbře a David Blažek, ředitel
MKS ve Stříbře
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Rozhovor s Karlem Neubergerem, členem Hornicko-historického spolku
ve Stříbře a autorem knih o stříbrském hornictví
„Hornictví provází lidstvo od prvopočátku až po dnešek.“
Pane Neubergere, jsme v hornickém
skanzenu. Co se vám vybaví, když sem
přicházíte?
Vybaví se mi začátky. Když tady nic nebylo, psal se rok 2004. Byla tu jen skládka a tenhle portál. Kluci za mnou roky
chodili, abychom s tím něco udělali. V té
době jsem na nějakou spolkovou činnost
neměl čas. Až někdy v roce 2004, když
jsem dostavěl rodinný dům, tak jsem
na to Vencovi Nejedlému kývnul. V podstatě jsme to pak za rok měli hotové. Ale
tehdy jsme tomu všichni ze spolku věnovali veškerý volný čas. Stálo nás to víkendy i dovolenou. Byli jsme velmi aktivní, až
to u spousty lidí mezi hornickými spolky
vzbuzovalo závist.
Do skanzenu jste jako spolek investovali
spoustu času, energie i peněz. Co tady
ještě plánujete?

tože se ostatní členové nechtěli podílet
na zajištění akcí. Jak říkají kamarádi, stárneme, někteří ze spolku už tomu nedávají
tolik, co dříve a noví, mladší členové, nepřichází. Taková je současná doba.
Dost často referujete o tom, jak vyjíždíte
na různá setkání horníků po republice
i do zahraničí. Ale upřímně, kolik máte
ve spolku lidí, kteří skutečně fárali?
Myslím, že je to asi 7 osob, z toho 5
horníků, kteří ještě pamatují uzavření stříbrských dolů v roce 1975. Pak tu máme
pana doktora Navrátila, což je vystudovaný geolog a já jsem z oboru v současnosti
jediný. Ti další jsou buď nadšenci, bývalí
členové speleologickém spolku ve Stříbře
nebo třeba lidé, jejichž rodiče či prarodiče
fárali na šachtách tady i jinde.

Jak už jsem uvedl, vy jste autorem mnoha odborných knih o hornictví. Kolik
jste jich už vydal?
Ještě tento rok by měla na podzim vyjít moje patnáctá kniha. Opět by měla být
ve stejném duchu jako ty předchozí. Základ je o městě Stříbře a o stříbrském revíru a pak přidávám kapitoly například
o Sv. Barboře, Sv. Prokopovi, o minerálech, o hornických uniformách, o hornických sekerách, hornických čepicích, vydaných poštovních známkách a podobně.
Neplánoval jste někdy zaměřit se třeba
na osudy lidí, kteří se většinu svého života této profesi aktivně věnovali? Myslím,
že i ve Stříbře samotném je těch pamětníků dost?
Do svých knih zařazuji vždy kapitolu,

Musím říct, že velká část tohohle skanzenu je, jak se říká, „moje dítě“. Já jsem
dodnes jediný člen činný v oboru hornictví. Z toho plyne mnoho osobních
kontaktů na kamarády v oboru, kteří mi
pomáhali shánět již nepotřebnou důlní
techniku pro vystavení v našem hornickém skanzenu. Dnes už se ale do žádných
velkých akcí, aspoň pokud vím, nechystáme. U většiny členů spolku vyprchala
energie a počáteční nadšení.
Jak by podle vás měl tento skanzen
fungovat do budoucna?
To je složitá otázka. Všichni stárneme
a už nemáme tolik energie, jako dřív. Pořád se však snažíme hornický skanzen
a štolu sv. Prokopa provozovat vlastními
silami. Pokud by nám však dneska odešli
dva nebo tři důležití (pracovití) členové,
tak je to v podstatě konec. Předávat například městu v současné době docela slušný
majetek, asi není na pořadu dne.
Mimo skanzen jste v minulosti osadili
příjezdové cesty do Stříbra hornickými
vozíky, o které se staráte. Plánujete ještě
další podobné investiční nebo společenské akce?
Já si myslím, že ne. Dříve jsme dělali
plesy a hornické akce, kterými jsme byli
známí po celé republice. Skončilo to, pro-
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kde jsou zachyceny vzpomínky stříbrských horníků - J. Dostála, J. Vojty, V. Kroba, S. Uhlíka, J. Anděla, L. Kisse, J. Cíglera
a K. Neubergera st. Já si je při našich rozmluvách nahrávám a časem zjišťuji, že se
již opakují a jiné věci, možná i důležitější,
jim již vypadly z paměti. Všichni dělali
ve Stříbře v průměru 10 až 15 let, po ukončení těžby buď přecházeli do uranových
dolů, nebo odcházeli do jiných profesí. .
Vy v letošním roce oslavíte hned několik
jubileí. Bude vám 60 let a také jste 45 let
v oboru hornictví a je to 15 let, co jste
vydal první knihu. Jak přesně se ta vaše
profesní dráha vyvíjela?
Původně jsem chtěl jít na střední školu,
na kterou jsem se bohužel nedostal. Můj
otec dělal u Geoindustrie a rozhodl, že se
pro tenhle podnik půjdu učit na vrtaře
na Moravu. Potom jsem šel na Báňskou
školu do Příbrami, což mě posunulo
v oboru zase o kousek dál. Po škole jsem
se vrátil do Stříbra, kde jsem dostal funkci
revírníka, což je něco jako štajgr, akorát
na povrchu. A jelikož jsem byl nejmladší,
dostal jsem do vínku všechna nejvzdálenější pracoviště (Chebsko, Karlovarsko,
Doupovské hory, Jeseníky, Poštornou
atd.). Pod mýma rukama prošla spousta podřízených. Byla to doba socialismu
a lidi, kteří měli nějaký škraloup, tak se
mohli ve firmě typu Geoindustria velice
dobře schovat a zmizet z očí. Takže pode

mnou dělali vrtné dělníky bývalí ředitelé,
náměstci, doktoři. Po revoluci se podnik transformoval na GIS a.s. a já přešel
z provozu do obchodu. Do té doby všechny naše zakázky byly zajištěny od státu
a najednou se zjistilo, že musíme zřídit
obchodní odbor. Do tohoto odboru najednou nebyli lidé. Prostě prošli jsme si
svoji dobu 90. let 20. století. V obchodě
pracuji do dnešních dnů, akorát u jiné
společnosti.
Pomalu se vám blíží důchodový věk.
Máte nějaký projekt nebo koníček,
na který jste zatím neměl čas a schováváte si ho až na ten důchod?
Popravdě jsem nad tím ještě nepřemýšlel a asi ani nebudu. Mám připravené
další dvě knihy, které bych rád ještě stihl
vydat. S manželkou rádi cestujeme, hlavně po známých a kamarádech a účastníme
se nejrůznějších hornických setkání u nás
i v zahraničí. Ještě mám čas na něco takového myslet, protože pak již budu opravdu
dědek.
Co cítíte, když sledujete, jak tradiční
těžební průmysl z České republiky
pomalu mizí?
Je to smutné. Protože co je lidstvo lidstvem, tak ho provázelo hornictví. Lidé si
museli v době dávné vytěžit pazourek, aby
měli nástroj, začali těžit cín, aby si vyrobili nádobí. Všichni v dnešní době chtějí

krásné čisté životní prostředí, ale zároveň všechny výdobytky moderní doby
a to prostě nejde dohromady. Většina
z nás si vůbec neuvědomuje, že tyto nerostné suroviny potřebují ke své každodenní potřebě. Jsou součástí např.
v telefonu, v elektropřístrojích, v autech,
budovách využívají se ve skoro všech odvětvích průmyslu. Zlato a stříbro na šperky musí rovněž někdo vytěžit, stejně jako
železnou rudu pro hutní průmysl. Kdo si
dnes vzpomene na to, že tam, kde dnes
stojí ve Stříbře firma Zíka, bývala cihelna,
kde se těžila a pálila hlína na cihly? Kdo si
vzpomene, že každé město mělo několik
rybníků, svůj kamenolom, svoji pískovnu,
své lesy? Vše nejprve pro svoji potřebu,
a ostatní se prodávalo soukromníkům,
čímž se plnila městská pokladna. Vždyť
i ty uhelné pánve v severních Čechách se
pak dají po vytěžení krásně zrekultivovat,
ať už vodní plochou (jezero v Mostě, jezero Medard v Sokolově a jiné), nebo založením ovocných sadů. Dokonce na dole Vršany vzniká Safari, místo, kde se objevují
noví živočichové, mnoho zvěře. Ať se tam
lidi zajedou podívat, a budou koukat, co
se prohání v předpolí velkodolů. A pozor,
musí za to zaplatit, dříve to bylo zadarmo.
Zdař Bůh
Děkuji vám za rozhovor

David Blažek

Butov
Tuto obec ležící zhruba 6 kilometrů
severovýchodně od Stříbra dnes všichni
znají ve spojení s Hracholuskou přehradou, příjemně stráveným odpolednem
u vody nebo jako cíl výletů. Přitom tomu
bylo nejméně 8 století naprosto jinak.
Byť je pod jménem Butov uváděna již
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v kladrubské listině z konce 12. století,
osídlení tohoto místa je mnohem starší.
Dokládají to pravěká mohylová pohřebiště pocházející až ze střední doby bronzové (1650 - 1350 př. n. l.), která však
v terénu laik nepozná. Jedna z mohyl nedaleko Butova byla v roce 2013 pracovní-

ky Západočeského muzea v Plzni odkryta
a zrekonstruována. (www.infocentrumstribro.cz)
Jak píše Zdeněk Procházka ve své knize
Stříbrsko a Borsko, „v průběhu 14. a 15.
stol. drželi ves stříbrští křížovníci. R. 1437
byla ves zapsána vladykům z Malejovic,
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ale v 16. stol je uváděna jako pustá. Později byla ves obnovena, se zmínkami o ní se
setkáváme ve 2. pol. 18. stol. V r. 1939 zde
v 19 usedlostech žilo 78 obyvatel. Některé
prameny se zmiňují o staré strážní věži,
která měla stávat na druhé straně řeky
na skalce nad mlýnem Facka”.
Butovský mlýn, který byl známý i jako
mlýn Facka, stával na pravém břehu řeky
naproti vsi Butov. Nejstarší dochovaný záznam o tomto mlýnu lze najít v deskách
zemských z roku 1544. „V roce 1549 město Stříbro získalo od krále Ferdinanda I.
zpět vesnice Pytlov, Těchlovice, Vranov
a Butov (kromě mlýna) s příslušenstvím
atd. Šlo o část majetku zabraného městu
pro účast na povstání roku 1547. Mlynář
se tehdy údajně uchýlil pod ochranu vrchnosti v Úlicích, za což byl zavázán platit
ročně 40 zlatých nájmu a 6 zlatých za lov
ryb v řece, k tomu dodával ještě 12 korců žita. V berní rule z roku 1654 je ve vsi
Butově zapsán chalupník Matěj Pudovský
na mlýnu vlastním se dvěma koly a pilou. Mlýn tehdy patřil k panství Pňovany.
V tereziánském katastru je k roku 1713
připomínán Butovský mlýn o třech složeních s jednou stupou a pilou na stálé
vodě.“ (Procházka Z., Vetrák M., Cestami krajánků aneb putování po mlýnech
a vodních provozech na Tachovsku a Stříbrsku, Díl 1. – Mže, Domažlice 2018) Jak
je možné se v téže publikaci dočíst, patřil tento mlýn na přelomu 19. a 20. století
rodině Röhlichových, kteří se v roce 1921
při sčítání obyvatel jako jediní ze zdejších
mlynářů přihlásili k české národnosti
a i sčítací formulář byl vyplněn česky.
Röhlichově rodině byl mlýn nakonec
v roce 1945 zabaven a přišel na něj národní správce. Obýván byl až do počátku
60. let 20. století.
Mimo mlýn patřila ještě v polovině
19. století pod obec Butov také hájovna
a lom na kvalitní pískovec. Vše se změ-

nilo na počátku 60. let minulého století,
kdy v těchto místech vznikla na řece Mži
přehrada Hracholusky. Po jejím dokončení v roce 1965 zůstaly na břehu pouze
3 domky, které byly postavené dál od řeky.
Většina Butova, nedokončený most, jez
na řece či řopík prvorepublikového vo-

jenského opevnění skončily pod hladinou
nové vodní nádrže. Ráz krajiny se proměnil. Na břehu postupně vyrostly dva kempy, hostinec a mnoho rekreačních chat.
Podle posledních údajů tu nyní trvale žije
14 obyvatel.
David Blažek
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Proč se očkovat? Aby se svět vrátil k normálu.
Očkování je nejefektivnějším způsobem, jak zvládnout pandemii onemocnění covid-19, se kterou se více než rok
potýká celý svět. Jen v České republice zemřelo za poslední rok více než 27 000 lidí
s touto nemocí. „Očkování v nás vzbudilo
velké očekávání. Pro mě a věřím, že i pro
většinu z vás, je očkování nadějí a velmi
důležitou cestou k návratu do normálního, svobodného života, na který jsme byli
zvyklí. Zajít si s přáteli do restaurace, jet
na víkend na hory, v létě na dovolenou, ale
i se normálně společně stýkat a navštěvovat.
To určitě chybí nám všem,“ říká hejtmanka
Plzeňského kraje Ilona Mauritzová.
Právě očkování chrání před těžkým
průběhem onemocnění a ztrátou života.
V České republice jsou k dispozici zatím vakcíny čtyř výrobců - Comirnaty
od společnosti Pfizer/ BionTech, Moderna,
AstraZeneca a Johnson (od konce dubna).
Všechny vakcíny dostupné na českém trhu

Jak získat termín
očkování?

mají vysokou účinnost, jsou schváleny Evropskou lékovou agenturou (EMA)i českým Státním ústavem pro kontrolu léčiv.
V našem kraji očkují Fakultní nemocnice
v Plzni, nemocnice zřizované Plzeňským
krajem, Velkokapacitní očkovací centrum
v Plzni na Skvrňanech i další nemocniční
a zdravotnická zařízení.
Nyní již vakcíny prokazují první úspěchy poklesem počtu těžkých případů
a úmrtí u očkovaných skupin obyvatel.
Připraví totiž imunitní systém očkovaného tak, aby dokázal rozpoznat koronavirus (SARS Cov-2) a bránit se proti němu
připravenými protilátkami dřív, než virus stihne vyvolat příznaky onemocnění.
Vakcíny nemohou vyvolat onemocnění
covid-19, protože neobsahují živý virus.
Plzeňský kraj více než rok pomáhá
svým občanům vyrovnat se se situací, která je pro všechny nová. Na webu kraje jsou

CO SI PŘED PŘIHLÁŠENÍM
PŘIPRAVIT?
Mobilní telefon – postupně přijdou
dva PIN kódy - jeden nutný pro registraci do systému, druhý pro rezervaci
termínu.
Doklady – občanský průkaz, průkaz
pojištěnce

REGISTRACE
Na adrese registrace.mzcr.cz musíte
vyplnit registrační formulář, zadejte
číslo mobilního telefonu a odešlete.
Následně Vám přijde SMS s kódem
PIN 1.
Zobrazí se jiný formulář – vyplňte
požadované údaje a preferované
místo očkování.
Odešlete formulář.

Aktuální informace Vám přináší:
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REZERVACE
TERMÍNU
Čekáte na SMS s kódem PIN 2 , obratem přijde jen, když jsou volné termíny, jinak je nutné vyčkat na „zvací“ SMS. S její pomocí se lze přihlásit
na www.reservatic.com/ockovani
a termín zarezervovat.
Po obdržení SMS s PIN 2 rezervovat
termín – zadat přesný termín očkování.
Potvrďte.
Potvrzení lze stáhnout v PDF, přijde
také na uvedený email. Termín druhé dávky se vytvoří automaticky.

všechny informace týkající se epidemie,
očkování i statistických dat přehledně
uvedené. Kraj také ve spolupráci s dalšími
partnery (Mezigenerační centrum Totem
a Plzeňský Prazdroj) zřídil informační
linky, na kterých mohou senioři požádat
o pomoc s registrací k očkování. Díky spolupráci s družstevními prodejnami COOP
Plzeňský kraj zahájil informační kampaň
k očkování i v odlehlejších částech regionu a od poloviny dubna rozšířil kampaň i do dalších médií, např. netradičně
do Šlágr TV či do iVysílání České televize.
Cílem informační kampaně je poskytnout
ucelené, aktuální a ověřené informace
všem občanům.
Více informací je dostupných na
www.plzensky-kraj.cz.
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STŘÍPKY HISTORIE
Obchody, provozovny,
živnosti (část 13)
Jak bylo již minule předesláno, budeme
se i v dnešním příspěvku pohybovat v oblasti látek a oděvů, v našem případě tedy
jejich prodejců.
Obrázek č. 1 je výřezem z již několikrát
použitého snímku. Jedná se o původní podobu nárožního čp. 63 při vyústění dnešní
ulice Žižkovy na náměstí (dnes Masarykovo). Podstatný na zobrazené scenérii je,
vzhledem k danému tématu, vývěsní štít
nad obchodem. Ten inzeruje vedle jména
majitelky taktéž i předmět jejího podnikání, kterým má být prodej módního zboží
- dle nabídky výkladní skříně evidentně
i oblečení. Snímek není sice přesně datován, musel však být pořízen před rokem
1904, tedy před zbořením původního čp.
63.
Ostatně i dle adresáře z r. 1929 sídlil v čp. 63 obchod podobného zaměření - „Schnittwarenhandlung Schmacks
Anton“. Jak dokládají snímky 2 a 3, ještě
v předválečných časech přesunul pan
Schmacks svoji provozovnu do protilehlého nárožního domu čp. 91, kde je evidován
i s poválečným soupisem coby „Drobný
prodej konfekčního zboží, látek, pleteného zboží a zboží obuvnického, velkoobchod textilním zbožím“. Reklamní leták
z katalogu 1. krajinské výstavy pohraničí
(5. - 14. VII. 1946) pak o nastálých změnách doslovně informuje: „Již brzy Vás
budeme moci plně obsloužiti - Módní
závod Ota Salcman - národní správce STŘÍBRO Husova třída“. Jakýsi obchod
v této budově pamatuji i já v dobách mého
dětství, následně pak tytéž prostory sloužily městské knihovně a poté i Radiotelevizní službě (dnes Pivnice Na Růžku).
Pokud se ještě zdržíme v letech první
republiky, rád bych se zastavil u inzerátu
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obr. 4

z 19. 12. 1931v místním tisku - viz obrázek
č. 4. Dle některých indicií by se v osobě
pana Poppera (majitele čp. 150 v dnešní Benešově ulici) mohlo jednat o strýce
známého spisovatele Oty Pavla (vlastním
jménem Otto Popper).

obr. 3

obr. 5

Hlavním námětem snímku č. 5 je rovněž čp. 150. Jen zčásti čitelný nápis nad obchodem dává tušit, že i v tomto případě se
jednalo o textilní sortiment - tentokrát kategorizovaný jako „Dámský“. V katalogu
1. krajinské výstavy pohraničí je čp. 150
zmiňováno jako „Módní obchod firmy
Vila Mück, nár. spr. - tel 244“.
Jako pánský protějšek pak lze chápat
vyhlášenou prodejnu pánských oděvů
v čp. 482 (viz foto č. 6).
V oblasti odívání bylo v našem městě
pamatováno i na dětskou populaci. Speciální prodejnu nám zachycují obrázky č. 7
a č. 8 (z nichž č. 7 byl pořízen u příležitosti
prvomájových oslav r. 1979). Podrobnější
prostudování obrázku č. 7 nám mimoděk
připomene jednu z provozoven bývalého
„Komunálu“, a to Knihařství v čp. 60.
Roztříštěnost nákupů komodit textilu, bytového textilu, prádla a oděvů měla
vyřešit centralizace pod jednou střechou
nového obchodního domu. O peripetiích spojených s jeho výstavbou jsme se již
několikrát zmiňovali při jiných příležitostech. Mezi starší generací jsou občas ještě
připomínány použitým nelichotivým přízviskem „Dům hrůzy“. Snad si jen letmo
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obr. 7

připomeňme, že zatímco snímky stavební
jámy jsou datovány rokem 1981, slavnostní otevření zmiňovaného Domu oděvů
proběhlo 28. 2. 1986. Náš záběr č. 9 dokumentuje stav prací přibližně „v poločase“.
Na závěr dnešní kapitoly si nemohu
odpustit prezentací dobové novinové inzerce připomenout kouzlo oněch romantických dob, kdy si informace o různém
zboží či jeho producentech musel potenciální zákazník dle vlastního zájmu a vůle
vyhledat sám, aniž by se onou reklamou
cítil obtěžován.

obr. 8

Reklamní letáček (obr. 10) jednak tématicky souvisí s náplní této stránky
a zároveň vlastně upomíná na předchůdce
vzpomínaného pana Schmackse v čp. 91.
František Samec, květen 2021

obr. 10

obr. 9
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Židovský hřbitov
Dne 28. 3. 2021 jsem se vypravila
k židovskému hřbitovu ve Stříbře. Byla neděle, to vím, že je vchod otevřen. Pan Jiří
Černý, správce hřbitova, se svou rodinou
stříhal stromy na jižní straně. Vešla jsem
a šla k památníku obětem holocaustu
ve Stříbře. Už vím, že je to památník rodinný a že ho nechali postavit potomci
obětí holokaustu, američtí Židé. Tuto
zprávu jsem dostala od pana Mojmíra
Malého, pracovníka společnosti Matana. Také vím, že je z devadesátých let 20.
století. Je zde 21 jmen stříbrských občanů
a u nich anglicky doplněny rodinní příslušníci. Odhadem asi 60 obětí. V době,
kdy jsem památník objevila, jsem pátrala
po jeho vzniku. Mám s tím spojený i příjemný prožitek, kdy mi pracovník plzeňské správy židovských objektů řekl, že dokud se pomníky stavějí, je to v pořádku.
Ale zpět k návštěvě 28. 3. Vyšla jsem
ze hřbitova a pochválila pana správce, jak
je vše upravené, zvelebené. U branky je
nová informační tabule o židovských pa-

mátkách ve Stříbře - branka, bývalá synagoga, bývalé židovské město. Jen jména
na tom pomníku holocaustu jsou nečitelná, přibližně za 20 let se není co divit. Pan
Černý to také ví a je informována i Ma-

tana v Praze. O letních prázdninách její
pracovníci vše napraví.
Jindřiška Netrvalová, občanka Stříbra

SPOLKOVÝ ŽIVOT
Velikonoce ve Lhotě
I přes trvající omezení a zákaz shromažďování si Lhotečtí vymysleli i letos
zpestření Velikonoc.
Už loni vznikl první velký nápad, kdy
místní žena - kutilka vyrobila přes dva
metry vysokého zajíce ze sena a ten zdobil
po dobu velikonočních svátků náves,
pak šel odpočívat do sousedovic stodoly
a na Velikonoce se opět přestěhoval
na hřiště, kde zatím své dny ještě tráví.
Letos k tomu dvě sestry, co mají moc
rády děti a pořádají tu pro ně pravidelné
akce, napadlo zapojit Bedřicha do velikonoční hry, a tak prostřednictvím dopisu, který byl podepsán právě zmíněným
králíkem, informovaly na Zelený čtvrtek
místní děti o připravené Velikonoční cestě. Šlo o dobrovolnou účast. K dopisu byla
přiložena i kartička, se kterou se děti na
okruh plný zábavy vydaly.
Na každém stanovišti je čekal krátký
text vysvětlující význam velikonočního
týdne, hádanka o tradicích a úkol (například skákání panáka, objímání a počítání stromů, kreslení obrázků s jarní
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a velikonoční tematikou atp). Po úspěšném splnění všech bodů na stanovišti si
děti otiskly razítko na svou kartičku a takto jich nasbíraly postupně všech šest.

Na absolvování okruhu měly děti celkem tři dny, poté vyplněnou orazítkovanou kartičku vhodily do truhly k tomu
určené a ukrývající se ve Velikonočním
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stromu u Bedřicha a mohly přidat i domácí výrobek. Na oplátku jim pak v neděli
na plot zavěsily Bedřichovy asistentky
(tety) sladké odměny.
Pár dnů na to překvapil Bedřicha i pro něj
premiérový aprílový sníh.
Účast dětí byla víc jak 80% a ohlasy
přicházely jen pozitivní. Dokonce skoro desítka dětí si okruhem procházela
s nadšením znovu a znovu. Cílem této hry
bylo zpříjemnění přetrvávající smutné
doby, snaha vytáhnout lidi ven na čerstvý
vzduch a dokázat, že zábavu lze vymyslet
i v lockdownu a hlavně vykouzlit úsměvy
na tvářích našich milovaných dětí. A to
bylo nepochybně splněno.
Závěrem za celý spolek Občanů Lhoty
děkujeme městu Stříbru za finanční dotaci, která nám pomáhá tyto akce realizovat.
Už se těšíme na další, pokud to situace
dovolí, určitě se můžou místní prcci těšit

v dohledné době na tvořivé dílny, zábavné
odpoledne plné her a atrakcí, dětský den,
dospělí na turnaj v nohejbalu nebo prší
a pro všechny věkové kategorie se chystá

tradiční Lhotecká pouť s každoročně skvěle nabouchaným celodenním programem.
Petra Vraná

Do muzea přibyla motokrosová Jawa 250 Jaromíra Černého
V Městském muzeu ve Stříbře se
v časech pandemické uzávěry rozhodně nezahálí. Tým pracovníků vedený
dr. Navrátilem se vytrvale soustředěně
věnuje odborným muzejním činnostem.
Pro veřejnost je tu ale bohužel už dlouho zavřeno, a tak dubnové rozšíření stálé
motokrosové expozice o nový stroj proběhlo v komorní pracovní atmosféře. Pan
Libor Hrubý z Dobřan se synem Davidem
nám přivezli plně funkční repliku slavné
Jawy 250 „Libeňák“. Ta bude dokumentovat začátky motokrosu, kdy bylo obvyklé,
že z běžného cestovního stroje si terénní

speciál udělal vlastními úpravami přímo
závodník.
V roce 1958 na takové motorce dokázal
Jaromír Čížek vyhrát Evropský pohár, ale
ve Stříbře bude tato krasavice připomínat hlavně Jaromíra Černého. Ten se jako
mladíček v roce 1948 zúčastnil prvního
československého motokrosu a v současnosti je posledním žijícím startujícím
z oné historické události. Navíc snímky
zachycující Černého na jediném skoku
na tehdejší trati jsou první „letecké“ fotky z tuzemského motokrosu. Dobřanský
jezdec zůstal terénním závodům věrný až

do 60. let minulého století a dosáhl řady
úspěchů. Na našem terénu byl považován
za domácího a těšil se vždy přízni publika.
Hlavním motivem muzejní motokrosové expozice jsou příběhy legend
M. Součka, V. Válka a J. Churavého, které
dokresluje panel o historii tohoto sportu
ve Stříbře. Doplnění nového motocyklu
avizuje, že se pracuje na dalším vylepšení
výstavy.
Text: Miroslav Šimek
Foto: autor + archiv
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Dominik Kučeřík doufá v medaili z mistrovství ČR
Velmi pozvolna se rozjíždí motokrosová sezóna 2021. Napomáhá tomu nevlídné počasí, ale hlavním důvodem jsou
nekonečná omezení kvůli pandemii koronaviru. Prakticky nikdo z terénářů dávno
nepočítá s kdysi samozřejmými věcmi,
jako byla pestrá nabídka závodů od brzkého jara až do poloviny října nebo neměnnost naplánovaných termínů. Letošní
jaro se jeví jako ztracené, závodní termíny
se jeden za druhým ruší, nebo odkládají
na léto či podzim.
Už loňský ročník terénních závodů
byl značně okleštěný, přesto stříbrský junior Dominik Kučeřík stihl dostatečně
pravidelně bojovat a bodovat ve dvou významných seriálech své kubatury 85 ccm.
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Mladíkův speciál značky KTM se startovním číslem 537 dojížděl na nejlepších
místech hlavně v jihočeském krajském
přeboru, kde to vyneslo celkové 2. místo.
Vrcholem sezóny pak byly starty v prestižním MMČR juniorů 2020. Tam se tehdy
13letý západočeský talent definitivně prosadil mezi tuzemskou špičku třídy 85 ccm.
Kvalitní konečné 5. místo znamenalo výrazné zlepšení o proti předchozí 12. pozici
z roku 2019.
Představy o letošní nejisté sezóně popisuje Vladimír Kučeřík, otec, manažer
a sponzor v jedné osobě: „Dominik je pro
motokros stále hrozně zapálený. Chtěl
by pořád jezdit. U nás to moc během
zimních měsíců nejde, tak byl alespoň

několikrát s Jonášem Nedvědem na tréninkových kempech v italském Dornu. Sezónu pojedeme opět za Motosport Chýnov
a chceme se soustředit na MMČR juniorů.
Bude to dvojitá porce závodů než vloni,
protože kategorie 85 ccm bude nově doprovázet i seniorský šampionát. Dominik
pojede tuto třídu třetím rokem, takže jako
jeden z nejstarších bude patřit mezi favority. Doufáme, že se nám vyhnou problémy a mohlo by to celé dopadnout třeba
i na medaili. Bylo by skvělé to pak oslavit
stylově na domácí trati ve Stříbře, kde se
koná 16. října spojené finále západočeského a středočeského přeboru.“
Text: Miroslav Šimek
Foto: archiv DK537

placená inzerce
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Rodinné centrum
Stříbro pořádá

Jak rozvíjet emoční
inteligenci

Rodinné centrum
Stříbro pořádá

Odměny a tresty 1.
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Hospic sv. Jiří Tachov, o.p.s., provozovna - nám. Republiky 70, 347 01 Tachov

Příjem do péče a sociální poradenství:
Marie Fouňová, DiS., sociální pracovnice
tel.: 739 686 251 nebo
poradna@hospictachov.cz,
Markéta Kovandová, vrchní sestra
tel: 605 937 869, po - pá 8:00 - 16:00
Iva Csanálosi, vedoucí provozovny
tel. 605 226 298,
Lucie Davidová, DiS., dary a fundraising,
tel. 774 413 374
e-mail: hospic@hospictachov.cz
web: www.hospictachov.cz
facebook: Hospic Sv. Jiří Tachov
Obecně prospěšná společnost Hospic
sv. Jiří v Tachově nabízí své služby již šestým rokem.
Komu jsou služby určeny?
-nevyléčitelně nemocným lidem, kteří
jsou v konečné fázi života a přejí si BÝT
DOMA s nejbližšími
- jejichž blízcí mohou a chtějí o nemocného celodenně pečovat
- u nichž byla ukončena léčba a byla jim
doporučena paliativní péče
Jaké služby hospic nabízí?
-lékařskou zdravotní péči přímo v rodině
nemocného
-dostupnost služeb 24 hodin denně/7 dní
v týdnu/ 365 dnů v roce
-péči zdravotních sester
-podporu sociálního pracovníka v péči '
o nemocné a umírající
-sociální poradenství
-péči poradkyně pro pozůstalé a duchovního
-podporu a školení členů rodiny v ošetřování nemocného
-pro klienty zdarma zapůjčení zdravotních a kompenzačních pomůcek
Činnost hospice je odkázana na spolupráci široké veřenosti. Výhledově není
možné, aby se hospic v Tachově (na rozdíl od naší mateřské organizace v Chebu)
dočkal úhrad od pojišťoven, které by byť
jen částečně mohly pomoci provoz hospice pokrýt, tak či tak, je činnost hospiců
celoplošně založena na spolupráci a vel-
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korysosti dárců, firem, kraje, měst, obcí,
nadací a neziskových organizací, kterým
není lhostejné, jak naložíme s vlastním
životem, aby mohl být důstojný a co nejpokojnější, a to až do jeho konce.
Dary na pomoc hospici můžete zasílat na
transparentní účet: 2400 723 426/2010
poznámka:
dar, fundraiser zašle potvrzení, kontaktujte 774 413 374, hospic@hospictachov.cz
AKTUALITY:
24. března 2021 Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové, z grantových programů
Paliativní péče a Senior, přidělí fond nadační příspěvky 141 organizacím v celkové výši 7 498 710 korun. Hospic v Tachově a Chebu bude mít možnost zakoupit
zdravotnické prostředky a vybavení pro
zdravotníky a klienty jako např. matrace
proti proleženinám, inhalátor, tlakoměry
a oxymetry, které jsou v celkové hodnotě
84 690 Kč.
1. dubna 2021 Senát Parlamentu ČR daroval 1000 ks roušek GOOD MASK. Dar
byl přijat z rukou senátora Miroslava Plevného. Tyto roušky pocházejí od českého
výrobce, který je vyrábí na linkách, které
ČR dostala na Taiwanu darem.
12. dubna 2021 obdržel hospic dotaci od
města Planá ve výši 50 000 Kč.
13. dubna 2021 - Finanční dar ve výši
30 tisíc korun předali zástupci Nadačního fondu Umění doprovázet. Poskytnutý
dar bude použit na zakoupení čtyř matrací proti proleženinám. S Uměním doprovázet spolupracujeme již od roku 2015
a díky jejich podpoře jsme do hospice pořídili pomůcky za krásných 175 180 Kč.
POKLADNIČKY VEŘEJNÉ SBÍRKY
Činnost mobilního hospice můžete
podpořit i vložením jakéhokoli obnosu
do pokladniček veřejné sbírky. Ty jsou
řádně registrované dle zákona a jsou
umístěny v provozovnách partnerů mobilního hospice :
AD Optik, náměstí Republiky v Tachově
Květinářství Petra Vocílková na náměstí
v Tachově
Květinářství Violka, Husitská ulice
v Tachově

Prodejna krmiv a chovatelských potřeb
pana Vladimíra Bočana v Zahradní ulici
v Tachově
Planá - Městská knihovna Planá
Kladruby - Second hand Eva Svobodová
Prostředky z těchto kasiček jsou účelově
určeny na nákup léků a zdravotnického
materiálu.
Z dotazníku spokojenosti:
V čem Vám domácí péče s hospicovou
složkou nejvíce pomohla?
1. Příjemné vystupování, profesionalita,
ochota. Veliká spokojenost, velké díky!
2. Poradenství, empatie, profesionalita
všech sester a lékařů, opora, kterou poskytujete nejen nemocným, ale i pečujícím
rodinám.
3. Mobilní hospicová péče mi opravdu
moc pomohla v posledních dnech života
mého manžela. Sama už bych to nezvládla. Pomoc byla jak psychická, tak i co se
týká zmírnění bolestí manžela, které měl
opravdu veliké. Také děkuji paní doktorce
Křístkové, která měla se mnou trpělivost
a vše, co se týkalo zdravotního stavu mého
manžela, mi podrobně a s citem vysvětlila.
Děkuji všem.

Náš dědeček měl ke konci života přání
jediné, že nechce zemřít sám v nemocnici,
ale doma v rodině.
Díky Vám a Vašim zásluhám jsme mu
mohli splnit jeho přání,
Jak moc si Vás a Vaší práce vážíme, nemáte zdání.
Naše rodina Vám z celého srdce děkuje
za dědečkovo důstojný odchod ze života,
že nezůstal sám v nemocnici, jen on a samota.
Poděkování rodiny klienta březen 2018

VŠEM PODPOROVATELŮM HOSPICOVÉ SLUŽBY VELMI DĚKUJEME
ZA SPOLUPRÁCI!
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Jaro 2021 ve Vítečku
Téměř jarní počasí využili pracovníci
Střediska sociálních služeb Víteček v Černošíně a jejich kamarádi k pořádnému
úklidu velké přilehlé zahrady. Vyřezali
zarostlá místa, posbírali spadané větve
a zavozili vyježděné koleje tak, aby s příchodem jara mohlo začít bezpečné sekání
trávy. Zbývá již jen osetí nově upravených
míst trávou a osetí bezbariérového vchodu
na trampolínu.
Kamarádi současně zahájili první sezónu v novém skleníku setím jarních odrůd
cibule, ředkviček, petrželky a některých
dalších plodin. Na řadu přijdou postupně
i sazenice dalších nepostradatelných druhů - okurek, rajčat, kedluben a paprik.
Věřme, že počasí už nezhatí započaté dílo a letní úroda bude nejen bohatá
na sklizeň, ale bohatá na dětskou radost
z vlastnoručně provedených prací, postupně spojených s dobrou úrodou chutného ovoce a zeleniny.
Ing. Jiří Kalista
15. přední hlídka Royal Rangers

Vzpomínka

MĚŘENÍ
ZRAKU
ZDARMA
PO CELÝ KVĚTEN I BEZ NÁKUPU
S HESLEM: „Oranžík měří“

Dne 14. dubna
uplynulo 5 let od chvíle,
kdy nás opustil
pan Michal Feistinger ze Stříbra.

SLEVA 50 % na obruby i skla (slevy LZE sčítat)

Stále vzpomínáme,
rodina Feistingerova

Benešova 201
STŘÍBRO
tel.: 733 644 760
placená inzerce
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Z NAŠICH ŠKOL A ŠKOLIČEK
Stále v pohybu
Na konci února DDM Stříbro vyhlásil první taneční soutěž pod záštitou naší
organizace, a to online formou. Vytvořili
jsme koncept, kdo bude soutěžit, v jakých
věkových a výkonnostních kategoriích a
dle tanečního stylu.
Soutěž byla určena nejen pro účastníky
z DDM Stříbro, ale pro týmy z celé České
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republiky. Přesto, že název naší organizace
není ještě v tanečním světe tolik známý, se
přihlásilo skoro 50 tanečníků z celé České
republiky.
Největší účast byla z týmů DDM Tachov – Angel Aerobik, DDM Ústí nad
Labem, MaestroMotion Liberec a DDM
Stříbro.

Nejvíce obsazena byla kategorie Aerobik hobby a Aerobik profi, dále pak Street Dance. Jako další hodnocené kategorie
byly Freestyle a Cheer.
Nejmladší účastnicí byla 6letá K. Bílská z DDM Ústí nad Labem, která si svou
energickou, technicky přesnou a zajímavou sestavou vybojovala zlaté místo
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v kategorii Aerobik. Za DDM Stříbro děkujeme Kristýně Duspivové, Anně Vydrové, Elišce Vydrové, Tereze Šilhánové,
Michaele Demčákové, Madlen Šmídkové a Emě Šmídkové za účast a výbornou
reprezentaci týmu SilverTeam Cheerleaders – DDM Stříbro. Všechny účastnice

z DDM Stříbro si zaslouženě vybojovaly
cenná umístění. Celkové výsledky soutěže
jsou uveřejněny na www.ddm-stribro.cz.
Za celý tým DDM Stříbro děkujeme
všem, kteří se přihlásili, dali si práci video
natočit, zaslat.
Děkujeme, že i v této těžké době

trénujete, tancujete a sportujete. Budeme se těšit na další kolo, které chystáme
na podzim 2021.

neckých vajíček, které upekla pro své
syny. Štěpán a Daniel Suchých se pustili
do pečení perníčků a vázání proutí. Maminka nám také zaslala dílo chlapců.
Další překrásný perník přišel od Terezky
Turkové, která jako členka týmu SilverTeam Cheerleaders vytvořila pro tým veli-

konoční cheer perníček. Děkujeme všem,
kteří nám zaslali svůj výtvor. Moc si toho
vážíme.
Všem moc děkujeme za zapojení
do aktivit a za přízeň.
Za DDM Stříbro
Jitka Zaoralová

Za tým DDM Stříbro
Jitka Zaoralová

Velikonoce s DDM Stříbro
Přišlo jaro a s ním i Velikonoce a vše
s nimi spojené. Abychom si nejen my, ale
i naše děti z DDM Stříbro zpříjemnili tento svátek, nachystali jsme pro děti i jejich
rodiče pár tipů a nápadů. O projekt Velikonoce s DDM se postarali všichni interní
zaměstnanci. Připravili jsme témata, materiál a šlo se na věc. Celý proces výroby,
pečení, tvoření či malování jsme poctivě
vyfotili, nahráli, popsali a vložili na web
DDM. Co vše jsme si pro vás nachystali?
Pletení pomlázky, výrobu píšťalky, velikonoční perníčky, výrobu jarní vazby
z proutí, pečení lineckých vajíček a vajíčka barvená pomocí rýže.
Témata jsme volili tak, aby si na své přišel opravdu úplně každý. Chlapci využili
návodů na pletení pomlázek či výrobu píšťalek, nejmenší děti barvily úžasná vajíčka
pomocí barvené rýže, starší děti se pustily
do zdobení velikonočních perníčků a větší
slečny za pomoci maminek pekly linecké
a tvořily vazbu z proutí.
Lucie Rabadová nám zaslala fotku li-
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Výtvarná soutěž „Mistr Theodorik“
pokračování ze str. 1
Začátkem měsíce dubna byla vyhodnocena výtvarná soutěž „Mistr Theodorik
2021“, kterou již pošestnácté pořádal zámek v Boru u Tachova. Vítěznou listinu

také zdobí tři jména z DDM Stříbro, a to:
Kateřina Suchánková , Štěpán Suk a Anna
Tomášková, kterým gratulujeme a děkujeme za jejich výtvarná díla.
Obrázky výherců ve všech katego-

Alžběta II. - Anna Tomášková

„Mistr Theodorik“ a distanční výuka
Už několik měsíců máme na Základní škole Mánesova ul.
online výuku. Není vždy lehké zvládat každodenní učení,
a přesto si žáci našli čas a zapojili se do výtvarné soutěže
„Mistr Theodorik“, kterou každoročně vyhlašuje Zámek Bor.
Letošní téma bylo: „Historická událost, která se mi nejvíce
vryla do paměti nebo významná osoba, která je mi sympatická.“ I páťákům utkvělo něco z historie v hlavě a svou osobnost
se snažili přenést na papír. Své výkresy žáci donesli do školy
a ty pak byly odvezeny do Boru na zámek. Snažení žáků nebylo marné.
Ve 2. kategorii /4. - 6. ročník/ zvítězil Jakub Erbes z 5. A
se svým T. G. Masarykem a na druhém místě byl Kristián L.
Hrad.
Blahopřejeme!
Všechna výtvarná díla můžete vidět během měsíce května
na zámku a výherci si tam vyzvednou i ceny.
						
Jana Lopušanová, tř. učitelka 5. A
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Jan Lacman

riích budou vystaveny v pokladně zámku
Bor od 3. 5. do 31. 5., otevřeno je denně
od 9 do 17 hodin.
Za DDM Stříbro Jana Minaříková

Božena Němcová - Kateřina Suchánková
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Kam letos on line doskočili klokani z Mánesky?
Mezinárodní soutěž Matematický klokan vznikla přibližně v roce 1980 v Austrálii a od roku 1991 se rozšířila do Evropy, kde se jí dnes účastní již více než dva
miliony žáků a studentů z 30 zemí našeho
kontinentu sdružených v asociaci Klokan
bez hranic. Také žáci ZŠ ze Stříbra, Mánesovy ulice se soutěže pravidelně účastní.
Letošní Matematický klokan proběhl v
pátek 19. března, a sice on line tak, jako
větší část vyučování v době koronavirové
pandemie. V 8:45 hodin se žákům na 75
minut objevilo zadání v systému Microsoft
Teams a zájemci o matematiku se doma

u svých počítačů nebo telefonů pustili
do práce. Museli 18 nebo 24 matematických úloh (podle kategorie) nejen vyřešit,
ale také v časovém limitu odeslat v systému vyučujícím matematiky. Do soutěže se
zapojila většina žáků druhých až devátých
ročníků, ale některým se bohužel nepodařilo řešení včas a správně odeslat.
Celkem ve čtyřech kategoriích uspělo
129 chlapců a děvčat. Nejlepšími Cvrčky
z Mánesky jsou Matěj Coufal, Magdaléna Janíková a Aneta Musilová - všichni
ze 2. B. Nejlepšími Klokánky se stali Lukáš Loukota z 5. A, František Buba z 5. B

a na 3. místě se shodným počtem bodů
David Šlajer z 5. B a Alena Němečková
z 5. A. V kategorii Benjamín nejdále doskočili Jan Rottenborn ze 6. A, Vojtěch
Soudek ze 7. B a Jaromír Mašek ze 6. A.
V kategorii Kadet zvítězily Kamila Šnajdrová a Šárka Hradová z 8. A před Danielem Čečkem z 8. B. Všichni úspěšní
řešitelé si zaslouží velkou pochvalu, protože ovládají nejen matematiku, ale i práci
s výpočetní technikou.
					
Mgr. Alena Kadlecová

MŠ Stříbro
Milé děti a rodiče,
v minulém Zpravodaji jsme vyhlásili výzvu o nejhezčí jarní okno. Nyní Vám přinášíme vyhodnocení. Z Vašich fotografií,
které jste nám zaslali, bylo těžké vybírat,
protože všechna okna jsou krásná. Podívejte se na ta, která se nám nejvíce líbila.
Možná to bude zrovna to Vaše okno nebo
poznáte Vaši fotografii.
Doufáme, že jste si pátrání užili a těšíme se na další společné aktivity.
MŠ Stříbro
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Mateřská škola Stříbro, p. o.
Soběslavova 1003
349 01 Stříbro

ORGANIZACE ZÁPISU MŠ STŘÍBRO, P. O.

zpracováno na základě Opatření MŠMT k organizaci zápisů do MŠ pro rok 2021/2022

Zápis proběhne v termínu od 3. 5. 2021 do 16. 5. 2021 následovně:

zápisy proběhnou bez přítomnosti dětí a pokud je to možné, bez přítomnosti rodičů. Registrační číslo
sdělíme emailem, datovkou nebo telefonicky ( pište do žádosti datovou schránku, telefon a email)

Možnosti zápisu
1. datovou schránkou
2. email s elektronickým podpisem
3. email bez elektr. podpisu
4. poštou
5. osobní podání po telef. dohodě 374 623 427

objednání ve dnech 3. 5. - 5. 5. 2021

y74kxbk
skolka.sobes@tiscali.cz označit ZÁPIS 2021
Nutno přijít osobně podepsat do 5 dnů ZÁPIS
Možnost vložení do schránky na ředitelství MŠ Soběslavova

Termín podání osobně 10. 5 - 12. 5. 2021

Co potřebujete k zápisu: kopie OP alespoň jednoho rodiče, kopie RL dítěte, tiskopisy- žádost,
přihláška ke stravování, evidenční list s potvrzením pediatra (podepsané oběma rodiči),
najdete : na webu MŠ Stříbro : www.materskaskola.stribro.cz
nebo vyzvednete : v Květinářství Kříž
v Papírnictví Dráždil

Knihovna ve Stříbře
Městská knihovna ve Stříbře pracovala
během posledních několika měsíců hned
v několika režimech. Od „úplně uzavřené“, kdy knihovnice prováděly převážně
katalogizaci nových knih, vyřazování starých opotřebovaných knih a například
přípravy vzdělávacích her pro děti, přes
fázi výdejního okénka až po opětovné otevření. Doufám, že v době, kdy budete ten-
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to text číst, budou nařízení dále ustupovat
a my budeme moci v prostorách knihovny
připravit i další akce, na které jste zvyklí.
Je jaro a vy si z knihovny můžete odnést
mimo knih také semínka květin, bylin či
zeleniny, která najdete v Semínkovně. Pořídili jsme pro vás také nové tituly populárních audioknih. Návštěvníci dětského
oddělení se mohou těšit na novou výzdo-

bu a nábytek. Knihovnice pro návštěvníky
také intenzivně připravují další výstavy
a vernisáže či poutavé přednášky. Věříme,
že nám to situace dovolí a vy si budete
moci užít stříbrské knihovny se vším všudy.
David Blažek
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Knihovnice doporučují
Povídky a jedna báseň - Zdeněk Svěrák
Zcela nové povídky různého ladění z pera českého velikána, z nichž některé jsou humorné, jiné
vedou k zamyšlení, ale všechny jsou protkané autorovou laskavostí a životní moudrostí. Inspirací
pro povídky Zdeňka Svěráka je život sám a kdokoli z nás se mohl v životě dostat do stejné situace
jako jejich hrdinové.
Bonusem knihy je báseň, která nečekaně předpovídá budoucnost českého národa, a navíc v jedné
povídce mohou jen sami čtenáři odhalit pachatele trestného činu.

Loutkové divadlo strýčka Otta - Brigit Grauman
Historie jedné židovské rodiny.
„Být Židem nebylo nikdy lehké, nejen kvůli předsudkům ostatních lidí, ale i Židů samotných,“ píše
Brigid Graumanová a předkládá příběh vlastní rodiny v průběhu dvou století. Rodinnou historii mapuje prostřednictvím sedmi předků, ztělesňujících rozličné formy židovství, kteří po sobě zanechali
memoáry. Přestože každý z těchto memoárů je jiný svým charakterem a zaměřením, autory kromě
krve spojuje ještě jedno – všichni byli běženci, cizinci v zemích, kde se nikdy necítili doma. Rozsáhlá
sága začíná v polovině 19. století na moravském venkově a pokračuje ve Vídni přes bezhlavý útěk
před nacisty až po těžce vydobytou novou existenci v Americe. Výraznou roli přisoudila autorka
prastrýci Ottovi Flatterovi, malíři, který v roce 1932 vyřezal a omaloval lepenkové figurky znázorňující některé členy rodiny. Jeho loutkové divadlo přečkalo dramata exilu a zachovalo se dodnes.
Paměti předků Brigid Graumanové představují pozoruhodný dar z minulosti, zároveň neodolatelnou
pozvánku k objevování světa, do něhož rodina patřila.

Děvčata první republiky - Jana Poncarová a Dita Pepe
Kniha Děvčata první republiky přináší vyprávění osmi žen, které se narodily a vyrůstaly v době prezidentování T. G. Masaryka, aby poté prožily bouřlivé 20. století - i kus toho současného - se všemi
jejich zvraty a proměnami. Na pozadí velkých historických událostí hrdinky knihy studovaly, pracovaly, vdávaly se, zažívaly křivdy komunistického režimu i násilnosti v manželství, musely se vyrovnávat se ztrátami dětí i svých blízkých a dělat náročná životní rozhodnutí.
Příběhy děvčat první republiky pro knihu zachytily spisovatelka Jana Poncarová a fotografka Dita
Pepe, která pracovala i s dobovými fotografickými archivy jednotlivých hrdinek.

Wim Hof. Ledový muž - Wim Hof
Jediná autorizovaná kniha Wima Hofa o převratné metodě, díky které se můžeme naučit využít svůj
fyzický i duševní potenciál.
Wim Hof, přezdívaný Ledový muž, je známý svými fyzickými kousky, kterými ohromuje celý svět
a posouvá hranice vědy. Je schopen strávit téměř dvě hodiny v ledové vodě, běžel naboso maraton
napříč pouští bez kapky vody nebo maraton v kraťasech za polárním kruhem, v letním oblečení také
vylezl na Mount Everest do výšky 7 000 metrů nad mořem, a to bez kyslíkové bomby, a na jeden
nádech uplaval více než 60 metrů pod ledem… To je jen malý výčet jeho rekordů, které jsou pro
běžného člověka naprosto nepochopitelné. A co je na tom všem ještě úchvatnější, je fakt, že něčeho
takového je schopen každý z nás. Opravdu. Wim na základě vlastních zkušeností vytvořil metodu,
která je naprosto přelomová, pokud jde o pohled na lidské možnosti a na náš potenciál. Díky ní můžeme aktivovat schopnosti, které jsou u nás běžně nevyužité, a to bez ohledu na věk a zdravotní stav.
O tom se přesvědčily již tisíce lidí po celém světě, kterým Wim Hof změnil život.
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Knihobudka ve Lhotě
Knihobudka je neziskový projekt,
spočívající v budování knihovniček
na veřejném prostranství. Nejčastěji vznikají přestavbou starých telefonních budek
nebo umístěním skříně do veřejného prostoru. I my jsme se do budování knihobudek pustili. Městská knihovna ve Stříbře
ve spolupráci s občany Lhoty u Stříbra vytipovala jako nejvhodnější místo přístřešek u Cyklocentra ve Lhotě. Petra Vraná,
která zastupovala nájemce Cyklocentra,
nám dala volnou ruku a my jsme tak mohli v pátek 16. dubna umístit první knihy.
Místní čtenáři, cyklisté či turisté, kteří sem
zavítají, si mohou vystavené knížky půjčit,
vyměnit za jiné nebo prostě odnést.
Další knihobudku bychom chtěli ještě
do léta umístit přímo ve Stříbře.
Alena Brahová a David Blažek

Fotografie U Poledníku
Jak už jste od nás z posledních let zvyklí, připravili jsme pro vás další výstavu fotografií na hradbě U Poledníku. Většinou jsme se zaměřovali na letní měsíce,
ale v současné době, kdy nám situace nedovoluje pořádat většinu kulturních akcí, jsme se letos rozhodli začít
o něco dříve. V květnu už se tak můžete přijít podívat
na snímky místního fotografa Jana Picky. Připravil si soubor portrétů, na kterých jistě poznáte spoustu našich spoluobčanů.
David Blažek

Blahopřání

Dne 25. 5. 2021
oslaví své krásné 90. narozeniny
pan Václav Cuřín ze Stříbra.
Do dalších let mu z celého srdce přejeme
hodně zdraví, štěstí, lásky a životního elánu.
Syn Václav s manželkou Zdenkou,
vnučky Michaela a Gabriela
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HARVILLA – REALITY s.r.o.

Váš dlouholetý partner na trhu s nemovitostmi
SÍDLO:
POBOČKY:

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

Panelový byt 1+1 Stříbro, Palackého

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

Rodinný dům Stříbro, Komenského ulice

RD Stříbro, Třešňová ulice

Rodinný dům Město Touškov RD - pension Železná Ruda

Byt 3+1 Tachov, Bělojarská

4+1 Stříbro, Soběslavova ul.

Rod. dům Stříbro, Palackého

Cena: 3.490.000,- Kč Cena: 5.900.000,- Kč Cena: 11.270.000,- Kč Cena: 5.990.000,- Kč

Byt 3+1+L s garáží Lestkov

RD Vranov u Stříbra

Cena: 1.850.000,- Kč Nájem: 11.000,-Kč/m. Cena: 1.690.000,- Kč Cena: 1.990.000,- 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
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PROČ SE (NE)BÁT PRONAJMOUT SVŮJ BYT
Řada lidí se ve svém životě dostane do situace, kdy zdědí
nebo jinak nabydou byt a přemýšlejí, jak s ním naložit. Část
vlastníků potřebuje peníze, a proto se rozhodne nemovitost
prodat. Další část majitelů byt využije pro bydlení své nebo
pro potřeby někoho v rodině. Pak jsou tu lidé, kteří byt obratem pronajmou a přilepší si tak pravidelným příjmem
do svého rozpočtu. Ale je tu i skupina lidí, kteří si z nějakého
důvodu byt ponechají, ale nijak jej nevyužívají. Byt zůstane
ležet prázdný ladem. Na takové majitele bytů si před necelými 2 lety chtěla posvítit Pirátská strana v Praze speciálním
zdaněním takového nevyužívaného bytu. Naštěstí zůstalo
pouze u myšlenky a lidé nadále mají právo o využití svého bytového vlastnictví rozhodovat sami. Jsou ale lidé, kteří by svůj
byt možná chtěli pronajmout, ale bojí se. Ať z důvodu obavy
o zařízení bytu, jeho případného zničení, neplacení nájmu,
nebo jen prostě proto, že na záležitosti s pronájmem takové
nemovitosti nemají čas. Pojďme se na tuto problematiku
podívat v praxi okem makléře Bc. Martina Svěrka z realitní

kanceláře HARVILLA - REALITY.
Redaktor: „Mám k dispozici byt a chci jej pronajmout, ale nevím
jak?"
Odpověď: Proto není nic jednoduššího než svěřit pronájem bytu
ověřenéazkušenérealitníkanceláři.Zpohledupronajímatele(či
v zastoupení realitní kanceláře) se hledá slušný, řádně platící
a pokud možno i dlouhodobý nájemník. V davu potenciálních
nájemců jsou lidé, kteří výše uvedené požadavky splňují, ale
dle mých zkušeností existuje velká část zájemců, kteří tato
kritéria nesplňují. Samozřejmě na první pohled jejich bonitu,
serióznost, slušnost, či jejich nekalý záměr běžný pronajímatel neodhalí. Ale je možnost jak alespoň z části eliminovat
riziko potenciálního nevhodného nájemníka. V dnešní době
internetu a sociálních sítí o sobě nevědomky lidi prozradí
celou řadu informací. Byť pronajímatelům nový občanský
zákoník zakazuje v nájemních smlouvách sankční ustanovení vůči nájemcům o zákazu kouření v pronajímaném bytu, či
možnosti chování psa,
naprostá většina pronajímatelů tyto požadavky zcela oprávněně
má. Není tajemstvím,
že nový občanský zákoník zcela jednoznačně chrání více práva
nájemců než pronajímatelů. A je to i jedna
z příčin, proč se vlastníci
bytů bojí svoji nemovitost pronajmout. Potřeba zákonodárců chránit
ohroženější skupinu (v postavení pronajímatel vs. nájemník)
by byla diskuze na dlouhou dobu. Ono by při přípravě takového zákona stačilo použít selský rozum a nebo naslouchat
více vlastníkům nemovitostí. Z mého pohledu jsou v reálném
životě tou ohroženější skupinou spíše naopak pronajímateplacená inzerce

lé. V praxi se projevuje to, že dle právní normy pronajímatel
nemůže do nájemní smlouvy vkládat nájemníkovi zákazy
a sankce, naopak nájemník má více práv než povinností. Ale
třeba se jednou dočkáme novely upravující tento nepoměr
právního postavení obou stran.
Redaktor: „Dobře, jak byste tedy z pozice majitele bytu jednal
s možným budoucím nájemníkem?"
Odpověď: Pokud takový zájemce projde sítem prvotního otipování dle telefonátu a dáte si schůzku v pronajímaném bytu,
nebojte se zeptat na věci, které Vám pomohou při následném
rozhodování, zda se jedná o ideálního nájemníka právě pro
Váš byt. Nezacházejte otázkami až do osobnostní roviny člověka, protože riskujete srážku se zákonem (opět), ale mnohé
napoví už chování a styl vyjadřování zájemce. Dle obecních
zkušeností realitních kanceláří zjistíte, že proces pronajmutí
nemovitosti je často složitější z pohledu realitního makléře
než prodej takové nemovitosti. Při koupi nemovitosti zcela
logicky těžko narazíte na podvodníka, alespoň ne při koupi
přes realitní kancelář. Ale u nájmu se s rizikovými zájemci
setkáte docela často. Vezměme si příklad pronajímatele, který nechce v bytě kuřáka se psem. Na prohlídku přijde klient,
který Vám sdělí, že v bytě bude bydlet se svojí přítelkyní, psa
nemají, nekouří, exekuce nemají. Při otázce, proč nepřišel
na prohlídku s přítelkyní, dostanete odpověď, že je momentálně v zaměstnání nebo, že určitě s ním půjde bydlet do
bytu, který přítel vybere. Zdvořile ho požádáte o sdělení jeho
osobních údajů a též o zaslání údajů přítelkyně. Před podpisem nájemní smlouvy chtějte poznat všechny osoby, které v
bytě budou bydlet. Zájemce Vám druhý den údaje přítelkyně
pošle, ale prosí o to, aby v nájemní smlouvě figuroval pouze
on. A to je třeba již zbystřit. Nebojte se investovat pár korun
a údaje o zájemcích si tzv. proklepnout. Užitečným nástrojem
na prověření budoucího nájemníka je Centrální evidence
exekucí nebo Insolvenční rejstřík. Nemusíte detailně zjišťovat
komu a kolik dluží, ale už jen samotná existence záznamu
ledacos napoví. A najednou zjistíte záznam u přítelkyně potenciálního nájemce a už víte, proč si nepřál, aby v nájemní
smlouvě figurovala. Zájemce samotný v rejstřících záznam
nemá, ale pátráte dále. Chovat v bytě psa, jak bylo výše již
zmíněno, nájemníkovi zakázat nemůžete, ale z jeho veřejného profilu na Facebooku zjistíte, že chová 2 dogy, na každé
druhé fotce má zapálené cigárko. Pobavili jste se? Taková je
ale bohužel realita. Takový člověk kvůli Vašemu nájmu kouřit nepřestane a psů se nezbaví. Pokud jste toto neodhalili již na počátku a máte podepsanou nájemní smlouvu,
při předání bytu Vám nájemci předali kauci včetně nájmu
na první měsíc, zajděte se do bytu podívat třeba za měsíc.
Máte na to ze zákona právo (jako jedno z mála) a ověřte si
stav. Třeba opomenutím výše uvedené eliminace rizika zjistíte, že Vám v bytě načichly tapety kouřem a u dveří Vás přivítá
svým objetím metrová doga (nic proti dogám). Pokud nebudou nájemníci svým kouřením a psi svým štěkáním obtěžovat
ostatní nájemníky větší mírou, tak se takových nájemníků
těžko zbavíte.

jímatele zcela imunní. Legislativa se stále vyvíjí, proto musí
nájemní smlouva odpovídat aktuálním zákonům. Proto si
nechte zkontrolovat smlouvu právníkem. Zkušená realitní
kancelář takové nájemní smlouvy používá a snaží se tak snížit riziko problémů, které mohou při pronájmu bytu nastat.
Nicméně je třeba říci, že nikdy nemáte 100% jistotu toho,
že zrovna ten Váš nájemník bude absolutně bezproblémový.
Pokud máte uzavřenou dobrou nájemní smlouvu, přistupujte
k pronajímání zodpovědně, stejně tak, jak to očekáváte
od svého nájemníka. Kontrolujte si pravidelně stav svého
bytu tak, jak máte ve smlouvě sjednáno. Kromě toho, že
uvidíte jak se nájemník o Vaši nemovitost stará, máte mj.
příležitost ověřit stav měřidel energií a můžete průběžně
zjistit, zda ve smlouvě stanovené zálohy na energie postačují na pokrytí plateb. Kontrolujte samozřejmě i pravidelnost
placení nájmu. Ideální je stav, kdy má nájemník zadaný trvalý příkaz a platba Vám chodí v pravidelný den. Opožděné
platby nájmu, různé výmluvy nebo nemožnost zkontaktování
nájemníka telefonem či osobně, je varováním, že není něco
v pořádku. Doporučujeme uzavírat nájemní smlouvu na dobu
určitou na 1 rok. Pokud jsou obě strany s nájmem spokojeny,
není nic jednoduššího než smlouvu prodloužit na další období. Není výjimkou, že pronajímatel uzavře nájemní smlouvu
např. 3 měsíce na zkoušku s tím, že následně prodlouží
na 6 nebo 12 měsíců. Požadavek na složení jistiny (vratné
kauce) od nájemce je samozřejmostí a taková jistina poslouží
jak pro případ poškození nebo zničení zařízení, tak pro případ
neplacení nájmu. Stále se ale najde dost pronajímatelů, kteří
pronajmou byt bez kauce a v případě problémů s placením
nájmu se nestačí divit. Nutnost složení této jistiny též často
preventivně odradí zájemce, který jde do nájmu už s předem
jasnými nekalými úmysly.
Redaktor: „Vidím, že vyhledání bezproblémového nájemníka
není legarace."
Odpověď: O této problematice by se dalo napsat daleko více,
ale účelem nebylo vystrašit pronajímatele bytů, ale naopak
předejít případným problémům. A pokud přeci jen máte
obavy, že pronajmout byt nezvládnete, nebo na to prostě jen
nemáte čas, není nic jednoduššího než svěřit celou záležitost
realitní kanceláři HARVILLA - REALITY, která má pobočku ve
Stříbře, Benešova 442, a která Vám byt pronajme bez ztráty
Vašich nervů a dokáže se postarat i o celou správu, neboť
v jejím portfoliu služeb je řada pronajímatelů žijících v cizině,
kterým se o jejich nemovitosti v Česku stará.

Redaktor: „To je skoro jak detektivní práce. Pokud jsem našel
vhodného adepta na nájem, jak mám pokračovat?"
Odpověď: Pokud najdeme konečně zájemce, který vyhovuje
našim požadavkům a nenašli jsme žádné rizikové prvky, je
možné přistoupit k sepsání nájemní smlouvy. Řada lidí si
na internetu stáhne vzor nájemní smlouvy a považuje ji za
věrohodnou. Nezřídka se setkáváme s tím, že smlouva je
sepsána ještě dle starého občanského zákoníku, obsahuje
(dnes již zakázané) sankce a zákazy a je pro ochranu prona-
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Vážení čtenáři,
realitní trh stagnuje jen zdánlivě, vše je trochu zpomaleno jednak obavami ze setkávání, ale i pomalejším
vyřizováním na úřadech a v bankách. Jen to "naše" tachovské katastrální pracoviště pracuje stále skvěle,
ačkoliv i tam mají samozřejmě ztížené podmínky. Jedna z očekávaných variant budoucího vývoje je ta, že se
prodej nemovitostí rozproudí nevídaným tempem a současný převis poptávky nad nabídkou se začne
snižovat. Ovlivnit vše mohou také změny ze strany úvěrujících bank. Máte-li tedy v úmyslu prodávat
nemovitost, doporučujeme to neodkládat.
Nejhorší na téhle době je, že ztrácíme své kamarády, příbuzné, a to i ty, kteří jsou nám nejbližší, a těžko v
sobě nacházíme sílu cokoliv řešit. Budeme rádi, když pomůžeme, i kdyby jen radou nebo jiným pohledem
na věc, který přinese mnohdy nečekaně jednoduché řešení. Naše kancelář v Dostojevského ulici teď mívá
otevřeno kvůli vládním opatřením méně, než obvykle, v březnu a dubnu musela být uzavřena. Jsem vám ale
k dispozici na telefonním čísle 724249276 nebo e-mailu: hana.kubincova@email.cz, případně mi můžete
nechat vzkaz ve schránce u dveří, ozvu se.
Přeji vám všem, abyste nejkrásnější jarní měsíc prožili s minimálními problémy a hlavně ve zdraví!
Hana Kubincová
Pokud jste ještě neměli možnost se seznámit s našimi službami, tak tady jsou ty základní:
 konzultace k problematice prodeje (koupě) nemovitostí
 nastavení ceny nemovitosti s ohledem na situaci na trhu a podmínky prodávajícího
 příprava prezentace nemovitosti (fotostaging, homestaging, kvalitní popis)
 profesionální prezentace nemovitosti a práce s vlastní databází klientů
 inzerce na realitních serverech, webu, facebooku
 lokální propagace v místě nemovitosti (vývěsky, tištěná inzerce, letáky apod.)
 přítomnost na prohlídkách, které organizujeme vždy po dohodě s prodávajícím
 pravidelné a detailní informace prodávajícímu o vývoji situace, průběhu prohlídek, reakcích
prodávajících atd.
 řešení rozdílných požadavků tak, aby byly přijatelné pro všechny zainteresované
 pomoc se zajištěním financování kupní ceny – hypotéka, úvěr
 zajištění právního servisu - rezervační dohoda, kupní smlouva (event. smlouva o budoucí kupní
smlouvě), návrh na vklad vlastnického práva včetně jeho podání na katastr nemovitostí, smlouva o
advokátní úschově kupní ceny, zajištění aktuálního výpisu z katastru nemovitostí apod.
 komunikace s bankami, poradcem kupujícího apod.
 spolupráce při předání nemovitosti a převodu energií
 pro potřebu dědického řízení zpracujeme Vyjádření
k tržní ceně nemovitosti – pro naše aktuální klienty je
tato služba zdarma
Náš pracovní region není nijak omezen, ale nejvíc nemovitostí
jsme samozřejmě prodali tam, kde jsme doma, tedy ve Stříbře
a okolí. Možná tedy budete znát i některé naše klienty, řada z
nich nám napsala krásné recenze - najdete je na našich
webových stránkách www.realitykubincova.cz nebo na
Facebooku Hana Kubincová - realitní makléřka.
Bude nám ctí, když se mezi naše klienty zařadíte i vy!
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Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb prodává slepičky našeho chovu: Tetra hnědá, Dominant ve všech barvách
a slepičky Green Shell-typu Araukana a Dark Shell-typu Maranska
Stáří slepiček 16-20

týdnů

Cena 185 - 229,- Kč/ks - dle stáří

Prodej: Stříbro - naproti čerpací stanice MOL

22. 5. a 19. 6. 2021 - 15.25 hod.
Výkup králičích kožek - cena dle poptávky
Případné bližší informace Po - Pá od 9⁰⁰ - 16⁰⁰ hod. na tel.: 601 576 270, 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz
placená inzerce
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HLEDÁM
V TÉTO LOKALITĚ

NEMOVITOST
I ZADLUŽENOU

- VÝKUP ZA HOTOVÉ
ZA TIP ODMĚNA
VE VÝŠI 5.000,- Kč

Tel.: 737 121 130
p. Kučera
SOUHRN AKCÍ NA KVĚTEN 2021

NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH VÁS BUDEME INFORMOVAT O KONÁNÍ PŘÍPADNÝCH AKCÍ.

www.mustribro.cz, www.mks-stribro.cz, www.knihovna-stribro.cz
Uzávěrka dalšího čísla je 15. 5. 2021
Příspěvky zasílejte na zpravodaj.stribro@seznam.cz
Omlouváme se těm, jejichž příspěvky se už do zpravodaje nevešly, není možné všechny zařadit.
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