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MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE
Slovo starosty
Vážení občané města Stříbra a jeho přátelé,
po kratší odmlce mám možnost Vám
sdělit své zážitky a informace. Ač doba,
ve které nyní žijeme, není nejradostnější - válka na Ukrajině, s tím spojená nejistota, zdražování, vysoká inflace
a ještě vyšší ceny energií a paliv, se kterými vláda nic nedělá, stále skloňované téma covidu atd., přesto bych řekl,
že některé věci nás dovedou opětovně
potěšit. Konečně se spolu můžeme zase
setkávat a vidět si do obličeje. Nastartovala celá kulturní scéna, která byla
po období 2 let v podstatě ochromena.
I u nás se odehrálo mnoho společenských akcí, připomenu pouze některé.
Než se tomu tak stane, musím zmínit
velký úspěch Ondřeje Tolara, který vyhrál Ústřední kolo soutěže žáků ZUŠ.
Za mě obrovská gratulace. A nyní k akcím.
V kostele Nanebevzetí Panny Marie
se odehrálo Jarní muzikálové pohlazení, kde účinkovali Jana Hoffmannová, Hana Bezděková a již zmiňovaný
Ondřej Tolar. Při této příležitosti jsme
mohli veřejnosti prezentovat kompletní
opravený interiér. Máme být na co hrdí.
Z rukou hejtmana jsem převzal hlavní cenu v soutěži Památka Plzeňského
kraje za nejlepší realizaci obnovy nemovité památky v roce 2021. Dle mého
názoru to je velký úspěch. Objekt byl
opravován v několika etapách. Celková
cena díla je 6,0 mil. Kč.
V rámci květnových dnů jsme společně uctili 77. výročí osvobození ČR
a ukončení II. sv. války a společně se
zástupci Armády ČR, Československé
obce legionářské a Policií ČR položili
věnce k památníkům.
V květnu se uskutečnil též první ročník charitativního běhu společnosti CANPACK, jehož výtěžek půjde handicapovaným občanům. V červnu se v rámci
oslav Dne dětí konala obdobná akce
s názvem Na kole dětem, pod patronací
pana Zimofčáka, prof. Pirka, prof. Pafka,
jejíž výtěžek půjde pro děti s onkologickým postižením. Město přispělo, kro-
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mě pořádání akce, šekem na 20 000 Kč,
který jsem v rámci akce předal patronům této charitativní akce.
V květnu se také konalo krajské
kolo soutěže Zlatá včela pro Plzeňský
a Karlovarský kraj. Zde byli naši mladí reprezentanti úspěšní. Na to navázal
Lukáš Loukota i v ústředním kole v Nasavrkách. Moc gratuluji.
Dne 15. 5. se konala pod mojí záštitou XXVII. Přehlídka mládežnických
orchestrů, kterou pořádala ZUŠ ve Stříbře společně s městem a spolkem Zlatíčka ze Stříbra. Za přípravu této skvělé
akce také moc děkuji.
I další spolky se podílejí na životě
ve Stříbře. V polovině května projela
městem již IX. Májová jízda historických vozidel okolím Stříbra, kterou
pořádal Stříbrský veterán club v AČR.
Díky.
Konal se již 18. ročník soutěže mladých umělců Stříbrská lampa, kde jsou
nám prezentována díla našich školáků. Musím opětovně poděkovat všem
organizátorům za přípravu, a dovolím
si vyzdvihnout dvě ženy, a to Ludmilu
Fraňkovou a Pavlu Kašíkovou.
Z dalších akcí musím připomenout
pořádání Muzejního večera, ZUŠ Open
- umění ve dvoře, kde jsme mohli otevřít a veřejně využít nově zrekonstruované veřejné prostory u naší „Lidušky“.
V termínu 10. - 12. 6. se odehrály Stříbrské slavnosti, které začaly již
v pátek koncerty u kina. Následující
den byl opětovně nabitý. Začal poutí s obrazem Panny Marie Bolestné
za účasti biskupa Tomáše Holuba, který následovně cerebroval mši v kostele. Jednalo se o uctění zázraku před
285 lety, kdy Panna Marie na obraze
začala ronit krvavé slzy. Do města od
té doby, putovali věřící, aby uctili tuto
relikvii. Ve 12 hodin jsme společně
s místostarostou Lukešem a starostou
Vohenstrausu Andreasem Wutzelhofferem výstřelem našich Ostrostřelců
zahájili Městské slavnosti. Následovalo
společné zahájení vernisáže fotografií,
které se vztahují k 30 letům společné-

ho přátelství. V rámci této akce jsme
podepsali deklaraci k tomuto významnému jubileu. Mezitím na náměstí pokračovala vystoupení, která končila
až v nočních hodinách. Věřím, že jste
si každý z Vás našel to své. Osobně si
myslím, že mnohem důležitější bylo,
že jsme se mohli zase společně setkat
a mluvit spolu. Následující den se konal již tradiční Běh městem Stříbrem,
nyní Memoriál Petra Bursíka. Musím
poděkovat (rád děkuji za podporu dobrých věcí) všem organizacím města,
spolkům, Policii ČR a Městské policii
za jejich pomoc a součinnost v rámci
organizace slavností.
Na závěr kulturního okénka musím
zmínit i to, co mají naše děti nejraději.
Jsou tady prázdniny. Probíhá mnoho
společenských akcí, skončily maturitní zkoušky a předali jsme maturitní
vysvědčení, proběhlo šerpování předškoláků, předávali jsme vysvědčení deváťákům. Všem našim dětem přeji, aby
byly i v následujícím období úspěšné a
rodičům, aby na ně byli patřičně hrdí.
Nezastavila se ani stavební činnost
města. Byla slavnostně otevřena půdní
vestavba v DDM (cca 15 mil. Kč), která
bude od září k dispozici pro technické
a přírodovědné obory. V rámci DDM
byla vysoutěžena též oprava povrchu
tělocvičny (cca 600 tis. Kč), kterou
dotačně podpořil 500 tis. Kč Plzeňský
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kraj. V tomto měsíci započne plánovaná oprava ulice Plzeňská - v úseku
od ul. Jiřího z Poděbrad po vyústění
na krajskou komunikaci u čerpací stanice. Náklad cca 40 mil. Kč. Stavba by
měla trvat cca 1 rok. Vysoutěžili jsme
pokračování další části komunikace
v parku v úseku od náměstí k Červené lávce, za cca 7 mil. Kč. Čekáme
na podpis smlouvy. Probíhá veřejná
soutěž na opravu mostní brány a Kostela sv. Petra. Společně se SÚS Plzeňského kraje vypisujeme veřejnou zakázku
na opravu chodníků a zřízení parkovacích stání v úseku od kruhového objezdu po nové nákupní centrum Billa
(cca 5,0 mil. Kč). V rámci této společné
akce provede SÚS PK opravu komunikace Třídy 5. května. Již dvakrát jsme
se snažili vysoutěžit opravu bývalého
internátu v ul. Revoluční (33 mil. Kč)
a opravu sociálního zázemí kina Slavia
(2,0 mil. Kč), bohužel se to nepodařilo.
Nyní chvíli počkáme. Další akcí, která
by měla sloužit veřejnosti, je oprava
hřiště „ V pískovně - Jižní město“. Tady
již proběhlo výběrové řízení a také čekáme na podpis smlouvy. Cena cca 5,5
mil. Kč.

Z projektových dokumentací je dokončena úprava křižovatky - Plzeňská, Kladrubská, Americká - zatím se
bohužel jedná o provizorní úpravu,
která by měla ale zlepšit bezpečnostní
situaci. Dokončuje se projekt chodníku
a infrastruktury do lokality U Floriána.
Jakmile proběhne územní a stavební řízení, budeme tuto akci soutěžit.
Na závěr svého příspěvku Vás musím informovat o záležitosti kasáren,
která se datuje od roku 2009, kdy tehdejší vedení radnice uzavřelo absolutně
nevýhodnou smlouvu s firmou Waystone na revitalizaci kasáren. Ta byla
v roce 2018 nahrazena novou smlouvou (již trochu výhodnější), v níž již
byla zakomponována nová nástupnická org. CTPark Stříbro s.r.o. - dcera
CTP. Pod její gescí vznikl projekt firmy CANPACK a přilehlé komunikace.
Bohužel, alespoň dle našeho názoru,
nesplnili smluvní podmínky a město
jim na jaře 2021 vypovědělo smlouvu.
S tím, jak se dalo čekat, CTP nesouhlasí. Došlo k mnoha právním jednáním,
na kterých jsme často od CTP slyšeli,
že půjdeme k soudu a budeme čelit vel-

kým škodám. Neustoupili jsme, protože jsme přesvědčeni, že jsme tentokrát
v právu a chceme si v rámci možné
dohody značně vylepšit podmínky.
V rámci mimosoudní dohody nyní jednáme o tom, že ze zbývajícího areálu
o rozloze cca 16 ha, připadne městu
zpět pro rozvoj cca 9,0 ha (návaznost
na bydlení U Věže až k areálu firmy
INUTEC) a cca 7,0 ha bude rozvíjet
dále, včetně nezbytné infrastruktury,
vjezdu do kasáren, přípojných chodníků atd., firma CTP. Uvidíme, cílem je
uzavřít smluvní vztah do konce tohoto
volebního období. Osobně bych toto
považoval po tristním začátku v roce
2009 za velký úspěch.
Protože se začaly letní měsíce
a prázdniny, dovolil bych si na závěr
všem popřát spoustu sluníčka, klidu,
krásnou dovolenou, a hodně milých
chvil s blízkými a přáteli.
S úctou
Martin Záhoř, starosta města

Z jednání 35. zastupitelstva města 18. května 2022
Přítomno bylo 9 zastupitelů. Starosta
Martin Záhoř přivítal přítomné a proběhla protokolární část.
Následovala kontrola plnění úkolů.
S materiálem seznámil předseda Kontrolního výboru Blahoslav Kupec, kdy byly
prodlouženy termíny plnění u dvou úkolů, a to u úkolu, týkajícího se stavebních
úprav objektu v Revoluční ul. (bytový
dům) a u úkolu ohledně podmínek nové
smlouvy mezi městem Stříbrem a společnosti CTPark Stříbro, spol. s r. o.
Zastupitelé schválili:
Z předložených majetkoprávních úkonů:
Prodej distribučního zařízení - kabelové
trafostanice „TC_0181 Stříbro“ (za mlékárnou), včetně technologie spol. INUTEC s. r. o. (která jako jediná podala nabídku), za cenu 50 000 Kč.

Poskytnutí účelové dotace ve výši
1 791 937,41 Kč a uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace
Plzeňskému kraji na zajištění MHD
ve Stříbře z rozpočtu města Stříbra na rok
2022.
Poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení na území města Stříbra.
Zastupitelé neschválili:
Z předložených majetkoprávních úkonů:
Záměr prodeje pozemků p. č. 3225/20
(4958 m2), st. p. č. 2922 (1024 m2) s č. p.
1442 a st. p. č. 2923 (198 m2) u prodejny
Penny market.

Zastupitelé odročili:
Z předložených majetkoprávních úkonů:
Záměr prodeje části pozemku o výměře cca 35 m2 v Lokalitě Za Stadionem,
za účelem zarovnání pozemku.
Na závěr pozval starosta všechny přítomné na Městské slavnosti, které se konaly ve dnech 10. - 12. 6. a ještě jednou
poděkoval všem oceněným občanům
za jejich práci. Poté jednání ukončil.
Marcela Nováková a David Blažek

Záměr prodeje pozemků a staveb v Mánesově ul.
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Investice Města Stříbra
Vážení spoluobčané, v návaznosti na publikovaný Program regenerace jste si mohli
udělat představu o investicích a realizacích
stavebních prací v našem městě za poslední 3,5 roku. Výsledky za letošní rok
budou známy až v jeho závěru. Přesto
mohu konstatovat, že jsme se tohoto úkolu zhostili s velkou odvahou s ohledem
na stav našich odborníků a samozřejmě
úměrně možnostem při získávání dotačních titulů. Z následné tabulky je vidět,
že většinu staveb realizujeme ze svého
rozpočtu. Množství stavebních zakázek je
dáno i proto, že v současném zastupitelstvu je několik odborníků ze soukromého
sektoru, včetně našeho starosty Martina
Záhoře, kteří znají danou problematiku

a umějí s dodavateli zakázek otevřeně
hovořit, což znamená velký přínos oproti jiným městům, kde představitelé města problematice stavebnictví nerozumějí.
Můžete si říci, najímáme si přece stavební
dozory, aby kontrolovaly naše dodavatele
a odpovědně přebíraly provedené práce.
Bohužel ne vždy se to daří. Z toho plyne
i několik soudních pří, ve kterých hájíme
zájmy a finance našeho města. Za sebe
mohu konstatovat, že i na našem městském úřadě se stabilizoval kádr pracovníků na HIO. Za odváděnou práci jim tímto
děkuji. I Výbor výstavby VV a ÚP pracuje
velmi dobře, máme zde zastoupeny všechny odborné profese (architekt, stavař, geolog, báňský odborník, vodohospodář,

Název akce

2018

Lávka pro pěší v Městském parku, Stříbro - II. etapa , I. část
MŠ Prokopa Holého, Stříbro - truhlářské výrobky
Vybudování multifunkčního hřiště v MŠ Soběslavova, Stříbro
Výstavba MŠ Prokopa Holého č. p. 1740, Stříbro
Odstavná stání pro OA, Gagarinova ul. Stříbro
VO Hradební ul., Stříbro
Zastínění pískovišť v MŠ Soběslavova, Stříbro - 4 ks
VO prodloužení, Bezručova ul. Stříbro
VO Nerudova ul. Stříbro
JSDH Palackého ul. Stříbro - vrata
Opravy budovy 666, Husova ul. Stříbro
Instalace EZS stanice pro MP v Husově ul. p. č. 666, Stříbro
Revitalizace rybníka - Lhota u Stříbra - bezpečnostní přeliv, požerák
Úpravy terénu v zahradě Prokopa Holého, Stříbro č. p. 1740
Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Stříbro st. p. č. 306/1,
k. ú. Stříbro vitráže, podlaha
Oprava ohradní zdi Kostela sv. Petra - III. etapa
Úprava strojovny vytápění č. p. 437, Masaryko náměstí, Stříbro
Revitalizace rybníka Lhota u Stříbra - oprava odtoku
Oprava č. p. 63, Masarykovo náměstí, Stříbro

2019

Oprava vnitřních prostor DDM Stříbro, č. p. 17
Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Stříbro
- obnova omítek v interiéru
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - obnova vstupních dveří a kruchty
Oprava Seifertovy hrobky - střecha, očištění a zálivka spár
Oprava ohradní zdi Kostela sv. Petra - IV. etapa
Kanalizační přípojka a odvodnění Kostela sv. Máří Magdaleny
Poliklinika Stříbro - nová část, stavební úpravy objektu p. č. 511
Komunikace Ořechová - Třešňová TI pro 10 RD II. etapa
Městské muzeum - rekonstrukce sklepních prostor - rozvod světel
Statické zajištění Červené lávky
Revitalizace Masarykova náměstí II. etapa
Buňky pro hřiště s ledovou plochou, JSDH v Sokolské ul. Stříbro
Revitalizace hřbitova ve Stříbře I. etapa
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zahájení
díla

statik, ekonom, ředitel). Všem členům
Výboru také děkuji za odvedenou práci,
které věnují i svůj osobní čas.
Na závěr drobné konstatování. V poslední době jsem potkal několik místních
občanek, které mi sdělily, že jejich samozřejmostí je pro ně čtení Stříbrského
zpravodaje. V letošních číslech vycházel
na pokračování Program regenerace města. Velmi mě potěšilo, že si většinu opravených domů šly osobně prohlédnout,
protože se stalo, co jsem předpokládal.
Chodíme kolem těchto staveb dennodenně a nevnímáme změny. Bereme to jako
samozřejmost, což je velká škoda.

ukončení
díla

výše
poskytnuté dotace

zhotovitel
díla

cena dle SOD
včetně DPH

06/2018
10/2018
09/2018
04/2016
05/2018
07/2018
06/2018
05/2018
08/2016
11/2018
08/2018
12/2018
05/2017
09/2018
04/2018

09/2018
10/2018
09/2018
09/2016
07/2018
07/2018
07/2018
06/2018
01/2018
12/2018
12/2018
12/2018
11/2018
10/2018
10/2018

ne
ne
60 000,00 Kč
53 789 608,00 Kč
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
822 984,30 Kč
ne
450 000,00 Kč

SMP
Kučera
4 SOFT
SWIETELSKY
SMMS
SMMS
SMMS
SMMS
SMMS
SMMS
SMMS
K+B elektro-technik
SILNICE CHMELÍŘ
SWIETELSKY
STAVBY KAMENICTVÍ

8 352 908,18 Kč
259 348,15 Kč
368 386,92 Kč
45 663 651,10 Kč

05/2018
07/2018
06/2017
03/2017

10/2018
09/2018
06/2018
02/2018

200 000,00 Kč
ne
ne
ne

MPA stavební
PROKAT Invest
SILNICE CHMELÍŘ
PEGISAN Sta

401 173,39 Kč
372 987,10 Kč
152 383,24 Kč
3 915 454,60 Kč

07/2019
04/2019

09/2019
09/2019

ne
300 000,00 Kč

SMMS
TERRIGENA Art

319 240,35 Kč
615 850,67 Kč

04/2019
09/2019
05/2019
01/2019
02/2019
10/2018
04/2018
10/2019
09/2010
07/2019
06/2019

11/2019
12/2019
10/2019
02/2019
07/2019
10/2019
03/2019
12/2019
06/2019
11/2019
04/2020

131 000,00 Kč
ne
180 000,00 Kč
ne
ne
ne
ne
ne
ne
700 000,00 Kč
ne

STAVBY KAMENICTVÍ
MPA stavební
MPA stavební
STAVBY KAMENICTVÍ
SMMS
SWIETELSKY
SMMS
MPA stavební
KKP stavební
CONT s.r.o.
MPA stavební

323 189,13 Kč
166 509,00 Kč
321 593,40 Kč
48 158,00 Kč

90 595,00 Kč
1 574 214,43 Kč
132 391,00 Kč
1 141 048,24 Kč

5 779 787,00 Kč
90 000,00 Kč
818 851,77 Kč
12 935 739,31 Kč
1 707 431,00 Kč
3 941 398,71 Kč
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Název akce

zahájení
díla

ukončení
díla

výše
poskytnuté dotace

zhotovitel
díla

cena dle SOD
včetně DPH

2020
Oprava předpolí Červené lávky, Stříbro p. p. č. 3198/3, k. ú. Stříbro
Oprava MK Vodičkovy ul., Stříbro
Rekonstrukce hygienického zázemí ZŠ Gagarinova, č. p. 1039, Stříbro
Oprava omítek a kamenných prvků 1. NP východního a severního
průčelí radnice č. p. 1, Stříbro
Oprava ohradní zdi Kostela sv. Petra - V. etapa
Revitalizace návěstního rybníka - Otročín p. p. č. 927/1
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - oprava omítek
VO v Gagarinově ulici, Stříbro - 3 lampy VO
Rozšíření altánu s pergolou v Těchlovicích
VO Jabloňová, Stříbro
VO Brožíkova, Stříbro
Chodník v ulici Brožíkova, Stříbro p. p. č. 1784/34
Zateplení MŠ Soběslavova, Stříbro
Zateplení kina Benešova ul. Stříbro
Kanalizační přípojka pro zimní stadion, Stříbro
Výměna střešní krytiny stacionáře Farní charity
Vybudování VO v Soběslavově ulici, Stříbro 14 lamp
Cyklostezka Stříbro - Těchlovice II. etapa
Chodník - ukončení cyklostezky v Májové ulici, Stříbro
Vybudování zpevněné plochy (parkoviště) u ZŠ Mánesova, Stříbro
Modernizace kamerového systému rok 2020
Přístřešek na hřišti JSDH Sokolská ul. Stříbro
Vybudování zpevněné plochy (parkoviště) u hlavní brány TJ Baník,
Stříbro
Zpevněná plocha (parkoviště) v Máchově ulici, Stříbro
Lokalita za Stadionem, Stříbro
Úprava veřejného prostranství - kontejnerové stání, Jezerce p. p. č. 297/2

06/2020
03/2020
06/2020
06/2020

07/2020
07/2020
08/2020
10/2020

ne
ne
ne
ne

SMMS
EUROVIA Silba
SWIETELSKY
TERRIGENA Art

06/2020
11/2019
05/2020
01/2020
04/2020
07/2020
08/2020
01/2020
05/2019
06/2019
01/2020
08/2020
01/2020
10/2019
03/2020
09/2020
09/2020
04/2020
11/2020

11/2020
08/2020
10/2020
01/2020
07/2020
07/2020
09/2020
10/2020
08/2020
11/2020
01/2020
11/2020
01/2020
07/2020
07/2020
09/2020
11/2020
11/2020
11/2020

230 000,00 Kč
200 000,00 Kč
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
1 900 000,00 Kč
ne
ne
395 306,00 Kč
ne
ne

MPA stavební
SENEA
TERRIGENA Art
SMMS
TINTĚRA
SMMS
SMMS
Lesní stavby
MIRAS
MIRAS
SMMS
TINTĚRA
SMMS
Silnice Horšovský Týn
Silnice Horšovský Týn
SMMS
TaNET West
SOTER Stříbro
SMMS

09/2021
03/2019
11/2020

09/2021
09/2021
04/2021

ne
3 360 000,00 Kč
100 000,00 Kč

SMMS
SMP ALGON
MPA stavební

44 492 860,39 Kč
180 388,08 Kč

08/2017
05/2020
05/2020
09/2021
06/2021
05/2021
07/2021
03/2021
04/2021
04/2021
06/2020
05/2021
10/2020
07/2021
07/2021

11/2021
12/2020
03/2021
09/2021
11/2021
09/2021
07/2021
02/2022
10/2021
12/2021
06/2021
12/2021
12/2021
11/2021
11/2021

ne
ne
ne
ne
175 000,00 Kč
150 000,00 Kč
ne
15 728 670,90 Kč
ne
4 601 938,78 Kč
ne
ne
ne
500 000,00 Kč
ne

PEGISAN Sta
SWIETELSKY
Streetline
HR Elktro
Petr Círl
TERRIGENA Art
GTBC
BKV
TERRIGENA Art
3XN spol.
MPA stavební
STAVBY KAMENICTVÍ
Lesní stavby
MPA stavební
MPA stavební

6 539 317,68 Kč
4 592 674,79 Kč
4 739 511,91 Kč
199 299,10 Kč
178 000,00 Kč
205 821,00 Kč
2 941 656,48 Kč
16 009 338,03 Kč
438 487,42 Kč
13 174 899,81 Kč
4 128 144,22 Kč
4 273 702,66 Kč
7 945 827,62 Kč
2 287 289,74 Kč
1 393 571,11 Kč

5 736 480,95 Kč
1 668 408,28 Kč
423 279,78 Kč
367 527,55 Kč
470 174,60 Kč
1 038 959,10 Kč
80 327,89 Kč

4 057 459,82 Kč
18 421 876,07 Kč
12 897 688,98 Kč
809 704,05 Kč
4 222 900,00 Kč
74 451,69 Kč
114 950,00 Kč
564 723,00 Kč
61 387,19 Kč
151 250,00 Kč

2021
Stavební úpravy vnějšího pláště ZUŠ Stříbro p. č. 106
Radnice č. p.1 - stavební úpravy a sanace vlhkosti
TZ - propojení MK Jabloňová - Májová, Stříbro
Modernizace osvětlení tělocvičny ZŠ Mánesova
Zrestaurování kamenných prvků z kostela Nanebevzetí Panny Marie
Obnova dřevěných vrat do vstupu radnice č. p. 1, Stříbro
Výměna plynových kotlů ZŠ Gagarinova, Stříbro
DDM Stříbro vybudování zájmových učeben
Stříbro - kostel Nanebevzetí Panny Marie - dokončení obnovy interiéru
Zateplení budovy zdravotnického zařízení
Revitalizace hřbitova - II. etapa
Stavební úpravy venkovního schodiště Žižkova
Městský park Stříbro - II. etapa
Stříbro, hradby Plzeňská I. etapa
Stříbro, hradby Plzeňská II. etapa

Karel Neuberger
radní města
a předseda Výboru VV a ÚP
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Vize proroka Ezechiela
Tak už se nám probudil 🙂 a nedá mi,
nepodělit se s vámi o jedno úžasné překvapení.
Dlouhá desetiletí zapomenut čekal kostelík Nanebevzetí Panny Marie na chvíli,
kdy a zdali vůbec bude vytržen z propadla
zmaru. Naštěstí pro nás všechny se díky
vstřícnému přístupu vlastníka, města Stříbra, podařila neuvěřitelná věc!
Pro mě osobně další důkaz toho, že
když je opravdová vůle a sejdou se správní
lidé, zázraky se opravdu dějí.
V rámci přípravy obnovy interiéru
objektu byly provedeny restaurátorské
průzkumy omítkových vrstev. Na jejich
základě byla k velkému překvapení všech
odhalena nejen původní barevnost a fragmenty malířské výzdoby v červených, černých, šedých, hnědých a zelených tónech,
ale i nejvýraznější nález na jižní stěně - figurální malba. Jedná se výjev ze Starého
zákona, který je ohraničený červeným rámem a doplněný veršem tohoto znění:
„Ezechiel 37
Údolí suchých kostí
1 Spočinula na mně ruka Hospodinova.
Hospodin mě svým Duchem odvedl pryč
a postavil mě doprostřed údolí plného
kostí.
2 Prováděl mě mezi nimi kolem dokola
a hle - celá ta pláň jimi byla poseta a byly
úplně vyschlé.
3 „Synu člověčí,“ řekl mi, „mohou ty kosti
ožít?“ „Panovníku Hospodine,“ odpověděl jsem, „to víš ty.“
4 Tehdy mi řekl: „Prorokuj o těchto kostech a řekni jim: Suché kosti, slyšte slovo
Hospodinovo!
5 Toto praví Panovník Hospodin těmto kostem: Hle, já do vás přivedu ducha,
abyste ožily.
6 Dám na vás šlachy a pokryji vás masem,
potáhnu vás kůží a vložím do vás ducha,
abyste ožily. Tehdy poznáte, že já jsem
Hospodin."
Výjev obrazu je umístěn v širokém
údolí, v jehož středu stojí prorok Ezechiel
a všude kolem ožívají mrtví. Dle jeho vidění probudil Hospodin v Údolí suchých
kostí k životu uschlé kosti, kterým dal šlachy, pokryl je svaly, potáhl kůží a následně
do těl vložil ducha. Dramatičnost výjevu
umocňuje fakt, že jsou zemřelí znázorněni v různých fázích ožívání. Pohybující
se kostry jsou mezi budícími se mrtvými.
Z nebes pak všemu dění přihlíží Hospodin, který do oživlých těl vkládá ducha. V
levé části oblohy letí dvě volavky symbolizující patrně vysvobozenou lidskou duši.
A ačkoliv se mnohým může zdát téma
výjevu značně morbidní, jedná se o jas-
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nou a velmi silnou symboliku. Příběh vize
Ezechielovy lze chápat jako předobraz
vzkříšení při Posledním soudu, kdy na základě vůle Hospodina ožívají mrtví. Podle
typu písma lze nápis zařadit patrně do rudolfínského období a průzkum prokázal,
že byl následně obnovován. Přestože se
malba dochovala pouze ve fragmentech,
pozornému divákovi jistě neuniknou části jejich obrysů.

Neméně zajímavý je příběh deskového
obrazu shodné tématiky, který se nalézá
ve Strahovské obrazárně. Dle katalogu
byla malba zachráněna z blíže neupřesněného jihlavského hřbitova, kde byla určena ke spálení. Deska původně sloužila
jako epitaf, kde byl v dolní části zobrazen
donátor se svojí rodinou. Tato část, která měla objednavatelům zaručit věčnou
památku, byla následně odstraněna a zachován zůstal „pouze“ starozákonní výjev.
Lze předpokládat, že obraz s Vizí Ezechielovou nechal z Jihlavy do Prahy převézt
pozdější strahovský opat Jeroným II. Josef

Zeidler. Ten se v Jihlavě roku 1790 narodil a v letech 1815-1821 zde působil jako
kaplan. Lze tedy předpokládat že byl velice
dobře obeznámen s místním mobiliářem.
Když v roce 1835 založil již jako opat Strahovskou obrazárnu, soustředil zde a před
zkázou zachránil mnoho významných
děl.
Ale zpátky k našemu kostelíku…
Přestože bylo téma prorokovy vize
blízké katolíkům i protestantům, v Čechách i na Moravě se takových epitafů
zachovalo velmi málo. Častěji se vyskytují ve Slezsku a v německých oblastech.
Kromě již zmíněného epitafu z Jihlavy
lze připomenout Epitaf ze Žebráku s Vizí
Ezechielovou, který namaloval Mattäus
Gundelach kolem roku 1610 zřejmě pro
členy rodiny Lobkowiczů. Pokud ale budeme pátrat po původním autorovi výjevu, narazíme na koncept scén ze Starého
a Nového zákona kreslíře a grafika Virgilia Solise st. (1514-1562), který působil
v nedalekém Norimberku. Z námětu vize
Ezechielovy podle předlohy Maertena de
Vos v období kolem roku 1600 částečně čerpal rovněž kreslíř Georg Pecham
(1568-1604), který se narodil a působil
v Mnichově. Podle jeho kreseb vznikly
grafické listy, které dle figurálních skupin
výjevu zřejmě inspirovaly i autora jihlavského epitafu. Vlastní postava Ezechiela
je naopak velice podobná postavě proroka
ztvárněné Johannem Willingesem (15601625), který rovněž působil v Mnichově.
Jak to bylo s autorstvím figurální malby v našem kostelíku Nanebevzetí Panny
Marie se asi nikdy nedozvíme. Zcela jisté
však je, že se jedná jihoněmeckou uměleckou produkci. Tolik silné téma, víra
ve vzkříšení. Jistě ne náhodou umístěné
právě v místech posledního loučení, v interiéru hřbitovního kostela. Po staletí dodávalo pozůstalým tolik potřebnou naději…
A tak se k velké úlevě nás mnohých podařilo přivést k životu nejen zatracenou
a k zániku odsouzenou stavbu, ale i naprosto unikátní malbu a její po staletí tolik
fascinující příběh.
Myslím, že po právu máme být na co
hrdí. Naším městem od pradávna procházely dějiny. A i když o nich bohužel víme
stále málo, o to více bychom měli chránit
jejich němá svědectví.
Součástí areálu hřbitovního kostela je
i Boží hrob na rozcestí Smutečního vrchu.
V současné době probíhá první fáze jeho
obnovy, restaurátorské práce kamenných
prvků. O nich a kamenné kazatelně s postavou kněze a Turka vám povím zase někdy příště.
Ivana Osmiková
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STŘÍPKY HISTORIE
Spolky - zájmové organizace (část 6)

Dobrovolní hasiči města Stříbra
Prvním obrázkem provádíme cosi
jako prezentaci členů místního sboru hasičů k roku 1970. Porovnáním
s dříve přiloženým starším tablem rozeznáme některé již známé tváře letitých
a věrných „harcovníků“ - ale s potěšením zaznamenáme i nepřehlédnutelné
omlazení stříbrského požárního útvaru.
Pravidelnou příležitostí připomenout
se veřejnosti skromným defilé ve sváteční podobě bývaly pompézní oslavy
1. máje (viz obr. 2 z roku 1975). Ty však
nedávaly reálnou představu o skutečné
a nelehké činností našich hasičů. Ta se
projevila teprve v případech, kdy docházelo k řešení kritických situací přímo
v terénu.
Zde se nabízí série fotografií (obr. 3,
4, 5, 6) popsaných jako „Zásah požárního sboru Stříbro v Blahoustech - 1976“.
(Pro přiblížení dobového koloritu jsem
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obr. 4

obr.3

obr. 5
obr. 8

si dovolil doplnit i reprodukci tehdejšího členského průkazu Československého Svazu požární ochrany.)
Jak již v úvodní části našeho pojednání mapující historii stříbrského spolku hasičů bylo zmíněno: „Roku 1887
obdržel stříbrský hasičský sbor vlastní
prapor.“ O dalších osudech uvedené
standarty prozatím nemám žádné infor-
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mace. V současnosti je stříbrský útvar
dobrovolných hasičů důstojně reprezentován krásným praporem Stříbrského sboru dobrovolných hasičů (viz obr.
7). Dle dostupných informací: „Prapor
vyšila a darovala sboru paní Svobodová
se synem Martinem. Stalo se tak u příležitosti 130. výročí založení místního
hasičského sboru. Oficiálním dárcem
však bylo město Stříbro.“

Jak ukazuje snímek č. 8 (z hasičské
soutěže 26. 8. 2006), vedle slavnostních
defilé prapor často zdobí i základnu
s výcvikovou dráhou, kterou si naši
hasiči vybudovali v prostoru mezi Sokolskou ulicí a řekou Mží.
František Samec, červenec 2022

Stříbrský zpravodaj 7/2022

SPOLKOVÝ ŽIVOT
O cihelnách
Tak jako vápenky, jsou součástí hornictví i cihelny a s jistotou je můžeme
do tohoto resortu zařadit. Hlínu musel
člověk nakopat. Posléze jako ve většině
případů byla surovina nakládána na důlní vozíky a převážena lokomotivou do
areálu cihelny. Vzdálenost ložisek od cihelny se postupným dobýváním zvětšovala. Poloha cihelen byla zpravidla spojena
s nalezištěm kvalitní suroviny, hliníkem
s dostatkem zvláště spraše a sprašové hlíny.
Důležitá byla vždy dostupnost vody z přilehlé přirozené vodoteče či studny, nebo se
zřídil přívod stružkou či potrubím a voda
se jímala. Menší hliniště a výrobní prostor
v případě dostupnosti vhodné suroviny
vznikala i přímo na staveništích pro konkrétní stavební záměr. Základem provozu
nejjednodušších cihelen byla surovina
kopaná ve svahu, nebo byla postupně kopána jáma. K vlastní výrobě cihel sloužila
srovnaná oddrnovaná plocha, kde se cihly
formami buď přímo na zemi, nebo obvykle na masivním stole tvarovaly a odkládaly na prvotní sušení. Na vhodném místě,
tak, aby mohl přirozeně proudit vzduch,
přiléhala otevřená kůlna na sušení cihel
pod střechou, kde se také mohlo uskladňovat palivové dřevo. Vlastní výpal probíhal rovněž na srovnané plošině v otevřených pecích, tzv. kozlech, tvaru komolého
jehlanu s obdélníkovou základnou se stranami kolem 4-5 m a výškou kolem 4 m,
kde bylo podle velikosti základny většinou
od tří až do pěti topenišť. Pec bylo nejlépe
situovat v poloze chráněné od větru nebo

se alespoň z návětrné strany mohla opatřit
provizorní deskovou. V případě uzavřených a zvláště moderních kruhových pecí
se jednalo o složitější průmyslové provozy s většími nároky na prostor a související objekty a infrastrukturu, avšak vždy
s východiskem v nalezišti kvalitní hlíny.
Hlína se získávala povrchovou těžbou,
kromě výroby cihel se materiál užíval také
na další nosné konstrukce aplikované přímo na stavbě při zdění, nebo na omítky,
podlahy, mlaty či topeniště. Práce v polních cihelnách nebo výroba cihel na objednávku pro konkrétní stavební záměr
probíhala sezónně od jara do podzimu,
a proto cihláři v zimě zpravidla kombinovali toto zaměstnání s jinými, domácí výrobou či prací v lese. Domácí ruční
malovýroba cihel sezónními specialisty
na prodej nebo za jejich dohledu výroba
přímo stavebníky daného objektu byla nejsnadnější možností získání tohoto staviva.
Důležitá byla nízká nákladnost na získání
suroviny i relativně jednoduchá technologie výroby. Tvrdé stavivo bylo vedle požární bezpečnosti také zárukou prestiže
stavebníka. Výroba nepálených cihel pro
soukromé účely byla v souvislosti s potřebou protipožárního zabezpečování staveb
tolerována vrchností již v době poddanství
a výroba cihel pálených povolena v roce
1819. Někteří stavebníci si vyráběli cihly
svépomocí ještě po polovině 20. století
a zkušenou osobu si zvali k výpalu. Popsaný způsob výroby cihel odpovídá polním
cihelnám či domácké přípravě stavebního

1866 areál cihelny

materiálu prakticky až do poloviny 20.
století. Výchozím procesem bylo získání
hlíny, přičemž cihláři používali podle její
kvality úzké motyky, širší lopatovité grace, případně rýče a lopaty. Motykou byly
před mícháním také rozbíjeny hroudy
a vybrány případné kamínky. Někteří
cihláři si materiál chystali už na zimu, aby
s vodou přemrzl a lépe se zpracovával. Po
odležení následovala homogenizace suroviny s vodou a plnivy, dalšími příměsemi
a to důkladným promícháním a zvlhčením, dříve prošlapáním přímo cihláři
nebo za pomoci dobytka. Ve venkovském
prostředí byly příměsemi zpravidla řezaná sláma nebo plevy. Další propracování
a válení zabezpečilo dokonalou soudržnost. Cihly se tvarovaly na masivním
stole s pevnou základnou, kam se hlína
buď dostala ručně, nebo navezla po fošně
na stavebním kolečku. K tvarování sloužila dřevěná forma s bočními úchyty, do níž
cihlář vtlačil hroudu hlíny pro lepší odloučení od stěn oválené v písku. Přebytečný materiál se seškrábnul. Následně cihly
na ležato schly asi 24 hodin na slunci, další
2 dny již na užší straně a poté dosychaly
pod kůlnou několik týdnů. Prostor pro
prvotní sušení byl pečlivě upraven, oddrnován, srovnán, a před ukládáním cihel
posypán pískem roztaženým dřevěným
pohřeblem. Vysušené cihly byly připraveny k výpalu. Ten probíhal v otevřených pecích - kozlech na srovnané ploše
přiléhající místu sušení. Celou základnou procházelo napříč topeniště. Cihly
se skládaly po jednotlivých vrstvách tak,
aby mezi nimi byla na prst mezera, kterou
proniká teplo a každá další vrstva je ložena napříč tvoříc stabilní křížovou osnovu.
Horní vrstvy mohly být prokládány uhlím
pro efektivnější výpal ve větší vzdálenosti
od samotného topeniště. Do úrovně asi
1,5 m se pec mohla obsypat ochranným
násypem a ze strany od topenišť ochrannou zídkou za účelem vypálení cihel na
vnějším plášti kozla. Celá stavba se také
omazala hlínou. Otvory topeniště se
po zapálení zaskládaly cihlami nebo přiklápěly plechem, přičemž musel být zachován přívod vzduchu. Podle vlhkosti
cihel se při topení žár postupně zvyšoval.
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Topilo se velkými kusy dřeva délky dle
hloubky topeniště. Měkké dřevo se používalo pro jeho plamen, který dokázal zapálit vložené uhlí. Průběžně a zvláště v závěru výpalu se opravovala omazávka pece
a otvory topeniště byly po posledním přiložení zazděny, aby se provedlo závěrečné

dopálení. Vypálená pec chladla asi týden
a následně se odhalily ochranné části
a cihly se postupně rozebíraly. První cihelny začaly jako jednoduché výrobní provozy zřizovat města a panství (i naše královské horní město v místech na Kladrubské
ulici firmy Zíka), zvláště od 19. století také

venkovské obce. Rovněž větší průmyslové
cihelny se rozvíjely ze starých hlinišť. Během 2. poloviny 19. století se se změnou
situace v uspořádání řemesel dostávaly
některé cihelny do soukromých rukou
a zvláště od konce 19. století vznikaly
s poptávkou po stavebním materiálu cihelny nové. Právě období přelomu 19.
a 20. století je v případě větších cihelen
charakteristické výstavbou kruhových
pecí, které produkci zefektivnily. Následné dílčí modernizace cihelen spočívaly
v postupném využití parostrojní a následně elektrické energie a nahrazování
ruční práce strojovou výrobou, zejména
lisy. Z toho vše si můžeme udělat úsudek
o množství cihelen na území Československa. Jednalo se řádově o stovky nebo
tisíce provozů cihelen menšího či většího
významu. V našem okolí (Stříbro, Stod,
Plzeň, Chodová Planá, Domažlice, Tachov
a mnoho dalších).
Zdař Bůh
Karel Neuberger

1900 výkres cihlářské pece

Komín vápenky v Miskovicích

Rakousko
Jako člen Bratrstva sv. Barbory a Hornického spolku ve Stříbře jsem se ve dnech
2.- 4. 6. zúčastnil poznávacího zájezdu pořádaného společností STTP Praha (Společnost pro vrtací techniku a pyrotechniku)
do Rakouska. Z celé republiky se akce zúčastnilo 46 osob. První den jsme zakotvili
ve známém městečku Hallstatt, které jsme
si prohlédli, a poté následovala exkurze
do místního solného dolu. Z mého pohledu poslední solný důl v Rakousku, který
jsem ještě neviděl. Druhý den jsme navštívili největší železorudný důl v Evropě v Eisenerz. Tento důl navštívil před několika
léty i náš hornický spolek. My jsme navíc
umocnili svůj zážitek o přítomnost při clonovém odstřelu 130 000 m3 horniny. Poté
jsme si prohlédli nedaleko hornického
města jezero zasazené v nádherné scenérii
vysokých alpských štítů. Dalo se již dokonce i koupat, což někteří hned využili.
Třetí den jsme navštívili jezera na Tauplitz.
Za zážitek stála 10 km silnice stoupající
do výšky 1750 m „Tauplitz Alpenstrasse“
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a následné fantastické výhledy do okolní krajiny. Počasí - střídavě oblačno (od
bouřky a neskutečného lijáku až po letní,

až dusné počasí). Příští rok prý zase na
shledanou.
Karel Neuberger
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Stříbrští horníci na těžbě a zpracování opuky v Třeboci
V roce 2021 se rozhodl Ladislav Peller, ředitel a majitel firmy Spongilit
PP, s.r.o., uspořádat I. setkání horníků
na opuce, které se všem hostům velice líbilo. Proto proběhlo v sobotu 21. května
II. setkání v areálu zpracování opukyspongilitu v Třeboci v okrese Rakovník.
Pozvaní hosté fárali v opukovém lomu,
kde se seznámili se způsobem těžby nerostu pro ušlechtilou kamenickou výrobu, s historií těžby a zpracování nerostu.
Prohlédli si současné zpracování, řezání,
štípání, výrobu dlaždic, obkladů, plotových dílů, nosných stavebních prvků i se
sochami ze zdejší opuky a seznámili se s
geologií oblasti místní džbánské opuky.
Jihlavská městská garda pod vedením
dělmistra Davida Kočky uvedla ukázku

střelby ze středověkých palných zbraní,
děl, mušket a houfnic. Majitel firmy uspořádal pro své hosty raut a předvedl svým
návštěvníkům vstupní bránu, zmenšenou
oproti městské bráně v Lánech, kterou
ze štípané opuky sám postavil, a také
„Cheopsovu pyramidu“ v měřítku, se
zachovanými úhly, o výšce 5 m a hraně
na podstavě základu také 5 m. Uvnitř opukové pyramidy je posezení a sjíždějí se sem
senzibilové z celé ČR, prý je pobyt v ní nabíjí. 45 let pracuji na dolech, ale ještě jsem
takovou zpracovatelskou výrobu neviděl.
Jedná se vlastně o botanickou zahradu.
Stříbrské horníky reprezentovali Mgr. Radek Strankmüller a Jan Markalous s manželkami, byli zde i zástupce předsedy ČBÚ
v Praze Ing. Radim Mžyk, ředitel odštěp-

Účastníci akce před zmenšeninou opukové brány z Lán ve zpracovatelském areálu, kterou postavil majitel firmy a sám opuku naštípal sekerou.
V pozadí zmenšenina „Cheopsovy pyramidy“

ného závodu DIAMO SUL v Příbrami
Ing. Zbyněk Skála, za město Sokolov Ing.
František Kastl, Ing. Václav Dorazil, Ph.D.
ze Stráže pod Ralskem, jako zástupce generálního ředitelství firmy DIAMO, s.p.
a předsedové a členové hornických spolků z Plané u Mariánských Lázní, Nového
Sedla, Kladna a dalších spolků. Z kapacitních důvodů nás bylo jen 40, aby byla
v případě deště alternativa být ve vnitřních prostorech. Počasí přálo, nálada byla
výborná, zabékali jsme hornické písně
a bylo nám fajn. Majiteli firmy, panu Láďovi Pellerovi, je třeba poděkovat, je to
báňský „srdcař“
Zdař Bůh!
Ing. Jaroslav Jiskra, Ph.D.

Účastníci akce před neuvěřitelně zdařile zrekultivovanou
vnitřní výsypkou

Po stopách Jindřicha Šimona Baara
Ráno, 8. června, se na autobusovém nádraží ve Stříbře sešlo 35 seniorů, aby se po
dlouhé odmlce zúčastnili dalšího z výletů
naší organizace. Na tvářích všech se zračila radost ze společného setkání po tak
dlouhé době. Tentokrát jsme si dali za cíl
Chodsko. První zastávkou naší cesty bylo
Muzeum J. Š. Baara v Klenčí pod Čerchovem. Při individuálních prohlídkách jsme
se prostřednictvím vystavených exponátů,
které zahrnovaly mj. i mnoho fotografií,
seznámili s rozmanitým životem a prací
tohoto významného spisovatele a faráře,
který působil i na blízké farnosti v Přimdě. Dalším navštíveným místem byly Ca-

partice, kde jsme se prošli po cca 2 km
dlouhé naučné stezce Capartické louky,
která vede částečně i lesem. K vidění byla
spousta chráněných květin, motýlů a ptáků. Bohužel ještě nekvetly orchideje, kterými je toto místo pověstné. Cestou zpět
jsme navštívili Výhledy, místo, kde se do
dáli vypíná památník J. Š. Baara, jehož autorem je sochař Ladislav Šaloun, který ho
vytvořil v roce 1933. Z vyhlídky se nám
naskytl neopakovatelný pohled do krajiny.
Když se přiblížil čas oběda, zavítali jsme
do Chodské chalupy, která se nachází na
vrchu Hrádek nad obcí Újezd. Než kuchař
připravil obědy pro své početné hosty,

měli jsme možnost prohlédnout si poblíž
umístěnou monumentální sochu Jana
Sladkého Koziny, kterou navrhl sochař
František Hošek a vytvořil Čeněk Vosmík.
Tento pomník bylo slavnostně odhalen
v roce 1895 a zajímavostí je, že v jeho základech je ukryta pamětní listina. Přímo
před restaurací každého návštěvníka zaujme socha psa zvaného Chody. Tento „pejsek“ je dlouhý 8,1 m, široký 3 m, vysoký
3,75 m a váží 20 tun. Socha byla dokončena v roce 2011 a jejím autorem je sochař
Michal Olšiak. Určitě vám ji doporučujeme ke zhlédnutí. Odpočatí a s plnými žaludky jsme pokračovali v cestě do Újezda,
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kde nás již čekala prohlídka Pamětní síně
J. S. Koziny. Síň se nachází na Kozinově
statku a byla otevřena již v roce 1958. S úctou k tradicím jsme si prohlédli hospodářské nástroje, které se dříve používaly, obdivovali jsme chodské kroje a seznámili se
s tradičními zvyky a obyčeji. Zaujala nás
informace o tom, že se zde nachází stůl,
o němž se traduje, že byl vyroben ještě před
Kozinovým narozením. Poslední plánovanou zastávkou naší cesty byl Postřekov,
historicky největší obec z 11 chodských
vesnic. V Muzeu chodských krojů se nachází 30 figurín v nejrůznějších krojích.
K nejstarším exponátům patří dobře zachované modré německé šaty, které jsou
staré 150 let, a bílý, černě vyšívaný čepec,
vyrobený již před 200 lety. K vidění tu jsou

i nejrůznější krejčovské potřeby, máselnice, kolébky, kočárky a mnoho dalších unikátních věcí. Muzeem nás provázela paní
Marie Langová, která kroje také šije a opravuje. Její povídání bylo natolik poutavé,
že se nám ani nechtělo odejít. Ale - jak se
říká - všechno jednou končí, a tak jsme se
vydali na cestu k domovu. Celým výletem
nás bezpečně provázel řidič David Belšán a za to mu patří naše upřímné poděkování. Stejně tak děkuji i všem účastníkům
zájezdu za dodržování všech pravidel
a těším se na další výlet, který nám snad
už covid (ani nic jiného) nezhatí.
Jana Křelovcová,
SZHPK, organizace Stříbro

Mezi mladými včelaři ve Stříbře se opět zrodila hvězdička
Ve dnech 10. až 12. června proběhla
ve východočeských Nasavrkách soutěž
mladých včelařů Zlatá včela v ústředním
republikovém kole. Po několikaleté odmlce v této soutěži v kategorii starších
žáků opět zazářil jako vítěz člen včelařského kroužku ze Stříbra, a to student
1. ročníku Gymnázia ve Stříbře Lukáš Loukota. Jako jeden z nejmladších
účastníků soutěže překvapil svým výkonem a asi i sám sebe dosaženým výsledkem.
Příjemné překvapení je to i pro nás,
stříbrské včelaře. Přestože jsme z dob
minulých navykli tomu, že členové včelařského kroužku bývali na podobných
soutěžích úspěšní, vítězství jsme ani my
od takto mladého účastníka opravdu nečekali. O to větší radost z toho máme.
Včelařský kroužek pracuje ve Stříbře již
šestnáct let. Dětem se věnují zkušení
včelaři a na výsledcích v soutěži Zlatá
včela je to znát. Úspěchy mladých svěřenců jsou nejlepším oceněním jejich
dlouhodobé nelehké práce. Členové
kroužku stáli „na bedně“ v republikovém kole Zlaté včely poprvé v roce 2014.
V následujícím roce člen včelařského
kroužku Matěj Brzica přivezl vítězství
dokonce z Mezinárodní soutěže mladých včelařů - IMYB 2015 z Banské
Bystrice a v roce 2017 získal ocenění
z IMYB z Anglie Jakub Heicl, rovněž
ze včelařského kroužku Stříbro, který
o rok později svůj úspěch zopakoval na
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IMYB 2018 ve Francii. Oba tito včelaři,
dnes již dospělí, patří k nejlepším včelařům ve Stříbře a oba se také podílejí
na výchově těch nejmladších včelaříků
ve včelařském kroužku. V předchozích
dvou letech, kdy úřadovala pandemie
covidu-19, se Zlatá včela konala jen
ve značně omezené on-line podobě,
jsme tedy rádi, že se letos obnovil původní formát soutěže. Některé včelařské
kroužky během tohoto nepříjemného
období zanikly, jiné obnovují činnost
jen velmi pomalu. Ve Stříbře se povedlo
činnost obnovit naštěstí velmi úspěšně,
i když s nižšími počty dětí v kroužku.
Doufáme, že úspěch Lukáše Loukoty
bude povzbuzením a motivací pro stávající i nové zájemce o účast ve včelařském
kroužku.

Také v letošním roce byla v plánu mezinárodní soutěž mladých včelařů IMYB
2022 a pořadatelem měla být Moskva.
Z pochopitelných důvodů se v obvyklé
podobě, a hlavně v plánovaném místě, soutěž konat nebude, ale náhradní
setkání mladých včelařů na mezinárodní úrovni se v době od 2. do 6. července uskuteční v Praze, pochopitelně
i s účastí „našeho“ Lukáše Loukoty. Při
letošním setkání IMYB bude možná
důležitější než samotné soutěžení právě
přátelské setkání mladých včelařů řady
zemí z různých částí světa. Naplňuje nás
hrdostí, že včelaři ze Stříbra budou mít
na této akci důstojné zastoupení.
Zbyněk Folk
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Parta seniorů z Totemu
V pondělí 30. 5. přijela na návštěvu
do Stříbra parta seniorů z Totemu Nová
Hospoda. Byla to už jejich 3. návštěva
našeho krásného města, na kterou se senioři vypravili. Ujala jsem se jich jako
průvodce, i když jsem ještě nemohla moc
zatěžovat koleno. Náročnější část cesty je
tedy provázela paní Libuše z Klubu turistů
Stříbro. Vedla je na vrch Ronšperk, prošli

se Křížovou cestou a zpět kolem dolu Brokárna až na náměstí, kde jsem opět čekala
já. Ukázala jsem jim naše krásné náměstí
a jako překvapení měli domluvenou návštěvu i naší novorenesanční radnice, kde
sídlí úřad města. Budovu jim představil
pan tajemník, který jim i ve zkratce přiblížil historii města a také historii dolování ve Stříbře. Seniorům se výlet moc líbil

a věřím, že tu nebyli naposledy. Velice ještě jednou děkuji za všechny, kteří se účastnili na realizaci akce, panu tajemníkovi
Mgr. Radku Strangmüllerovi za komentáře a paní Libuši za průvodcovství na vrch
Ronšperk.
Jiřina Hrubá

Relaxační festival ve Stříbře
... proběhl v duchu pohody, radosti
a sounáležitosti milých lidí. Navštívilo
nás kolem 180 lidí, přesto byl zachován
poklid a harmonie. Lidé se usmívali, procházeli zahrady, kde si mohli přečíst o
velkých osobnostech, které ukazují možnosti osobního rozvoje, udržení vlastního
zdraví a svojí síly. Trochu se popíjelo, jedlo
a odpočívalo na dece či lavičce. A při tom
všem sledovali bohatý program, kde jistě zaujal besedou pan profesor Jan Rak

na téma - Myšlení z pohledu kvantové
fyziky. Veselou náladu rozproudila zpěvačka Marie Tilšarová, nebo si lidé vyzkoušeli meditaci a způsob, jak se vnitřně uklidnit, s Evou Eberlovou či jógu
s Jaroslavou Gažákovou. Také jsme se
dostali do kosmických výšin za zvuku
handpanů s Tomášem Růžou a Václavem
Brůhou. Velké dojetí přišlo při čtení veršů Danuše Vláškové v přednesu Miriam
Petrové, která současně bravurně zahrála

i v divadelní hře. Opravdu se lidé bavili a
smáli. Miriam je velmi všestranná žena,
proto festival i moderovala. Také lidé
debatovali s pránikem Václavem Dudou
o možnostech stravování a udržení zdraví nebo si zabubnovali s bubeníkem Jiřím
Adamem. Nikdo nechtěl přestat, ačkoli už
uplynul daný čas. Na úplném konci jsme
udělali společnou meditaci pod vedením
laskavé Evy Eberlové. Většina lidí ležela,
někteří seděli... a cítili jsme nádherné pro-
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pojení srdcí. Dost lidí plakalo, a bylo, jak se
říká, na měkko. Všechny děti byly hodné
a užili si malování na kamínky se Slávkou
Stachovou, či malování na obličej s Alenkou Brahovou... Děkujeme za příjemnou
a milou obsluhu u všech prodejních stánků. Nezměrný dík patří ženám, které se
mnou celou akci plánovaly půl roku. Miriam Petrové, Aleně Brahové, Šárce Vrzákové a Evě Eberlové. Díky za velikou pomoc
dobrovolníků, které ani nemohu všechny
jmenovat. Bez finanční pomoci sponzorů
bychom akci vůbec nemohli uspořádat.
Děkujeme Jiřímu Kertisovi Soter 3 500 Kč,
OÚ Záchlumí 5 000 Kč, firmě Kermi 5 000
Kč, panu Stachovi 3 000 Kč, OÚ Kostelec
2 000 Kč, MěÚ Stříbro 5 000 Kč za bezplatný pronájem zahrad i s elektřinou, Janu
Floriánovi MAS Český západ - za zdarma
zajištění stanů a pivních setů, Lesům Stříbro za zajištění výzdoby břízkami, Květinářství Jindřiška Matušková za výzdobu

květinami, zajištění ovoce a zeleniny pro
účinkující, Jarušce Průchové Vůně domova za čokoládový kornout. Velké poděkování i pro pracovnice Městské knihovny
a Davidu Blažkovi z MKS. Ráda bych
poděkovala i Radku Urbanovi z Dolníků
za bezplatné půjčení výčepního zařízení. Dokonce i v Konstantinových Lázních nám nabídli
zdarma ubytování
a snídani pro manžele Rakovy. Děkuji
Martině Sihelské za
propagaci v Českém rozhlase. Musím zmínit i členy
našeho divadelního spolku Markyta včetně Jakuba
Veselého. Nerada
bych na někoho zapomněla, protože

dobrá vůle a pomoc v pravý čas jsou neocenitelné. Velice si vážím všech a nesmírně děkuji i lidičkám, kteří tam byli. A byli
báječní! Zvládli jsme to a za rok se můžeme těšit znova.
Děkuji ze srdce, mám vás ráda
Dana Duha Váchová

Vlaštov+ffky- otevřené vyučování a filmový festival ve školách na Stříbrsku
a Konstantinolázeňsku
Třetí ročník festivalu VlaštOV+FFky
byl zaměřen na učení se od přírody. Svou
šňůru programů odstartoval na Den Země
22. dubna v kině Slavia ve Stříbře projekcí dokumentu Planeta Česko. Další filmy
zabývající se environmentální výchovou
jsme také nabídli široké veřejnosti. Následující dny děti vyrazily ze školních lavic
a školkových tříd ven na školní zahrady,
kde si zábavnou formou prohloubily znalosti o přírodě s ekoložkou Mgr. Kateřinou
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Dvořákovou. Také zhlédly komentované
dokumenty v mobilním planetáriu, objevovaly kouzla fyzikálních zákonů, a další
více či méně skrytá tajemství přírody pod
taktovkou lektorů z ÚDiFu. Školní zahrady některých škol se otevřely i rodičům.
Pro děti byl nevšední zážitek např. společně sázet skalničku nebo vykopat základy
pro bosý chodníček. Akce byla zakončena
31. května fyzikální show plnou fascinujících pokusů.

Festival Vlaštov+ffky pořádá MAS Český Západ v rámci projektu MAP II ORP
Stříbro, který je spolufinancovaný EU
z OP VVV. Cílem projektu je propojovat
školy, učitele, rodiče a zřizovatele škol
a společně zlepšovat kvalitu vzdělávání
v našem regionu.
Dominika Hilpertová
MAS Český Západ
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Z NAŠICH ŠKOL A ŠKOLIČEK
Cesta za pokladem hradu Gutštejn
Ve středu 18. května se vydala 3. a 4.
třída Mateřské školy Soběslavova Stříbro
na hrad Gutštejn. Bylo krásné počasí. Cestu nám ukazovaly modré značky. Jakmile
se objevila červená, museli jsme najít skry-

tý úkol, abychom mohli jít dál k hradu.
V podhradí nás čekalo překvapení –
rozdělaný oheň, buřtíky a zejména poklad- ten byl dobře ukrytý.
Děkujeme tatínkovi panu Lešákovi,

který celý výlet sponzoroval a tatínkům p.
Hradovi a p Demjanovi za přípravu a pomoc s opékáním buřtů.
Učitelky MŠ Soběslavova
3. a 4. třída

Projektový den v MŠ Stříbro
Na konci školního roku bývá obvykle
mnoho akcí pro děti. Besídky pro rodiče,
výlety, šerpování dětí a loučení s předškoláky. V MŠ Přístavní jsme připravili
v květnu „PROJEKTOVÝ DEN PRO
DĚTI A RODIČE“. Všichni si společně

hráli různé logické a deskové hry, kreativně míchali barvy, vyzkoušeli si nejrůznější věci z polytechnické výchovy,
a také současně rozvíjeli technické myšlení u dětí. Co bylo ale nejdůležitější? Rodiče si na své děti udělali čas, věnovali se

jim a hráli si spolu ve školce. Myslím, že
si odpoledne velmi pěkně užili a akce se
vydařila.
Věra Cikánová
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„Včelí rojení“
Třída „Včeliček“ z MŠ Soběslavova se
letos netradičně rozloučila se školním
rokem a místo ve školce se s rodiči, sourozenci, prarodiči a kamarády sešla první
červnovou sobotu na Koubkově brance.
Počasí nám přálo a mohli jsme předvést
krátké vystoupení na hudbu s padákem.

A aby rodiče věděli, že to není vůbec lehká
věc, měli možnost zatančit si také.
Celé odpoledne nás provázela hudba, plápolání ohně a hry. Díky tatínkovi,
p. Nedbalovi, jsme si mohli vyzkoušet
i střelbu ze vzduchovky na cíl.
Všem rodičům děkujeme za napečené

dobroty, za pomoc s organizací a především městu Stříbru za poskytnutí prostranství u Koubkovy branky.

Učitelky třídy Včeliček

Služební psi v mateřské škole
Čtvrteční dopoledne 16. 6. čekalo děti
z MŠ Soběslavova velké překvapení. Navštívili je psi Thor (7let) a Bart (2roky)
s ppor. Zifčákem, a pes Black (3roky)
s pprap. Prchalem.
Dětem ukázali výcvik psa - jak zadržet
zloděje, prohledávání „místa činu“ i to,
jak psí kamarád umí hlídat. Všichni pejsci
jsou černí němečtí ovčáci. Pes Thor je mistrem republiky, vicemistrem světa, nejlep-
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ším psem ČR a na podzim ho čeká opět
mistrovství světa. Dvouletý Bart je zatím
v přípravce.
Policisté prap. Jana Hejsková a nstržm.
Jonáš Zouval ukázali vybavení policejního
vozu (první pomoc, neprůstřelnou vestu,
spustili majáky…) a předvedli vybavení,
které nosí při výkonu služby. Děti s obdivem vše pozorovaly a v nejedné hlavičce
se rodila myšlenka „budu policistou!“

Děkujeme policistům, hlavně tatínkovi, pprap. Prchalovi, který ve třídě Včelek,
kde má syna, ještě předvedl, jak pes hledá
stopu, a výcvik poslušnosti.
Děti pejskům za odměnu daly pamlsky
a dobrůtky.
Učitelky z MŠ Soběslavova
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Junioři na FOMEIcupu 2022 na stupních vítězů
Střelci z Juniorského oddílu SSPK Stříbro měli možnost dne 14. 5. na střelnici
Pod Zebínem v Jičíně a 22. 5. na střelnici
Cinderella v Dnešicích u Plzně změřit své
síly v prvních dvou kolech celostátní střelecké soutěže mládeže FOMEIcup 2022.
Cílem této aktivity je propagace střelectví
a myslivosti u mládeže.
Ve střelbě z malorážné pušky na terče
liška - srnec - kamzík - kňour obstáli v silné konkurenci mládeže z celé ČR nejlépe
junioři Daniel Hlaváček (v 1. kole v Jičíně
2. místo) a David Bača (ve 2. kole v Dnešicích 1. místo). Velká pochvala! Střelba

vstoje z volné ruky, s oporou pevné i volné tyče totiž vyžaduje pravidelný trénink,
který probíhá na střelnici SSPK Stříbro
a na střeleckých kroužcích v DDM Stříbro.
3. kolo FOMEIcupu je v plánu (po uzávěrce tohoto čísla Zpravodaje pozn. red.)
18. 6. na střelnici Interwild s. r. o. v Lomu
u Tachova a poslední kolo 27. 8. na střelnici Hvězda v Kroměříži. Držte nám palce!
Za střelecký kroužek DDM a JO SSPK
manželé Kastlovi

Ohlédnutí za „akčním“ jarem na Mánesce
Jaro nám do školy po nepříznivém covidovém podzimu a nejisté zimě konečně
vrátilo kulturu, sport, vzdělávací akce i zábavu. My jsme se této možnosti rádi chopili a připravili pro naše žáky spoustu akcí.

Festival Vlaštov+ffky
Mnohé z těchto akcí se uskutečnily
ve spolupráci s organizací MAS Český
Západ v rámci festivalu Vlaštov+ffky.
Všechny „vlaštov+ffkové“ programy byly
spjaty s naukou o přírodě, ekovýchovou či
přírodními vědami. Byly to: návštěva stříbrského kina a zhlédnutí celovečerního
dokumentárního filmu „Planeta Česko“,
vzdělávací akce s Mgr. Kateřinou Dvořákovou „V zahradě to žije“, program mobilního planetária „Ze Země do vesmíru“
nebo fyzikální pokusy s organizací ÚDiF

(Úžasné divadlo fyziky). Všechny sklidily
u žáků i pedagogů velký úspěch.

Den Země
S přírodou byl u nás ve škole úzce spojen i 28. duben. Celoškolní akcí jsme si
připomněli Den Země a zdůraznili si tak
odpovědnost každého z nás za stav a budoucnost životního prostředí na planetě
Zemi. Žáci se se svými učiteli vydali na
5km trasu kolem řeky Mže, aby zachránili
princeznu Pampelišku a s ní celou planetu od zlé a škodlivé moci krále Plýtvala.
K záchraně bylo nutné cestou na připravených stanovištích prokázat znalosti
o přírodě, a tím získat klíče od komnaty,
kde byla princezna uvězněna. A jak to vše
dopadlo? Království bylo díky našim dětem zachráněno a my jsme byli rádi, že se
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O kulturní zpestření se již tradičně postaral pěvecký sbor ZŠ Mánesova pod vedením učitelky Blanky Červené a kroužek
hry na ukulele z DDM Stříbro s učitelkou
Klárou Kastlovou. Celým programem nás
zdatně provedla moderátorská dvojice
z 9. ročníku ZŠ Mánesova Aneta Šrédlová
a Eva Brahová. Děkujeme DDM Stříbro
za spoluorganizaci, městskému muzeu
za poskytnutí prostor a sponzorům za
krásné ceny pro výherce. Největší poděkování však patří našim hlavním organizátorkám, Ludmile Fraňkové a Pavlíně
Kašíkové.

tradiční připomínka Dne Země na Mánesku mohla vrátit. Velký dík patří paním učitelkám přírodopisu, které vše naplánovaly
a skvěle připravily, a také žákům 8. a 9. tříd
za pomoc při organizaci.

Stříbrská lampa
Dne 19. května proběhla v prostorách
městského muzea vernisáž dětské výtvarné soutěže Stříbrská lampa. Naše škola
ve spolupráci s DDM Stříbro ji organizovala již poosmnácté! Zúčastnilo se jí 16
škol z blízkého i vzdáleného okolí, včetně našich partnerských škol v Německu.
Soutěžilo se v kategoriích kresba, malba
a grafika, prostorové práce a fotografie.
46 oceněných dětí si odneslo krásné ceny.

Zahradní akce
Pokud jste již někdy na Mánesku zavítali,
jistě víte, že za budovou školy se rozprostírá krásná zahrada, kde pod korunami
vzrostlých stromů naši žáci tráví čas jak
v rámci vyučování, tak během odpolední
školní družiny. Na toto místo jsme náležitě hrdí a v následujících letech bychom
rádi jeho význam zvýšili, především jeho
využitelnost pro vzdělávání žáků samotných. Prvním krokem k tomu byla odpolední akce pro rodiče a děti z 1. stupně,
při které jsme společnými silami vytvořili
základy „bosého chodníčku“ a začali přeměnu jednoho nehezkého svahu na okrasnou skalku. Díky tomu, že všichni rodiče
přišli s pracovním elánem a děti donesly
sazeničky i pěkné kameny, byl za námi
nakonec vidět pořádný kus práce. I když
odpoledne nebylo zrovna odpočinkové,
všichni jsme si ho užili a nechyběla ani
zasloužená odměna v podobě opečených
dobrot na ohni. Za pomoc děkujeme organizaci MAS Český Západ a Mgr. Kateřině
Dvořákové, která zpestřila zahradní akci
zábavnými aktivitami pro děti.

Sportovní úspěchy
S letošním jarem se školy mohly vrátit
i ke sportovním akcím. A že jich nebylo
málo! Naše škola se zúčastnila Atletického
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trojboje, fotbalového a florbalového turnaje, Štafetového poháru, Poháru rozhlasu
a pro žáky všech stříbrských škol jsme zorganizovali tradiční atletickou „Cvrčkiádu“.
Hlavní organizační podíl na této akci má
Václav Peteřík, za což mu děkujeme. Naši
žáci si nikde „neutrhli ostudu“, naopak,
v konkurenci ostatních škol z tachovského
okresu obstáli velmi dobře a my můžeme
být právem na všechny zúčastněné sportovce hrdí.

Obrovská gratulace směřuje zejména
k družstvu našich starších žáků, kteří
získali zlatou medaili v okresním kole
Poháru rozhlasu, a tím si zajistili postup
do krajského kola. Zde jim o pouhých 20
bodů uniklo 3. místo, což bylo v celkovém
zisku 5 518 bodů opravdu jen o vlásek,
a v konkurenci nejlepších sportovců z
celého kraje můžeme toto umístění považovat za historický úspěch. Mezi jednotlivci se skvěle umístili Filip Bláha, který
s bodovým ziskem 1134 bodů dosáhl
na bronz, a Luděk Šnajdr s 1 026 body
na 11. místo. HOŠI, BLAHOPŘEJEME
A DĚKUJEME ZA VZORNOU REPREZENTACI ŠKOLY!!!
Michaela Erbesová
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Cvrčkiáda 2022
6. 6. 1995 se ve starém stříbrském atletickém areálu konaly první závody žáků
1. stupně škol okresu Tachov. Za účasti
většiny škol našeho okresu pak tyto závody, časem pojmenované „Cvrčkiáda“,
probíhaly následujících 24 let. Nepřerušila je ani rekonstrukce stadionu ve Stříbře,
útočiště našly závody v roce 2003 v Plané.
6. 6. 2019, při 25. ročníku, nikdo netušil, že další rok už závody nebudou. Pandemie covidu-19 zasáhla i tady, a to hned
na dva roky.
Naštěstí se situace letos obrátila
k lepšímu a po krátkém zvažování jsme
se rozhodli, že tradici obnovíme, i když
v menším rozsahu. A tak se 8. 6. 2022
na stříbrském stadionu objevili mladí

závodníci jen ze stříbrských základních
škol (Gagarinova, Revoluční, Mánesova). Účastníků tedy méně, ale přesto bylo
k vidění hodně pěkných výkonů. A kdo si
vedl nejlépe?

Ve skoku dalekém Tamara Davídková,
Kateřina Kocková, Laura Illek, Elly Boudová, Nela Kaiserová, Jan Kocek, Tomáš
Janda, Matěj Coufal, Jan Krabec a Matouš
Němeček.

V běhu na 60 m Magdaléna Krabcová,
Nikola Rubášová, Kristýna Frantová, Elly
Boudová, Amálie Matulková, Jan Kocek,
Ondřej Sidek, Vít Smolek, Vojtěch Velich
a Pavel Smolek.

V hodu míčkem Aneta Vacková, Eliška Huláková, Štěpánka Šimková, Kristýna
Kantnerová, Kristýna Sedláčková, Samuel
Makrlík, Sebastián Vlasák, Vít Smolek,
Ondřej Petraška a Ondřej Dandáš.

V běhu na 300 m Magdalena Bubová,
Kateřina Kocková, Adam Švec a Ondřej
Sidek, v běhu na 500 m Nikol Šťastná, Justýna Trávníčková, Vojtěch Mattusch a Jan
Krabec, v běhu na 600 m Tereza Šůchová a
Ondřej Dandáš.

Pevně věříme, že se Cvrčkiáda bude konat i v příštím roce a snad i za účasti více
škol.
Za organizátory
Václav Peteřík

Na jaře je v ZUŠ Stříbro živo
Květen a červen v ZUŠ Stříbro byly opravdu velmi nabité měsíce.
Hned 5. května zahráli a zazpívali žáci
ZUŠ Stříbro v galerii Městského muzea
pro klienty Domovinky Plzeň a své rodiče.
Všichni si také prohlédli a obdivovali instalovanou výstavu výtvarných prací žáků
ZUŠ Stříbro.
V neděli 8. května byly pozvány dva
soubory ZUŠ Stříbro – pěvecký sbor
Stříbráček a saxofonový soubor - k účinkování na zahájení běhu CANPACK.
K vystoupení se přidal také Ondřej Tolar,
který přiběhl zazpívat stylově oblečený
do sportovního dresu přímo ze zápasu
v nohejbalu.

Další den, v pondělí 9. května, uspořádala ZUŠ Stříbro Absolventský koncert.
Na velmi příjemném koncertě v krásném prostředí galerie Městského muzea
ve Stříbře úspěšně vystoupily tři absolventky, dále se představili žáci klavírního
a dechového oddělení hudebního oboru.
Početné publikum vytvořilo účinkujícím velmi milou atmosféru a uznale odměňovalo jednotlivé výkony potleskem.
A opět si všichni mohli prohlédnout výstavu výtvarného oddělení ZUŠ Stříbro,
která skončila až 20. května.
Zlatíčka ze Stříbra a Big Band Konzervatoře Plzeň úspěšně vystoupil na
XVII. Přehlídce mládežnických orchestrů

15. května ve kině Slavia ve Stříbře.
Ve stejném sále se 23. května představil literárně-dramatický obor v programu nazvaném Večer s divadlem a poezií.
Velkou událostí pro základní umělecké
školy je již tradiční celostátní akce ZUŠ
OPEN. Učitelé ZUŠ Stříbro se opět rozhodli k akci připojit a vyjít ze školy VEN.
Ve středu 25. května využili nově rekonstruovaný dvorek a celé odpoledne žáci
ZUŠ Stříbro bavili posluchače programem nazvaným Umění ve dvoře. V jedné
části dvora po celé odpoledne probíhala
výtvarná tvůrčí dílna, v jiné části dvora
na lavičkách a na schodech sedělo a poslouchalo opravdu hodně návštěvníků,
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a další část dvora sloužila jako jeviště,
na kterém se střídala vystoupení literárně-dramatického oboru, pěveckého sboru
Stříbráček, dechových souborů i vystoupení jednotlivců. Vrcholem pak bylo vystoupení žákovské hudební skupiny se
zpěvačkami, které přednesly známé populární písně. Odpoledne se opravdu vydařilo, zlobil jen silný vítr, který muzikantům
porážel stojánky a odnášel noty 😊.
V týdnu od 6. do 10. června se v ZUŠ
Stříbro konaly přijímací, postupové a závěrečné zkoušky. Na dětech bylo vidět,
že zkoušky berou vážně, drtivá většina
žáků byla poctivě připravena. Všichni si
vyzkoušeli jak bojovat s trémou a všichni
si oddychli, když zkouškou vítězně prošli.
Za několik dnů mohli někteří žáci své nacvičené skladby zahrát stříbrské veřejnosti
na Závěrečném koncertu, který se konal
22. června od 18:00 hodin v aule gymnázia.
Soubory ZUŠ Stříbro se také podílely
na programu Městských slavností v sobotu 11. června. Vystoupení saxofonového souboru ozdobilo vernisáž výstavy
v městském muzeu, pěvecký sbor Stříbráček a Zlatíčka ze Stříbra se představily
svým vystoupením v hlavním programu
na Masarykově náměstí.
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Ptáte se na vystoupení žáka ZUŠ Stříbro, Ondřeje Tolara? Tak třeba - 3. května
spoluúčinkoval v rámci absolventského
vystoupení na koncertu zpěvačky Jany
Hoffmannové Jarní muzikálové pohlazení. Kostel Nanebevzetí Panny Marie
byl zcela zaplněn, na lavicích nezbylo ani
místečko k sezení a stálo se všude, nejen
na krásně opraveném kůru, ale i na schodech. Koncert a vystoupení obou umělců měly báječný ohlas po celém Stříbře.
Stejný program oba přednesli v klášteře
v Chotěšově 24. května, a také tam sklidili
velký úspěch.
Ondřej také výborně zpíval sólově i v několika komorních seskupeních v sobotu
21. května v uměleckém centru DOX+
v Praze na závěrečném slavnostním koncertě Akademie MenART v rámci festivalu
Americké jaro. Ze skupiny Radky Fišarové byl Ondřej vybrán, aby zpíval na Koncertě stipendistů Akademie MenART
27. května v Rytířském sále Senátu ČR.
Také na tomto koncertě mělo jeho vystoupení velký úspěch. Následující den –
v sobotu 28. května - vyhrál pěveckou soutěž Brdský kos. Jako cenu dostal krásnou
kytaru a v neděli už na ni uměl zahrát několik akordů 😊. Ještě stihl ozdobit svým
vystoupením Den deváťáků 7. června

a v sobotu 11. června zazpíval biskupu
Holubovi při slavnostní mši.
Všem žákům děkujeme za vzornou reprezentaci naší ZUŠ Stříbro, učitelům
děkujeme za přípravu všech koncertů a
vystoupení a přejeme všem i další krásné
koncerty a vystoupení.
A co na závěr? Snad jen: UMĚNÍ NÁS
BAVÍ!!!
Mgr. Hana Bezděková

Slavnost v kostele. Zleva biskup plzeňský
T. Holub, O. Tolar a učitelka H. Bezděková
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
STŘÍBRO
pod záštitou
místostarosty města Stříbra
Karla LUKEŠE
pořádá

v neděli 31. července 2022
v 15.00
před muzeem

58. PROMENÁDNÍ
KONCERT
vystoupí

HASIČANKA

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA STŘÍBRO
Vážení rodiče,
i ve vašem dítěti je umělecký talent. Umožněte mu ho objevit a rozvíjet.
Proč přihlásit vaše dítě do stříbrské ZUŠky?
Naučí se hrát na nástroj, naučí se zpívat.
Nemusí jen hudbu poslouchat, ale může ji interpretovat.
Naučí se kreslit, malovat, ale i modelovat.
Naučí se hrát divadlo, recitovat a vytvářet divadelní představení.
Bude umět něco navíc, co předvede svým rodičům, kamarádům, ale i ostatním lidem.
Něco, co mu bude přinášet radost.

ZUŠ Stříbro poskytuje základy vzdělání v hudebním, výtvarném
a literárně dramatickém oboru.

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

HUDEBNÍ OBOR

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

VÝTVARNÝ OBOR

Výtvarný obor učí žáky poznávat všemožné výtvarné techniky, klasické, moderní i experimentální.
Jde především o plošnou a prostorovou tvorbu, akční umění a výtvarnou kulturu současnou
i minulou.
Žáci se učí se vidět krásu kolem sebe, učí se tvořivému přístupu a výtvarnému myšlení. Rozvíjejí
svoji osobitost, fantazii, poznávají vztahy mezi jednotlivými obory umění. Není to tedy pouze
učení, ale je to smysluplná náplň volného času pomáhající rozvoji osobnosti.
Vzhledem ke skupinové výuce se mladí lidé navzájem poznávají, obohacují se a uzavírají hodnotná
přátelství a to nejen ze školy, ale také ze soutěží, výstav a společných výletů i mezinárodních
projektů.
Na školu jsou přijímáni žáci věku 5 – 18 let. Výuka je jedenkrát v týdnu ve spojené tříhodinovce.
Zařazení žáka do konkrétní skupiny a vhodný den je stanoveno dohodou při zápisu pro každý
školní rok.

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

V literárně dramatickém oboru si vaše děti hravým způsobem rozvíjejí tvořivé schopnosti.
Kromě přínosu k jejich osobnostnímu i sociálnímu rozvoji získají také základní divadelní
dovednosti a vyzkoušejí si tvorbu divadelního představení.

z TEPLÉ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

v případě nepříznivého počasí bude koncert v muzeu

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

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

PŘIHLÁSIT SE MŮŽETE UŽ O PRÁZDNINÁCH
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U3V opět na podzim
Univerzita třetího věku Západočeské
univerzity v Plzni (U3V) realizuje vzdělávací kurzy s garancí vysokoškolské úrovně
pro posluchače z řad seniorů a poživatele
ID ve 3. stupni. U3V je určena pro ty, kteří
se ještě stále chtějí něco nového učit a zároveň se potkávat s vrstevníky s podobnými zájmy. Cílem Univerzity třetího věku je
zajištění vzdělávání (zvyšování vědomostní úrovně), rozšiřování znalostí, zajištění
smysluplného trávení volného času, stejně
jako podpora duševní svěžesti a aktivního stáří. U3V není pouze o vzdělávání,
ale i o osobním setkávání a budování sociálních kontaktů. Zapsání do programů
U3V ZČU není podmíněno předchozím
vzděláním.
Pobočka U3V ZČU ve Stříbře je jednou z prvních mimoplzeňských poboček.
V červnu 2022 proběhla poslední hodina
dvouletého přednáškového cyklu civilního práva s Mgr. Petrem Žižkou. Vzhledem
k jeho advokátní praxi byl teoretický základ civilního práva pro posluchače rozšířen o příklady z reálného života. Obavy
z omezení prezenčního studia se v letošním akademickém roce nenaplnily a posluchači se mohli osobně setkávat u přednášek. Doba covidová neměla jen samá

negativa, ale přinesla i pozitivní zkušenosti
s on-line výukou. Dříve jsme si neuměli
představit přednášky pro seniory on-line,
ale posluchači se s virtuálním prostorem
po nesmělých začátcích úspěšně vypořádali. Tato zkušenost je důvodem, proč
mají všichni posluchači U3V od letošního akademického roku možnost studovat
nejenom prezenční formou na stříbrské
pobočce, ale i využít možnost absolvová-

Poděkování
Poděkování všem, kteří se podíleli
na odstranění škod, které v pátek 20. května způsobila bouřka doprovázená tornádem. Byla zasažena část města Stříbra, ulice Nad Kučerkou, Americká a Plzeňská.
Děkujeme především rodinným příslušníkům, sousedům, známým, řemeslníkům
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a hasičům, kteří ve svém víkendovém
volnu podali pomocnou ruku. Především
bych chtěla poděkovat panu M.Vyšínovi
za opravu naší poškozené střechy.
Lenka Herbstová

ní široké nabídky programů realizované
on-line formou. Pro příští akademický rok
je pro pobočku U3V ve Stříbře připravován nový studijní obor. Přehledná nabídka všech nabízených kurzů je dostupné
na www.u3v.zcu.cz. U3V ve Stříbře je realizována s laskavou podporou města Stříbra a pro letošní rok i s podporou finanční.
Tereza Mirvaldová

VZPOMÍNKA
21. července 2022
to bude již 15 let,
co nás navždy opustila paní

JANA CHVÁLOVÁ

ze Stříbra.
Stále vzpomínají
druh Petr,
syn Petr s rodinou
a dcera Hanka s rodinou.
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Procházka svatebním stoletím
... je název výstavy, která je v současnosti
nainstalována v galerii městského muzea.
Výstava je vytvořena ze sbírkových fondů
paní Jarmily Strakové z Andělic u Klatov,
pana Jiřího Sauka z Tachova a v neposlední řadě ze sbírek muzea. Některé exponáty
zapůjčili i stříbrští občané. Vystavené exponáty přibližují svatební obřad a vše, co
k tomu náleží v rozsahu jednoho století.
Svatba neboli sňatek je obvykle slavnostní vznik manželství. Z pohledu ženy
se nazývá též vdavky, pro muže ženitba.
Svatba je světově rozšířený společenský obřad, který spojuje dvě osoby. V minulosti se
jednalo zpravidla o osoby opačného pohlaví, vzhledem k liberalizaci společnosti a
společenských zásad, je dnes v některých
státech možné uzavřít sňatek i s osobou
stejného pohlaví. Historicky se tento obřad
vyskytuje v různých formách v naprosté většině světových kultur. Jeho forma se
liší na základě sociálních, náboženských a
dalších odlišností. Tento jev můžeme sledovat na různých úrovních již od pravěku.
Charakter obřadu a jeho důsledků se měnil
v průběhu historie na základě obecných
společenských poměrů. Důležitými faktory pro historický vývoj svateb byl například
kult rodiny, vliv církve, v pozdější době
především subjektivnější důvody (láska,
peníze). Na svatby se může nahlížet jak
z hlediska sociologického, tak např. i z teologického, psychologického nebo politického.

Samotnému sňatku většinou předchází
řada příprav, některé jsou závazné, jiné spíše tradiční.
Sňatek se rozlišuje podle způsobu uzavření:
církevní, zpravidla vedený oddávajícím duchovním,
občanský, nebo též civilní, vedený obecním nebo státním úředníkem, případně
jinou oprávněnou osobou. Jejich platnosti
nebývají vždy zcela rovnocenné – z pohledu státních úřadů může být církevní
sňatek považován za neúplný, a naopak
v očích některých církví občanský sňatek
není platný. To se liší v různých zemích,

a také podle církví a podobně. Svatba také
může být něčím neobvyklá, např. exotická
nebo hromadná.
Důležitou součástí svatby je i svatební
hostina. Na oslavě se také provádějí nejrůznější zvyky dle národnosti. V České republice se jedná například o vzájemné krmení
se novomanželů svatební polévkou (vývar
s knedlíčky), či společné zametání rozbitého talíře před vstupem na hostinu.
Městské muzeum srdečně zve všechny
zájemce o svatební tématiku k návštěvě této
výstavy, která potrvá do 17. listopadu 2022.
Zbyněk Navrátil

Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka
Naše knihovna se i letos přihlásila
do projektu Svazu knihovníků a informačních pracovníků České republiky (SKIP)
na podporu čtenářské gramotnosti a rozvoje čtenářských návyků žáků Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka.
V posledních červnových týdnech probíhalo v knihovně Pasování prvňáčků
na čtenáře. V knihovně jsme přivítali paní
učitelky a prvňáčky ze ZŠ Konstantinovy
Lázně, ZŠ Kladruby, ZŠ Mánesova a ZŠ
Gagarinova Stříbro. Celkem 8 tříd a 157
dětí. Žáci nám přečtením krátké hádanky předvedli své čtenářské dovednosti.
Za to dostali poukázku na roční předplatné
do stříbrské knihovny a veselou knihu Dubánek a tajný vzkaz.
Těšíme se, až prvňáčci vymění své poukazy za průkazy a stanou se našimi čtenáři.
Andrea Zárubová
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AKCE A KULTURA VE STŘÍBŘE
Městské slavnosti 2022 jsou za námi
Druhý červnový víkend byl po covidové pauze opět zasvěcen Městským slavnostem ve Stříbře. Už od pátečního večera
si milovníci muziky mohli poslechnout
kapely na pódiu U Poledníku v rámci
Maloměstských slavností. V sobotu už
byl připraven program přímo na Masarykově náměstí. Ještě dopoledne se vydala
z Jižních zahrad u radnice pouť ke kostelu
Všech svatých, kde následovala Mše svatá
za přítomnosti biskupa Tomáše Holuba.
V poledne zahájil program Městských
slavností ve Stříbře starosta Martin Záhoř.
Asistovali mu k tomu ostrostřelci, kteří se
ujali i úvodní čestné salvy. V prvním bloku se tu postupně představili děti z mateřské školy, deváťáci ze ZŠ Gagarinova
a dětský pěvecký sbor ZŠ Mánesova.
V parném odpoledni si přišli na své i milovníci dechovky, kterým zahrála kapela
Otavanka. Nemohla chybět ani děvčata
z cheerleaders DDM Stříbro, která vystoupením na městských slavnostech uzavřela svou velice úspěšnou soutěžní sezónu.
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Na speciálním pódiu se po nich předvedly také taneční soubory EBTS (Tanečního
studia Evy Bartovské) s ukázkami street
dance. Prostor dostala samozřejmě i oblíbená Zlatíčka ze Stříbra.
Mezitím se rozběhl program i v Minoritských zahradách. Děti si tu užily zpívánkový kabaret, vystoupení kouzelníka
Čárykluka nebo komentované ukázky agility psích šampionů Adély Kožnarové. Připravena byla také výtvarná dílna Hanky
Veselé, dětský koutek místního rodinného
centra a tvořivý stánek od společnosti Canpack.
Hned za rohem v Městském muzeu
ve Stříbře se uskutečnila slavnostní vernisáž fotografické výstavy, jež připomínala
30 let partnerství měst Stříbro a Vohenstauss. Na ní nechyběli zástupci partnerského města, kteří společně se zástupci
města Stříbra podepsali pamětní list připomínající toto kulaté výročí.
V odpoledních hodinách se plocha náměstí zaplnila lidmi v očekávání největ-

ších hudebních taháků letošního ročníku
slavností. Na programu byla uskupení
Poletíme?, Olga Lounová, Marcell či Sto
zvířat. Poslední píseň zazněla s úderem
půlnoci.
Věřím, že to nebyl jen můj pocit, že si
návštěvníci městských slavností přišli na
své, bavili se a po dvou letech nejrůznějších omezení si užívali možnost se společně pobavit.
Nezbývá mně než poděkovat všem,
kteří se na přípravě slavností podíleli. Ať
už to jsou zaměstnanci MKS ve Stříbře,
města Stříbra, Správy majetku města Stříbra, Lesů města Stříbra, muzea, žáci a zaměstnanci místních škol, školek či DDM.
Samozřejmě, že je potřeba vyzdvihnout
i finanční a materiální pomoc partnerů.
Mezi ně v letošním roce patřily společnosti Kion, Canpack, Kermi, Vodakva, Ekodepon a Auto Volf.
David Blažek
ředitel MKS
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Stříbření
Je tu léto, a to znamená, že se ve Stříbře můžete těšit na multižánrový festival
Stříbření. Stejně jako v uplynulých letech
bude klást důraz na fotografii. Během července a srpna jsme pro vás připravili na
hradbě U Poledníku dva fotografické projekty. V jednom se fotografka Jana Pelcová
zaměří na krásy sportovních aut, přírody
a dětí. V tom druhém se ohlédneme za

místními děvčaty, která podlehla kouzlu
cheerleaders.
V sobotu 9. července se v rámci hudebního večera představí písničkář Hynek
Kočí a po něm mladá karlovarská partička
Steven´s se svým blues rockovým setem.
V letošním roce jsme koncert umístili po
menší pauze opět před kostelík Nanebevzetí Panny Marie. Při té příležitosti bude

zpřístupněn i zrekonstruovaný interiér
kostela, kde si budete moci prohlédnout
fotografie „předtím a potom“ – jak opravy
této stavby probíhaly.
Samostatnou kapitolou, kterou jsme
do programu Stříbření zařadili, je výstava velkoformátových fotografií s názvem
Amazonka. Od 31. července ji budete
moci navštívit na ploše Masarykova ná-
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městí ve Stříbře. K tomuto úžasnému
projektu jsme připravili na 16. srpna komentovanou prohlídku v podání autora
a objevitele pramenů Amazonky, prof.

RNDr. Bohumíra Janského, CSc. Ten následně v podkrovním sále stříbrského
muzea povypráví o tom, jak se hledají
prameny největšího světového toku a co

vše přitom jeho expedice zažila. Všechny
akce, které jsme zde vyjmenoval, jsou přístupné zdarma.
David Blažek

Letní kino ve znamení tuzemských filmů
V červenci a srpnu se opět můžete podívat na filmy pod širým nebem. V Rajském dvoře stříbrského muzea se můžete
těšit na ryze české snímky, které u našich
diváků bodovaly v uplynulém roce. Začínáme už 16. července ve 22:00 hod. filmem Láska na špičkách. Druhá projekce

v sobotu 23. července od 22:00 hod. nabídne nejúspěšnější pohádku uplynulé sezóny, a to Tajemství staré bambitky 2. Srpnová promítání budou začínat už od 21:00
hodin a těšit se můžete 6. srpna na drama
s Karlem Rodenem Promlčeno. Poslední
šanci zajít si ve Stříbře do „letňáku“ pak

bude v sobotu 20. srpna, kdy je na programu komedie Ženy a život. Vstupné je
na všechny filmy jednotné 100 Kč. Těšíme
se na vaši návštěvu!

STŘÍBRO
KINO SLAVIA

David Blažek

19 hod.
Vstupné 280 Kč

Předprodej MKS Stříbro a www.smsticket.cz
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Ohlédnutí

Běh historickým Stříbrem

Den dětí a Na kole dětem
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ZŽĚŝŶŶǉĚƽŵƵůĞƐĂ͕ŽůŶş^ĞĚůŝƓƚĢ
ϯ͘ϳϬϬ͘ϬϬϬ͕Ͳ<ē

ǇƚϮнϭǀĞ^ƚŽĚĢ
Ϯ͘ϰϬϬ͘ϬϬϬ͕Ͳ<ē;ZĞǌĞƌǀŽǀĄŶŽͿ

ǇƚϮнŬŬǀĞ^ƚƎşďƎĞ͕ŝǎŬŽǀĂƵů͘
ϭ͘ϳϵϬ͘ϬϬϬ͕Ͳ<ē;ZĞǌĞƌǀŽǀĄŶŽͿ

ŚĂƚĂŶĂ,ƌĂĐŚŽůƵƐŬĄĐŚŶĂǀůĂƐƚŶşŵƉŽǌĞŵŬƵ
ϭ͘ϰϬϬ͘ϬϬϬ͕Ͳ<ē;ZĞǌĞƌǀŽǀĄŶŽͿ

ZĞĂůŝƚŶşƚƌŚƐĞƉŽĚůĞŽēĞŬĄǀĄŶşƉŽǌǀŽůŶĂŵĢŶş͘WŽĚůĞƷĚĂũƽƐƉŽůĞēŶŽƐƚŝsĂůƵŽ
ƉŽŬůĞƐůƉŽēĞƚƉƌŽĚĂŶǉĐŚďǇƚƽǀŬǀĢƚŶƵƚĠŵĢƎŽϮϬй͕ĚŽŵƽƐĞƉƌŽĚĂůŽŽēƚǀƌƚŝŶƵ
ŵĠŶĢ;ŽϮϱ͕ϳϯйͿ͘dƌĞŶĚǇƵƌĞĂůŝǌŽǀĂŶǉĐŚƉƌŽĚĞũƽŵşǀĂũşϮŵĢƐşēŶşǌƉŽǎĚĢŶşŽƉƌŽƚŝ
ĚĂƚƽŵǌŝŶǌĞƌĐĞ͘ĄƐĞƚĞĚǇƉƎĞĚƉŽŬůĄĚĂƚ͕ǎĞŵŶŽǎƐƚǀşƐŬƵƚĞēŶĢƉƌŽĚĂŶǉĐŚ
ŶĞŵŽǀŝƚŽƐƚşũĞƓƚĢŬůĞƐŶĞ͘:ŝƐƚĢƚŽǌǀĞůŬĠēĄƐƚŝǌƉƽƐŽďƵũĞǌǀǉƓĞŶşƷƌŽŬŽǀǉĐŚƐĂǌĞďƵ
ŚǇƉŽƚĞēŶşĐŚƷǀĢƌƽ͘WŽŬƵĚƚĞĚǇƵǀĂǎƵũĞƚĞŽƉƌŽĚĞũŝƐǀĠŶĞŵŽǀŝƚŽƐƚŝ͕ŵŽǎŶĄƚǇƚŽ
ƷĚĂũĞsĂƓĞƌŽǌŚŽĚŶƵƚşƵƌǇĐŚůş͘
ƵĚĞŵĞsĄŵŝǀƉƌƽďĢŚƵůĞƚŶşĐŚŵĢƐşĐƽƌĄĚŝŬĚŝƐƉŽǌŝĐŝǀŶĂƓşŬĂŶĐĞůĄƎŝŶĂĂĚƌĞƐĞ
ŽƐƚŽũĞǀƐŬĠŚŽϭϴϵǀĞ^ƚƎşďƎĞ;ŶĂƉƌŽƚŝŚƌĂēŬĄƎƐƚǀşWŽŵƉŽͿ͕ũĞŶƐŝƉƌŽũŝƐƚŽƚƵ
ĚŽŵůƵǀƚĞƚĞƌŵşŶƐĐŚƽǌŬǇͲďƵěƚĞůĞĨŽŶŝĐŬǇŶĂƚĞů͘ē͘ϳϮϰϮϰϵϮϳϲŶĞďŽĞͲŵĂŝůĞŵŶĂ
ĂĚƌĞƐƵ ŚĂŶĂ͘ŬƵďŝŶĐŽǀĂΛĞŵĂŝů͘Đǌ͘EĂƓŝƉƌĄĐŝƉƌŽǀĢƎŝůǇƵǎĚĞƐşƚŬǇŬůŝĞŶƚƽ͕ ƎĂĚĂǌ
ŶŝĐŚŶĄŵŶĂƉƐĂůĂŬƌĄƐŶĠƌĞĐĞŶǌĞͲŶĂũĚĞƚĞũĞŶĂŶĂƓŝĐŚǁĞďŽǀǉĐŚ
ƐƚƌĄŶŬĄĐŚ ǁǁǁ͘ƌĞĂůŝƚǇŬƵďŝŶĐŽǀĂ͘ĐǌŶĞďŽŶĂĨĂĐĞďŽŽŬƵ,ĂŶĂ<ƵďŝŶĐŽǀĄͲƌĞĂůŝƚŶş
ŵĂŬůĠƎŬĂ͘
WƎĞũĞŵĞǀƓĞŵƉŽŚŽĚŽǀĠůĠƚŽĂƓƛĂƐƚŶǉŶĄǀƌĂƚǌĚŽǀŽůĞŶŬŽǀǉĐŚĐĞƐƚ͊

sşĐĞŝŶĨŽƌŵĂĐşŶĂϳϮϰϮϰϵϮϳϲĂǁǁǁ͘ƌĞĂůŝƚǇŬƵďŝŶĐŽǀĂ͘ĐǌŶĞďŽŶĂƉŽďŽēĐĞ
ŽƐƚŽũĞǀƐŬĠŚŽϭϴϵ͕^ƚƎşďƌŽ
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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

RD (chalupa) Dolní Víska

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

Rodinný dům Skapce - Krtín

Rodinná vila Černošín u Stř.

RD Stříbro, Ruská ulice

RD Rybník, okr. Domažlice

Multifunkční objekt Stříbro

Chalupa s pozemky Mutěnín

Rodinný dům Přehýšov

RD Nýřany, Jiráskova ulice

Cena: 6.590.000,- Kč Cena: 3.590.000,- Kč Cena: 3.490.000,- Kč Cena: 4.800.000,- Kč

Cena: 6.990.000,- Kč Cena na § 606585766 Cena: 2.490.000,- Kč

Rodinný domek Stříbro

Cena: 2.100.000,- Kč

Našim klientům nabízíme mimo jiné tyto služby:

- zprostředkování prodeje, koupě a pronájmu nemovitostí
- vypracování kupních, rezervačních, nájemních, zástavních, pachtovních smluv, atd.
- vypracování znaleckých posudků a ocenění pro účely dědictví, apod.
- vypracování průkazu energetické náročnosti budovy (tzv. "energetický štítek")
- přehlášení vody, elektřiny a plynu
- zprostředkování hypotečních úvěrů nebo úvěrů ze stavebního spoření na koupi nemovitostí

Kompletní nabídku nemovitostí najdete na www.harvilla.cz
placená inzerce
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Filmové postřehy Laca Kajaby
Milé divačky a diváci,
léto je tu! Pro nás to znamená, že se mimo
kina Slavia rozjíždí i letní kino! A na co se
můžete v červenci těšit?
Čtyřku Thora, čili Thor: Láska jako hrom
opět natočil Taika Waititi, který slavil velký
úspěch s Ragnarokem a před pár měsíci si
došel pro Oscara za scénář k válečné satiře Králíček Jojo. Čtvrtý Thor by měl být
do značné míry revoluční, protože se na scénu vrací Jane Foster. A Thorova bývalka už
tu nebude za ženu v nesnázích ze Země, ale
ukáže se, že je vyvolená k tomu, aby právě
ona vládla kladivem Mjolnirem. Jo, a záporáka si zahraje Christian Bale. Bude ústředním padouchem Gorr the God Butcher,
kterého ztvární Christian Bale. A podle
představitele Thora Chrise Hemswortha nemáme očekávat „klasického záporáka”. Gorr
bude něčím víc, jeho příběh zahrnuje to, že
se k němu špatně zachovali bohové a velká
část jeho motivace vychází z toho, že se chce
pomstít. A jak asi fanoušci série vědí, Jane
a Thor (Chris Hemsworth) byli partneři,
ovšem poté se rozešli, nicméně jsme se
o tom příliš nedozvěděli, prostě to bylo prezentováno jako fakt. A vypadá to, že čtvrtá
sólovka Thora se k tomuto tématu vrátí.
„Pravdou je, že tu nebylo příliš informací,
aby se dalo jasně říct, takhle se rozešli. Tohle je to, co se stalo. Bylo to ponecháno na
fantazii diváků, což bylo skvělé, protože nám
to umožnilo vydat se na tohle zábavné dobrodružství. Jak vypadal jejich vztah, když
byli spolu? Jak to vypadalo, když se rozešli?
Proč se rozešli? To jsou jedny z nejzábavnějších věcí v tomto filmu,” naznačuje Chris
Hemsworth.

jí a nesnáší jejich výkaly. Ostatně vyprávění
začíná tím, že do jednoho šlápne, a není právě nakloněna věřit, že to znamená štěstí.
Točilo se v Praze a v Panenských Břežanech,
česká premiéra je 7. 7. 2022.
„No, koho můžu hrát?! Takového zpočátku protivného penzistu, který se pak ale
částečně změní,“ odhalil svou úlohu Jirka
Lábus, herec, který už svou přítomností
na place rozdával dobrou náladu, jak jsou
u něj zvyklí i diváci. K dobrému přidal historku, jak se stal chovatelem psa na jeden
den v životě (ve videu). „Psy a zvířata obecně
mám rád, pes mě v životě nekousl. To bych
možná změnil názor,“ dodal s úsměvem.
Role vášnivé pejskařky se s chutí zhostila
i Medvecká. „Iniciuje třeba vznik hřiště pro
děti a psy, kdy vy jste přišli zrovna na scénu, kdy se otevírá,“ uvedla. Přiznala také, že
ke zvířatům chová vřelé city. „Chladnější
vztah mám k rybám, ty si nemůžete obejmout. Ale jinak, pokud to nejsou nějací
hadi a škorpioni, ze kterých mám hrůzu, tak
zvířátka mám ráda,“ řekla herečka.
Jsou rodiny, které se ani jednou nepohádají (nebo to alespoň tvrdí). Pravým opakem
jsou Hádkovi, kteří se na ničem neshodnou
a neustále se hádají. Navíc, když ve vzduchu
visí takové téma, jako je dědictví po dědovi (notáři a berňák u daně z nemovitostí by
mohli vyprávět... - pozn. LK). Novou českou
komedii, ve které se představí Sandra Nováková, Jakub Prachař, Jitka Čadek Čvančarová a Hynek Čermák, natočil režisér Vojtěch
Moravec.

„Hádkovi by měla být komedie plná všech
emocí. Postavy se navzájem milují a současně se nemohou vystát. Diváci budou mít
chuť většinu postav uškrtit a některé hned
potom obejmout. Především by ale Hádkovi měli diváky v kinech pobavit,“ přibližuje
svoji tvůrčí myšlenku Moravec.
Režisér Petr Zahrádka (např. seriály Dáma
a král, Doktor Martin a film Chlap na střídačku) řekl: „Náš film Láska na špičkách má
doufám snad všechno: velkolepé speciální
efekty, krásné ženy, statečné muže, talentované děti i nádhernou přírodu. Humor, láska, napětí, co víc si přát? Snad jen, abychom
tuhle káru dotáhli úspěšně do cíle a divákům
mohli film představit bez všech omezení
a v plném kinosále.“
Jde pochopitelně o slaďák - ambiciózní taneční pedagožka Tereza chce zrekonstruovat zděděný starý mlýn, vést v místní umělecké škole baletní kroužek a vyhrát soutěž
souborů v Praze. Jenže jsme na malém
městě a příběh se musí zauzlit - manželská
krize, existenční problémy, téměř všichni
jsou proti ní. A zlom přijde, když se na scéně objeví On. Sólistka, která dosud každou
pomoc odmítala, se musí rozhodnout, zda
zvolí změnu...bude happy-end ?
V hlavní roli je slovenská (taky maďarská)
herečka Vica Kerekes. Dalších rolí se ujali
Pavel Nový, Ondřej Veselý, Jiří Havelka, Igor
Chmela, Jakub Kohák, Leoš Noha, Linda
Rybová, Jana Paulová či Jitka Schneiderová.
Tak na shledanou příště!

Laco Kajaba

Režisér Robert Sedláček natočil romantickou komedii Řekni to psem. Autorkou
původního scénáře je spisovatelka Irena
Obermannová, hrdinku v podání Bereniky
Kohoutové doplňují Igor Orozovič coby její
přítel a Štěpán Benoni jako soused, milovník
psů.
„Nevidím to jako film o pejskařích nebo jenom pro pejskaře. Ostatně já sama psa nemám. Příběh vypráví o nás všech, co si často
neumíme říct ty nejobyčejnější věci - třeba
Mám tě rád. Tady to nakonec za dvojici poví
jejich pes,“ shrnula Obermannová.
Hrdinkou romantické komedie je třicátnice,
která místo vytouženého miminka dostane
od svého přítele štěně, přestože o psy nesto-
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SOUHRN AKCÍ NA ČERVENEC 2022
16. 7.

22.00 – LETNÍ KINO – LÁSKA NA ŠPIČKÁCH				

RAJSKÝ DVŮR MUZEA

23. 7.

22.00 – LETNÍ KINO – TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY II			

RAJSKÝ DVŮR MUZEA

STŘÍBŘENÍ - multižánrový festival ve Stříbře
Koncert u kostelíku - 9. července od 18.00 hod. u kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Stříbře
		
hrají Hynek Kočí, kapela Steven´s
Výstava fotografií - „Jak šel čas“ - 9. července od 18.00 hod. - kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Stříbře
Výstava fotografií Jany Pelcové od 1. července hradba U Poledníku
Výstava fotografií Davida Blažka - „Cheerky“ - od 1. srpna hradba U Poledníku

Amazonka - výstava velkoformátových fotografií - od 31. července - Masarykovo náměstí
16. srpna od 16:30 - komentovaná prohlídka výstavy Amazonka /prof. Janský/
16. srpna od 19:00 - přednáška prof. Janského o hledání pramenů Amazonky

31. 7.

15.00 - 58. PROMENÁDNÍ KONCERT - hraje HASIČANKA

MĚSTSKÉ TRHY: 7., 14., 21., 28. 7. 2022

		

					

MUZEJNÍ NÁMĚSTÍ
MASARYKOVO NÁMĚSTÍ

PŘIPRAVUJEME:
6. 8.
20. 8.

LETNÍ KINO - PROMLČENO
LETNÍ KINO - ŽENY A ŽIVOT

Uzávěrka dalšího čísla je tentokrát vyjímečně 11. 7. 2022
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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