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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
léto je za námi a já doufám, že jste si řádně užili zasloužené dovolené a jste náležitě odpočatí. Společně jsme dospěli
na konec volebního období, které začalo
v roce 2018. Jsem přesvědčen, že je vhodné provést malou rekapitulaci a zhodnocení těchto čtyř let. Než se k tomu dostanu,
krátce Vás seznámím s nejdůležitějšími
záležitostmi měsíce srpna.
Jistě jste si všimli, že již naplno probíhá rekonstrukce ulice Plzeňská, kde jsme
přistoupili na úplnou uzávěru v úseku
od odbočky na Smuteční vrch k ul. Jiřího
z Poděbrad. Cílem je zrychlení rekon-

strukce, která by v tomto úseku mohla být
hotova do konce roku 2022, ne do srpna
následujícího roku. Prosím, buďte trpěliví, výsledek bude stát za to. Následně se
pak v příštím roce uskuteční rekonstrukce
ve zbývajícím úseku ulice, kde bude
již uzávěrka jednosměrná. Cena díla je
cca 42 mil. Kč. Povrch komunikace bude
proveden v asfaltu, podélná stání v žulové
kostce a chodníky v žulové mozaice. Tím
tak bude navázáno na vzhled náměstí.
Probíhá výstavba pěší komunikace
v parku mezi náměstím a Červenou lávkou v ceně cca 6 mil. Kč, vč. osazení nového veřejného osvětlení a nových kamer,

dokončení v I. pol. r. 2023.
Začala výstavba nových hřišť s umělým
povrchem a dětského hřiště v „Pískovně“ul. Kladrubská, cena cca 5,5 mil. Kč, dokončení do 11/2022.
V tomto měsíci bude zahájena oprava
chodníků od kruhového objezdu podél
objektu Policie ČR, k OC Billa. Cena cca
4,5 mil. Kč z městského rozpočtu. Současně s tím se bude opravovat povrch silnice
od kruhového objezdu směrem na Tachov.
Tuto akci bude provádět SÚS PK za cca
4 mil. Kč. Obě akce by měly být hotovy
do 3 měsíců.
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V září začala též I. etapa opravy Mostní brány, která spočívá v opravě krovu
a ve výměně prejzové krytiny. Byla též
zahájena I. etapa rekonstrukce kostela
Sv. Petra.
Rada města Stříbra bude rozhodovat
o zahájení výběrového řízení na chodník,
kanalizaci, vodovod a veřejné osvětlení
k bytové zóně K Florianu.Jsem přesvědčen, že zakázka bude také vypsána v tomto
měsíci a stavba zahájena v říjnu.
Vedení města ve spolupráci se zástupci
PK též aktivně řeší výběr na poskytovatele
energií, abychom co nejvíce eliminovali
negativní trend růstu cen do městského
rozpočtu. Jsme si vědomi, že tato situace
bude mít vliv na peněženky našich spoluobčanů a zvažujeme, jak jim v tomto
období, a hlavně v tom následujícím, ulevit. Jedním z témat je nenavyšování ceny
odpadů, přestože již nyní město doplácí
každoročně více než 3 mil. Kč. U odpadů
se zabýváme i možností odpuštění části poplatku za odpady pro seniory nad
65 let a rodiny s malými dětmi. V rámci
dostupnosti kroužků v DDM zvažujeme
o dotování zápisného, formu ještě řešíme.
Bavíme se o podpoře v řádech mil. Kč, ale
bohužel nyní k tomu ještě nemůžeme zaujmout konečné stanovisko, protože neznáme budoucí rozpočet města a cenu energií. Probíráme možnosti forem podpory
pro nouzové případy se sociálním odborem. Jsme si vědomi, že situace je kritická
a budeme muset být připraveni pomoci.
O prázdninách se uskutečnilo několik
kulturních akcí - promítáním v letním
kině počínaje, přes promenádní koncert Hasičanky z Teplé, Lhoteckou pouť
(předpokládám, že bude jako každoročně
skvělá - pozn.- uzávěrka textu je dříve)
po výstavu fotografií Amazonka na náměstí pod patronací a s výkladem objevitele pramenů této nejdelší a největší
řeky světa, panem prof. Janským. Stojany
na náměstí pak byly využity k prezentaci
stavebních akcí města. Moc děkuji všem
pořadatelům za přípravu.
Naši dobrovolní hasiči se opětovně vyznamenali a společně s „profíky“ hasili
Hřensko. Je to výborná parta lidí, na kterou se vždy můžeme spolehnout a všude
město skvěle reprezentuje. Moc děkuji.
Lesy města Stříbra spustily přidruženou výrobu řeziva, kde zužitkováváme
vlastní materiál z městských lesů, a ten
bude prodáván s přidanou hodnotou. Zde
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dlouhodobě spolupracuje na rozvoj s ředitelem této organizacemístostarosta Karel
Ticháček, který často přichází s novými
nápady. Ten má též na starosti odpadové
hospodářství, kde jsme značně zlepšili třídění odpadů.
Správa majetku, kromě standardních
činností, znovu začala s rekonstrukcí
chodníků, nyní v Mánesově ulici. V této
organizaci bohužel dlouhodobě řešíme
nedostatek zaměstnanců, zejména s řidičskými průkazy a s řemeslným nadáním.
I přes tento handicap zvládají svoji činnost
kvalitně.
Je před námi začátek školního roku,
takže přípravy ve školách jedou naplno.
Budu mít i letos tu čest přivítat nové prvňáčky. Nejen jim, ale i ostatním dětem,
přeji mnoho úspěchů, hodně kamarádů
a zábavy, a učitelům a rodičům pevné nervy - vše určitě zvládnete s úsměvem.
Na závěr výpisu aktuálního dění si Vás
dovolím pozvat na dny EHD a kulturní
akce dne 17. září. Program sledujte ve vývěskách a na stránkách MKS a městského
muzea. Rádi se s Vámi uvidíme.
To byly nejstručnější informace z minulého měsíce. Nyní se dostávám již ke slíbené rekapitulaci volebního období, které
bylo obdobím mnoha zvratů, ovlivněné
zejména roky covidu a nyní i současnou
válkou na Ukrajině, příchodem uprchlíků,
finanční a energetickou krizí. V podstatě
mohu říci, že jsme měli na klidnou práci
k dispozici cca 15 měsíců, zbytek byl bohužel poznamenán krizovým řízením,
které nám vzalo mnoho času, sil i finančních prostředků. Tím si nestěžuji a nebudu se zabývat historií, tu všichni známe.
Myslím, že jsme to s ostatními zastupiteli,
úřadem, našimi organizacemi a zejména s
Vámi společně důstojně zvládli. Samozřejmě, museli jsme přehodnocovat priority.
Zdraví a životy byly a jsou na prvním místě. Tato doba poznamenala zejména školství, naše děti a kulturu. Pak následovaly
pracovní záležitosti a rozvoj města. Tato
doba také ukázala charaktery jednotlivých
lidí. Mnozí aktivně pomáhali, ať osobně
či finančně. Všem dobrovolníkům a podporovatelům jsem moc vděčný. Děkuji.
Znovu musím poděkovat i zaměstnancům města a jeho organizacím, a zejména
jednotce dobrovolných hasičů a MP, které
byly vždy nápomocny. Za pomoc a plné
nasazení děkuji též zástupcům celého IZS
- hasičům, policistům, zdravotníkům.

Přestože byly jiné priority a musely se
dělat kompromisy, práce na obnově města stále pokračovaly. Jak jste si již mohli
všimnout, v minulých číslech městského
zpravodaje vycházely soupisy stavebních
akcí uskutečněných za volební období 2014 - 2018 a 2018 - 2022, a bylo jich
mnoho (budou zveřejněny v kompletním rozsahu na stránkách MěÚ Stříbro
- www. mustribro.cz), takže nebudu procházet všechny a zastavím se pouze u některých z tohoto volebního období.
Pokud z mnoha desítek stavebních akcí
mohu některé vybrat, nejzásadnější jsou
tyto: revitalizace městského parku včetně pěších tras od náměstí přes Svatováclavskou lávku k TJ Baník Stříbro, zřízení bytové zóny Za Stadionem pro 42 RD,
oprava fasád polikliniky, kina Slavia a MŠ
Soběslavova, kompletní oprava a revitalizace ZUŠ, oprava Červené lávky, půdní
vestavba v DDM pro technické vzdělávání dětí, oprava ulic Palackého, Jiřího
z Poděbrad, Ořechová, U Kaple, Vodičkova, části ul. Plzeňská, dokončení plochy
náměstí, propojení ul. Májová - Jabloňová, chodníky a cyklostezky v rámci města, výstavba kanalizace v obci Těchlovice, opravy památek- kostel Nanebevzetí
Panny Marie, dokončení úprav náměstí,
byly kompletně opraveny kotelny pro ZŠ
Gagarinova, ZUŠ, oprava radnice, opravy
hradebních systémů, opravy městských
bytů a mnoho dalších. To byl zkrácený výběr těch, které se nám povedly dokončit.
Bohužel byly i takové, kde se to přes veškerou snahu nepodařilo, byť byly schváleny v referendu. Cítím potřebu se k tomu
tématu vyjádřit a vysvětlit situaci. Musím
Vás ale nejdříve seznámit s některými čísly
z rozpočtu města v návaznosti na projekt
bazénu. Studie, která byla zveřejněna, byla
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v objemu cca 200 mil. Kč s počítanou provozní ztrátou 2 - 3 mil. ročně (el. energie
1MWh za 1 420 Kč, plyn 1MWh cca 430
Kč). Bylo kalkulováno s úvěrem na 20
let, splátka cca 11 mil. Kč/rok + provozní
ztráta - cca 14 mil. Kč. Rozpočet města cca
210 mil. Kč - mandatorní výdaje cca 150
mil. Kč/rok - na investice a opravy zbývá
cca 60 mil. Kč - po odečtení bazénu stále k dispozici cca 45 mil. Kč na investice.
Během covidu neskutečně vzrostly ceny
stavebních prací a materiálů. Cena bazénu by byla cca 300 mil. Kč - mimo mandát
daný referendem a museli bychom upravit
celou studii. Kdybychom do toho přesto
dále šli s cenou 300 mil. Kč na 20 let splátky 15 mil. ročně + úroky + ztráta více
než 15 mil. Kč ročně (nárůst cen energií cca 6násobek), tak by nám zůstávalo
na investice z rozpočtu na rok pouze
30 mil. Kč ponížených o nárůst energií ve
městě (školy, školky, úřad, DDM, ZUŠ) což je nyní cca minus 25 mil. Kč - zůstalo
by cca 5 mil. Kč pro rozvoj města. Pokud
bychom neobdrželi nějakou významnou
dotaci, skončili bychom jako obec Prameny, o níž jste určitě slyšeli. Stavba je z ekonomických důvodů prozatím odložena.
Bylo by od vedení města krajně nezodpovědné v tomto pokračovat.

Co se tomuto vedení zatím povedlo,
je vypovědět developerovi nevýhodný
smluvní vztah v kasárnách, který byl uzavřen za předchozího vedení v roce 2009
a který byl v roce 2018 aktualizován.
Developer skutečně prodával pozemky
za cenu více než 2000 Kč/m2 a město
obdrželo z již upravené smlouvy 200 Kč/
m2 (původně 52 Kč/m2). Bylo prodáno
cca 10 ha pozemku za více než 220 mil.
Kč – město získalo pouze 22 mil. Kč.
(developer na našem majetku vydělal
cca 200 mil. Kč - dobrý základ na bazén!!!)
Na zářijovém zastupitelstvu se bude
schvalovat nová smlouva, která znamená,
že město bude mít zpět 9 ha pozemků pro
vlastní rozvoj bydlení v intravilánu obce
a developer bude operovat pouze na zhruba 7 ha v rámci omezeného využití.
Všechny tyto stavby a změny mohly
být realizovány pouze za podpory a shody
zastupitelů města, kteří byli podporováni
aktivní činností úředníků MěÚ Stříbro.
Mnohokrát děkuji za pomoc.
Jsem si vědom toho, že nemohu v rámci tohoto krátkého příspěvku pojmout
všechny další organizace města, jako jsou
školky, školy, DDM, ZUŠ, SMMS, Lesy
města Stříbra, MKS, městské muzeum,

MP a jejich činnosti. Bylo by možné psát
o úspěšné spolkové a sportovní činnosti,
o součinnosti s místními firmami a tak
dále. Všechny tyto subjekty a lidé s nimi
spjatí však vytvářejí společně jeden celek,
a tím je naše město.
Vážené dámy, vážení pánové, milí spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám na závěr poděkoval
za podporu městu Stříbru a jeho vedení.
Děkuji všem zastupitelům za jejich součinnost a tvůrčí přístup.
Velmi chci poděkovat všem zaměstnancům MěÚ Stříbro, městských organizací, školských organizací, dobrovolným
hasičům, městským policistům, MKS,
městskému muzeu za jejich pracovní úsilí
a přínos v rámci zlepšování života obce.
Pokud by vedení města nemělo tak schopné zázemí, nikdy by nedokázalo plnit tolik cílů. Bez Vás by to prostě nešlo. Děkuji
i za občany našeho krásného města Stříbra.
Naposledy v tomto volebním období
s úctou
Martin Záhoř, starosta města.

Z jednání 36. zastupitelstva města 22. června 2022
Přítomno bylo 12 zastupitelů. Starosta
Martin Záhoř přivítal přítomné a proběhla protokolární část.
Následovala kontrola plnění úkolů.
S materiálem seznámil předseda Kontrolního výboru Blahoslav Kupec.
Zastupitelé vzali na vědomí:
Závěrečný účet DSO Stříbrský region
za rok 2021.
Zastupitelé schválili:
• Z předložených majetkoprávních úkonů:
Záměr prodeje části pozemku o výměře cca 20 m2 v Lokalitě Za Stadionem,
za účelem zarovnání pozemku.
• Prodeje pozemku p. č. 1899/91 o výměře 89 m2 a prodeje pozemku p. č. 1899/90
o výměře 51 m2, kdy záměr prodeje pozemků byl schválen již v roce 2012 z důvodu vyrovnání majetkoprávních vztahů při
přípravě a realizaci Lokality Za Stadionem
na výstavbu RD.

• Rozpočtové opatření č. 11 ve výši
6.853.454,85 Kč - dokončené investiční
akce, předfinancované z úvěru, kde již
bylo požádáno o proplacení dotace.
• Úpravu závazných ukazatelů pro příspěvkové organizace města Stříbra: DDM,
MŠ, MKS, ZŠ Gagarinova, ZŠ Mánesova a ZUŠ na rok 2022 z důvodu nárůstu
cen energií, které město každoročně pro
všechny své organizace soutěží na burze.
Poskytnutí účelové dotace ve výši
162.352,94 Kč na úhradu doplatku ztráty
na MHD a uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji z rozpočtu města Stříbra na rok
2022.
• Poskytnutí finančního daru DSO Stříbrský region ve výši 36.300 Kč na zřízení
služebnosti (věcná břemena), související s výstavbou Panevropské cyklotrasy
na pozemcích města a následně Darovací smlouvu mezi Stříbrským regionem

a městem Stříbrem o přijetí nemovitého
daru Panevropská cyklotrasa k 31. 12.
2022, včetně věcných břemen.
• Účetní závěrku města Stříbra sestavenou
k 31. 12. 2021.
• Závěrečný účet města Stříbra, včetně příloh 1 až 12 za rok 2021, a vyslovili souhlas
s celoročním hospodařením bez výhrad.
Mimořádnou finanční odměnu ve výši
dvou měsíčních mezd starostovi a uvolněnému místostarostovi města za jejich mimořádné aktivity ve prospěch města nad
rámec povinností, vyplývajících z výkonu
jejich funkcí.
• Zahájení jednání s představiteli Hornicko-historického spolku Stříbro o možnostech převzetí hornického skanzenu, včetně
štoly a zázemí městem Stříbrem.
Zastupitelé odročili:
• Z předložených majetkoprávních úkonů:
Záměr prodeje pozemku rybníka v k. ú.
Sytno.
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V bodě „různé“ podal starosta informace k soutěžím na energie na příští rok
a k cenám energií, které se na příští rok
předpokládají a k plánovaným investičním akcím města.
V tomto bodě referoval radní Karel Neuberger o setkání Svazu měst a obcí ČR,

kterého se jako zástupce města zúčastnil.
V diskusi s občany padl dotaz na případné vybudování přechodu pro chodce
mezi ulicemi Západní předměstí a areálem bývalých kasáren, kdy pan starosta
odpověděl, že s vybudováním přechodu
pro chodce v této lokalitě město počítá.

Dále z řad občanů byla vyslovena mimo
jiné připomínka k nedostatečnému značení ve městě (nádraží, ZZS, autobusové
zastávky atd.) a k problematice špatného
parkování vozidel v Nerudově ul.
Marcela Nováková a David Blažek

OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb do Zastupitelstva města Stříbra
Starosta města Stříbra podle ust. § 29
zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
oznamuje:
I.
1. Volby do Zastupitelstva města Stříbra se
uskuteční:
v pátek dne 23. 9. 2022 od 14.00 hodin
do 22.00 hodin a v sobotu dne 24. 9. 2022
od 08.00 hodin do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb jsou okrsky:
II.
Volební okrsek č. 1:
volební místnost:
Hotel U Branky, Plzeňská 420
pro oprávněné občany s bydlištěm:
Americká, Kladrubská, Lesní cesta,
Na Vrchu, Nad Kučerkou, Nádražní, Partyzánská, Plzeňská ul. 288, 289, 336, 339,
340, 342, 347, 354, 356-360, 362, 363, 365368, 408, 416, 420, 424, 461, 466-468, 486,
496, 506, 553, 564-568, 572, 586, 597, 606,
607, 609, 630, 650, 676, 677, 679, 686, 697,
756, 770, 839, 977, 991, 1029, 1040, 1146,
1276, 1349, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359,
1360, 1361, 1492, 1508, 1511, 1526, 1622,
1743, Polní, Přemyslova, Stodská, Tovární,
V Lipkách, Vranovská, Vrchlického, část
města - Lhota u Stříbra
Volební okrsek č. 2:
volební místnost:
Městský úřad, Masarykovo nám. 1
pro oprávněné občany s bydlištěm:
Alešova, Benešova, Bezručova, Boženy
Němcové, Dostojevského, Dvořákova,
Havlíčkova, Hradební, Husova, Jakoubkova, Jiřího z Poděbrad, Komenského,
Kostelní, Kostelní náměstí, Mánesova,
Masarykovo náměstí, Na Příkopech,
Na Výsluní, náměstí Svobody, Pastýřská, Pivovarská, Plzeňská 24-36, 50-56,
73, 250, 266-269, 315, 316, 319, 542, 642,
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1342, 1446, Prokopa Holého, Ruská, Smetanova, Smuteční vrch, Sokolská, Tylova,
U Červené lávky, V Domkách, Žižkova,
28. října, části města - Jezerce, Milíkov,
Otročín, Těchlovice

808, 832, 836, 843, 844, 849-851, 877-879,
931, 932, 951, 952, 973-976, 978, 979,
1013, 1266, 1268, 1416, 1425, 1432, 1576,
1691, 1704, 1706, 1713, U Parku, Za Stadionem, Zahradní a část města - Butov

Volební okrsek č. 3:
volební místnost:
Základní škola Stříbro, Revoluční 1431
pro oprávněné občany s bydlištěm:
Hornická, Máchovo údolí, Myslivecká,
Na Vinici, Na Vyhlídce, Revoluční, Rooseveltova, tř. 5. května, U Věže, Ve Svahu,
Vodičkova, Západní předměstí, 75E, 114E

III.
1. Voliči bude umožněno hlasování poté,
kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou
oprávněni volit na území České republiky (platným občanským průkazem nebo
cestovním pasem České republiky; jde-li
o cizince, průkazem o povolení k pobytu
nebo potvrzením o přechodném pobytu).
Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

Volební okrsek č. 4:
volební místnost:
Klub důchodců, Třešňová 1438
pro oprávněné občany s bydlištěm:
Jabloňová, Jiráskova, Krátká, Kruhová,
Luční, Májová, Malá, Mírová, Ořechová,
Sadová, Soběslavova 214, 500, 543, 549,
716, 1739, Třešňová, U Kaple, U Rybníka,
Větrná, Višňová, Zadní
Volební okrsek č. 5:
volební místnost:
Základní škola, Gagarinova 1039
pro oprávněné občany s bydlištěm:
Gagarinova 748, 1039, 1187-1192, 1434,
Hřbitovní, Nerudova, Palackého 533, 583,
584, 633-637, 663-665, 689, 746, 747, 852,
855, 1175-1186, 1588, 1738, Soběslavova
509, 809, 810, 811, 933, 1003, 1026, 12931298
Volební okrsek č. 6:
volební místnost:
Základní škola, Gagarinova 1039
pro oprávněné občany s bydlištěm:
Brožíkova 959-972, Dukelská, Gagarinova
818, 825, 918, 927, 928, 929, 930, 934-937,
938-941, 953-956, 1416, 1496, K Floriánu,
Máchova, Nerudova 696, 795, Palackého
283, 631, 647, 717, 718, 773, 784, 792-794,

2. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může
obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
3. Volič hlasuje tak, že po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků
vloží úřední obálku s hlasovacím lístkem
před okrskovou volební komisí do volební schránky. V prostoru určeném pro
úpravu hlasovacích lístků nesmí být nikdo přítomen zároveň s voličem, a to ani
člen okrskové volební komise. Volič, který
nemůže sám upravit hlasovací lístek pro
tělesnou vadu nebo proto, že nemůže číst
nebo psát, si může vzít s sebou do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků
jiného voliče, nikoli však člena okrskové
volební komise, aby za něj hlasovací lístek
upravil a vložil do úřední obálky.
Ve Stříbře dne 11.08.2022
Martin Záhoř
starosta města Stříbra
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STŘÍPKY HISTORIE
Spolky - zájmové organizace (část 8)
Dětské a mládežnické organizace
I v tomto tematickém okruhu bude
naším vodítkem, a tím i limitujícím
faktorem, dostupná nabídka archivních
snímků.
V dobách první republiky působila
v rámci tehdejšího okresu Stříbro
(a tudíž i přímo ve Stříbře) zřejmě velice agilní dětská organizace Rote Falken.
Jak již sám název napovídá (Rudý sokol)
jednalo se o levicově orientované sdružení, což zřejmě ovlivňovalo i složení
členské základny.
Připomeňme jen, že pozice stran sociálnědemokratického (a později i komunistického) typu byla na tehdejším
území okresu poměrně silná. Nastávající
léta hospodářské krize pak jen názorové
směřování obyvatelstva ještě více radikalizovala.
První obrázek (č. 1) z roku 1932 byl
pořízen v prostorách předsálí restaurace Adler (dnes Beseda) pravděpodobně
u příležitosti konání instruktážního
školení (Falkenschule) zástupců jednotlivých místních uskupení. Že přednesené zkušenosti, návody a pokyny padly
na úrodnou půdu, dosvědčuje snímek
č. 2 z roku 1936. Onoho roku proběhla
(snad v Nýřanech, které byly ještě v roce
1946 součástí okresu Stříbro) okresní
soutěž, ze které se v archivu stříbrského
fotoateliéru Büchl dochovaly dva snímky. Pokud vztáhneme poněkud nejasný
popis k námi použitému snímku, máme

obr. 3

obr. 4
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zde zachyceno vítězné družstvo reprezentující Heřmanovu Huť.
Ve Stříbře je také v předválečných
letech zmiňována skupina Wandervogelbund (významově snad cosi jako
Spolek stěhovavých ptáků). Dle některých pramenů mělo jít o společenství
vzdáleně připomínající skautské oddíly,
kladoucí však důraz na pěstování nacionálního uvědomění německé mládeže
a posilování vědomí sounáležitosti
všech Němců a nacionálně konzervativních německých mládežnických spolků
v tehdejší ČSR (viz Wikipedie).
Zde vyobrazené objekty (obr. 3)
byly původně v roce 1909 vybudovány
(u potůčku za Červeným mlýnem) jako
zázemí a zároveň i střelnice místního
spolku ostrostřelců. Ostrostřelci však
k 31. 12. 1925 ukončili svoji činnost
a jejich nástupcem v užívání areálu se
pak stal právě zmiňovaný Wandervogelbund. O působení zmíněné „ptačí společnosti“ v rámci našeho města se mně
nepodařilo zjistit žádné bližší informace. V horním levém rohu snímku č. 3 je
zároveň vyobrazeno i logo zmiňované
pospolitosti.
Připojení tzv. „Sudet“ k tzv. „Říši“
znamenalo pro spolkový život v pohraničních oblastech dosti zásadní změny.
Většinou byl majetek prvorepublikových sdružení zabaven a celá struktura spolkové činnosti přeorganizována
na říšský standard.
Ve výchově mládeže se tudíž moci
ujala Hitlerjugend (dále jen HJ). Planoucí ohně a pochodňové průvody se
staly významným prvkem ideového

obr. 5
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směrování a prezentace řečené organizace. Náš obrázek č. 4 pravděpodobně
vznikl ještě v říjnu 1938 u příležitosti

děkovných shromáždění oslavujících
„osvobození pohraničních oblastí z
české tyranie“. Snímek č. 5 pak předsta-

obr. 8
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vuje čp. 16 (bývalá židovská fara). Ta
byla po jejím vydrancování odkoupena v roce 1940 organizací HJ, která se
zde tudíž dle vlastních představ i zabydlela. Pro zajímavost uveďme k HJ
informaci z knihy Mies 1877 - 1945
Wilhelma Weschty (Dinkelsbühl 1971),
podle které: „Sobota 5. květen 1945 Na nátlak civilního obyvatelstva oznámil starosta Lenhart, že Stříbro nebude
před postupující americkou armádou
hájeno. Obrana by totiž stála pouze
na stovce příslušníků HJ, sestavených
do Roty ničitelů tanků (byli ubytovaní
v konviktu a o jejich nasazení mělo rozhodovat SA)“. K bojovému vystoupení
oné stovky nedospělých chlapců tehdy
zřejmě nedošlo. Věren svému poslání
zůstal, dle pana Weschty, pravděpodobně jen velitel místní HJ, který snad na
protitankové překážce u kina pancéřovou pěstí vyřadil z boje jeden americký
tank. Tato informace je jinými zdroji nepotvrzená, a tudíž jí prozatím vnímejme
jako „Staré pověsti stříbrské“.

Zato ověřeným faktem zůstává poválečný vznik místní skautské organizace Junák, a to včetně jejích podsložek
(Vlčata, Světlušky atd.). Původní klubovnu mívali stříbrští skauti v čp. 315
na ulici Plzeňské. V jejím bezprostředním okolí byl na 1. máje 1947 pořízen
i hromadný snímek č. 6, a poté i záběr
dívčí skupiny (č. 7). Později získali Junáci přízemní budovu čp. 192 v Benešově ulici (viz obr. 8). Pro orientaci: vlevo čp. 192 sousedilo s dnešní prodejnou
ENAPO, směrem od nás dolů vede ulice
Boženy Němcové, vpravo pak dominuje
čp. 129 - bývalá telefonní ústředna, dnes
dekorovaná nápisem Stará pošta.
Dům čp. 192 byl v roce 1949 zbourán. Ačkoli demolice uvedeného objektu byla (z důvodu zlepšení průjezdnosti) schválena Místní správní komisí
již v listopadu 1945, pádný důvod pro
uskutečnění původního záměru zřejmě
nastal až po 25. únoru 1948. Tehdy byl
totiž vytvořen „Akční výbor ústředí Junáka“ a výnosem Ministerstva školství

a osvěty pak začaly vznikat první „Pionýrské oddíly Junáka“. Následně na slučovací konferenci ČSM dne 24. 4. 1949
vznikla „Pionýrská organizace ČSM“
jako samostatná organizace.
A protože čas ani pokrok nezastavíš evidentně shodou náhod byl v roce 1949
realizován i bohulibý úmysl „zlepšení
průjezdnosti“. Nic na tom nemění ani
kdysi zaslechnutá škarohlídská interpretace celé události. Podle té se prý chaloupka čp. 192 z ničehonic jedné noci
roku 1949 přeměnila v rumiště a skautíci ráno ze změti trosek zachraňovali, co
zachránit ještě šlo.
Díky tomu, že bývalí občané našeho
města i s odstupem času rádi vzpomínají na léta prožitá ve Stříbře, bylo městské muzeum obdarováno unikátní sérií
snímků prázdninových táborů stříbrských skautů. A proto si o poválečné
stříbrské skautské organizaci Junák budeme povídat ještě i příště.
František Samec, září 2022

Řádková inzerce

Nabízím převod Vašich zejména rodinných a dovolenkových VHS a VHS-C kazet do trvanlivější digitální podoby.
Orientační cena 80 Kč za hodinu záznamu, nebo dle dohody. Laco Kajaba, tel.: 608 211 155
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Rozhovor s dobrovolnými hasiči Václavem Dohou st. a Václavem Dohou ml.
„Požár v tomhle terénu byl pořádná dřina.“
Pánové, je to několik málo dnů, co jste se
vrátili z Hřenska, kde jste pomáhali hasit obrovský požár v Českém Švýcarsku.
Co vám nejvíc utkvělo v paměti?
V. D. st.: Nejvíc mi utkvěl v paměti asi rozsah požářiště. Bylo to obrovské a ve velmi
špatně přístupném terénu. Nikdy by mě
nenapadlo, že je to tam tak strmé. Kam
to šlo, tam nás dovezly čtyřkolky, a zbytek
jsme šli pěšky. Bylo strašně těžké na některá místa dostat vodu na hašení. Systém
dopravy vody byl hodně propracovaný.

úseku se požár šířil kořenovým systémem
stromů, a to byla naše starost. Taky jsme zajišťovali kyvadlovou dopravu vody. Vypadá
to vlastně tak, že je jedna tatrovka, která tlačí
vodu nahoru a dalších pět aut jezdilo a neustále ji doplňovalo.

v některých těch místech, ale i třeba
na silnicích, které dostávaly zabrat tou těžkou technikou, která tam zasahovala.

V. D. ml.: Převýšení tam bylo nějakých 200
metrů, a to čerpadla nevytlačí. Takže se musí
udělat v průběhu nádrže s dalšími čerpadly,
která to tlačí výš. Takhle byly na jedné trase
vody třeba tři až čtyři přečerpávací nádrže.
Jaké auto jste měli s sebou?
V. D. st.: Použili jsme naši starší Tatru 815,
která má kapacitu 9000 litrů vody. Naše
nové auto má sice lepší výbavu, ale nádrž
jen na 4600 litrů. V tomhle případě bylo zapotřebí hlavně vodu, a ne moderní výbavu.

Setkali jste se s místními obyvateli?
V. D. st.: S některými ano. Spali jsme
v penzionu a musím říct, že lidé tam byli
neskutečně vstřícní a snažili se nám pomáhat. Některé penziony nebo restaurace
byly hasičům k dispozici zdarma, některé
restaurace vařily hasičům zadarmo.
Jaké zkušenosti vám to přineslo?

Václav Doha st.

Jak probíhá organizace takové akce. Šlo
o obrovskou plochu a spoustu lidí. Popište mi, co následovalo po tom, co jste
přijeli na místo?
V. D. ml.: Po příjezdu to bylo náročné pro
všechny. Přijela tam spousta nových lidí
najednou a jen několik velitelů mělo přehled o situaci. Informace se vlastně předávaly až přímo na místě v kopcích.
V. D. st.: Bylo to tak zorganizované, že
každý kraj dostal svůj úsek, který hasil,
nebo organizoval podle sebe. Plzeňský
kraj si určil, jak bude ve svém úseku hasit.
Ve výšce jednoho kilometru létal neustále
vrtulník, který celou oblast monitoroval
a předával informace, kde se co děje, zda
se objevila nová ohniska požáru a tak.
Jaké úkoly jste tam vy konkrétně plnili?
V. D. st.: My jsme měli na starost dohašovací
práce a zabraňování šíření požáru. V našem
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Václav Doha ml.

Už jste zažili množství zásahů, ať už u samotných požárů, ale i jiných krizových
situací. V čem byla tahle akce výjimečná?
V. D. ml.: Hlavně fyzická náročnost v těžkém terénu, a to jak pro lidi, tak pro techniku.
V. D. st.: Jsou tam místa, kde lidé vlastně ani nemohou hasit. Oba jsme byli
na Moravě po tornádu, ale tohle bylo jiné.
Morava byla hodně psychicky náročná,
kdežto tady to bylo o fyzické náročnosti.
V Českém Švýcarsku se vlastně nikomu
nic nestalo, ale materiální škody budou
velké. Škody budou na lese, na domech

V. D. st.: Zajímavé a docela nebezpečné
bylo třeba to, že jsme se museli neustále
pohybovat ve dvou. Jeden hasil a druhý
musel hlídat stromy, které byly prohořelé a
hrozilo, že na nás spadnou. Byly taky dost
polámané od shazování vody. Nové zkušenosti jsme mohli zúročit vlastně hned.
Odpoledne jsme přijeli z Hřenska a večer
jsme jeli k požáru lesa poblíž Cebivi, kde
jsme byli do půl druhé do rána.
Děkuji za rozhovor.

David Blažek

Stříbrský zpravodaj 9/2022

SPOLKOVÝ ŽIVOT
Hornická historie
Bánští úředníci
V našem královském horním městě se pohybovaly tyto osoby od založení Horního
úřadu v roce 1801, jako posledního čtvrtého, a posledního v českém království
(Kutná Hora, Příbram, Jáchymov). Úředníci sídlící v našem městě měli na starost docela rozsáhlý region. Celý dnešní
Plzeňský a část Jihočeského kraje po město Písek. V zastoupení královských úřadů
se starali o všechna činná důlní díla. Následně jsem vybral opravdu jen několik
důležitých báňských úředníků.
Jsou jimi všichni úředníci zaměstnaní
v hornictví. Bánští úředníci jsou jmenováni státem a při jmenování skládají přísahu. Musí mít odborné vzdělání, nejlépe
i právního charakteru. Jsou seznámeni
s výkonem práv a povinností při dobývání
nerostných surovin, na které se vztahuje
Horní zákon. Obvykle byly kompetence
a hierarchické postavení báňských úředníků jednoznačně upraveny. Nejvyšším
báňským úředníkem byl Berghautmann
(horní hejtman), někdy byl rovněž označován jako Oberberghauptmann (vrchní
horní hejtman). Bánští úředníci nosili jednoznačně předepsanou hornickou
uniformu včetně všech doplňků. Měli
zakázáno nabývat důlní majetek. Byli
proškolováni a osvojování si hornických
dovedností a hornických teoretických
znalostí. V různých oblastech se k profesionálním horním úředníkům přistupovalo různě. Jsou oblasti, kde musel
tento pracovník mimo odborné vzdělání
rovněž splňovat právnické vzdělání. Až
do první poloviny 18. století byla příprava úředníků zaměřena na praktický

Horní officiál, přísežný a horník

výcvik, zatímco teoretická příprava byla
omezena na předávání znalostí získaných
znalostmi postupnými. V průběhu 18.
století došlo k výraznému posunu při doplňování znalostí úředníků, a to studiem.
Absolventi vysokých hornických akademií získali znalosti z aritmetiky, geometrie, trigonometrie, mechaniky, hydrauliky.
V průběhu dalších let přibyly předměty,
jako je hornictví, historie hornictví, zeměměřičství či horní právo. Začátkem
20. století vstoupil v platnost předpis o odměnách. Od této chvíle byli bánští úředníci placeni státem z obecných daňových
příjmů. Jména a tituly v rámci hierarchie
báňských úředníků byly upraveny odlišně v závislosti na jazykových zvyklostech dané lokality (revíru), horních řádů
a době. V důsledku toho měli někteří
bánští úředníci, přestože měli stejný titul, někdy vyšší, někdy nižší hierarchické
postavení, než jinde úředníci se stejným
titulem.

Horní kapitán

Je báňský úředník v německy mluvících
zemích (Prusko, Sasko, Hannover). Ředitel druhého nebo třetího stupně řízení
báňských úřadů. Odpovídal za řízení těžby, hutí a dozoru nad hornickými a hutnickými provozy. Zastupoval panovníka
ve všech záležitostech týkajících se horního práva. V Rakousku byl přednostou
horního úřadu.

Funkce horního mistra

(perkmistra)
Znamenala nejvyššího horního úředníka
v celém revíru, anebo několika sousedních revírech. Zároveň byl jmenován hor-

Horní soudci z Altenbergu, Annabergu,
Johanngeorgenstadtu a Marienbergu

ním soudcem. V dané době nelze tyto dvě
funkce od sebe vždy jasně odlišit. Horní
úředníci vždy jednali na základě příkazů
královské dvorské komory. První zmínka
o horním mistrovi je z roku 121 v opatství
Admont ve Francii. Např. v Prusku došlo
v roce 1792 k reorganizaci báňských úřadů, což si vyžádalo velký počet horních
úředníků. Existovalo přes 60 různých
funkcí vyšších horních úředníků. Kromě nich existovalo dalších cca 40 nižších
státních horních úřednických hodností,
které byly rozděleny do 3 tříd. Často to
bylo způsobeno tím, že existovali kontrolní úředníci, kteří kontrolovali práci
jiných horních úředníků. V roce 1839
vstoupila v platnost instrukce pro královské horní úředníky pruských uhelných
revírů. Tento pokyn upravoval celou oblast odpovědnosti horních úředníků, hospodaření dolů, regulaci základních škod,
hospodaření hornických spolků či horní
policie. Obdobné instrukce či pokyny
z ministerstva hornictví byly zavedeny
v Rakousko-uherské monarchii. Ve druhé
polovině 19. století dochází k postupným
legislativním změnám. V první instanci byli zařazení úředníci báňských úřadů
v čele s horním mistrem, ve druhé
úředníci horních soudů v čele s horním soudcem, horním radou, poslední
instancí bylo horní hejtmanství v čele
s horním hejtmanem, např. pro české
země v Praze, pro moravské země a Slezsko v Brně. Od této doby se horní úředníci nezabývají chodem provozu dolů, ale
jen záležitostmi horní policie, bezpečností horníků, bezpečností důlních děl.

Úředníci z freiberského a sneeberského revíru
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Přísežný,

Vrchní horní kapitán, horní mistr
a horní soudce

Vzhledem ke změně zákonů a reorganizaci báňské správy již nebylo potřeba
na horních úřadech tak velké množství
úředníků. Mnoho jich bylo nuceno přejít
do soukromé sféry. Přesto ještě v 80. letech 19. století byli státní horní úředníci
rozděleni do 5 klasifikačních tříd. Toto se
změnilo až rokem 1919, kdy vznikla samostatná Československá republika.

nebo také člen poroty, byl zaměstnancem
horního úřadu, který měl na starost dozor
nad doly. Byl pomocníkem horního mistra
(perkmistra). Podával vrchnímu mistrovi
zprávy o svých zjištěních. Byl rovněž přísedícím u horního soudu. Za členy soudní
poroty byli ze svého cechovního středu
obvykle voleni starší nad horníky s bohatými odbornými a životními zkušenostmi.
Tito lidé byli u ostatních vedeni ve velké
úctě. Občas byli využíváni pro kontrolu
v cizích šachtách či štolách. Aby horník byl
do této funkce zvolen, musel splnit určité
požadavky. Musel mít potřebné hornické
dovednosti a znalosti a rovněž se musel
vyznat v účetnictví. Dalšími vlastnostmi
byla poctivost a smysl pro zodpovědnost.
Mezi úkoly členů horní soudní poroty patřila pravidelná kontrola šachet, a to 3x za
každé čtvrtletí na každé těžební jámě a 2x

za čtvrtletí na jamách pomocných. Členové soudní poroty se obměňovali každých
šest měsíců. Při svých kontrolách zjišťovali, jestli se dodržují předepsané doby
směn, a zda horníci neporušují platné
předpisy. V případě, že horníci neuposlechli jeho dobře myšlených pokynů, byli
dotyční horníci nahlášeni hornímu mistrovi. Kontroloval množství a kvalitu nakupovaných materiálů. Prováděl kontrolu
řádně zapsaných nákupů do knih důlním.
Všechny tyto činnosti prováděli členové
soudní horní poroty dobrovolně, v lepším
případě dostali za svoji službu drobnou
odměnu.
Výňatek z mé další připravované knihy
pro rok 2023.
Zdař Bůh
Karel Neuberger

Byl finančním úředníkem panovníka
v hornických oblastech. Jeho úkolem bylo
vybírat a vypočítávat daně, desátek pro
panovníka. V rakouském těžebním průmyslu se jmenoval Frohnwäger. Panovník
měl díky hornímu právu nárok na deset
procent z vytěžené rudy. Vyrovnání mohlo být formou peněžní, anebo ve formě
kovů získaných zpracováním. V některých rudních revírech mohl být desátek
odveden i ve formě nerostů - minerálů.
V revírech, kde se produkovalo podstatně
méně rudy za vysokých nákladů, se místo
desátku výplatní den posunul na čtrnáctého, šestnáctého i dvacátého. V této funkci
museli být zaměstnáváni jen čestní muži,
kteří se těšili důvěře panovníka. Desátník
sídlil přímo na horním úřadě a měl právo
nahlížet do horních knih. V případě potřeby měl právo porovnávat různé druhy
horních knih a knih podnikatelů. Díky
této možnosti měl vždy přehled o ziscích
či ztrátách dolů a hutí. Desátník musel mít
velmi dobrou znalost účetnictví. V některých hornických revírech byl úřad desátníka tak důležitý, že existovalo i několik
desátníků s různými odpovědnostmi.
Např. v horním městečku Annabergu byl
koncem 17. století desátník obdařen rozšířenými povinnostmi a pravomocemi. Zde
byl desátník jmenován vrchním horním
úřadem.
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Zadavatel: ANO 2011; zpracovatel: EURONOVA GROUP

Desátník

BYTOVÁ ZÓNA
ZA STADIONEM
STOJÍ
Martin Záhoř, starosta města Stříbro

18. září na Svinčáku - kulturní a zábavní program

14:00

pro děti a rodiče - včetně seznámení
s kandidáty za Hnutí ANO a Nezávislých

E-mail: martin.zahor@seznam.cz
Martin Záhoř
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Hornické odpoledne na dole Řimbaba
V sobotním odpoledni se již tradičně
uskutečnilo na dole Řimbaba v Bohutíně
hornické odpoledne. Počasí kopírovalo vývoj posledních letních dnů, vedro.
Program akce započal hornickým mini
průvodem kolem šachetní budovy. Hlavní slovo měl předseda spolku Josef Kovář.
Za náš hornický spolek se zúčastnili akce
4 členové. Člence spolku Řimbaba, paní
Věře Rákosníkové, jsme předali vyznamenání sv. Barbory za udržování hornických tradic. Spolek letos opět připravil novou expozici věnovanou místnímu
rodákovi Hojdenovi. Akce se zúčastnili
členové hornických spolků z Příbrami,

Tlučné a ze Stříbra, trochu málo, škoda!
Po oficialitách pokračovalo hornické odpoledne až do pozdních večerních hodin.
K tanci a poslechu hrála místní kapela.
S vyprávěním o místních šencích a o hornících se přidala ředitelka OA v Příbrami
ing. Smolová. Pekl se domácí chleba, klo-

básy a pivko samozřejmě teklo proudem
jako vždy z rukou ředitele Zbyňka. Můžeme konstatovat, že se akce vydařila. Tak
za rok zase na shledanou.
Zdař Bůh

koupaliště, jinak to prostě nešlo, 34°C.
V podvečer jsme se již těšili na příjemnou večeři při rybách v Lubietové. Další
den jsme byli pozvání na prohlídku silničních dálničních tunelů v polské Werierka
Górka, kde působí slovenská společnost
URANPRESS Spišská Nová Ves jako generální dodavatel jižního a severního
tunelu. Stavbu řídí ing. Jozef Valko, který celý život staví tunely po celé Evropě.
Mimo to působí jako předseda hornického spolku ve slovenském Smolníku. Pro
ženskou část naší delegace to byl určitě
velký zážitek (viz fotografie). Celá estakáda se skládá z mostu, tunelu, mostu,
tunelu a nakonec dalšího tunelu. Tunely
jsou cca 900 m dlouhé. K večeru jsme dorazili do místa našeho dalšího ubytování
na Ostravici. Proč tam? Protože druhý
den nás čekal hornický výstup na Lysou
horu. Co vám budu povídat. Vypadalo to
tam jako na „Václaváku“, hlava na hlavě.
Nahoru jsme šli 8 km 3,5 hod, dolů to šlo
již snadněji, za 2 hod jsme byli dole. Takže
večer byl na závěr všeho zakončen u na-

šeho kamaráda Josefa G. na jeho chalupě
u pivka a slivovice. Celý týden byl velmi
zajímavý, poučný a hlavně totálně vyčerpávající. Tak možná za rok zase.

Karel Neuberger, Bratrstvo sv. Barbory

Horníci na Slovensku
Členové Bratrstva sv. Barbory v týdnu
od 6. - 13. srpna navštívili své hornické
kamarády na sousedním Slovensku. První
návštěva začala ve zlatém a vinohradnickém Pezinku u Malokarpatského banického spolku. Poté návštěva pokračovala
ve zlaté Hodruši a stříbrné Banské Štiavnici, kde jsme si prohlédli štolu Starosvatých
v Hodruši a banské muzeum ve Štiavnici,
a nakoupili nějaké minerály. Večer jsme
skončili v restauraci „Banský dom“. Další
den jsme byli pozváni na kopání křišťálů
do Banské Belé, opravdu jsme našli dutinu
a nějaké kousky minerálů vytáhli. Protože bylo velké vedro, museli jsme skončit u
vody na Spodním dolním tajchu v Hodruši. Další cesta vedla na Lučenec a do
kamenolomu ve Velkých Dravcích, kde
jsme opět nějaké minerály našli. Při cestě
z Lučence do banské Bystrice a Lubietové
jsme sledovali výstavbu dálnice ze Zvolena na Lučenec. Celá výstavba trasy dlouhé
minimálně 20 km, bude na visutých sloupech, pro stavbaře velmi zajímavá stavba.
Odpoledne jsme opět museli na termální

Karel Neuberger
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Za minerály do Freibergu
Členové Bratrstva sv. Barbory ze Stříbra navštívili v týdnu od 26. - 31. 7. Krušné
Hory a Sasko, kde se podívali ve Freibergu do mineralogických sbírek (Terra mineralia) umístěných ve zdejším zámku.
Opravdu unikátní sbírku 3 500 minerálů
z celého světa, doporučujeme všem k návštěvě. Poté jsme se ještě stihli podívat
do bývalých hornických měst či městeček
Sayda, Seifen - kde se vyrábí proslulé dřevěné figurky, do stříbrného města Marienberg s hornickým muzeem a koňským
žentourem, v Annabergu jsme náhodou
zastihli konání mineralogické burzy. Další
dny jsme navštívili na naší straně Mikulov, stříbrné a olověné doly, Komáří vížku s nejdelší lanovkou u nás, která vede

nad bývalými cínovými doly, Hornické
technické muzeum v Mostě, Hornické
muzeum na Hoře sv. Kateřiny, zámky Jezeří, Krásný Dvůr a Děčín, hrad Střekov,
skiareál Klíny, přehradu na pitnou vodu
Fláje a další. Byl to náročný skoro týden
v hornickém duchu s perfektním počasím.
Tak příští rok možná zase na shledanou
v jiné části Krušných hor a Erzgebirge.
Po výměně prádla nás za pár dní čeká návštěva hornických kamarádů na sousedním Slovensku.
Zdař Bůh
Karel Neuberger

Osamostatnění domácího hospice
Domácí hospic Západ, z.s.
náměstí Republiky 70, 347 01 Tachov
tel: 722 982 914, Lucie Davidová, DiS.,
statutární zástupce
tel: 725 173 288, Mgr. Monika Kotenová, ředitelka
e-mail: hospic@hospiczapad.cz
web: www.hospiczapad.cz
Domácí hospic Západ, z.s., začíná
od 1. září 2022 poskytovat služby paliativní péče. Prakticky se pro nové klienty
nic nemění, zajištění a podmínky péče
jsou totožné jako v předchozím období,
pro uživatele se změnil pouze název subjektu, protože zaměstnanci zůstávají stejní
jako u předchozího poskytovatele domácí
hospicové péče. Domácí hospic Západ,
z.s., sídlí v Tachově a stal se tak třetím domácím hospicem se sídlem na území Plzeňského kraje. Spoléháme na adresnější
spolupráci v rámci regionu, kdy se snadněji přizpůsobíme specifickým lokálním

potřebám Tachovska a hospic se tak stane
zdejším patriotem.
POSKYTOVANÉ SLUŽBY DOMÁCÍHO HOSPICE ZÁPAD:
• domácí paliativní péče (domácí hospic)
• zdravotní a sociální služby multidisciplinárního týmu
• sociální poradenství pro klienty, jejich
blízké a veřejnost
• psychosociální podpora
• poradenství pro pozůstalé
• zápůjčky pomůcek a zdravotnických
prostředků
• edukace a osvěta pečujících osob
Příjem do péče a poradenství:
Marie Fouňová, DiS., tel.: 601 082 240, poradna@hospiczapad.cz
Příjmy do péče a zápůjčka pomůcek od
pondělí do pátku v čase od 7.30-15.30
hod. po předchozí telefonické dohodě

NÁŠ MULTIDISCIPLINÁRNÍ TÝM:
lékařky, zdravotní sestry, sociální pracovnice, poradkyně pro pozůstalé, psycholog,
pastorační pracovník, dobrovolnická pomoc.
Abychom mohli nadále poskytovat služby
hospice, nutně potřebujeme získávat finance na činnost. Od nynějška je k dispozici účet: 6169719309/0800. Uveďte prosím poznámku k převodu „dar". Za každý
finanční příspěvek, kterým podpoříte činnost hospice, děkujeme! Více informací na
telefonech 722 982 914, : 725 173 288
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ČINNOSTI
DOMÁCÍHO HOSPICE ZÁPAD
Čtvrtek 1. září v 17.00 hod.
Sedmdesátka, nám. Republiky 70
Srdečně vás zveme na slavnostní zahájení činnosti.
Domácího hospice Západ, z.s.

Mistrovství světa juniorů v agility
Ve dnech 15. - 17. 7. jsem se se svou
fenou border collie Quentin zúčastnila
mistrovství světa juniorů v agility. Akce
se letos konala ve Finsku ve městě Vantaa
na sportovním stadionu nedaleko Helsi-
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nek. S Qu jsme přiletěly již ve středu večer
a ve čtvrtek jsme úspěšně prošly veterinární přejímkou a rozběhaly se na předzávodním tréninku, který se každoročně pořádá
kvůli tomu, aby si psi vyzkoušeli povrch

a převážně zónové překážky. Pátek započal
slavnostním zahájením, kde reprezentanti
a zástupci realizačních výborů všech zemí
procházeli průvodem. Pak už se začalo závodit. Každá výkonnostní i věková katego-
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rie měla jiný harmonogram - tudíž někteří
běželi dva běhy již v pátek, jiní až v sobotu. Dohromady se však běžely běhy čtyři
(2x jumping a 2x agility) - dva týmové
a dva za jednotlivce. Já s Qu běžela týmový
jumping v pátek. Doběhly jsme čistý běh,
který celému týmu přispěl ke 2. místu.
V sobotu ráno jsme běžely jumping jednotlivců, který jsme též doběhly čistě a vyneslo nám to krásné 6. místo ze všech psů
v naší kategorii (58). Odpoledne náš tým
běžel finále agility týmů z již zmíněného
2. místa. I když nám před během začalo
pršet, dokázaly jsme běh dokončit pouze

s jednou chybou (protože to Qu uklouzlo), ale s jedním z nejlepších časů, z čehož
jsem byla osobně nadšená ze všeho nejvíc.
Zbytek týmu měl bohužel víc chyb, než
jsme všichni očekávali, ale i tak nám to
v přineslo v tomto běhu 3. místo a v součtech jsme získali titul 2. vícemistrů světa
týmů v kategorii large junioři. V neděli
jsme běžely již poslední běh a to finále
agility jednotlivců. Na start jsem šla celkem nervózní, a to se odrazilo i ve výsledku. Do půlky parkuru bylo naše provedení
minimálně pro mě perfektní. Jenže pak
Qu skočila kontaktní zónu na kladině,

což mě rozhodilo a psychicky jsem to nezvládla dál správně odvést a svou panikou
jsem nás diskvalifikovala. Ale to nevadí,
protože i tak jsem na Quentinku moc
pyšná, jak všechen ten stres zvládla, jak
moc se celou dobu snažila a jaké výkony
v takové konkurenci byla schopna podat.
Bohužel chybělo trochu štěstí…
Kožnárová

Sešli jsme se spolu u jednoho stolu aneb dobrovolnické léto 2022
Komunitní propojování, srdečná přátelství, ale i sdílení starostí vzhledem k situaci na Ukrajině, to vše bylo cílem setkání Stříbrských dobrovolníků a Ukrajinců,
které se konalo v sobotu 23. července.
Spousty společného jídla - buřty, klobásy, kuřecí křidélka, bůček, fazolky, norská makrela, několik druhů grilovaného
sýra a ze sladkého meloun vodní a cukrový, hroznové víno, ananas a samozřejmě
nesměly chybět i pečené sladkosti - makový závin, řezy z listového těsta, brownies,
cuketový perník a zapečený jogurt.

znělku seriálu Nemocnice na kraji města,
který běžel i v ukrajinské televizi.
Na závěr akce Jana Miltová rozdala
každému z účastníků pamětní certifikáty.
Veliké poděkování za mimořádně
vydařené odpoledne patří Janě Miltové
a její kamarádce Katce Pěkné za zapůjčení
a obsluhu karaoke, Vratislavu Maňákovi
za nejlepší grilované ryby a celkovou organizaci. Nesmím opomenout poděkování
dobrovolným hasičům za půjčení prostor
plovárny, Nadaci Via, která náš projekt

podpořila, stejně jako městu Stříbru.
Srpen byl pak ve znamení odpočinku,
finišování některých akcí a chystání nových v rámci projektu “Společně ve Stříbře”.
Nicol Benešová

Odvážlivci se vykoupali v řece, zkusili
se projít na chůdách, zahráli si badminton,
kuželky, petanque, přetahovanou - tady
měly jasně navrch děti a ženy nad muži.
Největší peckou ze zábavy však bylo karaoke. Zpívalo se jak po skupinkách, tak
i jednotlivě. Následovalo poznávání znělek seriálů a filmů ať českých, tak i amerických. Jednou ze zajímavých informací pro
mě osobně bylo, že některé z holek znaly
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Motokros: návratu bestie vládl Liška
Opravdovou motokrosovou show nabídl čtvrtý podnik Kovošrot Nepomuk
Západočeského přeboru, kterým v neděli
12. června pokračovala rekordní 75. sezóna Terénu sv. Petra ve Stříbře. Zkušený
tým AMK Stříbro pod vedením Miroslava
Vraného se po třech letech mohl pochlubit probuzením „stříbrské bestie“, velkolepého skoku přes silnici, a tak přeborové
závody nalákaly na dva tisíce diváků.

Nadmíru povedený motokros skvěle
pobavil a rozpumpoval 75. sezónu Terénu
sv. Petra. Ta pokračuje vintage podnikem
v režii Classic Motocross CZ v sobotu
3. 9. a vygraduje podzimní klasikou
v podobě sdíleného finále západočeského

a středočeského přeboru v neděli 11. 9.
AMK Stříbro motoristické veřejnosti děkuje za přízeň a těší se brzy na shledanou!
Text: Miroslav Šimek
Foto: David Chmelík, Pavel Šroubek

Samotné závody přinesly potvrzení
velmi dobré úrovně jezdců stříbrského
regionu. Mezi nejmladšími si premiéru
na domácí trati odbyl David Hroch –
a hned z toho byla bedna (3. místo v 65
ccm)! Výkonem na stupně vítězů se blýskli
i Jan Jarolím (3. v HMX1) a Pavel Nový
(1. ve Veterán 60+). Královská třída
MX1 se stala kořistí Patrika Lišky, Rudolf Weschta se musel spokojit s druhou
příčkou. V MX2 byl Jakub Kos čtvrtý
a zůstává na čele bodování přeboru. Hned
za ním skončil pátý Dominik Kučeřík,
který potěšil úspěšnou premiérou na stroji
125 ccm a velké trati.

Motokrosová sezóna vyvrcholí velkým finále dvou přeborů
Motokrosová podzimní klasika bude
stát opět za to! Terén sv. Petra ve Stříbře
přivítá v neděli 11. září 2022 hned dvojici krajských přeborů. Své velké sdílené
finále k nám posílají středočeský přebor
MOTUL Cup a Kovošrot Nepomuk Západočeský přebor. Soutěžit se bude na celé
trati včetně nažhavené „stříbrské bestie“.
Diváci se mohou těšit na kvalitní konkurenci včetně řady místních jezdců.
Představí se závodníci rychlých kubatur
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MX1 a MX2, dále mladíci na malých strojích objemu 65 a 85 ccm, nebudou chybět
ani zkušení veteráni a prostor dostanou i
hobby třídy.
Celodenní program zahrnuje od 8 h
volné tréninky, po 10. h se rozběhnou
kvalifikace a od 12:30 h se začne závodit.
Vstupné 150 Kč zahrnuje tištěný program
a parkování, mládež do 15 let jde zdarma.
Aby terénních závodů nebylo málo,
o týden dřív, v sobotu 3. září, se na naší

dráze odehraje další zajímavé klání. Závody ve vintage stylu si u nás uspořádá klub
Classic Motocross CZ. Podnik je součástí
nově zřízeného středoevropského poháru
klasiků, takže se čeká mezinárodní účast.
Začátek těchto závodů je ve 12:30 a vstupné 150 Kč.
Pořadatelé z AMK Stříbro srdečně zvou
k návštěvě!
Text: Miroslav Šimek
Foto: Pavel Šroubek

Stříbrský zpravodaj 9/2022

T E R É N N Í B Ě Ž EC K Ý Z ÁVO D
PŘES PŘEKÁŽKY

Český svaz chovatelů, základní organizace Stříbro
ve spolupráci s MĚSTEM STŘÍBREM
a MĚSTSKÝM MUZEEM

CHOVATELSKÁ
VÝSTAVA

soutěž o poháry starosty p. M. Záhoře, místostarosty Bc. K. Lukeše,
Mgr. R. Trylčové,
starosty p. A. Wutzlhofera, KTZV Vohenstrauss, př. A. Uscholda,
22. ročník memoriálu př. V. Žůrka - soutěž chovatelů drůbeže v ZO,
20. ročník memoriálu př. K. Klímy - soutěž chovatelů holubů v ZO

KDY:

KDE:
OTEVŘENO:
ZAHÁJENÍ:
VYHODNOCENÍ:
VÝDEJ ZVÍŘAT:

sobota 10. září 2022

Stříbro, Mánesova 166
8 – 17 hodin
9 hodin
16 hodin
17 hodin

od 10 – 13 hodin hudební vystoupení
pana Václava Žákovce a Aničky Volínové
AUTO VOLF

STŘÍBRO

18. 9.

* OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO * SRDEČNĚ ZVEME *
Akce je spolufinancována MĚSTEM STŘÍBREM.
Info: zocsch.stribro@seznam.cz, tel.: 723 776 479, 605 739 928.
Uzávěrka přihlášek ve středu 31.8.2022.

od 11:00 hod.

více na www.RACEFORJUNIORS.cz
Generální partner:

Partneři:

MĚSTO STŘÍBRO

projekt je uskutečněn s finanční
podporou Plzeňského kraje
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Všichni majitelé malých motocyklů a
babett-jste srdečně zváni na jubilejní
X. Jízdu o pionýrský šátek
a
III. ročník Babettacupu!
Tato akce získává stále větší popularitu a
účastní se jí nejen členové Stříbrského
veterán clubu.
Přihlášku najdete na
www.stribrskyveteranclub.cz nebo prostě
v sobotu 10.9.2022 přijeďte na plovárnu a
přihlaste se na místě.
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Houby stříbrských lesů - jedlé druhy neobvyklých tvarů a barev
V předešlém článku jsem se zaměřil na zajímavé choroše, které běžně
v našich stříbrských lesích potkáváme.
Jelikož v této době vrcholí houbařská
sezóna, tak se dnes zaměřím na druhy,
které jsou jedlé, dokonce velmi chutné,
ale jejich vzhled může občas houbaře odrazovat. Proč? Na první pohled
nevypadají jako běžně sbírané hřiby,
křemenáče či lišky. Jsou to houby abstraktních tvarů a půvabných barev, které bychom v hrabance či spadaném listí
hledali marně. Opět je třeba zvednout
oči výše a prohlížet větve či kmeny
keřů a stromů.
Prvním druhem je ucho Jidášovo,
houba, která v našich podmínkách
roste ve většině případů pouze na keřích bezu černého a dá se nalézt během
celého roku. Někdo by řekl, že každá
dřevní houba má svůj oblíbený substrát, ale existuje i jiný výklad toho,
proč tomu tak je. Když Jidáš Iškariotský zradil za třicet stříbrňáků svého mistra Ježíše Nazaretského, tak se
následně údajně oběsil právě na keři
bezu. Později na témže keři vyrostla
houba, která lidem připomínala boltec
lidského ucha, odtud název ucho Jidášovo i možná teorie toho, proč druh
roste zrovna na bezu. Ať už tomuto
biblickému příběhu věříte či nikoliv,
určitě byste měli ucho Jidášovo ochutnat. Nejedná se jen o jedlou houbu,
ale i o houbu léčivou, kterou využívají
v tradiční čínské medicíně již přes
2 500 let. V Evropě bylo do 19. století
ucho Jidášovo považováno za nejedlé,
ale v lidovém léčitelství se využívalo
běžně. Nejčastěji se s tímto druhem setkáme v různých asijských pokrmech,

Obr. 1 Ucho Jidášovo - Auricularia auricula-judae
(foto: L. Zíbarová).

kde je druh ceněn pro svou chrupavčitou konzistenci. Neuděláme ovšem chybu ani přidáním této houby do polévky
či jejím usušením. V lese můžeme ucho
Jidášovo sbírat i suché, jen je potřeba
dát pozor, aby nebylo potaženo plísní či
zelenou řasou, pak se již ke konzumaci
nehodí.
Druhým druhem je sírovec žlutooranžový, který vytváří velké, masité
plodnice přirůstající ke kmenům stromů. Obvykle dochází k tomu, že větší
počet plodnic vyrůstá na kmeni nad
sebou. Na spodní straně plodnice najdeme rourky sírově žluté barvy, odtud
odvozen název tohoto na pohled půvabného choroše. Když se budete procházet lesem, pravděpodobně jej neminete,
neboť svými intenzivními žlutooranžovými odstíny přitahuje všechny ná-

vštěvníky lesa. Mezi hlavní hostitele
sírovce patří listnaté dřeviny, včetně
ovocných stromů. Ke konzumaci slouží ovšem pouze mladé plodnice, starší jsou již tuhé a nechutné. Jelikož se
ovšem jedná o dřevokaznou houbu,
která do sebe ze stromu natahuje nejrůznější látky, tak se nedoporučuje
konzumovat sírovce rostoucí na akátech, ani ty rostoucí na dubech. Nejlepší chuť by měly mít údajně plodnice rostoucí na ovocných stromech,
zda tomu tak skutečně je, se nebojte
vyzkoušet. V gastronomii se sírovec
nejčastěji používá do různých druhů
omáček, ale lze jej též obalit jako řízek.
Jeho chuť připomíná kuřecí maso, z tohoto důvodu je znám v angličtině pod
názvem chicken of the woods - neboli
lesní kuře. Zároveň je též dokázáno, že
extrakty z tohoto druhu zastavují růst
některých typů rakovinových buněk.
Je tedy reálná naděje, že preparáty ze
sírovce budou jednou pomáhat pacientům například s rakovinou prsu či plic.
Matěj Brzica

Obr. 2 Sírovec žlutooranžový - Laetiporus sulphureus
(foto: J. Kout).

Dne 15. 9. oslaví krásných 60 let
společného života

manželé Marie a Jaroslav Cíglerovi
ze Stříbra.
Diamanty jsou vzácné a drahé,
ale vy dva jste ještě dražší a vzácnější!
Vše nejlepší k diamantové svatbě, hodně zdraví,
lásky a štěstí do dalších let
přejí
děti, vnoučata, pravnoučata, ostatní členové rodiny
a blízcí přátelé

17

Stříbrský zpravodaj 9/2022

Z NAŠICH ŠKOL A ŠKOLIČEK
Anežka Šimková bronzová na MČR v lukostřelbě
Tréninková skupina Lukostřelců Českého lesa, kterou při DDM Stříbro vede
Mgr. Roman Mužík, měla své zástupce
na letním MČR v terčové lukostřelbě holých luků. Šampionát se odehrál ve dnech
24. - 26. 6. 2022 v Praze na Strahově.
Nejlepšího výsledku dosáhla Anežka

Šimková, která v kategorii starší žákyně
obsadila výborné 3. místo a získala bronzovou medaili.
Poděkování za předvedené výkony
a výbornou reprezentaci si zaslouží nejen
medailistka, ale i ostatní členky výpravy:

K. Mužíková, D. Hrušková a A. Hniličková, kterým se do medailových soubojů
nepodařilo v silné konkurenci soupeřek
probojovat.
Text a foto: Miroslav Šimek

ZUŠ Stříbro před prázdninami i o prázdninách
Mysleli byste si, že po závěrečných
zkouškách v týdnu od 6. do 10. června se
v ZUŠ Stříbro rozhostilo ticho a klid? Velká mýlka! Učitelé i děti v pravidelných hodinách dál pracovali, aby své umění mohli
předvést na veřejných koncertech.
O úspěšném vystoupení dechového
souboru Zlatíčka, pěveckého sboru Stříbráček a Ondřeje Tolara na Městských
slavnostech jsem již informovala. Tentokrát bych ráda připomněla některé koncerty v úplném závěru školního roku.
V Městském muzeu ve Stříbře se
v pondělí 20. června od 17 hodin konal
Klavírní koncert. V inspirativním prostředí si zahrálo 18 klavíristů a jako host
i jeden klarinetista. Pro naše nejmenší
byl tento koncert první příležitostí zahrát
pro veřejné publikum a zvládli to s přehledem. Součástí koncertu bylo také působivé absolventské vystoupení Terezky
Dischingerové, která se s naší ZUŠkou
po 11letém studiu velmi nerada loučí.
Gratulujeme jí k velké vytrvalosti, k vysokému stupni klavírní vyspělosti, k vynikajícímu prospěchu u maturity a přejeme jí

18

hodně úspěchů ve studiu na vysoké škole.
Po vynucené dvouleté přestávce jsme
letos mohli uspořádat oblíbený Závěrečný
koncert žáků ZUŠ Stříbro v aule Gymnázia Stříbro. Ve středu 22. června od 18 hodin si početné publikum vyslechlo téměř
třicítku vystoupení dechařů, klavíristů,
zpěváků, vystoupily dechové soubory i

pěvecký sbor. Všichni byli vzorně připraveni a publikum odměňovalo jednotlivé
výkony velkým potleskem. Děti, publikum i učitelé odcházeli spokojení a najednou nám bylo líto, že v nejlepším všechno
končí a zase je jeden školní rok za námi.
Ale dechový soubor Zlatíčka ze Stříbra
si přece jenom zahrál ještě jednou. Do-

O. Tolar před vystoupením

Absolventský koncert
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stal příležitost provést 57. promenádní
koncert, který se konal pod záštitou starosty města Stříbra a náměstka hejtmana
Plzeňského kraje Martina Záhoře, kterého zastoupil místostarosta Karel Lukeš.
Na Muzejním náměstí se v neděli 26. června v 15 hodin sešla padesátka posluchačů
a ve velmi teplém slunečním odpoledni si
vyslechla připravený skoro hodinový program. Celé dechovce i jejímu dirigentovi
Danielu Baxovi gratulujeme.
Poslední den školního roku, 30. června
čekalo ještě vystoupení Ondřeje Tolara,
který byl požádán základními školami,
aby ozdobil svým pěveckým vystoupením předávání vysvědčení letošním deváťákům v krásném slavnostním sále
na radnici. Obě vystoupení s radostí při-

jal a velmi profesionálně předvedl. Pro
Ondřeje Tolara ovšem prázdniny znamenají pouze možnost naplno se věnovat svým oblíbeným aktivitám. Na dvou
hudebních campech, které organizovalo
Hudební divadlo Karlín Praha, nastudoval krásné role v klasických muzikálech
West Side Story a Pomáda. Prázdninové
představení West Side Story mělo takovou
kvalitu, že bude provedeno v listopadu pro
veřejnost přímo na malé scéně Karlínského divadla. Koncem prázdnin byl Ondřej
také přizván k hudebnímu projektu Kryštofa Marka a Jana Svěráka.
31. července pořádala škola 58. promenádní koncert. Zaplněné Muzejní náměstí potěšila a radost z Teplé přivezla Hasičanka. Teplé bylo opět i počasí. Záštitu

měl místostarosta Karel Lukeš.
Milí přátelé, žáci si v ZUŠ Stříbro vyzvedli (převážně) krásná vysvědčení, rozběhli se na prázdniny a my jim děkujeme
za celoroční práci, za krásné koncerty, za
úspěchy v soutěžích. Věříme, že prožili
léto plné silných zážitků, ale také lenošení a odpočinku. Moc se těšíme na děti
v novém školním roce, proto k nám nezapomeňte přijít na zápis. A vyrazit můžete
hned…
Mgr. Hana Bezděková

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.

Zlatíčka ze Stříbra

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.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Přihlášku najdete na www.zusstribro.cz v dokumentech.
Informace na č. 776 323 971, 374 622 400, email zus.stribro@seznam.cz.
Přijetí vybraných žáků je závislé na kapacitě jednotlivých předmětů a oborů.

ZÁPISY DO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY
(Stříbro a pobočka v Kladrubech)

HUDEBNÍ a LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR - Kostelní 106, Stříbro
VÝTVARNÝ OBOR - 1. 9., 2. 9. a 6. 9. – Kostelní 106, Stříbro
5. 9. - Masarykovo nám. 17, Stříbro (v přízemí vpravo)
HUDEBNÍ OBOR a VÝTVARNÝ OBOR - v budově ZŠ Kladruby, Školní 203
Den
Datum
čtvrtek 1. září 2022

Čas
9.00 – 12.00

pátek 2. září 2022 12.00 – 16.00
pondělí 5. září 2022 12.00 – 16.00
úterý 6. září 2022 12.00 – 16.00

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
STŘÍBRO
pod záštitou
starosty města Stříbra a
náměstka hejtmana Plzeňského kraje
Martina ZÁHOŘE
pořádá

v neděli 25. září 2022
v 15.00
před muzeem

60.

PROMENÁDNÍ KONCERT
vystoupí

ZLATÍČKA ZE STŘÍBRA
v případě nepříznivého počasí bude koncert v muzeu
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U3V nabídne od září Církevní dějiny
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 byl zakončen dvouletý
přednáškový cyklus civilního práva. Obavy z omezení prezenčního studia se nenaplnily a posluchači se mohli osobně setkávat u přednášek. Doba covidová neměla
jen samá negativa, ale přinesla i pozitivní
zkušenosti s online výukou. Dříve jsme si
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neuměli představit přednášky pro seniory
online, ale posluchači se s virtuálním prostorem po nesmělých začátcích úspěšně
vypořádali. Tato zkušenost je důvodem,
proč mají všichni posluchači U3V možnost studovat nejenom prezenční formou
na stříbrské pobočce, ale i využít možnost
absolvování široké nabídky programů realizované online formou. Pro příští akademický rok je pro pobočku U3V ve Stříbře
připraven nový studijní obor "Církevní
dějiny" s magistrem Luďkem Krčmářem.
Obsahem přednášek budou v zimním semestru světové církevní dějiny a v letním
semestru se budou posluchači věnovat
českým církevním dějinám. Přednášky se
budou konat nově v bezbariérovém prostoru MAS Český Západ v přízemí domu
Farního sboru církve evangelické ve Stříbře, Masarykovo náměstí 11. Přednášky se
konají v pondělí od 16:00 h. Ke studiu na
pobočce U3V se zájemci mohou přihlásit dne 12. 9. 2022 od 16:00 do 17:00 h
v místě konání přednášek. Přehledná nabídka všech nabízených kurzů je dostupná
na www.u3v.zcu.cz. U3V ve Stříbře je rea-

lizována s laskavou podporou města Stříbra a pro letošní rok i s podporou finanční.
Ing. Tereza Mirvaldová
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Knihovnice doporučují
Rady pánu Bohu, jak vylepšit svět ještě líp - Aleš Palán
Je to známý vtip: Chcete Boha pobavit? Vyprávějte mu o svých plánech. Ale možná se stejně dobře baví,
když si čte dalších čtyřicet Palánových rad, jak má vylepšit svět ještě o něco víc. A možná mu je četl už
přes rameno, když je zrovna psal. Radit něco pánu Bohu sice zavání pýchou, ale Palánův nejvyšší arbitr má
přímo čapkovské rysy, takže lidský svět mu není vzdálený ani cizí, má pochopení pro naše omyly, chyby
a slabosti, i pro tyhle naše pošetilosti. A třeba je takový i ve skutečnosti...

Ať žije babička! – Květoslava Santlerová
Bez vnoučat by byl náš dům uklizený, peněženka plná, ale srdce prázdné...
Kniha je oslavou všech skvělých babiček! Vtipným způsobem vás uvede do této krásné životní role. Autorka si přes 14 let zapisovala humorné příběhy a postřehy, které zažívala se svými 5 vnoučaty a obohatila je
o zkušenosti kamarádek i předchozích generací. Vznikla tak půvabná knížka se spoustou ilustrací, u které
se budete smát, vzpomínat, ale občas si i popláčete a zamyslíte se nad svým životem. Je to laskavé pohlazení po duši, které v dnešní době hodně potřebují nejen babičky...

Ve Stříbře zazní nejkrásnější
skladby z operet a muzikálů
Skladby z nejoblíbenějších operetních děl - např.
z Cikánského barona, Fantoma opery, Rosemarie či
Země úsměvů - zazní ve středu 5. října v nádherně
opraveném kostele Nanebezvetí Panny Marie ve Stříbře
na koncertě nazvaném Od operety k muzikálu. Koncert
je součástí minifestivalu Podzim s klasikou, jehož hlavním pořadatelem je plzeňský spolek Dobroslav.
Sopranistka Miriam Čížková, laureátka Ceny Franze Lehára v Komárně, a Roman Krebs, člen Divadla
J. K. Tyla v Plzni, za doprovodu klavíristy Štěpána Slavíka přednesou nádherné a nezapomenutelné skladby
ze slavných operet a muzikálů. Vstoupit s nimi můžete
do kouzelného světa hudby a zaposlouchat se do známých a stále oblíbených melodií F. Lehára, R. Frimla,
J. Strausse, E. Kálmána, A. Lloyd Webbera a dalších, neméně slavných skladatelů.
Na koncertu vystoupí také děti z pěveckého souboru
Stříbráček pod vedením Hany Bezděkové.
Vstupenky je možné předem zakoupit v Městském
kulturním středisku ve Stříbře, Benešova 587, a na portále www.plzenskavstupenka.cz. Začátek koncertu, který
bude moderovat oblíbený moderátor hudebních pořadů
Jiří Hlobil, je v 18 hodin.
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AKCE A KULTURA VE STŘÍBŘE
Zeptali jsme se Ondřeje Rumla
Ondřeji, v polovině října se představíte
ve Stříbře. Na co se mohou diváci těšit?
Ano, a moc se těším. Přijedu s koncertním programem, který jsem nazval Písně,
šansony a další harampádí. To “harampádí” je reminiscence na jeden text Michala

Horáčka, kde se zpívá: “Než se však umře,
dobře je v básních a v dalším harampádí…”
Proč právě šansony? Co vás na nich přitahuje?
Můj kamarád Franta Segrado říkával, že
šanson je ošemetná věc. Musí tam být prožitek, musíte vědět konktrétně a přesně,
o čem zpíváte. Pak je to uvěřitelné. Pokud
to nevíte a je v tom pouze patos, už to není
šanson, ale kýč. A nikdo vám to neuvěří.
Myslím, že je to přesná definice. Já to mám
moc rád. Líbí se mi vyprávět, zhmotňovat
pocity a příběhy.
Vaši fanoušci určitě zaznamenali vaše
zpracování písní Voskovce a Wericha
nebo působení v úspěšných muzikálech.
Lákají vás ještě jiné žánry?
Já se v žánrech moc nevyznám a popravdě jsem je nikdy ani neřešil. Vždycky
jsem dělal, co mě bavilo. On vlastně ani

ten Ježek s Voskovcem a Werichem taky
není úplně čistej jazz. Ty písně a jejich
texty vznikaly v nějakém většinou divadelním kontextu. A Ježek miloval americké skladatele tehdejší doby, tak tím byl
prostě ovlivněný. Dodnes je tam cítit vliv
Gershwina a dalších. Žánry se vymyslely
podle mě kvůli tomu, aby se za ně mohly
předávat hudební ceny. (smích)
Jaký byl váš nejsilnější hudební zážitek
z poslední doby?
Úplně mě dostal koncert Kurta Ellinga
s JazzDock Orchestra. On je můj velmi
oblíbený zpěvák a tohle bylo poprvé, kdy
jsem měl možnost ho vidět a slyšet takhle
zblízka.
David Blažek
ředitel MKS

STŘÍBRO
KINO SLAVIA

19 hod.
Vstupné 280 Kč

Předprodej MKS Stříbro a www.smsticket.cz
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Amazonka na stříbrském náměstí
Kdo byl první u skály, ze které vytéká jeden z pramenů Amazonky a proč se
Kečuánské děti učili českou hymnu? Tyhle
a další zajímavé historky vyprávěl 16. srpna ve Stříbře objevitel pramenů Amazonky prof. Bohumír Janský. Jeho komentovanou prohlídku výstavy Amazonka - 20 let
od objevu pramenů českými expedicemi
a následnou přednášku ve stříbrském

muzeu si přišlo poslechnout několik desítek lidí.
Velkoformátovou výstavu na ploše
Masarykova náměstí ve Stříbře a menší
interiérovou expozici v městském muzeu bylo možné navštívit od 31. července
do 21. srpna. Partnerem akce byla společnost KION.
David Blažek
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VZPOMÍNKA

Dne 20. srpna uplynulo 25 let,
kdy nás opustil
pan

Karel Lukeš ze Stříbra.

3. září by oslavila krásných 80 let
paní Anna

Lukešová.

S láskou vzpomíná
syn Karel
a vnoučata Pavlík a Zuzanka.

placená inzerce
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Kandidáti ČSSD do Zastupitelstva města Stříbra

Mgr. Pavel Herbst
55 let, Stříbro
učitel střední školy
člen ČSSD

Václav Milt
46 let, Stříbro
prodejce automobilů
bez politické příslušnosti

Mgr. Milan Deredimos
61 let, Stříbro
ředitel Gymnázia Stříbro
bez politické příslušnosti

Lenka Čápová
39 let, Stříbro
OSVČ
bez politické příslušnosti

Miroslav Kříž
54 let, Stříbro
majitel zahradnictví
bez politické příslušnosti

Stanislav Smolík
46 let, Stříbro
zaměstnanec Západočeského muzea Plzeň
člen ČSSD

Bc. Karel Hornyicki
24 let, Stříbro
provozní manažer
člen ČSSD

Antonín Fuchs
44 let, Stříbro
mistr skladu
člen ČSSD

Hana Albrechtová
33 let, Stříbro
invalidní důchodkyně
členka ČSSD

Jan Sladký, DiS.
41 let, Stříbro
bezpečnostní technik
bez politické příslušnosti

Jana Purkartová
76 let, Stříbro
seniorka
členka ČSSD

Marie Kreslová
76 let, Stříbro
seniorka
členka ČSSD

Chceme
tady
slušně žít
MUDr. Ing. Robin Šín,
PhD., MBA
40 let, Stříbro
lékař, vysokoškolský
učitel
člen ČSSD
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Jaroslav Kliment
69 let, Stříbro
senior
člen ČSSD

JUDr. Věra Nenutilová
63 let, Stříbro
advokátka
členka ČSSD

Stříbrský zpravodaj 9/2022
placená inzerce

2. 9. od 20:00 zveme na "Nezávislé" letní kino
na snímek Vyšehrad: Fylm - na hřišti v areálu bývalých kasáren.
PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek
prodává slepičky z našeho chovu typu

typu Tetra hnědá, Dominant ve všech barvách,
slepičky Green Shell-typu Araukana
Dark Shell-typu Maranska
Stáří 16 - 20 týdnů
Cena 220 - 269 Kč/ks
Prodej: 18. 9., 16. 10. a 6. 11. 2022

Stříbro - naproti čerpací st. MOL - 15.25 hod.

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

www.drubezcervenyhradek.cz
placená inzerce

placená inzerce
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FOKUS je zpět
ve Stříbře!
Obyvatelům města Stříbra a okolí nabízíme naše služby
péče o zrak. Využijte jedinečné nabídky Dárkového
poukazu v hodnotě 2000 Kč na nákup dioptrických brýlí.

Poukaz je možné uplatnit do 31.12. 2022 na pobočce Benešova 682, Stříbro.
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Classified as MB Internal

Den výběrových řízení
17.9.2022 / 9- 14 hod.
Výrobní závod EvoBus Holýšov

Přidej se k nám, náš skvělý tým čeká
právě na tebe.
Rosteme a rozšiřujeme výrobu, proto nabíráme do našeho hvězdného týmu nové kolegy a
kolegyně. A proto si Vás dovolujeme pozvat na Den výběrových řízení, který se koná v sobotu
17.9.2022.
Pokud se Vám termín nehodí, neváhejte nás kontaktovat.
Co Vás čeká?
Pohovor s kompetentními zaměstnanci, kde se dozvíte vše, co potřebujete a prohlídka daného
výrobního pracoviště.
Pohovory proběhnou na pozice:
 Svářeč (včetně rekvalifikace)
 Skladník
 Elektrikář
 Kontrolor kvality (možnost zaučení)
 Pracovník povrchové úpravy karoserie (AF)
 Údržbář elektro


Technicko hospodářský pracovník

Vhodným kandidátům bez potřebné kvalifikace nabízíme možnost rekvalifikace.
Těšíme se na Vás.

EvoBus Česká republika s.r.o.
Závod Holýšov
Volejte 733 627 642
kariera.evobus@daimlertruck.com
Evobus.jobs.cz

placená inzerce

29

Stříbrský zpravodaj 9/2022

Rodinný dům u lesa, Dolní Sedliště
3.700.000,- Kč

Chata na břehu řeky Mže
1.650.000,- Kč

Byt 2+kk ve Stříbře, Žižkova ul.
1.790.000,- Kč (Prodáno)

Chata na Hracholuskách na vlastním pozemku
1.400.000,- Kč (Prodáno)

Vážení čtenáři,
na sklonku léta se vracíme k úkolům a nápadům, které jsme před létem odložili, a věnovali se (v
lepším případě) chvílím odpočinku nebo cestovali. Možná někdo odložil i důležité rozhodnutí, zda
prodat nebo neprodat dům po rodičích, chatu, kterou vlastně nemá nikdo čas využít, nebo
rozestavěný dům, na jehož dokončení nezbyly peníze..... V září a říjnu realitní obchod obvykle po
letní přestávce opět ožívá. Uvažujete-li o prodeji svojí nemovitosti, využijte příhodného období
pro prodej, přestože podmínky bank se za poslední měsíce hodně změnily.
Máte k dispozici naše kontakty (mail: hana.kubincova@email.cz, tel.: 724249276) nebo
facebook Hana Kubincová - realitní makléřka a webovou stránku www.realitykubincova.cz s
aktualizovanou nabídkou.
Stále máme poptávky na:
- byty 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 ve Stříbře, Kladrubech, Boru, Plané, Černošíně
- rodinné domy - ve městech, menších obcích, na vesnicích i samotách
- chaty - nejlépe se zavedenou elektřinou a s možností vytápění
- chalupy - ideálně s možností trvalého bydlení
- stavební pozemky
Bude nám ctí, stanete-li se našimi klienty i vy!

Více informací na 724 249 276 a www.realitykubincova.cz nebo na pobočce
Dostojevského 189, Stříbro
30
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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

Rod. dům (vila) Stříbro, Plzeňská

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

Byt 2+1 Stříbro, Gagarinova ul.

Byt 2+1 Stříbro, Palackého

Byt 3+1 Kladruby, Kostelní

Byt 1+1 Tachov, Hornická

Byt 1+1 Nýřany, Revoluční

Rodinná vila Černošín u Stř.

Rekreační chata Vranov

RD Nýřany, Jiráskova ulice

Rodinný domek Stříbro

Cena: 3.199.000,- Kč Cena: 2.590.000,- Kč Cena: 1.840.000,- Kč Cena: 2.200.000,- Kč

Cena: 5.995.000,- Kč Cena: 1.490.000,- Kč Cena: 4.400.000,- Kč Cena: 1.790.000,- 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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Filmové postřehy Laca Kajaby
Milé a milí,
co k nám do kina přicházíte. Léto co by dup
skončí, škola zrovna začala - tož ideální čas
zhlédnout nějaký dobrý film na velkém plátně, že?

- novinky o filmu na sociálních sítích napr.
zde: https://www.instagram.com/tickettoparadise/ nebo zde: https://www.facebook.
com/tickettoparadise
- název filmu v maďarštině (v Pešti a blízkém okolí ho uvidí od 6. 10.) je Beugró
a paradicsomba, což je taková slovní hříčka,
protože ráj a rajče se řekne stejně - paradicsom. Takže je to Skok do ráje nebo Skok
do rajčete? Nemtudom…

Máme pro vás tento výběr z menu.
Víc než zábavu slibuje Indián (má premiéru najednou v CZ, SK a PL, a to 22. 9.), který
představí Karla Rodena v roli dosud neviděné. „V první řadě je to komedie, ale mně
se líbí i nadstavba. To, co je ve filmu navíc.
Indián má určité poslání, které má film mít.
A je jedno, jestli jsem se stal podnikatelem,
nebo indiánem,“ napověděl o své roli Roden. Jeho postava, nesnesitelný workholik
Ondřej, se začně měnit, když do něj vstoupí duch starého indiána, jenž se rozhodne
pomoci mu změnit život. Ondřej o to ale
nestojí, a tak začíná bitva o jeho tělo - aneb
hádala se duše s tělem (ale to už zpíval kdysi
Hutka, pozn. LK)

Pamatujete ještě na Dannyho parťáky, kde
George Clooney a Julia Roberts ztvárnili
sympatickou manželskou dvojku, která se
potýkala s určitými problémy? A chtěli byste
něco podobného vidět znova? Tak pro vás
máme dobrou zprávu, romantickou komedii jménem Vstupenka do ráje. Nutno
ovšem dodat, že zde budou hrát oba dva
herci již rozvedený manželský pár, který navíc mezi sebou žádné dobré vztahy neudržuje. Oba dva se tak setkají v letadle mířící
do Bali, kde bude mít tak trochu narychlo
svatbu jejich dcera Lily (Kaitlyn Dever), co
zrovna nedávno opustila školní lavice.

Historie se opakuje, stejnou chybu před 20
lety udělali oni sami. Dostali tedy strach,
že jejich dcera udělá chybu stejnou… Před
čtrnácti lety pochopili, že to nebyl dobrý
nápad, a ukončili to dobrodružství rozvodem. Od té doby se vzájemně vyhýbají,
protože jinak se furt hlasitě hádají. Teď však
vyhlásili dočasné příměří, aby vysvobodili svou dceru „ze spárů“ chytrého, hezkého a podnikavého domorodce, který se
živí pěstováním a prodejem mořských řas.
V přípravě rafinovaných pastí, jež mají jejich
dceři sundat růžové brýle, jsou sice velmi
dobří, žádná z nich však nesklapne tak, jak
naplánovali. Co je ovšem horší, kulisy mořského ráje začínají probouzet vzpomínky
na tu hezkou část jejich společné minulosti. A i když se brání zuby nehty, nebezpečí, že do toho znovu spadnou, doslova visí
ve vzduchu. Tahle záchranná operace se
zkrátka vyvíjí úplně jinak… A jak to celé
dopadne? To uvidíte v našem kině někdy
po 15. září.
A do té doby několik faktů o filmu:
- celé se to odehrává v Indonésii, ale vše se
natáčelo v australském Queenslandu (Airlie
Beach, Hamilton Island, Tangalooma Island
Resort, Gold Coast a Brisbane)
- je to už pátý společný film G. Clooneyho
a J. Roberts (Danyho parťáci, 2001, Milujte svého zabijáka, 2002, Danyho parťáci 2,
2004 a Hra peněz, 2016)
- indonéský herec Maxime Boutier (jak typické jméno…) tímto debutuje v Hollywoodu

Evropa na konci 14. století. Vše, co vybudoval Karel IV., císař římský a zároveň český
král, se rozpadá. Staleté pořádky se otřásají
v základech. Císařův prvorozený syn a nástupce Václav IV. je příliš slabým panovníkem do takové doby. Přední magnát v zemi,
pan Jindřich z Rožmberka, pohlcuje dvorce
svobodných zemanů jeden po druhém. Ale
jeden z nich se mu postaví, jeho jméno je
Jan Žižka. Je to geniální válečný stratég, který několikrát vybojoval vítězství proti značné přesile. Dokázal vždy skvěle využít dané
terénní podmínky a získat si naprostou oddanost armády husitů (upřimně, husité byli
v konečném důsledku pohroma pro tuto
zemi, pozn. LK). Díky tomu se stal legendou.
Žižka byl jedním z hlavních vykonavatelů
první pražské defenestrace, při které bylo vyhozeno z okna 12 radních (když to šlo tehdy,
a poté ještě před 30letou válkou, proč to najednou nejde teď? Viz kauzy Hubuček, Rédl
a spol - pozn. LK)
Režisér Petr Jákl plánoval původní rozpočet
filmu Jan Žižka kolem 80 milionů českých
korun. Ten se ale nakonec během příprav
filmu vyšplhal až na půl miliardy, a stal se
tak dosud nejdražším filmem české kinematografie. A jak se zdá, podívaná nás čeká
věru velkolepá. Dočkáme se v něm ponuré
a špinavé Prahy a vůbec drsného středověku. Proto se film do světa dává pod názvem
Medieval
Obzvlášť působivé je ale herecké obsazení,
které se skládá ze samých hollywoodských
hvězd. Jana Žižku ztvární Ben Foster (např.
X-Men: Poslední vzdor, Warcraft a western
3:10 Vlak do Yumy). Michael Caine jako
lord Boreš, Matthew Goode jako „liška
ryšavá“, tedy král Zikmund, Til Schweiger
jako představitel rodu Rožmberků, Karel
Roden jako Václav IV. a Werner Daehne
jako Ulrich. Na chvilku se mezi všemi těmi
hollywoodskými esy mihne i Jan Budař, eso
brněnské.
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„Myslím si, je to skvělý příběh. Navíc všude
kolem ta úžasná atmosféra, moc jsem si to
tady užil,“ hlásil pětaosmdesátiletý Caine
po skončení natáčení historického filmu
na hradě Křivoklát. „Češi jsou skutečně milí.
A vysocí! Už jenom tady na natáčení: režisér, moje asistentky, moji herečtí kolegové.
Jak vy to děláte?“ smál se herec. Jeho Boreš
je fiktivní hrdina, založený však na několika reálných postavách. Král Václav IV. využíval takzvané milce, což byla nižší šlechta,
která mu pomáhala vládnout. Caineův Boreš vzešel z obecné inspirace rodem Boršů
z Rýzmburka neboli z Oseka, který existoval od raného 13. století a svým potomkům,
někdy i bratrům, dával právě jméno Boreš.
Dvojnásobný držitel Oscara hrál ve více
než stovce filmů (např. v batmanovské sérii, kde ztvárnil Batmanova sluhu Alfreda,
ale také ve filmech Podfukáři, Interstellar,
Kingsman: Tajná služba či Potomci lidí. Nezapomenutelná role je i ve filmu Pravidla
moštárny).
Natáčení Jáklova snímku začalo v polovině září 2018 a skončilo v prosinci 2018.
Probíhalo v Praze, na Křivoklátu, Zvíkově
a Točníku.
V rozhovorech pro média před časem řekl
režisér, scénarista a producent Petr Jákl:
„Premiéru z 2020 jsme odsunuli na rok 2021
(a nakonec na rok 2022) již dříve, protože
chceme mít dostatek času na dokončení
náročných triků a obecně celé postprodukce. Také chceme mít dost času na přípravu
kampaně, která bude celosvětová, tudíž
bude komplikovanější a hlavně bude časově

a dokončujeme některé akční scény. Určitě
se pokaždé najde v materiálu něco, co potěší, protože to vypadá lépe, než se zdálo
na place. Samozřejmě se stane i opak, který
už tak příjemný není, ale zatím mám z výsledku radost,“ ujišťuje Jákl. Nebojí se ani
toho, že by se lidé do kin už nevrátili. „Věřím, že kouzlo kina nelze nahradit streamováním v obýváku a že si lidé najdou cestu
zpět. Pro mě je kino nesrovnatelné se sledováním filmu doma, protože má atmosféru
sdílení s ostatními diváky, což na člověka
také působí.“
Pár dalších zajímavostí k filmu a Žižkovi:
- česká (Jan Žižka) a světová (Medieval) premiéra je 8. září. Včetně Ruska…
- Jan Žižka je jeden z mála vojevůdců, kteří
neprohráli žádnou bitvu.
náročnější všechno naplánovat,“
Ovlivnila situace okolo koronaviru chystaný
film?
„Samozřejmě nám virus práci trochu zkomplikoval, ale přizpůsobili jsme se. Museli
jsme dělat střih po internetu, což je o dost
složitější. Stejně to probíhalo i s hudbou
a triky, kterých je hodně a mnohé jsou velmi
náročné. Vytvářeli například středověkou
Prahu s Karlovým mostem. Dokončení filmu to ale neohrozí“ doplňuje.
Sám stále „kutí“ na Janu Žižkovi. „Nacházíme se ve stadiu, kdy máme film už střižený a pouze se snažíme doladit jednotlivé
scény. Pracujeme hodně na vkládání triků

- není přesně známo, kdy, kde a jak ztratil
Žižka první oko
- mnoho let po Žižkově smrti se vyprávělo,
že si před smrtí vyžádal, aby z jeho těla byla
po smrti stažena kůže a vyroben z ní buben.
Aby mohl nadále vést své spolubratry husity
do boje
A jaký bude mít film ohlas u nás? Navštivte
naše kino a posuďte sami…
Tak na shledanou příště!

Laco Kajaba

Výzva spoluobčanům
Městské muzeum ve Stříbře vyzývá
všechny spoluobčany, kteří v rámci volnočasových aktivit provozují
umělecké činnosti a vytvářejí tak díla
v různých oborech, aby se zúčastnili
výstavy amatérských umělců s názvem
Babí léto 2022. Vaše účast určitě významně podpoří udržet tuto tradici
v průběhu dalších let.
Díla na vystavení dopravte prosím
do budovy městského muzea v termínu do 20. září 2022.
Zaměstnanci muzea
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SOUHRN AKCÍ NA ZÁŘÍ 2022
3. 9.

12.30 - CLASSIC MOTOCROSS CZ			

		

TERÉN SV. PETRA

6. 9.

18.30 - TANEČNÍ KURZ - ZAHÁJENÍ			

		

KD

7. 9.

17.00 - VERNISÁŽ VÝSTAVY OBRÁZKŮ HONZY NOVOTNÉHO		

10. 9.

9.00 - CHOVATELSKÁ VÝSTAVA ČSCH

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
AREÁL V MÁNESOVĚ ULICI

10. 9.
8.00 - X. JÍZDA O PIONÝRSKÝ ŠÁTEK STŘÍBRSKÉHO VETERÁN CLUBU AREÁL SDH STŘÍBRO
										(PLOVÁRNA)
10. 9.
8.00 - III. ROČNÍK BABETACUPU STŘÍBRSKÉHO VETERÁN CLUBU
AREÁL SDH STŘÍBRO
										(PLOVÁRNA)
11. 9.
8.00 - AUTO - MOTO BURZA STŘÍBRSKÉHO VETERÁN CLUBU		
AREÁL SDH STŘÍBRO
										(PLOVÁRNA)
11. 9.

12.30 - MOTOCROSS ZPČ. a STČ. PŘEBOR			

15. 9.

15.00 - POSEZENÍ S HELIGONKOU			

17. 9.

9.00 - DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ		

TERÉN SV. PETRA
		

			

ALTÁN U DPS
MĚSTSKÉ MUZEUM+MĚSTO

17. 9.

10.00 - DOŽÍNKY SOŠ STŘÍBRO 					

MASARYKOVO NÁMĚSTÍ

17. 9.

18.00 - XINDL X a AC/DS revival - KONCERT			

MASARYKOVO NÁMĚSTÍ

22. 9.

19.00 - POSEZENÍ S ALEŠEM CIBULKOU, HOST MARIE FORMÁČKOVÁ

KINO SLAVIA

25. 9.

15.00 - 60. PROMENÁDNÍ KONCERT - vystoupí ZLATÍČKA ZE STŘÍBRA

MUZEJNÍ NÁMĚSTÍ

27. 9.

18.00 - I. PRODLOUŽENÁ TANEČNÍHO KURZU				

KD

28. 9.

10.00 - SVATOVÁCLAVSKEJ VEJŠLAP - 19. ROČNÍK			

SRAZ U RADNICE

7. 9. - 25.10. Výstava malovaných a kreslených obrázků Honzy Novotného 		
do 17. 9.

probíhá výstava „Procházka svatebním stoletím“ 			

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
MĚSTSKÉ MUZEUM

MĚSTSKÉ TRHY: 1., 8., 15., 22., 29. 9. 2022					MASARYKOVO NÁMĚSTÍ
PŘIPRAVUJEME:
16. 10. ONDŘEJ RUML - koncert v kině Slavia

Uzávěrka dalšího čísla je 15. 9. 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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