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VÝSTAVA
Vzorná hospodyňka

rok 2021, číslo 6										

cena 10 Kč

Lesy města Stříbra
Vážení spoluobčané,
jsme rádi, že jsme mohli využít volné
stránky Stříbrského zpravodaje, abychom se s Vámi podělili o informace
z dění v našich městských lesích. Jsme

tomu rádi i proto, že si všímáme, že návštěvnost lesů v majetku Města Stříbra se
díky koronavirové krizi mnohonásobně
zvýšila. Je to asi i vhodně zvoleným způsobem, jak lidem dovolit nahlédnout pod

pokličku nás - lesáků, aby jim došlo, že
lesnictví, potažmo „lesařina“, nejsou jen
pochůzky po lesích, ale že je to opravdová
dřina.
pokračování na str. 4
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MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
jako každý měsíc mám i tentokrát tu čest
podělit se s Vámi o nejdůležitější záležitosti z předcházejícího období cca 30 dnů.
Konečně jsem při psaní tohoto článku
mírně optimistický, byť obezřetný, když
vidím, že jsme se dostali do období, které
znamená snad postupný návrat k normálnímu chodu věcí. Věřím, že tomu bude
zase na dlouhou dobu a pro nás všechny
bude následovně toto období pouze poučením o tom, že jsme stále součástí přírody, která je a bude stále mocnější nežli
my. Je třeba také vzpomenout na mnoho
našich blízkých, kteří nás navždy opustili
a vyjádřit pozůstalým upřímnou soustrast.
V souvislosti s pandemií COVID-19 si
Vás, kteří jste ještě nebyli očkováni a patříte do skupin, které mají tuto možnost, dovolím požádat o zvážení této příležitosti.
Využijte ji. Osobně vakcinaci podporuji.
Město samozřejmě také zareagovalo
na postupné rozvolňování. Začali jsme
opětovně plánovat kulturní akce pro
občany, umožnili jsme znovu využívat
dětská hřiště, schválili jsme možnosti pořádání trhů na náměstí. Co se týče
kulturních akcí, ty začnou, až na výjimky, v období července a srpna. Pravidelné
městské slavnosti budou posunuty na termín 11. září, kdy proběhnou zároveň dny
evropského historického dědictví - EHD,
a možná budeme mít tu čest otevřít v tento den i pro kulturní veřejnost opravený
veřejný prostor, v rámci revitalizace ZUŠ,
kde nyní probíhají stavební práce. Jsme si
vědomi toho, že mnoho občanů a spolků
opět touží po kultuře a činnosti, a proto
město Stříbro vypsalo druhé kolo dotačního titulu, který má jediný cíl - znovu
podpořit setkávání a kulturu ve městě, to
vše samozřejmě za dodržení všech hygienických pravidel. Sledujte vývěsky města
a MKS, kde Vás budeme informovat.
Samostatnou kapitolou je školství, ať se
jedná o MŠ, ZŠ či ZUŠ. Zde řeknu jedinou
věc: „Naše děti jsou konečně ve školách
- hurá“. Jsem přesvědčen, že distanční vyučování, i když se učitelé snaží, jak chtějí, není žádný zázrak a mnoho dětí není
v nízkém věku na tento způsob výuky mentálně a osobnostně připraveno,
a myslím si, že i velký počet rodičů, kte-
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ří se snažili svým dětem pomoci, někdy
stálo bezradně nad učebnicemi i ve světle
toho, že každý den tuto činnost prováděli
po práci a ve svém osobním čase. Jak rodičům, tak učitelům, děkuji za součinnost
a doufám, že je to naposledy, kdy se všichni v rámci vyučování na sebe dívají přes
kamery. Děti potřebují řád, řádný výklad
a v neposlední řadě fyzický kontakt se svými vrstevníky. Toto nemohou sociální sítě
nahradit. Město nyní připravuje možnost
otevřít o prázdninách „příměstské tábory“
pro děti a pro rodiče, kteří budou mít zájem o doučování svých ratolestí. Nyní připravujeme seznamy kantorů, kteří by nám
v tomto počinu byli nápomocni. Věřím, že
se najdou, protože povolání učitele je, stejně jako lékaře, posláním. Město je samozřejmě připraveno tuto výpomoc finančně
kompenzovat.
V rámci rozvoje města Vás seznámím
s několika novými záležitostmi. Jistě jste
si všimli, že začaly stavební práce v kasárnách, a to demolicí bývalé „Argentárky“.
Na tomto místě vznikne nové obchodní středisko, jehož hlavním promotérem
bude firma Billa. Vyroste zde i několik
obchůdků typu Pepco, KIK, TETA. Snažili jsme se začlenit i prodejnu obuvi, bohužel, prý je to pro prodejce nevýhodné.
Uvidíme, toto úplně není v našich rukách.
Když už jsme v oblasti kasáren, jsem Vám
oprávněn sdělit, že se zastupitelé města Stříbra na svém řádném jednání dne
19. 5. 2021 rozhodli vypovědět smluvní
vztah s firmou CTPark Stříbro - původně Waystone. Vztah z roku 2009, který
znamenal, že ač je město vlastníkem pozemků, tak s nimi nemůže do roku 2024
volně nakládat a za značně nevýhodných podmínek musí svému smluvnímu
partnerovi prodávat pozemky - do roku
2018 to bylo za 52 Kč/m2, od roku 2018
za 200 Kč/m2. Tristní a smutné zároveň.
Zastupitelstvo potvrdilo tuto výpověď
všemi hlasy přítomných zastupitelů města. Výpověď smlouvy, kterou v roce 2009
připravili zástupci ČSSD. Je to jen začátek.
Jsme připraveni na dlouhý právní spor, ale
jsme nyní přesvědčeni, že jsme v právu,
protože náš smluvní partner neplnil podmínky ze smlouvy, které si sám nastavil,
a přestože jsme ho v souladu se smlouvou

na to upozornili a nechali mu řádný čas
k nápravě, nedošlo k ní.
Z dalších důležitých akcí zmíním zahájení opravy schodiště z ul. Jiřího z Poděbrad do ul. Plzeňská. Tu v rámci veřejné
soutěže vyhrála místní firma pana Stacha.
Jsme přesvědčeni, že výsledek bude, jako
vždy, výborný. Místní firmy jsou vždy výhodou, např. nyní jsme převzali od firmy
MPA další etapu opravy zdí městského
hřbitova a opět ve výborné kvalitě. Tato
firma se přesune kontinuálně na další
část hradeb, a to v lokalitě v ul. Hradební,
kde budou probíhat další stavební práce
v rámci záchrany městského opevnění.
Musím též zmínit i rekonstrukci střešního
pláště a vestavbu učeben v rámci DDM,
kterou provádí firma BKV. Záležitost
za cca 17 mil. Kč. Pro naše děti zde vzniknou nové učebny, a zároveň dojde k rekonstrukci napadeného krovu. Asi nejde
přehlédnout zahájení revitalizace městské
polikliniky v ceně cca 15 mil. Kč, kde se
zatepluje obvodový plášť a střešní plášť
na „nové“ přístavbě polikliniky. Budova
bude značně zkrášlena. Přibude mnoho
nových říms a ozdob, které budou plně
korespondovat s historickým jádrem města. Jsem přesvědčen, že se budova stane
jednou z dominant města. V letních měsících dojde k rekonstrukci kotelny ZŠ
Gagarinova za cca 3 mil. Kč, kde budou
vyměněny již vyžilé a technologicky zastaralé kotle. Osadíme novější, účinnější
a zejména ekologičtější. Z významných
akcí, ke kterým letos určitě dojde (od tohoto měsíce), je zahájení budování tlako-
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vé kanalizace v obci Těchlovice. V souladu
s tím v obci dojde k celkové rekonstrukci
veřejného osvětlení a zároveň ke snesení
vzdušného vedení ČEZ. Budeme tam mít
všichni trochu „rozkopáno“ a menší problémy, ale jsem přesvědčen, že trpělivost
dojde odměny. Stále probíhají práce v rámci komunikačního propojení náměstí přes
park k TJ Baník Stříbro. Bylo dokončeno
stání pro kontejnery v obci Jezerce. Jenom
pro pořádek napíši, že se blíží termín dokončení (8/2021) infrastruktury v lokalitě
Za Stadionem (44 mil. Kč). Připravujeme
mnoho realizací dalších akcí na příští rok,
s těmi Vás mohu oficiálně seznámit až
po jejich odsouhlasení zastupiteli města.
Napíši pouze informace o akcích, které jsou projekčně připravovány - bazén,
oprava komunikace Plzeňská v rozsahu od výjezdu z ul. Jiřího z Poděbrad až
k čerpací stanici MOL, rekonstrukce
bývalé hasičárny na náměstí, přestavba
bývalého internátu v ul. Revoluční. Pokračujeme v projektových přípravách

na opravu mostní brány, kostelíka Sv. Petra a další etapu opravy kostela Nanebevzetí Panny Marie. Budeme připravovat PD
na zřízení kolumbária na městském hřbitově, další opravu zdí a zřejmě i rozšíření
prostor městského hřbitova. Připravují se
2 plochy pro parkování a parkovací informační systém ve městě.
V rámci města také došlo k úpravě
dopravní situace v ulici Husova, kde nás
neukáznění řidiči donutili investovat cca
200 tis. Kč do osazení citybloků, abychom
ochránili chodce do doby, než bude komunikace zrekonstruována.
Město Stříbro se iniciativně, zejména
za přispění místostarosty Ticháčka, věnuje
ekologii, a to zejména v oblastech odpadového hospodářství a lesů. Zde kolega společně s námi inicioval kampaň za lepší třídění odpadů, s níž jste již byli seznámeni,
dále dojde k pilotnímu projektu za součinnosti s firmami CANPAC a EKODEPON,
a po městě budou rozmístěny nově kontejnery na hliníkové obaly. Také společně

s kolegou připravujeme vznik projektu
nové lesní školky, která bude sloužit naší
organizaci - Lesům města Stříbra - v rámci
podpory zalesňování, a zároveň k možnému vylepšení hospodaření organizace
prodejem výpěstků.
Na závěr si dovolím ještě komentovat
jednu záležitost. Po levé straně směrem
na Těchlovice začínají práce na protipovodňových opatřeních, které budou
v objemu cca 80 mil. Kč. Tento projekt
nemá vliv na možnou výstavbu polygonu
pro autonomní vozidla, kde nyní probíhá
i Změna územního plánu č. 4. V současné době řešíme poslední záležitost, a tou
je vynětí orné půdy ze ZPF, v rámci realizace tohoto projektu dojde ke značnému
zrychlení.
Vážení, děkuji za Vaši podporu a přeji
Vám všem do dalších dní mnoho zdraví
a spokojenosti.
S úctou Martin Záhoř,
starosta města Stříbra

Zápis z 25. jednání zastupitelstva města z 14. dubna 2021
Jednání se zúčastnilo 12 zastupitelů.
Po přivítání přítomných starostou města
a protokolární části zastupitelé:
Vzali na vědomí:
Kontrolu plnění úkolů, kterou přednesl
předseda kontrolního výboru Blahoslav
Kupec.
Vyjádření společnosti Accolate s. r. o
k negativnímu stanovisku odboru živ. prostředí KÚ Plzeňského kraje ve věci vynětí
orné půdy ze zem. půdního fondu v rámci
změny č. 4 Územního plánu s návazností
na plánovanou výstavbu polygonu ve Stříbře.

Jmenovali:

ke stavbě rodinného domu.

Pana Karla Kašpara novým členem kontrolního výboru zastupitelstva města.

Neschválili:

Schválili:
Záměr prodeje pozemku včetně budovy
štábu v areálu bývalých kasáren.

Udělení výjimky z podmínek prodeje
pozemku v Lokalitě Za Stadionem, a to
ve změně výšky podlahy přízemí rodinného domu.
Odročili:

Opětovné vyhlášení účelového záměru
prodeje pozemku firmě Lidl Česká republika, v. o. s za účelem rozšíření ramene
křižovatky z důvodu tiskové chyby u čísla
pozemku.

Záměr prodeje pozemku zahrady v Máchově ulici o výměře 365 m2, kterou mají
žadatelé v pronájmu.

Plánovací smlouvu na vybudování zpevněné účelové komunikace pro přístup

Marcela Nováková a David Blažek

Další krůček v recyklaci odpadu
Město Stříbro udělalo společně s firmami Canpack a Ekodepon další krok
k lepší recyklaci odpadu. Od 1. června je
na pěti místech ve Stříbře umístěn šedý
kontejner, do kterého mohou obyvatelé
vhazovat hliníkový odpad. Na kontejneru je nálepka, která vysvětluje, co přesně
do něj patří a co už ne. Lidé sem mohou
dávat především hliníkové plechovky. Jiný
drobný kovový odpad je i nadále možné

vhazovat do žlutých kontejnerů.
Projekt se zaměřuje zejména na třídění plechovek, neboť podle posledních dat
Češi vytřídí jen zhruba 40 % nápojových
plechovek. Evropský průměr je přitom
76 %! Více informací se můžete dozvědět
na internetu pod spojením „každá plechovka se počítá“ nebo na webové stránce
www.KAMsNIM.cz.
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řujeme postřikem insekticidy proti žíru
klikoroha borového. Následně mladé kultury chráníme proti buřeni ožínáním, aby
stromky lépe prospívaly. Roční koloběh
v lese zakončíme nátěrem mladých stromků proti okusu zvěří. A tak to jde, rok co
rok, pořád dokola.

pokračování ze str. 1
Mnoho z Vás, kteří se alespoň trošku
zajímají o dění v lesích na celém území
ČR, jistě ví, že lesní celky v rámci celé ČR
až na výjimky zasáhla hlavně kvůli klimatickým změnám ničivá kůrovcová kalamita. Bohužel se nevyhnula ani našim lesům.
První příznaky nástupu kůrovce jsme
zaznamenali již v druhé polovině roku
2017 a ani přes velké úsilí se nám nepodařilo do dnešního dne kůrovce zastavit.
Žírem lýkožrouta byly zasaženy všechny smrkové porosty od stáří 40 let snad
po celé ploše stříbrských lesů. Z tohoto
důvodu probíhají v lesích zvýšené těžby
dřeva, a to samozřejmě přináší mnohá
úskalí. Lesní cesty a povýrobní úpravy
pracoviště se provádí až po úplném do-

končení prací v dané lokalitě. Proto Vás
prosíme - návštěvníky lesa, nejen o trpělivost a pochopení. Část návštěvníků bohužel vnímá les pouze jako veřejný prostor
pro svou rekreaci, nebere ohledy na to, že
se stále potýkáme s kůrovcovou kalamitou
mimořádného rozsahu. Chceme podotknout jen to, že každý les někomu patří,
a že každý odpovědný vlastník usiluje o to,
aby jeho majetek vzkvétal, avšak vše nejde
uskutečnit hned. Vytěžený les se snažíme
dát dohromady zpátky. Z pasek se odklidí
klest, naoráním se připraví půda pro lepší
ujímavost sazenic a můžeme začít s obnovou těchto holin.
Dle lesního zákona jsme povinni vytěžený les do dvou let zalesnit a do pěti let
zajistit zdárnou obnovu takto vytěženého
lesa. Taková obnova začíná každoročně
již v předjaří, tj. na začátku března. Nebylo tomu jinak ani letos. Již od ledna
jsme najali externí firmy zaměstnávající
dělníky z ciziny (především z Ukrajiny
a Rumunska), kteří provedli úklid a pálení klestu. Sadbu stromků jsme přenechali
především našim zaměstnancům, kteří
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s touto prací mají letité zkušenosti.
Za měsíce březen a duben bylo do našich
lesů vysazeno 72 tis. kusů borovic, 45 tis.
smrků, 20 tis. modřínů, 2 tisíce jedlí, 1 tis.
douglasek, 35 tis. dubů a 10 tis. kusů buku.
Z tohoto počtu je patrné, že jsme opravdu nezaháleli a navíc je zde vidět i snaha
o zvýšení druhové pestrosti. Tímto však
naše práce v lese nekončí. Mladé lístky
listnatých dřevin v nově založených kulturách velice chutnají zvěři, žijící v našich
lesích. A že jí není zrovna málo. Z tohoto

důvodu musíme nové výsadby listnáčů
plotit. Již poslední tři roky používáme
k oplocení dřevěné oplocenky, a jen v letošním roce jsme už do lesů dodali 3 tisíce oplocenkových dílů, což přepočteno
na délku činí 9 km dřevěného plotu. Jarními pracemi naše snažení nekončí. Nyní
nás čeká péče nejen o nově založené kultury, ale i o ty starší. Mladé stromky ošet-

Vážení spoluobčané, alespoň trochu
jsme Vám nastínili, jak to v lesích chodí,
jak se v lesích pracuje a i Vás touto cestou
zveme do našich lesů k relaxaci a odpočinku při nejen víkendových procházkách. Řada z Vás, kdo nám fandí, ví o naší
nově vybudované naučné lesnické stezce
v k.ú. Sulislav. Kdo to ještě neví, nechá se
třeba zlákat a naše lesy navštíví také. Jste
srdečně zváni. Stezka je dobře značená
a stačí si jen v aplikaci mobilních telefonů zadat dle GPS lokalitu Jánský rybník.
V průběhu několika týdnů bude naše
stezka vyznačena i Českým klubem turistů a zanesena do turistických map a aplikací v rámci celé ČR.
Nikdy prosím nezapomínejte na dodržování tzv. desatera návštěvníka lesa - „Jak
se při návštěvě lesa chovat.”
Závěrem nám dovolte ještě vyslovit
poděkování za podporu nejen Radě města Stříbra, která nám vychází vstříc, ale
i ministerstvu zemědělství a Plzeňskému
kraji. Díky vyhlášeným dotačním titulům
se nám daří získávat nemalé finanční příspěvky na hospodaření v lesích.
Lesní správce Vladimír Souček
a zaměstnanci lesů města Stříbra
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MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE
Vážení čtenáři, dnes budeme pokračovat rozborem zákona 251/2016. V minulém článku jsme došli k přestupkům
spáchaným porušením nařízení nebo vyhlášek obce. A dnes budeme pokračovat
přestupky proti veřejnému pořádku. A
sice §5 již dříve zmíněného zákona.
§5 Přestupky proti veřejnému pořádku
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku
tím, že
a) neuposlechne výzvy úřední osoby při
výkonu její pravomoci,
b) zneváží postavení úřední osoby při výkonu její pravomoci,
c) maří vykázání ze společného obydlí
provedené podle zákona o Policii České
republiky nebo rozhodnutí soudu o předběžném opatření ve věci ochrany proti domácímu násilí podle zákona o zvláštních
řízeních soudních,
d) poruší noční klid,
e) vzbudí veřejné pohoršení,
f) znečistí veřejné prostranství, veřejně
přístupný objekt nebo veřejně prospěšné

zařízení anebo zanedbá povinnost úklidu
veřejného prostranství,
g) poškodí nebo neoprávněně zabere veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení, jde-li o případy, které nelze postihnout podle
jiných zákonů,
h) úmyslně zničí, poškodí, znečistí nebo
neoprávněně odstraní, zamění, pozmění,
zakryje nebo přemístí turistickou značku
nebo jiné orientační označení,
i) poruší podmínky uložené na ochranu
veřejného pořádku při konání sportovních, kulturních, pietních a jiných společenských akcí anebo v místech určených
k rekreaci, turistice nebo pohřbívání, nebo
j) cestou na organizované sportovní utkání, v místě takového utkání nebo cestou
zpět z takového utkání má obličej zakrytý
způsobem ztěžujícím nebo znemožňujícím její identifikaci.

bu je v zákoně také myšleno, ale jsou zde
pouze malé rozdíly.
Zde je třeba poznamenat hlavně body
a) a b), které se zabývají úředními osobami, mezi úřední osoby patří kupříkladu:
soudce, státní zástupce a další, pro běžný
život se nejčastěji setkáváme se strážníky
městské policie, příslušníky ozbrojených
sil nebo bezpečnostního sboru, soudní
exekutor a notář. To jsou úřední osoby,
které může občan potkat asi nejčastěji.
Zbylé body již moc vysvětlení nepotřebují, snad jen veřejné prostranství, jedná se
o prostor volně přístupný veřejnosti povětšinou ve vlastnictví státu nebo obce, to
znamená, že se může jednat o celou plochu náměstí nebo i zeleň mezi panelovými
domy.
Michal Záprt,
strážník Městské policie

Zaměříme se na fyzickou osobu, i když
na právnickou a fyzickou podnikající oso-

Člověk v tísni v Plzeňském kraji pomáhá i obětem trestných činů
Služba pomoci obětem trestných činů,
kterou poskytuje Člověk v tísni v Plzeňském
kraji, může mít různou podobu. Obrátit se
na nás může kdokoli, kdo se cítí být obětí,
a to z celého Plzeňského kraje. Základem
naší služby je poskytování právních informací. Jsme připraveni pomoci s podáním
trestního oznámení, návrhu na náhradu
škody, sepsáním odvolání, doprovodit Vás
k soudu či na policii. Třeba jako jsme pomohli v následujících případech.
Ženě, oběti domácího násilí ze strany partnera, jsme pomohli podat trestní
oznámení. Doprovodili jsme ji jako „důvěrník“ k podání vysvětlení a požádali jsme o ustanovení zmocněnce z řad
advokátů. Tudíž v průběhu celého řízení je řádně zastoupena. Následně jsme jí
zprostředkovali psychologickou pomoc.
Oběti násilného napadení jsme poskytli asistenci v průběhu řízení i doprovod
k jednání. Pomohli jsme jí uplatnit nárok
na náhradu škody a také jsme jí asistovali v podání žádosti o peněžitou pomoc
oběti, kterou může za určitých okolno-

stí poskytnout stát. Vzhledem k nutnosti
účasti u soudního jednání bylo požádáno
o oddělený výslech oběti tak, aby nedošlo
k setkání s útočníkem. I v odvolacím řízení jsme oběti nadále asistovali v psychicky
náročném procesu.
Obrátila se na nás žena, kterou podvedl partner. Pod záminkou, že je nemocný
a potřebuje podstoupit placenou operaci,
z ní vylákal peníze. Poté se na dva týdny
odmlčel a po údajném návratu z nemocnice se od ní bez vysvětlení odstěhoval. Žena
nabyla pochybností a skutečnosti si telefonicky ověřila v nemocnici, kde zjistila, že
ani údajného doktora ani jejího partnera
neznají a placené zákroky neposkytují.
Pomohli jsme jí napsat a podat trestní
oznámení a čin byl nakonec kvalifikován
jako podvod a proti pachateli zahájeno
trestní stíhání. Paní jsme pomohli uplatnit její nárok na náhradu škody a jsme jí
dále nápomocni v probíhajícím trestním
řízení.
Oslovil nás muž, kterému cizí osoba
nabídla pomoc s vyřešením jeho dluhů
tak, aby nepřišel o svou nemovitost. Díky

tomu, že přišel dostatečně včas, pomohli
jsme mu od smluv, které pro něj byly natolik nevýhodné, že by v důsledku znamenaly ztrátu nemovitosti, odstoupit. Právě
tyto společnosti, jež nabízejí vlastníkům
nemovitostí v exekuci pomoc s vyplacením exekucí či půjčky, se v poslední době
stále množí a lidé musí být obezřetní.
V případě, že jste se Vy nebo někdo
z Vašich blízkých stali také obětí trestného činu, neváhejte se obrátit na naši kolegyni Radku Liškovou:
e-mail: radka.liskova@clovekvtisni.cz,
tel.: 602 250 210.
Služba je poskytována ZDARMA.
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Jezerce

Série o stříbrských městských částech
se nám pomalu blíží k závěru. Předposlední zastávkou je malá vesnice Jezerce.
Je to ves zasazená v polích uprostřed pomyslného trojúhelníku obcí Milíkov, Otročín a Svojšín. Poprvé jsou Jezerce zmíněny v historických dokumentech z roku
1379. Už tehdy byla ves zřejmě nedílnou
součástí statku v nedalekém Svojšíně.
„Co do významu nešlo zřejmě o lokalitu
rozsáhlou a důležitou, neboť zanedlouho
poté se její jméno a především existence
z historických pramenů vytrácí docela.
Zřejmě v průběhu druhé poloviny 17.
století byla ves opět obnovena (berní rula
v roce 1654 ves neuvádí) a znovu připomínána je teprve v roce 1705, kdy její
převážná část náležela pod správu panství
ve Svojšíně.“ (Vetrák M., Archiv obce Jezerce 1923-1944, Tachov, 2007)
Na počátku 18. století se o panství
ve Svojšíně dělí bratři Albrecht a Antonín
Příchovští z Příchovic. Posledním majitelem z tohoto rodu byl František Příchovský. „Tento majitel zřejmě uvrhl prosperující a výnosné panství do značných dluhů
a v roce 1795 muselo být na naléhání věřitelů prodáno. Ve veřejné dražbě jej získal Josef rytíř von Bigatto.“ (Vetrák M.,
Archiv obce Jezerce 1923-1944, Tachov,
2007). Ještě v polovině 30. let minulého
století patřil velkostatek Svojšín spolu
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se vsí Jezerce potomkům rodu Juncker
- Bigatto. V roce 1935 ho zdědil doktor
Klement Podeville, který ho vlastnil až
do roku 1945.
„V roce 1788 měly Jezerce 9 usedlostí
a v r. 1939 19 usedlostí, ve kterých žilo 71
obyvatel.“ (Procházka Z, Stříbrsko a Borsko, 1995) Na konci roku 2019 tu žilo celkem 25 obyvatel. Jak popisuje paní Simona Mejtská: „Já osobně zde bydlím 16 let.
Když jsem se do Jezerců nastěhovala, žili
zde jen starší starousedlíci a mladá gene-

race zde nebyla. Postupem času se vesnice
omladila a v současné době je to tak půl
na půl. Máme zde několik dětí školou povinných a některé děti, co půjdou do školky.“ Život v tak malé obci, jakou jsou Jezerce, má samozřejmě svá úskalí. Problém
je podle paní Mejtské například s autobusovou dopravou pro děti či seniory, neboť
nejbližší zastávka je v Milíkově. „Dalším
problémem je zastaralé vodovodní potrubí. Máme dost malý tlak vody, což hodně
pociťujeme v létě, kdy nám kolikrát teče

voda hodně malým proudem. Několikrát
za rok voda neteče vůbec, protože potrubí
někde praskne,“ dodává Simona Mejtská.
V poslední době však město Stříbro
vybudovalo například stání na sběrné
nádoby na tříděný odpad. Pro letošek se
zabývá otázkou, jak vyřešit jejich zastínění
či zastřešení.
David Blažek
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STŘÍPKY HISTORIE
Obchody, provozovny,
živnosti (část 14)
Abecední putování po obchodech
a drobných podnikatelských aktivitách
dospělo k písmenu „P“.
Navštívíme tedy nejdříve papírnictví.
Starší městské adresáře ale vyloženě takto úzce specializovanou prodejnu tohoto
typu nezaznamenávají. Papírnické zboží
je vždy spojeno s nabídkou tiskovin knih,
školních a kancelářských potřeb, ale třeba
i s prodejem hudebních nástrojů, dětských
hraček, a dokonce i s prodejem galanterie
či obrazů svatých (nehledě na možnosti skrývající se pod pojmem „koloniální
a smíšené zboží“).
Fotograficky zdokumentováno tak
máme „Zeitungen und Zeitschriften
durch Buchhandlung Ant. Dvoržák, Mies
Papier und Schreibwaren“, kterýžto firemní štít zdobil cca ve čtyřicátých letech fasádu čp. 9 na stříbrském náměstí (zde foto
č. 1 - výřez z již dříve použitého snímku).
Momentka z třicátých let (obr. 2) nahlíží od západu do dnešní ulice Benešovy. Při patřičném zvětšení bychom vlevo
na čp. 153 rozluštili vývěsku lákající zákazníky na „Schulartikel, Papier, Spielwaren, Zeitungen…“. V letech padesátých
z uvedeného výčtu dominoval v těchto
prostorách sortiment hračky - sport. Ten
se ale posléze přestěhoval do čp. 191, čímž
byl uvolněn prostor pro „speciál“ prezentující se jako PAPÍRNICTVÍ (viz foto
č. 3), který pak po roce 1989 přerostl
do podoby, v jaké jej známe dnes.
Generace mých vrstevníků má však
ale v paměti především populární značku NARPA, jejíž doménou bývalo právě
papírnické zboží úzce spjaté se školními
potřebami. Vzpomínat je tak možno již
jenom z prostého důvodu nutnosti zařadit se každým počátkem školního roku
do houfu školní mládeže zaplňující prostorově limitované interiéry daného obchodu - mimochodem tou dobou jediné-
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ho toho druhu ve městě. V oněch dávných
dobách totiž panovaly poměry, kdy bylo
záležitostí každého jedince vybaviti se pomůckami potřebnými k účasti v tehdejší
vzdělávací soustavě. Jinými slovy - tužky,
pera, pravítka, sešity…dokonce i učebnice - to vše si vzděláníchtivý žáček musel nakoupit - považme - „za svoje“, tedy
na vlastní náklady. Až teprve později bylo
toto břemeno z části převedeno na stát.
Abychom se ale vrátili k podstatě našeho vyprávění - v prvních poválečných
letech se v oboru papír, hračky (atd.)
o přízeň p. t. zákaznictva ucházel národní
správce pan Augustin Šenk (viz foto č. 4 cca padesátá léta). Coby předškolák jsem
s oblibou postával u výkladních skříní,
které zvláště v předvánočním čase (prostřednictvím sortimentu HRAČKY) záludně útočily na vnímavé duše především
dětské populace. Z mého pohledu pak
bezkonkurenčně vedl vytrvale pojíždějící elektrický vláček… jeden čas přibylo
dokonce i malé jevišťátko s loutkovým
představením. Dnes zpětně zcela upřímně přeji panu Šenkovi případné následně
zvýšené tržby (snad ???). I já jsem totiž
okouzleně sledoval dění za skly této výkladní skříně. Bývalé prodejní prostory
NARPA v čp. 196 byly později přeměněny
na výstavní síň.
Od elektrických vláčků, psacích potřeb
či školních pomůcek přejděme ke komoditám zcela zásadního významu. Dalším
tématem totiž probereme záležitosti související s uspokojováním potřeb obyvatel
našeho města na poli trhu potravin. A zde
býval za základní, alespoň v minulosti,
bezpochyby považován chléb.
Adresáře nám v tomto směru vycházejí vstříc konkrétními seznamy živností
daného typu. V roce 1912 se k cechu pekařskému oficiálně hlásilo 11 živnostníků,
v adresáři 1929 pak je uváděno pouze 10
pekáren. Zajímavou skutečností se může
zdát adresace jednotlivých provozoven.
Tak například v dnešní ulici Žižkově působily na dohled od sebe pekárny dvě - zatímco v dnešní ulici Benešově se poránu

obr. 4

obr. 5
obr. 6
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obr. 7

obr. 8

obr. 9

linula příjemná vůně čerstvě pečeného
chleba z pěti téměř sousedících domů.
I ulice Radniční (dnes Husova) se podílela
na místní produkci takzvaného „božího
daru“. Jedním místem jeho původu bylo
čp. 94, druhé sídlilo v dnes již zbořeném
čp. 138, jehož původní podobu zachycuje
z ptačí perspektivy obrázek č. 5. Ve středu snímku dnešního Kostelního náměstí
se pak nachází čp. 109. I v tomto případě
bývalé to pekárny (viz obr. 6). Vyobrazením č. 7 a 8 se vracíme k jedné z pekáren
do ulice Žižkovy, do čp. 90. Na snímku
z roku 1985 sice dominuje propagační
tabule s nápisem MASO, leč pamětníci
možná vzpomenou manžele Volfovy, kteří
zde působili snad ještě ve druhé polovině
padesátých let a jejichž čistý a voňavý obchůdek proslul pekařskými výrobky špičkové kvality.
Po všech možných reorganizacích
a centralizacích zbyla ve Stříbře jediná
pekárna, a to v čp. 342. Ta se poprvé objevuje až v adresáři z roku 1929. V poválečné osídlovací vlně je v tomto případě
inzerováno: „Pekařství Karel Kuneš, Stříbro Jungmannova 342, samožitný chléb,
jemné pečivo“. (Pozn.: Z ulice Jungmannovy se po výstavbě nového mostu stala ulice
Plzeňská.) Samozřejmě rok 1948 znamenal v majetkoprávních vztazích podstatné
změny. Přesto zde ale příslušná výroba vydržela nejdéle. V rámci Plzeňska byl chléb
z této pece vyhlášený svojí kvalitou. A to
natolik, že i znalí, leč jen občasně projíždějící, rádi přerušili svojí cestu, aby ve vyhlášeném obchůdku v Benešově ulici zakoupili veku či bochník… řekněme - této
stříbrské pochoutky. Bohužel další centralizační vlna (cca 1975) odkázala fenomén
„stříbrského chleba“ nekompromisně
do říše vzpomínek. Snímkem č. 9 (snad
z počátku sedmdesátých let) uctěme tedy
alespoň poctivou práci, kterou zde (v čp.
342) po léta odváděli místní zaměstnanci.
František Samec, červen 2021
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Neznámí hrdinové
V rámci oslav 76 výročí ukončení druhé světové války odvysílala ČT vzpomínku
na obléhání opevněného severofrancouzského přístavu Dunkerque (Dunkerku).
Této operace se v řadách spojenců rovněž
zúčastnila Československá samostatná
obrněná brigáda. Spojenci zahájili operace pro znovudobytí Dunkerku 7. října
1944, kdy sem dorazila Druhá kanadská
divize, která postupovala na severovýchod
po vítězství v Normandii. Němci spatřovali v tomto městě opěrný bod, a proto jej
přeměnili na pevnost, kterou bránili až do
9. května 1945. Jak již bylo řečeno, na obléhání se rovněž podílela Československá
samostatná obrněná brigáda. Zcela náhodou jsem narazil na jména dvou předválečných občanů našeho města, kteří
sloužili v řadách této jednotky.
Byli jimi Vilém Bergler a František Kopetz.
Bohužel k osobě pana Berglera mě
dovedl dotaz jistého vojenského historika, který mimo jiné uvádí: „Při obléhání
Dunkerque padl 5. 11. 1944 v řadách Československé samostatné obrněné brigády
čet. asp. Vilém Bergler, narozený 8. 10.
1919 ve Stříbře, původně bytem tamtéž“.
Pro zajímavost zmíním některé z otázek, se kterými se zmíněný badatel v roce
2006 obrátil na stříbrský městský úřad.
Cituji: „…- zda byl jmenovanému ve vaší
obci odhalen pomník, zda je vzpomenut
na pamětní desce padlých, případně zda
po něm byla pojmenována ulice, kdy
k těmto vzpomenutím došlo?“
Pozn.: K datu 5. 11. 1944 uvádí příslušná
internetová stránka: „5. 11. 1944 proběhla
proti nepřátelským pozicím útočná akce,
která si vyžádala v řadách naší jednotky
ztrátu 26 mužů padlých a 9 nezvěstných.“
I v případě druhého jmenovaného,
pana Františka Kopetze, lze předpokládat
jeho příslušnost k zmiňované československé jednotce. Po skončení války se navrátil
do Stříbra (což mi potvrdil i jistý pamětník). Vzhledem ke svojí předválečné
levicové orientaci a následné účasti v zahraničním odboji se na něho nevztahovala akce „odsun“. Pokud jsem ale správně pochopil, vystěhoval se dobrovolně
do sovětské okupační zóny (pozdější

NDR), kde pak v Geře působil jako policista. Náš snímek zachycuje uvedeného
stříbrského občana v době těsně po skončení války, ještě v britské uniformě (fotografováno pravděpodobně na návrší nad
dnešním hornickým skanzenem).
Jak jsem již předeslal - vzhledem
ke svým možnostem - nijak jsem nepátral po dalších případných předválečných
občanech našeho města, kteří se v řadách
spojeneckých armád podíleli na vítězném
ukončení druhé světové války. Zdrojem
bližších a kvalitnějších informací, ale
i publikací vzpomínkových článků, by snad
mohl být Český svaz bojovníků za svobodu
(po stránce badatelské pak Vojenský historický ústav). Pro studentské diplomové
práce se zde nabízí široké téma hodné
zpracování.

Na tomto místě zdůrazňuji, že můj dnešní příspěvek je omezen pouze na předválečné občany našeho města, na jejichž
osudy jsem víceméně náhodou narazil.
V poválečných letech jsme měli možnost (mnohdy i nevědomky) setkávat
se s nejedním účastníkem zahraničního
i domácího odboje, jenž si nepochybně
zaslouží naši úctu. Úctu, která se neprojeví
jen jednou (dvakrát?) do roka zavěšením
záhy zvadlého věnce na zednickou skobu
pod textem pamětní desky.
František Samec
Fotoarchiv stříbrského muzea uchovává mj.
i snímek, jehož popis uvádí: „1945 - František Kopetz, příslušník čsl. jednotky v Anglii
po návratu do Stříbra.“
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SPOLKOVÝ ŽIVOT
Slovo „Zdař Bůh“
Svoji současnou publikaci jsem nazval
hornickým pozdravem ve čtyřech nám
nejbližších jazycích sousedních zemí,
které v minulosti spojovala jedna země,
jeden stát, jedna Rakousko-uherská monarchie. Horníci tímto pozdravem vyjadřovali svým druhům přání, aby Bůh vedl
jejich kroky a ruce a aby se vše s pomocí
Boží podařilo. Německý pozdrav „Glück
auf “ by měl znamenat „Šťastně nahoru“,
tedy přání, aby se horníkům nastupujícím
na šichtu podařilo také šťastně vyfárat.
A to bohužel se vždy po těžké práci v podzemí nezdařilo. Stala se různá neštěstí,
kdy ani přímluvy u svaté Barbory či svaté-

ho Prokopa nebyly nic platné. Na povrch
byla již jen vynesena zmrzačená či mrtvá
těla kamarádů. Smrt byla spolu s horníky
v dolech neustále přítomná a jen čekala
na svoji příležitost. Nejčastějšími příčinami úmrtí horníků byly úrazy hlavy, zasypání okolní horninou, pády do hloubky
nebo rozdrcení těla. Smrt kamaráda, horníka, byla vždy pro jeho druhy a kamarády
i jeho nejbližší těžkou zkouškou. Smrt se
promítala, chtě nechtě i do hornické kultury, do veršů, do kreseb, do hornických
písní atd. Téměř v každé písničce najdeme část textu, kdy horníci cestou do práce již počítali s tím, že se z ní již nemusí

vrátit domů. O to šťastnější byly vždy jejich návraty. Tento těžký a složitý úděl si
horníci ulehčovali vytvářením si svého
imaginárního důlního světa, podivného
a tajemného. Pro vás nezasvěcené, zůstává záhadou, co se vlastně v tom velkém
bludišti chodeb odehrává. Navíc je tam
tma, kterou občas prořízne jen světlo hornického kahanu. Jsou tam slyšet i různé
podivné zvuky, horníci vědí, že to vlastně
praská hornina, ale co když ……? Z bohaté škály všech možných pozdravů mě nyní
zajímá jen ten náš - Zdař Bůh. Český jazyk disponuje ve svých vývojových fázích
pozdravy pro různé příležitosti, pro růz-

Horníci se modlí ke sv. Barboře, německy

Horníci se modlí ke sv. Barboře, česky

Horníci se modlí ke sv. Barboře, polsky

Hornický pozdrav v německy mluvících zemích

Medaile s pozdravem „Zdar boh“, slovensky
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né sociální prostředí i k různému účelu.
Ten náš pozdrav vychází z křesťanských
tradic, v nichž je jmenován Bůh. Existuje písemný doklad již z roku 1588, který
je uložen v Gebauerově excerpci a hovoří
o „Zdař Bóh, zdař Bóh bratři milí“. Kolem
roku 1700 se pozdrav Glück auf zmiňuje
ve staré hornické písni „Glück auf Steiger“
Mladší obrat pozdravu eviduje Jungmann

„Zdař Pán bůh, zdařť bůh nebo Bůh zdař“.
Dodnes z těch pozdravů přežil jen ten
„Zdař Bůh“. Slovenština užívá odpovídající hornický pozdrav „Zdar boh“. Doslovný
překlad je „Bůh tomu dopřej zdaru“. Dodnes se pozdrav udržuje hlavně na universitě v Leobenu, dále v Porúří, v Krušných
horách (Erzgebirge) a v Harzu. Bohužel
v českých zemích totálně vymizel. Tato

dvě slova již udržuje jen malinká část obyvatel sdružujících se do hornických spolků s montánní tématikou. Bohužel dnes
již tento pozdrav neuslyšíte ani v dosud
činných lomech a kamenolomech, ani
na báňských úřadech.
Karel Neuberger
člen Hornického spolku ve Stříbře

13. ročník obnovených Svatojánských slavností NAVALIS
Členové Hornického spolku ze Stříbra
se na pozvání Hornického spolku Praha zúčastnili v sobotu 15. května v Praze
13. ročníku obnovených Svatojánských
slavností NAVALIS k výročí 300 let
od blahořečení sv. Jana Nepomuckého
v katedrále sv. Víta na Pražském hradě
s městským hornickým praporem, a poté
procesím ke Karlovu mostu. Pozvány byly
Hornické spolky z Prahy, Plané a ze Stříbra. Přestože se akce nemohlo zúčastnit
obvyklé množství lidí, bylo kolem procházejícího průvodu velké množství Pražanů
a Karlův most byl zcela zaplněn. Škoda
jen, že seskok parašutistů a přelet gripenů
nad Prahou se nakonec neuskutečnily.
Karel Neuberger
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Jaro a léto 2021 u Bezpečnostních dobrovolníků města Stříbra
Na jaře 2021 jsme v rámci rozvoje činností navázali užší spolupráci s regionálním dobrovolnickým centrem Plzeňského kraje, na jejichž stránkách naleznete
i vizitku tohoto projektu. Projekt je propagován na internetových stránkách Plzeňského kraje, Ministerstva vnitra České republiky, města Stříbra i Národního
koordinačního centra k dobrovolnictví
HESTIA. Informace k činnosti v projektu
jsou pak námi sdíleny v médiích jako Český rozhlas i Tachovský deník. Jsme rádi,
že činnosti bezpečnostních dobrovolníků
takto můžeme představit i ve Stříbrském
zpravodaji.
Projekt „Bezpečnostní dobrovolník
města Stříbra“ je dlouhodobě podporovaný samosprávou města i podpořen neinvestiční dotací Ministerstva vnitra. Tento
projekt s námi ve Stříbře žije již více jak
šest let. Činnost bezpečnostních dobrovolníků je prioritně zaměřena na prevenci
kriminality, vnitřní bezpečnost a veřejný
pořádek ve městě Stříbře a jeho blízkém
okolí.
Mezi základní aktivity dobrovolníků
v terénu patří kontrolovat správné zajištění majetku spoluobčanů, a to zejména
objektů rekreačních chat a zahrádkářských kolonií. První letošní akce v tomto směru proběhla na konci března pod
názvem „CHATY JARO 2021“. Akce se
účastnilo celkem deset bezpečnostních
dobrovolníků, kteří prováděli kontrolu
fyzického nenarušení rekreačních objek-

tů v chatové oblasti u řeky Mže, ve směru
od místní části Milíkov k městu Stříbru.
Dobrovolníci byli odměněni jarní procházkou v krásné přírodě, společnými
zážitky v dobré partě i dobrým pocitem
pomoci jiným. Bonusem bylo drobné
pohoštění od paní Jiřiny Hrubé. Jako
dobrovolnické zázemí je již po několik
let bezplatně využíván rekreační objekt
v k.ú. Stříbro, manažera projektu Vratislava Maňáka. Dva čtyřnozí účastníci,
věrní průvodci jednoho z dobrovolníků
pana Jiřího Cinka, se jako správná vlčí
smečka, po dobře odvedené práci zakousli
do symbolického dárku od dobrovolní-

ků - „věnce buřtů“. Na závěr akce proběhlo pod vedením Vratislava Maňáka
i zopakování si základních postupů při využití znalostí k poskytnutí první pomoci.
Mezi doprovodné aktivity bezpečnostních dobrovolníků uvnitř komunitního
života města Stříbra patří pořádání dílčích akcí pro děti i dospělé, se zaměřením
na prvky bezpečnosti každodenního života formou naplnění volnočasových aktivit.
V letošním roce jsme uspořádali od
února do dubna sbírku pečiva pro koníky jako „Valentýn pro koníky“. Vzhledem
k prodloužení krizové situace „Nouzový
stav“ jsme mohli výtěžek sbírky (suché
pečivo) předat na farmě v osadě Vlčkov k rukám paní Jarmily Bouzkové až
v měsíci květnu. Děkujeme všem, kteří
do této sbírky „pamlsků“ přispěli, a celé
rodině Bouzkových za milé přijetí. Ve spolupráci se Svazem chovatelů ve Stříbře nyní
sbíráme další pamlsky i pro jiná domácí
zvířátka, tak aby i nadále přebytky čistého
a suchého pečiva neskončily na skládkách
komunálního odpadu, ale byly racionálně
zužitkovány ve prospěch nás všech.
Další připravenou aktivitou v přírodě je
„Stezka bezpečí“, která byla spuštěna jako
volnočasová aktivita pro všechny věkové
kategorie. Tato aktivita oslovila již desítky účastníků, a i proto byla prodloužena
i po dobu měsíce května.
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Trasa stezky vede od historického kamenného mostu kolem objektů lehkého
opevnění až za Červenou lávku a zpět. Start
stezky je u domu v Partyzánské ul. č. 370.
Tam si ve schránce vyzvednete pracovní listy
a můžete vyrazit. Nebojte se žádných těžkých úkolů, čekají vás logické hádanky
zpestřené pohybovými aktivitami. Když
projdete stezku celou, snadno vyluštíte
tajenku. Drobné odměny pro nejmenší
účastníky, jim jistě udělají nejen radost, ale
budou jim i pomocí a inspirací pro další
„bezpečné chování a život“.
Realizace stezky je nastavena ve spolupráci s iniciativami Ukliďme Česko, Ukliďme svět a Nejsem prase, a tak ti, kteří chtějí
pomoci přírodě od odpadků, najdou na
startu pytle, do kterých mohou během své
cesty sbírat to, co do přírody nepatří. Po cestě najdou mimo jiné kontejnery na tříděný
odpad.
Nabídka této dobrovolnické aktivity
pro širokou veřejnost reagovala na postupné rozvolňování tzv. protiepidemic-

kých (covidových) krizových opatření
vyhlášených v letech 2020 a 2021 vládou
České republiky, a nyní je tato stezka
přístupná i tzv. školním skupinám, (které se přímo nezúčastňují úklidu okolí),
kdy jim bezpečnostní dobrovolníci předávají informace „jak na to 🙂“ a také
jak se správně a bezpečně chovat v přírodě.
V tomto měsícise bude konat akce zaměřená na informace o odpadu, který se
v přírodě sice vyskytuje, ale nepatří tam, a
způsob jeho likvidace i v souvislosti s bezpečným pohybem dětí.

Stříbře mnoho dobrovolnických aktivit
(potravinová sbírka, „Krabice od bot” a
mnohé další) a která činnost bezpečnostních dobrovolníků opakovaně podpořila.
Na závěr děkujeme všem ve Stříbře,
kteří se v různých formách dobrovolnictví
také dlouhodobě věnují.
Bezpečně a dobrovolně ve Stříbře
Za projekt Bezpečnostní dobrovolník města
Stříbra 2021 koordinátoři Jana Miltová
a Ing. Vratislav Maňák

Děkujeme starostovi Martinu Záhořovi
a místostarostovi Karlu Lukešovi i dalším
členům samosprávy za dlouhodobou podporu tohoto preventivně bezpečnostního
projektu a občanům i hostům města Stříbra za jeho přijetí a pomoc při jeho realizaci.
Zvláštní poděkování patří i paní Aleně Bradáčové, která organizuje ve městě
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Svaz tělesně postižených je tu s Vámi
Milí členové naší organizace, přátelé, kamarádi a všichni senioři ze Stříbraa okolí,
rádi bychom Vás ujistili, že naše organizace „jede“ dál i přes problémy, které současná doba přináší, a připravili jsme si pro
Vás několik informací, které to potvrzují.
V první řadě bychom Vás chtěli pozvat na
pobytový týden do Sezimova Ústí, který je
již dohodnutý a uskuteční se od 20. srpna 2021. Věříme, že do té doby už budete
všichni naočkováni a nic Vám nebude bránit v tom, abyste se zájezdu zúčastnili. Pro
zájemce současně přikládáme informační
leták. Přihlašovat se můžete již nyní, a to
u p. Hrubé - 732 572 145, nebo u p. Benešové - 377 533 775. Upozorňujeme,
že přednost dostanou členové naší organizace. V polovině tohoto měsíce bychom rádi uskutečnili výlet na zámek
Konopiště, který jsme původně plánovali již v loňském roce, ale kvůli pandemii koronaviru jsme jej museli odložit.
V případě, že už to bude možné, je nutné, abyste byli před odjezdem již naočkovaní, nebo předložili platný PCR či
antigenní test na covid-19. Přesné datum
i cenu zájezdu Vám včas sdělíme. Od tohoto měsíce opět zavádíme tzv. informační den, který se bude konat vždy první
úterý v měsíci a na kterém se s Vámi vždy
ráda setká některá z členek našeho výboru. Najdete nás, jak už víte, v přízemí radnice. Získáte zde informace o činnosti svazu, ale dozvíte se i další informace, např.
o výši členského příspěvku. Ale můžeme
Vám už nyní prozradit, že jsme pro letošní
rok příspěvek zatím nezvyšovali, protože
máme dobré a spolehlivé sponzory, kteří
nás podporují nejen materiálně, ale také
finančně a vždy poskytnou i dobré rady.
Až to bude možné, rádi bychom všechny
sponzory pozvali na některou z našich
akcí a veřejně jim poděkovali, případně
jim nabídli možnost zúčastnit se s námi
nějakého koncertu, divadelního představení, nebo jiné zajímavé akce. Těší nás,
že se i nadále zdárně rozvíjí spolupráce
s Městskou knihovnou ve Stříbře. Ale není
to jen knihovna, která nám dělá radost.
Jsou to např. také Bezpečnostní dobrovolníci v čele s panem Maňákem a šikovnou
koordinátorkou paní Miltovou. Zvláště té
bychom rádi poděkovali za ochotu pomoci kdykoliv se na ni obrátíme a nikdy
nás neodmítne. Poděkování patří i stříbrskému Městskému kulturnímu středisku,
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které rychle zareagovalo na situaci kolem
očkování proti covidu-19. Senioři měli
možnost se v MKS přihlásit, a pracovnice
paní Svobodová každému ochotně vyšla
vstříc a také pomohla s registrací nejen
nám, ale případně i členům našich rodin.
Bohužel se nám příliš nedaří spolupráce
s Domem pečovatelské služby Stříbro,
stále se mezi námi vytvářejí třecí plochy.
Moc bychom si proto přáli najít konečně
společnou řeč. Už jen z toho důvodu, že
jsme všichni tzv. „na jedné lodi“ a měli bychom si i z tohoto důvodu vzájemně pomáhat a sdílet nejen radost, ale i smutek,
který patří k životu. A právě smutku bylo
v letošním roce až příliš. Při této příležitosti vzpomeňme prosím na kamarády,

kteří nás v této nepříznivé době opustili,
ať již to byla p. Terezie Heidlerová, p. Jiří
Janský, dlouholetý člen revizní komise,
p. Josef Polívka, p. Josef Jakovec, p. Zdeněk Heřman, kamarádi z DPS p. Věrka
a p. Dan Jahnovi, p. Stanislav Kos, p. Jana
Knapová, p. Hana Štollová a mnozí další.
Věnujte jim prosím tichou vzpomínku,
nebo za ně zapalte svíčku.
Jako poděkování sestřičkám na infekčním oddělení Fakultní nemocnice v Plzni
připravili členové naší a černošínské organizace drobné dárečky, které jim byly
předány prostřednictvím Mezigeneračního dobrovolnického centra Totem v Plzni,
kam jsme dodali např. kraslice u příleži-
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tosti velikonočních svátků, nebo srdíčka
při oslavě Dne sestřiček. Na počest tohoto svátku jsme navštívili Domov seniorů
v Panenské ulici v Tachově, kde jsme také
sestřičkám a pečovatelkám udělali radost
nejen dárkem v podobě velkého srdce, ale
také něčím sladkým „na zub“. Mezinárodní den sestřiček se slavil 12. května, a my

jsme je potěšili i písničkou, kterou jsme
jim nechali zahrát prostřednictvím Českého rozhlasu v Plzni, z čehož měly velkou
radost.
Závěrem bychom Vás chtěli upozornit,
že veškeré námi plánované akce se budou
konat jen tehdy, dovolí-li to epidemiologická situace, a všechny budou probíhat

za přísných bezpečnostních a hygienických opatření.
Přejeme Vám všem především pevné
zdraví a pohodu a těšíme se na brzké setkání s Vámi.
Za výbor STP Stříbro Jiřina Hrubá
(ve spolupráci s členkou
Dagmar Lamplovou)

Z NAŠICH ŠKOL A ŠKOLIČEK
Základní umělecká škola Stříbro on-line
Žáci a učitelé Základní umělecké školy Stříbro se v covidovém školním roce
2020/2021, když byly uzavřeny všechny
školy, nemohli setkávat v čase svých hodin prezenčně, ale celá činnost školy se
přesunula do on-line prostředí. Po prvotních krůčcích na jaře 2020 se v oblasti
IT techniky zorientovali a všichni si našli
svoji cestu, jak se setkávat a pokračovat
ve vzdělávání v hudebním, výtvarném
i literárně dramatickém oboru. Práce je
to velmi obtížná, ale všichni měli dobrou
vůli těžkosti překonat. Takto vedená výuka nemůže plnohodnotně nahradit osobní
setkávání, ale nakonec musíme uznat, že
přináší i nečekané benefity.
V rámci výtvarného oboru využili
distanční výuku k věcem, na které většinou nezbývá moc času. Věnovali se hodně poznávání barev. Malují spíše veselé
a hravé obrázky, hlavně aby to děti bavilo. Vypadá to, že distanční výuka je velkou výhodou pro drilování techniky, kde
každou hodinu jsou vidět u žáků pokroky.
Přesto, že pracují každý ve svém pokoji, jsou všichni propojeni přes monitory
a kamery a malují vlastně společně krok

za krokem víc než kdy dřív.
Žáci literárně dramatického oboru se
vrhli na nové projekty, které se daly zvládnout v období distanční výuky. Využívali
on-line setkání, aby se viděli, společně probrali nové úkoly a něco si i zahráli, natáčeli
videa a podařilo se natočit také celý zhruba
patnáctiminutový film. S některými žáky
se také dařilo pracovat on-line formou
na individuálním přednesu a díky povolení výuky jeden na jednoho se podařilo
několik přednesů dopilovat a dva přihlásit
na on-line předvýběr krajského kola soutěže Recitátor 2021.
Malí muzikanti se po počátečních nejistotách velmi osamostatnili, někteří převzali zodpovědnost za svoje hudební vzdělávání, pečlivě cvičili a dokončovali práci
na zadaných skladbách, přestože není
možné je přednést na veřejných koncertech. Učitelé se naučili ovládat dostupné
aplikace a efektivně je využívat k motivaci
žáků k další práci, využívali platformy, kde
zřizovali uzavřené třídní koncertní playlisty, setkávali se se svými žáky prostřednictvím on-line hodin a pomáhali jim
v domácí přípravě poskytnutím výuko-

vých videí, která obětavě natáčeli a s jejichž pomocí děti doma nenacvičily chyby, ale vždy se měly kde ujistit, že cvičí
správně. Někteří učitelé také pořídili
a poslali dětem ukázkové nahrávky cvičených skladeb. Jako zpětnou vazbu mohli
zase sledovat, jak moc jsou výuková videa
k domácí přípravě využívána. Proběhlo
dokonce několik třídních on-line koncertů (např. Coronahomekoncert pěvecké
třídy učitelky Kristýny Radačovské nebo
Bosý koncert klavírní třídy učitelky Zuzany Fryčkové, ze kterého vzniklo třídní
CD). Někteří žáci se také zúčastnili on-line soutěží, jiní se na ně připravují.
Všichni vyučující i žáci hudebního oboru jsou nadšeni, že od poloviny dubna 2021
mohou pokračovat alespoň v individuální
výuce prezenčně. Některé nově objevené
on-line nástroje si ale hodlají ponechat
i nadále - například třídní video archivy
s nahrávkami hotových nacvičených skladeb, nebo právě výuková videa.

a Kláry Svobodové. Do krajského kola postoupila Karolína Parikrupová.
Z loňského roku platí pro soubor
TajtrDlíci s představením "Poklad" postup
do krajské přehlídky dětského divadla
TARTAS.
Na TARTAS lze letos výjimečně přihlásit i film, proto učitelka LDO přihlásila soubor Prasátko v županu s filmem
„DIVOC-21“, který vznikl v průběhu
distanční výuky.

Soubor Los Niňos Locos je znovu přihlášen na přehlídku NA HRANĚ s představením „NADVLÁDA“.
Učitelkou Literárně dramatického oboru Základní umělecké školy Stříbro je učitelka MgA. Terezie Perachová, která je zároveň předsedkyní Krajské umělecké rady
LDO Plzeňského kraje.

Malé ukázky on-line práce ZUŠ Stříbro
najdete na www.zusstribro.cz.

Dramaťáci ZUŠ Stříbro nezahálí
Ani v době distanční výuky žáci literárně dramatického oboru Základní umělecké školy Stříbro nezahálí.
16. dubna 2021 obeslali soutěž ROSTEME S KNIHOU na téma Čeština 21. století s textem "Škola na vesnici", který napsala Týna Zíková. Vyhodnocení se dozvíme
v příštím čísle.
Do předvýběru krajského kola recitační soutěže RECITÁTOR 2021 byly zaslány
nahrávky přednesu Karolíny Parikrupové

Bc. František Kratochvíl
ředitel ZUŠ Stříbro
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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 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 jsou stanoveny 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.

PŘIHLAŠTE SE JIŽ V ČERVNU.
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Vlaštov+ffky připomněly téma bezpečnosti dětí na internetu
Denně chráníme naše děti. Dáváme
jim bezpečnou náruč, jídlo, střechu nad
hlavou a vedeme je životem, než toho
budou samy schopné. Také jsme jim
otevřeli dveře do světa užitečného internetu. Ale nezapomněli jsme je nejprve
seznámit s možnými nástrahami a pravidly, bez kterých se v tomto světě ztratí?
Festivalové Vlaštov+ffky se v polovině jara rozlétly po celém našem regionu.
Akce je zaměřena na podporu rodičů,
učitelů a dětí ze Stříbrska a Konstantinolázeňska, v oblasti vzdělávání a výchovy.
Tématem 2. ročníku byl bezpečný pohyb
dětí na internetu. Letos se organizátoři
rozhodli festival uspořádat on-line, a nabídli možnost zhlédnout z domova různé filmové dokumenty k tomuto tématu.
Nejdiskutovanějším snímkem byl oceňovaný seriál #MARTYISDEAD. Na příběh
patnáctiletého kluka, který se stal obětí
kyberšikany, a další filmy se můžete stále
podívat na www.mascz.cz.
Vlaštov+ffky zalétly i do našich škol
Žáci na 1. stupni ZŠ vylepovali vlaštovky na okna svých škol, a přidávali k nim
různá přání a vzkazy, které vykouzlily nejeden úsměv na tváři. Jak se jim to povedlo se můžete podívat na fotografii.
Děti v mateřských školách pracovaly
s tématem vlaštovek podle souboru inspirativních materiálů, které mohly jejich
učitelky využít k tvoření s dětmi, nebo se
společně naučit novou básničku o těchto
stěhovavých ptácích.
Inspirativní stream pro rodiče
Téma bezpečného internetu rozebrali
křížem krážem experti na problematiku
bezpečnosti on-line světa, ze vzdělávací
instituce PORTUS Plus Ing. Petr Šmíd,
DiS. a Michal Ksandr, DiS. Provedli rodiče
aktuálními trendy a současnými hrozbami
kyberprostoru, ve kterém se pohybují děti.
Jejich znalosti a divadelní scénky jsou nenahraditelné.
Desatero MŠ Soběslavova
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Desatero na plotech škol
Na plotech některých škol a školek se
ještě můžete seznámit s praktickým desaterem pro rodiče, k získání nadhledu, jak
chránit své dítě v on-line prostředí. Těchto
deset rad zpracoval Roman Kohout z organizace Internetem bezpečně. Zastavte
se třeba u MŠ Přístavní nebo ZŠ Gagarinova ve Stříbře.
Festival Vlaštov+ffky pořádá místní
akční skupina Český Západ v rámci projektu Místní akční plán pro rozvoj vzdělávání na Stříbrsku a Konstantinolázeňsku
(MAP II ORP Stříbro), který je spolufinancovaný Evropskou unií z Operačního
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
Cílem projektu MAP je mj. propojovat
školy, učitele, rodiče a zřizovatele škol
a společně zlepšovat kvalitu vzdělávání
v našem regionu.
Dominika Hilpertová

Samolepky Svojšín

Letní denní tábory MAS Český Západ
Ačkoliv všechny děti byly několik posledních týdnů doma, přesto se pomalu
blíží letní prázdniny a rodiče, stejně jako
v každém roce, stojí před otázkou, jak jim
zajistit kvalitní letní program? Zvláště pak
letos, kdy děti strávily většinu roku před
monitory počítačů, je tato otázka o to
ožehavější. Jak zajistit dětem dost pohybu
nebo jiné podněty než jen ty z digitálního
světa? Odpověď na tuto otázku již tradičně přináší MAS Český Západ a přichází
s nabídkou denních táborů. Po loňském
úspěšném roce, kdy se 13 táborů zúčastnilo téměř 240 dětí, se letos nabídka rozšiřu-
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je a rodiče mohou vybírat z téměř dvaceti
turnusů s širokou nabídkou zaměření.
Tábory ve Stříbře jsou již obsazené, ale
v blízkém okolí lze ještě nalézt volná místa. Například v týdnu od 12. do 16. 7. je
připraven toulavý tábor v Rodinném centru v Heřmanově Huti, nebo v Mateřské
škole v Erpužicích. Od 19. do 23. 7. bude
probíhat kuchařský tábor v Michalových
Horách, nebo tábor zaměřený na pohyb
a výtvarné aktivity v Bezdružicích. Mezi
26. a 30. 7. se děti ve Víchově naučí, jak
přežít v divočině. Od 2. do 6. 8. se mo-

hou děti v Kladrubech pustit do zkoumání přírody na táboře Malý badatel, nebo
ve Svojšíně tvořit na kreativním barokním
táboře, a zároveň tak připravit výzdobu
na tradiční Zahradní slavnosti ve Svojšíně. Kompletní nabídku denních táborů
vč. registrace najdete na stránce:
www.mascz.cz/tabory.html,
přes kterou probíhá i přihlašování.
Tábory pořádá MAS Český Západ
ve spolupráci s místními spolky, které
s dětmi a mládeží pracují v průběhu celého roku v rámci projektu podpořeného
Evropskou unií z OP Zaměstnanost.
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Čím se liší klasický tábor od denního
tábora?
Hlavním rozdílem je, že na denním táboře dítě nezůstává přes noc, ale tráví
na táboře jen část dne. Obvykle v době,
kdy rodiče dochází do zaměstnání. To
pomáhá rodičům vyřešit problém, který
čas od času řeší každý rodič, jak vyplnit
volný čas svému dítěti v době, kdy chodí
do práce.
Denní tábor je proto také vhodný pro
děti, které například nemají zkušenost
s klasickým táborem a chtějí si ho vyzkoušet „nanečisto“. Rodiče se tak nemusí bát,
že přijde stýskání a děti později nebudou
chtít na žádný tábor, ať už klasický nebo
denní.
„Díky tomu, že se nejedná o klasické tábory,
ale denní tábory, kde děti tráví jen část dne,
můžeme nabídnout místo i těm nejmenším.

Proto máme několik táborů pro děti od 4
let,“ dodává Ondřej Pavelek, který má koordinaci táborů na starost.
Jak může konání tábora ovlivnit COVID-19?
V době měnících se vládních opatření kolem koronavirové nákazy není zatím jasné, jaká omezení budou pro letošní tábory
platit. Přesto všechno MAS Český Západ
situaci bedlivě sleduje a průběžně vyhodnocuje tak, aby výsledná podoba táborů
byla v souladu se všemi hygienickými doporučeními, a tím pádem co možná nejbezpečnější.
„V případě, že by například vládní nařízeni, další vlna nákazy či podobná situace
znemožnila tábory uspořádat, rodiče se nemusí obávat, a poplatek za tábor jim vrátíme,“ doplňuje Jolana Dražská, finanční
manažerka MAS Český Západ.

Kdo může děti přihlásit na denní tábor?
Vzhledem k podpoře Ministerstva práce
a sociálních věcí z Operačního programu
Zaměstnanost je nabídka určena rodičům
či zákonným zástupcům dětí, kteří v době
konání tábora pracují, práci si hledají,
nebo jsou v procesu rekvalifikace. Díky
tomu jsou tábory levnější a rodiče platí jen
za stravování a případné výlety.
Všichni, kdo mají zájem a splňují podmínky, mohou své děti přihlašovat
na webových stránkách:
http://www.mascz.cz/tabory.html.
Ondřej Pavelek
MAS Český Západ

Humoriáda – zasmějte se s námi
pondělí–pátek | 16.00–17.00 hodin
Stříbro 106.7 FM | R-PLZEN

www.humoriada.cz

placená inzerce
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Knihovnice doporučují
Tyhle fragmenty - Bianca Bellová
Každá situace může být přelomová…
Člověk vyrůstá v rodině, se kterou se chtě nechtě musí nějak sžít. Pak ho smete puberta a nepřekonatelné výzvy prvních lásek, následuje série dalších více či spíše méně šťastných vztahů, spousta
takzvaně „běžných problémů“, až se jakžtakž bez újmy dokodrcá k remcavému stáří. A v průběhu
toho všeho se nepřetržitě snaží zavděčit rodičům, které si vlastně nevybral. Roční období se střídají
a životy běží. Povídková sbírka Biancy Bellové zachycuje právě tyto fragmenty lidských osudů. Jsou
to výseky jednotlivých životních příběhů, v nichž jsou často ony osudy obsaženy vlastně kompletně dívka na koupališti zažije přelomovou situaci, podobně zásadní je pro jinou ženu setkání dohodnuté
přes Tinder, jednomu muži zase zemře dobrý přítel, jiný se vydává číst na literární festival, stará
básnířka vede v pečovatelském domě rozhovor s mladým novinářem a v nehostinných Sudetech zase
jeden hrázný vzpomíná na dívku, která mu pootočila svět. Z hromad nostalgie a melancholie však
Bianca Bellová umí vyhrábnout i dávku zvláštní naděje. Naděje, že to jsou všechno vážně jen fragmenty a svět se nepřestává točit dál…

Listopád - Alena Mornštajnová
Zeptali jste se někdy sami sebe, jaký by asi byl váš život, kdyby to v listopadu 1989 dopadlo všechno
úplně jinak?
Jaké by asi byly naše osudy, kdyby komunismus neskončil a my bychom zůstali za železnou oponou
oddělující nás od světa i jednoho od druhého?
Jedna z nejúspěšnějších českých spisovatelek, Alena Mornštajnová, opět překvapuje; její nový román
je dramatickým příběhem obyčejné rodiny, kterou velké dějiny během jedné listopadové noci rozdělí
a postaví proti sobě. Sledujeme příběh Marie Hajné, která je kvůli účasti na demonstracích zatčena
a odsouzena ke dvaceti letům vězení. Ví, že už nejspíš nikdy neuvidí vyrůstat své děti, a při životě ji
udržují jen dopisy. A taky naděje, že se nakonec přece jen shledají...
Vedle toho se odvíjí příběh dívenky Magdaleny, která je odebrána rodičům a umístěna do „ozdravovny“, ve které se vychovávají nové komunistické kádry. Jejich osudy se jednoho dne protnou, ale zcela
jinak, než si obě představovaly a přály.

Můj život a Adolf Loos - E. Altmann-Loos
Ve svých velmi osobních vzpomínkách vykresluje Elsie Altmann-Loos s jemnými nuancemi obraz
architekta Adolfa Loose, jak ho poznala v soukromí, ale i obraz celé epochy… Vídeň, Paříž a Côte
d’Azur jsou zastávky na jejich společné cestě, k jejich každodennímu životu patřili významní současníci jako Peter Altenberg, Karl Kraus či Oskar Kokoschka.

Vombat Jirka - Eva Papoušková
Vombat je zvláštní zvířátko, které žije na druhé straně zeměkoule, až v daleké Austrálii. Hrozně
rádo spí a taky hrozně rádo hrabe díry. I malý vombatí kluk Jirka je rád hrabe jako jeho tatínek.
Jenomže i malí vombati musí chodit na nočník. A tak maminka rozhodne - nejdřív nočník,
pak hrabání. Jirka sedí a sedí, ale na nočníku se mu nedaří. Chodí kolem něj kamarádi a udílejí
mu všemožné přátelské rady, co dělat, aby se dařilo. Klokan radí skákat, husa zase hodně pít…
Dopadne to samozřejmě kýženým, i když trochu překvapivým, výsledkem - koneckonců tato
nesmírně vtipná a krásně ilustrovaná kniha pomůže těm nejmenším dětem a jejich rodičům,
aby to na nočníku vždycky dobře dopadlo.
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Vážení čtenáři,
i my dodržujeme veškerá bezpečnostní opatření včetně pravidelného testování, a tak vám můžeme být v
případě potřeby k dispozici, i když pracujeme v omezeném režimu. Bývám k zastižení v kanceláři v
Dostojevského ulici 189 (naproti hračkárně Pompo), raději mě ale předem kontaktujte na telefonním čísle
724249276 nebo e-mailu: hana.kubincova@email.cz, případně mi můžete nechat vzkaz ve schránce u
dveří, ozvu se.
Hana Kubincová

Pokud jste ještě neměli možnost se seznámit s našimi službami, tak tady jsou ty základní:
 konzultace k problematice prodeje (koupě) nemovitostí
 nastavení ceny nemovitosti s ohledem na situaci na trhu a podmínky prodávajícího
 příprava prezentace nemovitosti (fotostaging, homestaging, kvalitní popis)
 profesionální prezentace nemovitosti a práce s vlastní databází klientů
 inzerce na realitních serverech, webu, facebooku
 lokální propagace v místě nemovitosti (vývěsky, tištěná inzerce, letáky apod.)
 přítomnost na prohlídkách, které organizujeme vždy po dohodě s prodávajícím
 pravidelné a detailní informace prodávajícímu o vývoji situace, průběhu prohlídek, reakcích
prodávajících atd.
 řešení rozdílných požadavků tak, aby byly přijatelné pro všechny zainteresované
 pomoc se zajištěním financování kupní ceny – hypotéka, úvěr
 zajištění právního servisu - rezervační dohoda, kupní smlouva (event. smlouva o budoucí kupní
smlouvě), návrh na vklad vlastnického práva včetně jeho podání na katastr nemovitostí, smlouva o
advokátní úschově kupní ceny, zajištění aktuálního výpisu z katastru nemovitostí apod.
 komunikace s bankami, poradcem kupujícího apod.
 spolupráce při předání nemovitosti a převodu energií
 pro potřebu dědického řízení zpracujeme Vyjádření
k tržní ceně nemovitosti – pro naše aktuální klienty je
tato služba zdarma
Náš pracovní region není nijak omezen, ale nejvíc nemovitostí
jsme samozřejmě prodali tam, kde jsme doma, tedy ve Stříbře
a okolí. Možná tedy budete znát i některé naše klienty, řada z
nich nám napsala krásné recenze - najdete je na našich
webových stránkách www.realitykubincova.cz nebo na
Facebooku Hana Kubincová - realitní makléřka.
Bude nám ctí, když se mezi naše klienty zařadíte i vy!

placená inzerce
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PRODEJNA STŘÍBRO

JE VAŠE BUDOUCNOST
Mzda po 3. roce

PRODAVAČ/KA
35 HOD./TÝDEN
Nástupní mzda

25 500 Kč

Mzda po 1. roce

26 500 Kč

Mzda po 2. roce

27 500 Kč

VEDOUCÍ SMĚNY (M/Ž)
Mzda po 3. roce

Mzda po 2. roce
Mzda po 1. roce
Nástupní mzda

37 500 Kč

36 500 Kč

35 500 Kč

ZÁSTUPCE MANAŽERA
PRODEJNY (M/Ž)

Mzda po 3. roce

Nástupní mzda

Mzda po 1. roce

Mzda po 2. roce

44 000 Kč

46 000 Kč

48 000 Kč

Přihlaste se na

kariera.lidl.cz
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HARVILLA – REALITY s.r.o.

Váš dlouholetý partner na trhu s nemovitostmi
SÍDLO:
POBOČKY:

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

Rodinný dům Horní Kozolupy, okr. TC

RD Stříbro, Třešňová ulice

Chalupa (RD) Heřm. Huť

Rodinný dům Stříbro, Komenského ulice

Rekr. objekt Pavlovice, okr.TC Rekr. chata Trnová, okr. PS

Cena: 3.350.000,- Kč Cena: 1.980.000,- Kč

Cena: 990.000,- Kč

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

1+1 Stříbro, Palackého ul.

Cena: 1.790.000,- Kč

Byt 3+1+L s garáží Lestkov

Rodinný dům Město Touškov

Cena: 5.900.000,- Kč

4+1 Stříbro, Soběslavova ul.

Cena: 1.390.000,- Kč Cena: 1.690.000,- Kč Nájem: 11.000,-Kč/m

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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Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb prodává slepičky našeho chovu: Tetra hnědá, Dominant ve všech barvách
a slepičky Green Shell-typu Araukana a Dark Shell-typu Maranska
Stáří slepiček 16-20

týdnů

Cena 185 - 229,- Kč/ks - dle stáří

Prodej: Stříbro - naproti čerpací stanice MOL

19. 6. 2021 - 15.25 hod.
Výkup králičích kožek - cena dle poptávky
Případné bližší informace Po - Pá od 9⁰⁰ - 16⁰⁰ hod. na tel.: 601 576 270, 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz

Omluva
Omlouvám se korektorce Stříbrského zpravodaje za několik gramatických chyb, které byly nedopatřením ponechány
v květnovém čísle.
David Blažek

Střední odborná škola Stříbro - volná místa
pro druhé kolo přijímacího řízení
SOŠ Stříbro přijme ve druhém kole přijímacího řízení ještě několik žáků:

Obor přírodovědné lyceum: 10 míst
Obor agropodnikání: 6 míst
Podrobné informace na www.sosstribro.cz
V případě zájmu nás kontaktujte na 602 937 410

Mgr. Jarmila Kánská, ředitelka školy

Uzávěrka dalšího čísla je 15. 6. 2021
Příspěvky zasílejte na zpravodaj.stribro@seznam.cz
Omlouváme se těm, jejichž příspěvky se už do zpravodaje nevešly, není možné všechny zařadit.

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