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Představíme obce
Stříbrský zpravodaj nereferuje pouze o dění ve Stříbře samotném, ale věnuje
se také obcím, které pod Stříbro spadají. Je pravdou, že jsme je poslední dobou

na těchto stránkách zřejmě trochu opomíjeli. Od příštího čísla bychom se tedy pravidelně do Milíkova, Těchlovic, Lhoty a dalších
krásných vesnic podívali trochu zblízka.

Jako menší ochutnávku jsme proto zvolili
jako titulní fotografii prosincového čísla malebnou kapličku z Milíkovské návsi.
David Blažek
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MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
rok 2020 spěje do svého finále. Není mu
ještě úplný konec, takže nebudu kompletně rekapitulovat, ale i tak si všichni uvědomujeme, že byl velice zvláštní. Takový
asi nikdo z nás nezažil. Ano, společným
jmenovatelem je celosvětová pandemie
virového onemocnění. Někteří tuto dobu
přirovnávají k válce, protože má i své oběti, jak lidské, tak i ekonomické. Není tomu
tak, je to přirozený vývoj, kterému lidstvo
čelilo od svého vzniku – nemoci provázejí
celou naši historii. Dokázali jsme je vždy
překonat a věřím, že i dnes, za pomoci
vyspělé vědy, to zvládneme mnohem lépe
i s menším dopadem na lidské osudy.
Důležitým aspektem je také naše chování a dodržování pravidel, která nám jsou
v tomto období předepisována. Toto jsou
určitě ty méně příjemné záležitosti, se
kterými se musíme vypořádat. Současná
doba nám také ukázala i pozitivní stránky, jako je větší semknutost komunity,

nezištná pomoc jednoho druhému, zvýšená empatie, důraz na rodinu, charitu atd.
Za všechno toto jsem moc vděčný a moc
za to děkuji, zvláště nyní, kdy se nezadržitelně blíží období adventu a vánočních
svátků a jsme všichni mnohem citlivější,
vnímavější. Jsem přesvědčen, že letošní
závěr roku nebude zejména svátkem konzumu, jako se stalo bohužel pravidlem, ale
že bude svátkem klidu, pokoje, sounáležitosti a pokory s vědomím naděje, že příští
rok bude lepší, šťastnější.
Vážení spoluobčané, přátelé,
dovoluji si Vám všem popřát klidné
prožití adventu, vánočních svátků, dětem
bohatou nadílku a šťastný vstup do nového roku 2021. Co Vám však chci nejvíce
popřát je pevné zdraví.
S úctou
Martin Záhoř, starosta města.

Z 19. jednání zastupitelstva města 14. října 2020
Z 15 členů zastupitelstva se zasedání
zúčastnilo 12 zastupitelů. Po úvodní protokolární části zastupitelé:
Vzali na vědomí:
Kontrolu plnění úkolů.
Návrh Územní studie obytné zóny
„Nad Višňovkou, Stříbro“.
Výsledky místního referenda konaného
současně s volbami do zastupitelstva krajů
a Senátu ve dnech 2. a 3. října 2020, kdy
po sečtení výsledků z jednotlivých okrsků bylo zjištěno, že je rozhodnutí platné,
jelikož se hlasování účastnilo více než
35 procent oprávněných voličů. Zároveň
je rozhodnutí závazné, neboť ANO hlasovalo více než 25 procent oprávněných
voličů.
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Schválili:

Neschválili:

Majetkoprávní úkony, například prodej
dalších 2 pozemků v lokalitě Za Stadionem nebo smlouvu o bezúplatném převodu privatizovaného majetku do vlastnictví
obce od Ministerstva financí ČR - pozemků, zejména příjezdových komunikací.

Uzavření dodatku č. 1 veřejnoprávní
smlouvy s Tělovýchovnou jednotou Baník
Stříbro ohledně prodloužení čerpání dotace, kterou TJ obdržela z participativního
rozpočtu v roce 2019.

Zapracování a vyřazení návrhů do pořizované Změny č. 5 Územního plánu Stříbro
Vyhlášení záměru práva stavby pro instalaci a usazení 4 větrných elektráren na pozemcích města na dobu 25 let.
Kandidáta na obsazení funkce přísedícího soudce u Okresního soudu v Tachově
pro období 2020 - 2024.

Největší diskusi dle očekávání přinesl
pracovní materiál ohledně záměru usazení
4 větrných elektráren na pozemcích města na dobu 25 let, kdy zejména starostové
a občané z okolních obcí - Sytna a Sulislavi,
vyjádřili nesouhlas s jejich výstavbou. Někteří občané také poukázali na, dle jejich
názoru, neseriozní chování vedení města
Stříbra vůči starostům okolních obcí, když
s nimi dopředu nebyl návrh výstavby elek-
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tráren projednán. Vedení města ubezpečilo všechny přítomné, že se zatím jedná
pouze o záměr a o všem se bude teprve
diskutovat. Dále místostarosta Karel Lukeš
seznámil s tím, že pokud by Stříbro záměr
neschválilo, firma, která zde má zájem výstavbu větrných elektráren provést, jedná
i s Kostelcem, a pokud by se s Kostelcem
dohodla a postavila elektrárny v katastru
Kostelce, byly by větrníky blíž Lhotě, než
pokud by byly na pozemcích města Stříbra a město Stříbro by z toho nic nemělo. Proto vedení města vstoupilo s firmou

do jednání s tím, že chtějí tuto problematiku otevřít veřejně před občany.
V diskusi dále zazněla stížnost na volební komisi, kdy se občanovi nelíbil
přístup volební komise, která jej údajně nutila hlasovat v místním referendu.
Starosta odpověděl, že o takovém jednání
neví, a že každý občan má možnost dát
oficiální stížnost na průběh hlasování.

-line výuku připravují a požádali rodiče,
pokud mají nějaké podněty a připomínky,
aby se obrátili přímo na školy.

Marcela Nováková a David Blažek

Na závěr diskuse padly dotazy na připravenost škol na on-line výuku. Ředitelé
obou škol ubezpečili, že školy se na on-

Den válečných veteránů
Jedenáctý listopad, den ukončení první
světové války, je uctíván jako Den válečných veteránů nebo též Den vzpomínek.
Symbolem Dne veteránů je květ vlčích
máků. V letošním roce si tento významný den připomnělo i vedení města Stříbra
a uctilo památku veteránů na pietních
místech květinami i vzpomínkou.
Zároveň děkujeme místním spoluobčankám z vedení Svazu tělesně postižených, paní Hrubé a Pětrošové, a za
bezpečnostní dobrovolníky paní Miltové
za úžasné vyzdobení květinové nádoby
vlčími máky na našem náměstí k příležitosti Dne veteránů.
Milé dámy, děkujeme za myšlenku i realizaci.
Za vedení města
Martin Záhoř a Karel Lukeš
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MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE
Před nedávnem jsme vás informovali o
nových přírůstcích do řad Městské Policie
Stříbro, a to o služebních psech, Archibaldovi a Samuelovi, psali jsme, že psy i jejich
psovody ještě čeká výcvik, a pak budou
moci být viděni v ulicích Stříbra.
Nyní vám s radostí oznamujeme, že
jak Archibald tak Samuel dokončili svůj
výcvik úspěšně a se svými psovody složili, koncem října potřebné zkoušky a již
mohou být viděni, jak hlídkují ve městě.
Každý z pejsků má svého pevně daného
psovoda, protože není možné, aby pes poslouchal neustále někoho jiného. To také
znamená, že psi nebudou k vidění každý
den, jelikož oni i psovodi potřebují svůj

odpočinek.
Archibald i Samuel prošli výcvikem
zaměřeným na poslušnost, obranu psovoda, zneškodnění a zadržení pachatele,
a právě z těchto bodů se skládala i závěrečná zkouška, to také znamená, že služební
psi jsou vedeni k tomu aby byli razantní
a jen tak něčeho se nezalekli. Platnost
složených zkoušek je 2 roky, poté musí
podstoupit jejich opakování. Musíme naše
psy pochválit, protože zkoušky zvládli
na výbornou.
Víme, že tohle již bylo napsáno v
předchozím článku, ale pro jistotu vás
znovu upozorňujeme, pokud potkáte
venku psovoda se svým svěřencem, vy-

varujte se toho, abyste se k pejskovi nebo
i psovodovi přibližovali příliš rychle, nebo
se pokusili psa pohladit. Vždy se v takových případech zeptejte psovoda a chovejte se dle jeho pokynů. Sice mají oba psi
během hlídkové činnosti náhubek, takže
se do vás pes nezakousne, ale náhubek je
kovový a taková rána není nic příjemného.
Toto je prozatím vše o našich služebních psech, ale pokud bude potřeba, ještě
se k tématu vrátíme v některém z příštích
čísel.
Michal Záprt,
strážník Městské policie

AKCE A KULTURA VE STŘÍBŘE
Kultura s otazníkem
Myslím, že tímto nadpisem by se dala poměrně výstižně charakterizovat situace posledních týdnů, alespoň
co se Městského kulturního střediska týče. Utekl další
měsíc a my stále nevíme, jestli vás můžeme pozvat například na Novoroční punč nebo lednové divadlo. Přistupujte prosím s tímto vědomím i k plakátům, které jsme zařadili do prosincového čísla Stříbrského zpravodaje. Jsme
ale optimisté a věříme, že v lednu už dostane kultura zelenou a my vás budeme moci přivítat na divadelním představení Commedia Finita nebo na vystoupení projektu
Salome s písněmi Karla Kryla. Nadále také připravujeme
na 1. ledna tradiční Novoroční punč s ohňostrojem, živou
hudbou a prodejem stylových stříbrských hrnečků. Zda
se akce uskuteční, vás budeme informovat na výlepových
plochách, webových stránkách www.mks-stribro.cz nebo
na našem facebooku.

DIVADLO RADK A BRZOBOHATÉHO UVÁDÍ
BESTSELLER DALE WASSERMANA

Netrpělivě také čekáme na rozvolňování vládních
opatření a s tím související filmové premiéry. Velká část
zahraničních snímků, které měly naplánované uvedení
do kin v roce 2020, se přesunulo na příští rok. Zdaleka
tak nezáleží jen na vývoji situace v Česku, ale na vývoji
epidemie v Evropě a v USA.
David Blažek
ředitel MKS ve Stříbře

H R A JÍ : ROMA N A GOŠ Č Í KOVÁ / A N N A K ULOVA N Á , MI ROS LAV H R A B Ě / LUK Á Š B URI A N , PETR K LI MEŠ ,
MI LA N EN Č E V, LUK Á Š MA LÍ N EK , JI N DŘI C H Ž AMPA / MA RTI N Š N A JDR, K A REL H Á B L / A N TON Í N H A RDT,
A LŽ B ĚTA FI Š EROVÁ / B A RB OR A K EPKOVÁ , MI C H A L RON EŠ , MA REK H ELMA
ÚPR AVA A REŽ I E: LUK Á Š B URI A N
PŘEK LA D: LUDĚK K Á RL

DIVADLO
RADKA BRZOBOHATÉHO
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Partner
představení:

Beauty
partner
divadla
pro sezónu
2018 / 2019:
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Rozhovor s Hanou Krbcovou, jednatelkou Mlékárny Stříbro s.r.o
„Někdy je těžké konkurovat německým cenám mléka.“
Paní Krbcová, mohla byste v pár větách
charakterizovat nebo představit vaši
společnost?
Od roku 2012 jsme ryze českou mlékárnou, která v současné době vyrábí pouze jogurty, jogurtové dezerty a zakysané
smetany. V roce, kdy náš vlastník, společnost ALIMPEX FOOD a. s., zakoupil mlékárnu od společnosti EHRMANN AG, se
nám podařilo zdvojnásobit výrobu těchto
výrobků a zajistit si nové odběratele nejen
v České republice. V současné době naše
výrobky exportujeme do následujících
zemí - Španělsko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Chorvatsko, Litva a Polsko. Distribuci našich výrobků zajišťuje
do obchodní sítě naše mateřská společnost ALIMPEX FOOD a. s..
Mlékárna Stříbro je ve městě tradičním
a významným zaměstnavatelem. Kolik
máte v současné době zaměstnanců?
V současné době máme cca 80 kmenových
pracovníků, a mixování a balení výrobků pro nás zajišťují dvě společnosti, které
pak zaměstnávají dalších 70 pracovníků.
Výrobní proces a krátké termíny na dodání zboží nás bohužel nutí k třísměnnému
provozu. V současné době život nás všech
ovlivnila pandemie covid-19, a to hlavně
opatření, která se kvůli ní plošně zavádějí.
Některé firmy tak zaznamenávají úbytek
zakázek. V našem případě se naopak zakázky zvyšují, což vede k tomu, že u nás
i v tuto dobu stále hledáme zaměstnance
do různých pracovních pozic. Potýkáme
se s nedostatkem kvalifikovaného personálu, jako např. seřizovači a zámečníci,
obsluhy plnicích linek a technologové.

můžete zakoupit u nás ve Stříbře vyráběné
produkty pod jejich privátní značkou PILOS - jsou to výrobky jogurty active 135 g,
smetanové jogurty ve skle s ovocem 250 g,
smetanové jogurty ve skle DeLuxe 250 g,
jogurt 3,9% tuk v kyblíku 1 kg a zakysaná
smetana čokoládová podložená s ovocem
Pochoutka 150 g. Zároveň nám společnost
LIDL zařazuje do in out akcí naše výrobky
značky KRAJANKA a ZORBA.
Dokázala byste v bodech popsat proces,
kterým se ze syrového mléka stává například jogurt?
Tepelně ošetřené mléko od našich dodavatelů musí být standardizováno (tzn. upravena tučnost a sušina mléka) dle požadovaných receptur. Takto standardizované
mléko projde následně opakovanou pasterací, homogenizací, zráním a chlazením.
Vyrobená jogurtová hmota je pak následně v plnicích linkách plněna dle požadavků zákazníka - tedy do kelímků a vaniček
o hmotnosti 135 g, 150 g, 160 g, 200 g, 500 g
a kyblíků o hmotnosti 1 kg, 1,2 kg, 3 kg
a 5 kg. Zároveň plníme jogurty i do skla
o hmotnosti 250 g. Ovocné složky jsou

do výrobků dodávány českými dodavateli
a jsou plněny dvousložkově (tzn. ovocný
komponent je na dně nebo na vrchu kelímku) nebo jsou smíchány s jogurtovou hmotou a následně plněny do kelímků, vaniček
a skla.
Pro většinu firem je situace s epidemií
koronaviru poměrně složitá. Vy působíte v potravinářském průmyslu, a o to
máte pozici těžší. Jak na vás první i druhá vlna pandemie dopadla?
Od února 2020 jsme se společně s vedením ostatních mlékáren, které jsou
rovněž ve vlastnictví ALIMPEX FOOD
a. s., potkali a domluvili se společných
opatřeních, která jsme s předstihem již
od března 2020 zaváděli. Zaměstnanci již
tehdy museli povinně nosit roušky, dovybavili jsme veškeré vstupy do objektů
a sociálních zařízení desinfekcí, zaměstnanci dostali v rámci prevence vitamíny C
a D a samozřejmě jsme zavedli měření tělesné teploty všem vstupujícím do areálu
mlékárny. Samozřejmostí bylo i striktní
omezení návštěv naší společnosti a omezení vycházení řidičů kamionové dopravy

Co všechno vyrábíte a kde se s vašimi výrobky můžeme setkat?
Naším vlastním vlajkovým produktem jsou
jogurty o různé tučnosti a zakysané smetany
pod značkou KRAJANKA, Dr. Halíř a ZORBA. Tyto výrobky jsou dodávány do maloobchodní sítě (např. COOP, BALA apod.)
naším vlastníkem, společností ALIMPEX
FOOD a. s., která je jejich výhradním distributorem. Zároveň je dodávají i do všech
obchodních řetězců (např. BILLA, TESCO,
GLOBUS, PENNY apod.).
Naším dalším významným odběratelem
je společnost LIDL a v jejich prodejnách
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z kabin v rámci areálu. Tzv. jarní vlnu jsme
přečkali bez nutnosti omezovat výrobu.
Ba naopak se toto období březen až duben
2020 stalo pro naše zaměstnance téměř
noční můrou, protože se několikanásobně
zvýšil objem objednávaného zboží nejen
ze strany českých obchodních řetězců, ale
i ze strany našeho španělského a portugalského odběratele. Bylo to určitě těžké
období a velmi ráda bych ještě jednou využila této příležitosti a poděkovala znovu
našim zaměstnancům, že toto období, kdy
mezi lidmi vládla panika a strach o zdraví
své a svých blízkých, nenechali společnost
dojít do stavu, kdy bychom nevykrývali
objednávky jogurtů, a pracovali v rámci
svých možností přesčas. Co se týká druhé vlny. Ani zde jsme situaci nepodcenili
a již od srpna jsme znovu zavedli opatření, která byla shodná s opatřeními první
vlny. Musím konstatovat, že ačkoliv nebyla zavedena tato povinnost nosit roušky
v rámci ČR, naši zaměstnanci přijali tato
opatření bez problémů. Během října a listopadu jsme sice již zaznamenali tři pozitivní pracovníky, ale vždy se nám podařilo
díky ochotě zaměstnanců vše vyřešit tak,
aby nebyla omezována výroba.
S vašimi produkty se můžeme setkat
vlastně ve všech tombolách plesů, které
se ve Stříbře konají, mezi cenami pro
účastníky nejrůznějších závodů, a tak
podobně. Jak Mlékárna Stříbro spolupracuje se stříbrskou veřejností a spolky?
Právě formou sponzorských darů se snažíme oslovit širší stříbrskou veřejnost
a seznamovat ji tak s naší společností
a výrobky. Doufáme, že to veřejnost vnímá kladně a že se najdou občané Stříbra,
kteří jsou na naše výrobky hrdí a rádi je
prezentují jako „náš poctivý dobrý jogurt ze Stříbra“. Pravidelně a rádi vždy
vyhovíme žádostem o sponzorské dary
formou výrobků na akce, které pořádají hasiči, rybáři, učitelé, studenti a město
Stříbro. Podporujeme i sportovce - atlety,
horolezce, cyklisty apod. Rovněž pořadatelé dětských letních táborů u nás žádají
o sponzorské dary formou poskytnutí našich výrobků pravidelně. Dlouhodobě pak
spolupracujeme i se střediskem Víteček
z Černošína a pěstounskou péčí z Chebu.
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Podle vašich webových stránek zpracováváte zhruba 50 tisíc litrů kravského
mléka denně. K jak velkým mlékárnám
se s tímto objemem v tuzemsku řadíte?
V České republice je jen málo mlékáren,
které by se s námi mohly výrobním portfoliem porovnávat, a to z toho důvodu,
že většina mlékáren nezpracovává syrové
mléko pouze do jogurtů a zakysaných výrobků, ale vyrábí rovněž i další mléčné výrobky (např. UHT a čerstvé mléko, máslo,
kefíry, podmáslí, tvaroh apod.). Z tohoto
důvodu je velmi těžké na tuto otázku jednoznačně odpovědět. Zcela určitě máme
významný podíl na trhu s jogurty.
Čas od času v médiích rezonuje téma
výkupních cen mléka. Je vaším úkolem
jako jednatelky také vést podobná jednání se zemědělci?
S našimi dodavateli mléka se zcela určitě potkávám a pravidelně s nimi jednám
nejen já, ale i naše pracovnice v nákupu
mléka. V rámci našeho koncernu využíváme svého konzultujícího pracovníka, který se zabývá výkupem mléka v rámci celé
naší skupiny v celé ČR. Ten sleduje vývoj
cen mléka v České republice, Rakousku
a Německu, a následně s námi projednává
měsíční úpravy nákupních cen s jednotlivými dodavateli. Výkupní cenu samozřejmě ovlivňuje i dodávaný objem a složky
(bílkovina, tuk). Bohužel jsme v lokalitě,
kde cenu syrového mléka výrazně ovlivňuje i skutečnost, že někteří čeští zemědělci prodávají svou mléčnou produkci
do blízkých německých mlékáren. Někdy
je velmi těžké německým cenám konkurovat, ale přesto se nám daří najít se zemědělci kompromis, protože si vzájemně
ceníme dlouhodobé spolupráce a oni vědí,
že jsme pro ně i v budoucnosti zárukou
toho, že budou mít u nás odbyt pro své
mléko. V současné době máme cca 25 stálých dodavatelů syrového kravského mléka z okruhu 80 km.
Kam by se měla podle vašeho názoru
stříbrská mlékárna rozvíjet? Držet se
osvědčených produktů a kvality, nebo
zavádět nové výrobky, například sýry,
másla atp.?

Vzhledem ke skutečnosti, že výroba tvarohu, mléka, másla, kefíru, podmáslí, sýrů
(balkán, jadel) byla technologicky již zastaralá, došlo již předchozími vlastníky
k jejímu ukončení. Mlékárna se tak
od roku 2001 soustředila již jednoznačně
pouze směrem vyrábět mléčné zakysané
výrobky. V současnosti se zaměřujeme
na modernizaci stávajících technologií.
Zároveň mlékárnu dovybavujeme novým
strojním a technologickým zařízením.
Pořizujeme nové plničky, kartonovací
a etiketovací zařízení, výrobní tanky, homogenizátory apod. Vyšší objem výroby
si vyžádal i stavební úpravy v mlékárně.
V roce 2017 jsme realizovali přístavbu
nové chladírenské haly a v letošním roce
bychom rádi zahájili i přístavbu skladové
haly na obalový materiál. Jdeme i cestou
robotizace. Pořídili jsme si v loňském roce
robota „na míru“ od plzeňské společnosti,
který umí mixovat výrobky. Robotizace je
vzhledem k neustálému nedostatku pracovních sil pro nás stále aktuální téma, ale
bohužel jsme omezeni velikostí výrobního prostoru. Velmi rádi bychom v příštím
roce zahájili přestavbu podnikové prodejny, která by nabízela nejen výrobky z naší
produkce, ale rádi bychom občanům Stříbra nabídli i produkty z našich sesterských
závodů.
Asi každé průmyslové odvětví má své
trendy. Mezi auty jsou to elektromobily,
jinde jsou to moderní materiály. Pozorujete nějaké trendy v mlékárenství?
Velice často se stále více setkáváme s požadavky našich odběratelů na snížení přidaného cukru do výrobků a způsobu jejich
balení. Apelují na nás, aby bylo použito
co nejvíce materiálů, které jsou šetrnější k životnímu prostředí. Dochází proto
k odklonu od lakovaných kartonů k ofsetovým tiskům. Vnímáme rovněž, že je
velmi oblíbené zavádění takzvaných letních a zimních edic výrobků, které reagují
na sezónní trendy. Rovněž exotické příchutě jogurtů jsou stále více oblíbené.
Děkuji za rozhovor.
David Blažek
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STŘÍPKY HISTORIE
Již jen vzpomínky
V nedávných dnech jsem byl několikrát
dotázán, je-li fotograficky zdokumentována podoba hlavní brány tzv. „Nových kasáren“. V měsíci červenci (pravděpodobně
18. 7. 2020) totiž zmíněný objekt odešel
do říše vzpomínek. Protože mezi občanstvem kolovala zvěst (a do jisté míry odrážející i většinový názor), podle které
kasárenská brána bude pietně zachována,
nestala se proto předmětem mimořádného zájmu fotografů - dokumentaristů. Jak
však skutečnost ukázala, názor byl spíše
jenom přáním. Prostě - přijel buldozer...
a drc - z hromady suti se jen zaprášilo.
Zmizel tak symbol dělící čáry mezi světem
civilistů a uzavřenou komunitou podléhající vojenské kázni a předpisům (viz obr. 1
a 2 z 11. 6. 2005). Zmizely i pamětní desky
- jedna připomínající zde dislokovaný vojenský útvar (na levém sloupu - viz obr. 3),
druhá (na pravém sloupu, viz obr. 4) vyjadřující úctu k příslušníkům PTP útvarů,
kteří zdejší kasárna vybudovali, jejíž text
zněl: //V upomínku na roky 1950 - 1954,

kdy zdejší kasárna a sídliště spoluvytvářeli
„politicky nespolehliví vojáci - pétépáci“ 52 PTP - Pomocného technického praporu. Věnuje město Stříbro//.

Neinformovaný návštěvník Stříbra by
tak nepoznal, že naše město bylo téměř
po sto let městem posádkovým. Jen zasvěcený průvodce by mohl případného
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zájemce provést po stopách poměrně nedávného pobytu armády v místě. Oficiálně byla činnost místního útvaru ukončena
k poslednímu dni roku 2005, čímž Stříbro po 99 letech přestalo být posádkovým
městem. Většinu bývalých kasárenských
objektů poté, pod dojmem velkolepých
příštích projektů, čekala demolice. Dokonce byly v areálu v místech plánovaných komunikací osazeny cedule s pojmenováním zamýšlených ulic. Své identity se
tak dočkala ulice Forstova, Vodárenská,
U Věže, Březová, Milíkovská, Průmyslová.
I názvy ulic mohou vypovídat cosi
o historii daného místa. V tomto směru
by takové připomenutí asi bylo i namístě. Alespoň jedna ze zamýšlených ulic by
možná mohla být toho příkladem. Proponovaný název „Předměstí Františka Palackého“ vypovídá o naší úctě k významnému národnímu buditeli. Kdo ale netuší, že
v tomto případě by snad měla zafungovat
vazba na, v těchto místech kdysi dislokovaný, 57. Motostřelecký pluk Františka
Palackého (potažmo i několika dalších
útvarů ve Stříbře) - tomu zmíněné pojmenování minulost našeho města nijak
nepřipomene.
Když už i ta brána padla, snad by jedna
z budoucích komunikací v dané lokalitě
mohla alespoň svým názvem připomínat tuto stránku nedávného života města
Stříbra. Když nic jiného, tak třeba jenom
jako uznání tisícům mladých mužů, kteří za touto branou nedobrovolně strávili
část svého života - nehledě na početný
sbor vojáků z povolání, doplněný sekcí
civilních zaměstnanců.. Například Plzeň si své Pětatřicátníky hýčká dodnes,
k armádním tradicím se místopisnými

obr. 4

názvy hlásí i četné jiné obce u nás i v zahraničí. Vždyť přítomnost armády byla
úzce spjata i se životem našeho města.
Od společenských či sportovních akcí,
přes odpracované brigádnické hodiny či
výpomoc technikou … a konečně neopo-

minutelný je i příspěvek místní posádky
k zvýšení pestrosti genofondu místní populace, a tím i k obsazenosti jeslí, školek a
dalších navazujících institucí.
František Samec, prosinec 2020

Přejeme vám
veselé Vánoce a šťastný
nový rok 2021.
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SPOLKOVÝ ŽIVOT
Koroňák řádí, Divoch neřádí … :-(

Divoch proto s lítostí oznamuje, že ruší
veškeré své aktivity do konce roku 2020,
tj. Čerty a mikuláše 5. 12., veškeré Mikulášské besídky a Oživený Betlém 18. 12.
Těšíme se na vás, věrné divačky a diváky,
jakož i na všechny příznivce v lepších časech roku příštího.
Třeba na premiéře nově studovaného kusu
Postýlky (snad) ...
Jsme s vámi, buďte s námi a opatrujte se !
Váš Divoch

Ve Stříbře pomáhá 31 Dobrých andělů

Rádi bychom vám touto cestou velmi
poděkovali za projevenou důvěru a pomoc,
kterou jste v tomto roce poskytli rodinám s dětmi,
jež se vlivem vážné nemoci dostaly do těžké situace.
Velmi si toho vážíme!
Přejeme vám pevné zdraví a příjemné prožití nadcházejících svátků.
Šárka Procházková, ředitelka nadace Dobrý anděl
Chcete-li i vy pomoci rodinám, do jejichž osudu zasáhla vážná nemoc, stačí
se stát Dobrým andělem. Zaregistrujte se na www.dobryandel.cz a zvolte libovolnou výši příspěvku. Váš finanční dar umožní těmto rodinám snadněji zvládat
těžkou situaci. Navíc jako Dobrý anděl vidíte konkrétní příběhy rodin, kterým
pomáháte, a kterým jsou vaše příspěvky odesílány do posledního haléře.
							Děkujeme!
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Přání do schránky
V době nouzového stavu, kdy není
možné se setkávat, je mnoho lidí kvůli této
izolaci nešťastných.
Nemohou vidět své blízké a věnovat se
obvyklým aktivitám. Toto platí bez rozdílu věku.
Díky aktivitě Jany Miltové (Bezpečnostnímu dobrovolníku města Stříbra)
vzniklo více než 100 ručně psaných a malovaných přání. Na přáních jsou vyobraze-

ni andělé, kteří mají obdarovaným přinést
sílu, naději a víru.
Tato přání díky pomoci Svazu tělesně
postižených Stříbro, zaměstnancům Domova seniorů Třešńová a zaměstnancům
denního stacionáře sv. Pavla našla své
schránky.
Děkuji za podporu panu místostarostovi Karlu Lukešovi, který nás v našem
konání podpořil.

Jana Miltová nám všem ukázala, jak
stačí málo ... OBRÁZEK, PÁR MILÝCH
SLOV, VÝSTŘIŽEK Z NOVIN.
Po cestě do obchodu, nebo do práce
všichni potkáváme mnoho prázdných
schránek. Za každou schránkou se skrývá
opuštěný člověk.
Jiřina Hrubá
členka výboru STP Stříbro

Z NAŠICH ŠKOL A ŠKOLIČEK
Co se děje u nás ve školce …
Naše mateřská škola funguje i v této
epidemicky nepříznivé době a jsme tomu
rády.
První dva měsíce školního roku byly
adaptační, děti si zvykaly na režim školky,
na kamarády, na paní učitelky …
Poznaly prostředí MŠ, stanovily si pravidla ve třídách, naučily se nové hry, říkadla a písničky, tvořily, malovaly, poslouchaly pohádky a prožily krásné podzimní
dny venku.
V listopadu jsme sice neměli zcela naplněné třídy, ale díky rodičům, kteří v té
době školku pro své děti nutně nepotřebovali, jsme snížili počet kontaktů v šatnách
naší MŠ, a snad i přispěli ke zpomalení
šíření nákazy. Děkujeme těmto rodičům
za pochopení a pomoc.
Paní učitelky pro děti s povinným
předškolním vzděláváním, které byly
doma, připravily distanční výuku. Rodiče
velmi pěkně spolupracovali a využili při
vzdělávání doma i naši „školku na dálku“
na webu MŠ.
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Ve školce jsme všichni měli při nižším
počtu dětí možnost individuálně se dětem
věnovat. A nelenili jsme … Tvořili jsme,
zpívali, četli si a povídali. Připomněli jsme
si svátek „Svatého Martina“. Letos bez průvodu městem, ale děti si příběh sv. Martina
a činnosti s ním spojené prožily v mnohých třídách školky.

Pomalu se těšíme na adventní čas
a hlavně na mikuláše s čerty. A potom
možná přijde i Ježíšek …
Snad i provoz v naší školce bude již plnohodnotný, a proto nám i Vám přejeme, ať
ve zdraví přečkáme toto nelehké období
a brzy se setkáme při nějaké pěkné, celoškolkové akci.

Rády bychom touto cestou také poděkovaly panu řediteli Peteříkovi ze ZŠ
Mánesova za personální pomoc v době
nemoci našich zaměstnanců.
Za MŠ Stříbro
Věra Cikánová, Martina Hrábková

Jakou roli hrají asistenti pedagoga během distanční výuky
Na Základní škole Stříbro, Gagarinova
1039, příspěvková organizace jsou asistenti pedagoga v době distanční výuky
denně přítomni ve škole. Většina asistentek pedagoga je během uzavření školy
v kontaktu s pedagogickými pracovníky.
Činnosti, které asistenti v době nouzového stavu a uzavření školy vykonávají, jsou
různorodé. Jedná se o intenzivní podporu
dětí nejen v on-line prostoru, ale nejvíce o
podporu dětí, které jsou off-line.
Po dohodě s vyučujícími může asistent
pedagoga pomoci s distribucí výukových
materiálů žákům, kteří v domácím prostředí nemají přístup na internet (učitelem
zadané materiály asistent vytiskne a předá
žákům). Významnou roli sehrávají asis-
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tenti pedagoga při samotné komunikaci
s žákem a pomoci s řešením zadaných
úkolů. Pro některé děti je problematické
se v on-line prostředí zorientovat a připojit se plnohodnotně k distanční výuce.
Proto se spolupráce asistentů s rodinou
ukazuje jako klíčová. Rodiče žáků mohou
asistenty kontaktovat telefonicky, nebo
napsat e-mail na školní e-mailové adresy.
Všichni pracovníci školy doufají v brzký návrat všech dětí k prezenční výuce.
Na žáky se těší a přejí pevné zdraví
při zvládnutí této nelehké situace.
					
		
Asistentky pedagoga
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ZŠ Stříbro - Gagarinova
Sotva začal nový školní rok, už se potýkáme s dalšími nepříjemnostmi.
Na základě rozhodnutí vlády ČR,
došlo od středy 14. 10. 2020 k uzavření škol.
Co to znamená pro nás?

Všichni doufáme a těšíme se, že tato
doba brzy pomine a školní rok bude

pokračovat tak, jak má.
Vychovatelky ZŠ Stříbro, Gagarinova

Provoz školní družiny se rázem změnil.
Ustal ruch na pěti odděleních a zůstalo
v provozu pouze jedno. Navštěvují ho děti
zaměstnanců IZS, ale i ostatních profesí.
Dopoledne se věnujeme s dětmi zadaným školním úkolům, poté už si děti hrají
podle své chuti a nálady.
Čas ale trávíme i venku. Buď procházkou po okolí, nebo hraním her na školním
hřišti.
Velkým zpestřením byla pro děti
i výtvarná soutěž NEBOJSA - malování
obrázků na téma covid, IZS.
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Dovedou Klokani skákat on-line?
Ti z Mánesky rozhodně ano.
Mezinárodní soutěž Matematický klokan vznikla přibližně v roce 1980 v Austrálii a od roku 1991 se rozšířila do Evropy, kde se jí dnes účastní již více než dva
miliony žáků a studentů z 30 zemí našeho
kontinentu sdružených v asociaci Klokan
bez hranic. Také žáci ZŠ ze Stříbra, Mánesovy ulice se soutěže pravidelně účastní.
Letošní soutěž však měla kvůli koronavirové pandemii trochu odlišnou podobu.
Musela totiž, stejně jako veškeré vyučování v současné době, proběhnout on line.

V pátek 13. listopadu ve 12 hodin se
žákům na 75 minut objevilo zadání v systému Microsoft Teams a zájemci o matematiku se doma u svých počítačů nebo
telefonů pustili do práce. Museli 18 nebo
24 matematických úloh (podle kategorie)
nejen vyřešit, ale také v časovém limitu
odeslat v systému vyučujícím matematiky.
Celkem ve čtyřech kategoriích uspělo
29 chlapců a děvčat. Nejlepšími Cvrčky
z Mánesky jsou Justýna Trávníčková
ze 3. A, Anička Miltová z 3. B a Jan Bezděk
z 3. B. Nejlepšími Klokánky jsou František

Buba z 5. B, Lukáš Loukota z 5. A a Roman
Tuka z 6. B. V kategorii Benjamín nejdále doskočili žáci 8. A, Jan Brabec, Zdeněk
Fišer a Kamila Šnajdrová a v kategorii Kadet zvítězil jediný odvážný účastník Jan
Karlík z 9.A. Všichni úspěšní řešitelé si
zaslouží velkou pochvalu, protože ovládají
nejen matematiku, ale i výpočetní techniku.
Mgr. Alena Kadlecová

HONEYCARE - vše pro Vás a naši planetu
Jsme nová studentská firma 3. ročníku
obchodní akademie, jež je součástí stříbrského gymnázia. Firma HONEYCARE
přináší kosmetické produkty ze včelího
vosku, který nás spojuje s nejčistší přírodou. Je spojením nekompromisní kvality,
bylinek s léčivými účinky a receptur prověřených časem. Naším záměrem je podpora lokálních včelařů a vzbuzení zájmu
společnosti o ekologii a přírodní kosmetiku. Všechny ingredience použité v našich
produktech jsou šetrné k přírodě.
Prioritou u nás v HONEYCARE je
totiž péče o pokožku v souladu s přírodou,
ze které se snažíme čerpat to nejlepší.
Abychom pomohli zmenšit ekologickou
stopu, balíme naše produkty do znovupoužitelných či lehce rozložitelných
obalů. Pro Vaši pleť jsme vyvinuli přírodní pleťový krém, řasenku bez chemických
přísad a balzám na rty pro nastávající
zimní období.
Pokud jsme Vás zaujali, nezapomeňte
navštívit náš facebook a instagram, kde
naleznete odkaz na e-shop a dozvíte se
nejnovější informace.
Vaše HONEYCARE

Radostné Vánoce,
hodně štěstí, zdraví, radosti a úspěchů
v roce 2021
přejí
všem rodičům, žákům, přátelům a příznivcům
pracovníci
Základní umělecké školy Stříbro.
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VZPOMÍNKA
Dne 22. 12. 2020 uplyne
23 let od tragického úmrtí paní

Jany Vydrové - Hálové.
S láskou a bolestí
v srdci vzpomínají
rodiče
a bratr s rodinou.
Knihovnice doporučují - Audioknihy
Součástí knihovního fondu naší
knihovny jsou od minulého roku i zvukové dokumenty - audioknihy.
Audiokniha je zvukový záznam díla,
tištěné knihy, který je zaznamenán a uložen na zvukových nosičích, v naší knihovně na audio CD a MP3. Audioknihy jsou
většinou načteny známými herci s příjemnými hlasy, děj je podkreslen doprovodnou hudbou.
Audioknihy umožňují přehrání mluveného slova lidem se zrakovým postiže-

ním, malým dětem, které ještě neumí číst,
žákům a čtenářům, kteří mají se čtením
potíže, ale i všem ostatním milovníkům
knih.
Kupujeme nejnovější tituly z nabídky
na trhu, postupně doplňujeme do fondu
audioknihy ze seznamů doporučené četby
stříbrských základních a středních škol.
Víme, že naši čtenáři audioknihy poslouchají a využívají tak čas strávený
v autě i jiných dopravních prostředcích
cestou do práce a z práce, při sportová-

ní, úklidu, žehlení či pletení. Poslechem
audioknih si zpříjemňují večery, chvilky
s kávou. Nechte se inspirovat.
Jaká je nabídka audioknih v naší
knihovně, můžete zjistit na našich stránkách: www.knihovna-stribro.cz. Vyberte
si, přijďte a zkuste „takové jiné čtení“.
(www.knihovna-stribro.cz - Katalog - Pokročilé vyhledávání - Klíčová slova - audioknihy - Hledat)
Vaše knihovnice

Řádková inzerce
Vdova hledá hodného a milého pána se smyslem pro humor i do společnosti. Zájemci volejte na telefon 723 438 207.
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PODĚKOVÁNÍ
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem našim zaměstnancům,
kteří se podílí na rozjezdu a stabilizaci našeho nového závodu
na výrobu hliníkových plechovek ve Stříbře.
Vaší práce si velice vážíme a jsme si vědomi toho,
že úspěch naší firmy stojí právě na Vás.
Zároveň Vám i Vašim blízkým chceme popřát
šťastné a veselé prožití vánočních svátků,
pevné zdraví a mnoho osobních i pracovních úspěchů.
Ať spokojenost a štěstí Vás provází po celý rok 2021.

DĚKUJEME VÁM
DZIĘKUJEMY PAŃSTWU
THANK YOU
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OHLÉDNUTÍ ZA VÝROBOU
V ROCE 2020
Náš nový závod ve Stříbře se otevřel ke konci května letošního roku a od té doby naše linka
vyprodukovala miliony plechovek (v průměru 60 mil. za měsíc) pro celou řadu českých i zahraničních zákazníků, a to zhruba ve čtyřech stovkách barevných potisků. Historicky první paleta
s plechovkami spatřila světlo světa v první polovině června a od té doby se dá říci, že se nezastavila
ani na zlomek vteřiny. Od tohoto okamžiku nabírá na své síle a v tuto chvíli je produkce plechovek
takřka na své maximální výrobní kapacitě. Naše linka je schopna vyrobit plechovky pro český i mezinárodní trh, a to díky nejmodernějším technologiím a strojům, které v závodě máme.
Náš největší tuzemský zákazník je pivovar Plzeňský Prazdroj. Sortiment plechovek této společnosti je opravdu široký a my máme tu čest vyrábět plechovky pro většinu z nich. Tradiční vlajkovou
lodí je plechovka v zeleném designu s názvem Pilsner Urquelle, dále celá řada plechovek se značkou Gambrinus, Kozel a z rodiny nealkoholických piv vyrábíme bílo-modré plechovky Birell a dále
plechovky pro ovocná piva a pivní nápoje se stejným názvem.

Obliba plechovek u nás i v celém světě stále roste. Za posledních deset let vzrostla poptávka
po plechovkách až o 200 %. Bohužel v České republice se zpět do oběhu vrátí jen malá část. Třídění a recyklace je v poměru se spotřebou na nízké úrovni a někteří Češi ani nevědí, kam použitou
plechovku vyhodit.
Pro tyto účely jsou určené šedé popelnice s označením „kovové obaly“. I přesto, že koncem roku 2019
bylo v České republice asi 24 tisíc nádob na sběr
kovů, letos se jejich počet zvýšil podle předběžných
odhadů na 41 tisíc. Bohužel jich stále není dostatek.
Společnost Canpack se proto rozhodla podpořit místní komunitu a diskutovat s vedením města o dalších
možných místech pro sběr a následnou recyklaci
plechovek.

placená inzerce
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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

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

RD (chalupa) Olešovice

RD (chalupa) Holostřevy

Rodinný dům Prostiboř

Rodinný dům Vranov u Stř.

Cihlový byt 3+KK Vejprnice

Byt 2+KK Plzeň, Božkovská

Cihl. byt 1+1 Plzeň, Lipová

RD Plzeň - Božkov

Býv. prodejna Velké Dvorce

3+1+L+G Stříbro, Mánesova

Byty 2+1 Stříbro, Plzeňská

St. pozemek Stříbro, Plzeňs.

Cena: 2.990.000,- Kč Cena: 2.990.000,- Kč Cena: 1.590.000,- Kč Cena: 1.990.000,- Kč

Cena: 3.990.000,- Kč Cena: 3.150.000,- Kč Cena: 1.840.000,- Kč Cena: 8.290.000,- Kč

Cena: 525.000,- Kč

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

Cena: 390,- Kč/m2

St. parcely Bělá nad Radbuz.

Cena na webu RK

St. parcely Kamenný Újezd

Cena na webu RK

Kompletní nabídku nemovitostí najdete na www.harvilla.cz
22
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SOUHRN AKCÍ NA PROSINEC 2020
DOJDE-LI KE ZRUŠENÍ NOUZOVÉHO STAVU,
BUDEME VÁS INFORMOVAT NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH O KONÁNÍ PŘÍPADNÝCH AKCÍ.
Děkujeme za pochopení.

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

650 Kč/prm

Palivové dřevo štípané, rovnané - smrk, borovice 			

800 Kč/prm

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

500 Kč/prm

Rovnané dřevo 2 - metrovky 						

280 Kč/prm

KONTAKT: 374 622 504
Uzávěrka dalšího čísla je 15. 12. 2020
Příspěvky zasílejte na zpravodaj.stribro@seznam.cz
Omlouváme se těm, jejichž příspěvky se už do zpravodaje nevešly, není možné všechny zařadit.

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