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Opožděné městské slavnosti
V sobotu 11. září se na stříbrském
náměstí konaly v rámci tradičních Dnů
evropského dědictví tzv. Opožděné městské slavnosti. Ty klasické, které ve Stříbře připravujeme vždy druhý červnový
víkend, nám v letošním roce znemožnil
covid, a tak se město rozhodlo pro zářijovou náhradu. Od ranních hodin mohli lidé navštěvovat otevřené památky
po celém městě, užít si v muzeu doprovodný program nebo si prohlédnout výstavu chovatelů. Odpoledne zase zahrála
před ZUŠkou Zlatíčka ze Stříbra.
pokračování na str. 23
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MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dovoluji si Vás pozdravit na začátku nového ročního období a seznámit Vás s událostmi, které již proběhly, nebo se teprve
odehrají a které jsou, dle mého názoru,
důležité pro chod města a pro občany.
1. září začal nový školní rok. Všechna naše
školská zařízení, jak základní, tak mateřské školy, jsou připravena na plnou výuku.
Přivítali jsme nové žáky. Formu uvítání si
zvolili ředitelé škol dle svého přesvědčení
a dle možností školy. Doufám, že se našim novým prvňáčkům, a nejen jim, bude
dobře dařit, a rodičům i učitelům přeji
hodně psychické pohody, aby toto období úspěšně zvládli, i když bohužel zatím
i ve světle některých epidemiologických
nařízení. Chci věřit, že i když se nám situace trochu zhorší, nedojde k další etapě
distančního studia.
Svoji činnost zahájila také ZUŠ, která se
přes loňský propad v počtu žáků znovu
těší velkému zájmu ze strany rodičů i mladých umělců. DDM též brzy otevře své
dveře našim dětem, které využívají jeho
prostory v rámci svých volnočasových
aktivit. Pro letošní rok opětovně připravil velkou nabídku kroužků, ze kterých si
určitě každý vybere. V souvislosti se
stavebními úpravami objektu dojde
k částečnému omezení výuky v některých
učebnách. Vše by mělo být v pořádku
od termínu 15. října. Bohužel, při realizaci
díla, kdy vzniknou nové učebny v podkroví, došlo po odkrytí stropních konstrukcí k nálezu, který jsme nechali odborně
posoudit a výsledkem je zjištění značného napadení dřevomorkou a dalšími
dřevokazy. Museli jsme následně nechat
demontovat stropní konstrukce nad III.
NP a provést částečnou výměnu stropních
trámů a podhledů. Tento zásah má významný vliv na termín dokončení stavby
a zároveň i na městské finance. Město zaplatí cca 1,5 mil. Kč ve vícepracích. Jsme
přesvědčeni, že v rámci již prováděného
díla za cca 17 mil. Kč je toto naprosto nezbytné opatření. Na konci měsíce února
příštího roku by již měly děti mít možnost
nové prostory užívat.
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Též se dokončila obnova kotelny v ZŠ Gagarinova za cca 3 mil. Kč. Topná sezóna
již bude s novými kondenzačními kotly.
Věříme v podstatnou úsporu plynu a jsme
rádi, že jsme stávající tepelný zdroj mohli
nahradit novým, ekologičtějším. Jinak nás
v ZŠ Gagarinova čekají další velké zásahy
související zejména s výměnou stávajících
dožívajících rozvodů vody a topení.
Předpokládali jsme, že 11. září, v Den evropského kulturního dědictví, bude pro
veřejnost slavnostně otevřena nová venkovní scéna u ZUŠ. Bohužel, byli jsme
nuceni prodloužit termín dokončení díla
do 30. září, protože na stavbě se muselo
provádět mnoho nových prací souvisejících s nálezem historických sklepů a statického zajištění hradeb. Určitě se najde
vhodná příležitost po dokončení stavby,
samozřejmě doprovázená nějakým kulturním pořadem, kdy tam bude moci být přítomna veřejnost. Ve stejný den probíhaly
ve městě „Opožděné městské slavnosti“,
i když bohužel již podruhé mimo standardní červnový termín. Byl jsem přesto
moc rád, že jsme se všichni mohli po roce
zase sejít na našem náměstí, setkat se
s přáteli a užít si příjemný den, který pro
nás připravili pracovníci Městského kulturního střediska, Městského muzea, ZUŠ
a na kterém se podílely i městské spolky.
Všem bych chtěl poděkovat za odvedenou

práci a podporu a jsem přesvědčen, že se
celý den vydařil, a přálo nám i počasí.
Musím též poděkovat našim dobrovolným hasičům, kteří v mezidobí připravili
a realizovali několik soutěží.
Dne 14. 9. 2021 oslavil 99. narozeniny
v úžasné kondici, a to nejen fyzické, ale
i mentální, nejstarší občan města Stříbra,
pan Miroslav Nový. Musím se přiznat, že
tento pán mě doslova nabil energií a životním optimismem. Přeji mu do dalších
mnoha let hodně štěstí, zdraví a skvělých
přátel. Už se těším na setkání v příštím
roce.
31. 8. byla přesně na den převzata dokončená infrastruktura v lokalitě Za Sta-

Foto J. Nezbeda
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dionem. To znamená, že město dodrželo
svůj závazek umožnit stavebníkům vstup
a výstavbu v lokalitě od termínu 1. 9. 2021.
Zastupitelstvo též stavebníkům odsouhlasilo možné prodloužení výstavby RD
ze 3 na 4 roky. Důvodem je covid-19, který přinesl mnoho změn a vlivů do dodavatelsko-odběratelských vztahů. Město si zároveň zajistilo kompletní výměnu obrusné
vrstvy asfaltu v roce 2026. Vše je pojištěno
bankovní zárukou ve výši 4,4 mil. Kč, kterou ve prospěch města musely zajistit dodavatelské firmy.
Již se také uskutečnila přejímka komunikací v našem lesoparku v rámci akce
propojení náměstí k TJ Baník Stříbro. Je
to další etapa úprav parku, která navazuje na nově vybudovanou Svatováclavskou
lávku. Do konce listopadu má probíhat
ještě výsadba a úprava zeleně. Již nyní je
možnost prostor využívat. Brzy zde budou
osazeny kamery, které budou v celé lokalitě chránit Vaši bezpečnost a střežit dílo
před vandaly.
Jistě jste si někteří z Vás všimli již částečně
odkryté nové fasády na městské poliklinice. Mně se moc líbí. S firmou je zatím velice dobrá komunikace. Uvidíme, jaké bude
finále. Probíhá též rekonstrukce schodů
z ul. Jiřího z Poděbrad do ul. Plzeňská, a též

oprava hradeb pod ZUŠ. Oboje provádějí
místní firmy v bezvadné kvalitě. Škoda, že
nám zákon neumožňuje zvýhodnit místní podnikatele. Mělo by to spoustu výhod
i pro nás, zadavatele. Věděli bychom,
s kým jdeme dělat, co můžeme očekávat,
výhody při reklamacích, ale to nejdůležitější - místní se vždy snaží udělat lepší
práci. Nechtějí si doma udělat ostudu.
Bohužel, musíme soutěžit v podstatě
jenom nejnižší cenu, byť si nastavíme
i další parametry. Jsme donuceni tak dělat,
i s kým nechceme. Výsledky jsou, i přes
naši maximální péči, někdy bohužel tristní. Z menších akcí se dokončuje obnova
vstupních vrat do radnice, či schodiště
na kůr kostela Nanebevzetí Panny Marie.
Připravujeme mnoho dalších projektů,
které budou postoupeny Zastupitelstvu
města Stříbra ke schválení v rámci rozpočtu.
V oblasti zajištění bezpečnosti a pořádku
ve městě se zabýváme otázkou, jak posílit v některých dnech dohled a prevenci
v některých lokalitách. Příslušníci MP
a Policie ČR nám k pokrytí všech negativních jevů bohužel nestačí. Oslovili jsme
bezpečnostní agentury a snažíme se vyjednávat možnou výpomoc. Nyní jsme
na začátku jednání. Uvidíme.

Na posledním zasedání zastupitelstva složil slib nový zastupitel města, pan Matěj
Brzica, který nahradil odstupujícího kolegu pana Romana Hnojského, předsedu
Výboru pro místní části a člena Finančního výboru Zastupitelstva města Stříbra.
Romanovi moc děkuji za odvedenou práci
pro spoluobčany a město a vítám našeho
nejmladšího kolegu do našich řad s přáním všeho nejlepšího.
Před námi je nyní důležitý úkol - připravit
rozpočet města na příští rok. Pokud byste
měli jakýkoli nápad, který by Vám zpříjemnil život ve městě, prosím neváhejte
a oslovte mě. Ne vše se sice dá udělat
hned, ale třeba jednou … Moc děkuji
za spolupráci.
Vážení, na samotný závěr si Vám dovolím
připomenout jednu zásadní věc - a to jsou
říjnové volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR (8. a 9. října 2021). Využijte svého nezadatelného práva vyjádřit se
u voleb. Směřujte zemi dle Vašeho uvážení. Přijďte k volbám.
S přáním klidných dnů
Martin Záhoř

POZOR!!! Konečná splatnost místního poplatku za komunální odpad za rok
2021 se blíží - nezapomeňte zaplatit včas, nejdéle do 31.10. 2021!!!
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů
Tento místní poplatek je vybírán v souladu s OZV Města Stříbra. Poplatníkem je
každá fyzická osoba, která je v obci přihlášená, nebo osoba, vlastnící stavbu určenou k individuální rekreaci, pokud není
v uvedené stavbě hlášena k pobytu žádná
fyzická osoba. Od 1. 1. 2013 je poplatníkem též majitel rodinného domu nebo
bytu, kde není hlášena žádná osoba k pobytu. Od tohoto roku nově platí i cizinci
s přechodným i dlouhodobým pobytem.
Dle OZV jsou povinny tyto osoby do 15
dnů od vzniku nebo zániku poplatkové
povinnosti ohlásit správci poplatku tuto

skutečnost. Poplatek pro letošní rok činí
700 Kč na osobu s trvalým, přechodným nebo dlouhodobým pobytem. Též
za prázdné byty a RD činí částka 700 Kč.
Pro rekreační stavby činí roční poplatek 400 Kč. Studující, kteří jsou přes týden ubytováni mimo Stříbro, mají nárok
na slevu 350 Kč za rok, pokud doloží potvrzení o studiu a ubytování. Ubytování se
nemusí dokládat, pokud studuje v místě
vzdáleném více jak 60 km. Občan, který
nedoloží nárok na úlevu nebo osvobození
od poplatku do 15 dnů od vzniku události,
nemá na toto snížení či osvobození nárok
zpětně.

v budově MěÚ Stříbro - radnice, dveře č. 1
u p. Musilové. Vybírá se pondělí a ve středu
- bezhotovostní úhradou ve prospěch účtu
MěÚ vedeného u ČSOB Stříbro, č. 112 595
803/0300. Variabilní symbol Vám oznámí p. Musilová na tel. 374 801 134 nebo
e-mailem musilova@mustribro.cz.
Při složení platby u peněžního ústavu prosím uvádějte jméno poplatníka jako doplňující údaj.
Poplatky nezaplacené do konečné
splatnosti - tj. do 31. 10. se navyšují
o 50%. Proto včas tento místní poplatek
uhraďte, ušetříte své finance.

Platby lze provádět:
- v hotovosti a nebo též bankovní kartou

Jaroslava Musilová
pracovnice FO - místní poplatky
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MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE
Vážení čtenáři, v minulém čísle jsem si
odskočili k jinému tématu, ale tentokrát
se opět vrátíme k zákonu číslo 251/2016
Sb., a podíváme se na §8 přestupky proti
majetku.
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku
tím, že úmyslně
a) způsobí škodu na cizím majetku
1. krádeží,
2. zpronevěrou,
3. podvodem, nebo
4. zničením nebo poškozením věci z takového majetku;
pokus tohoto přestupku je trestný,
b) neoprávněně užívá cizí majetek,
c) přisvojí si cizí věc nálezem nebo jinak
bez přivolení oprávněné osoby, nebo
d) ukryje, užívá nebo na sebe anebo
na jiného převede věc, která byla získána
přestupkem spáchaným jinou osobou,
nebo to, co za takovou věc bylo opatřeno.
Jak je vidět z předchozích řádků, §8 je
zaměřen na ochranu majetku osob, důle-

žité je vědět, že momentálně rozdíl mezi
přestupkem a trestným činem činí hranice
10 000 Kč. Ve chvíli, kdy je tato hranice
dosažena nebo překonána se již nejedná
o přestupek, ale o trestný čin. Výjimka je
zde pak v případě, kdy někdo neoprávněně užívá cizí vozidlo, i kdyby ho stávající majitel koupil za 1 Kč, bude na jeho
neoprávněné užití pohlíženo jako na trestný čin.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická
osoba se dopustí přestupku tím, že
a) způsobí škodu na cizím majetku
1. krádeží,
2. zpronevěrou,
3. podvodem, nebo
4. zničením nebo poškozením věci z takového majetku;
pokus tohoto přestupku je trestný,
b) neoprávněně užívá cizí majetek,
c) přisvojí si cizí věc nálezem nebo jinak
bez přivolení oprávněné osoby, nebo
d) ukryje, užívá nebo na sebe anebo

na jiného převede věc, která byla získána
přestupkem spáchaným jinou osobou,
nebo to, co za takovou věc bylo opatřeno.
U §8 jsou pak přestupky, kterých se může
dopustit právnická nebo podnikající
osoba, stejné jako přestupky, kterých se
dopustí osoba fyzická. Ještě zmíním, že
tyto přestupky se mohou vztahovat i na
osoby, které se označují jako: organizátor, návodce anebo pomocník a i na ně
se poté vztahují dané tresty. A poslední
informace na toto téma, pokud se jedná
o přestupek mezi osobami blízkými, lze
řízení zahájit jen v případě, kdy k tomu dá
svolení osoba přímo poškozená.
Toto je několik závěrečných informací
k §8 zák. 251/2016, zbylé paragrafy se zabývají převážně přestupky v podnikání.
I o těch se můžeme v některém dalším vydání zpravodaje zmínit .
Michal Záprt,
strážník Městské policie

Za P. Jiřím Hájkem
29. srpna 2021 odešel na věčnost
ve věku 86 let osobní arciděkan, dlouholetý farář ve Stříbře a kněz Diecéze plzeňské
P. Jiří Hájek.
Narodil se 22. dubna 1935 v Praze.
Na kněze byl vysvěcen 27. června 1965
v Litoměřicích. Jako novokněz sloužil
na Svaté Hoře u Příbrami, v letech 19661968 byl sekretářem arcibiskupa Františka
Tomáška, poté do roku 1986 působil jako
farář v Praze - Vršovicích, do roku 1990
byl administrátorem farnosti Ostrov nad
Ohří a v letech 1990 - 1992 působil ve farnosti Milín - Slivice. Od roku 1992 působil
jako farář ve Stříbře a okolních farnostech.
V každé své farnosti byl velmi aktivní
a vryl se do paměti nejen farníků, ale
i ostatních občanů. Na jedné straně se zapojoval do dění města, nechyběl při mnoha akcích a slavnostech, na straně druhé
se snažil zapojovat veřejnost do dění farnosti. Pořádal koncerty, setkání, organizoval poutě. Za zmínku stojí česko-německá pouť k obrazu Panny Marie Bolestné
ve Stříbře, kam zval biskupy, významné
kněze a teology z České republiky i ze
sousední Spolkové republiky Německo
a přední hudebníky. Sbíral jesličky a výsta-
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vy betlémů ho proslavily na mnoha místech doma i v zahraničí.
Spolupracoval s Farní charitou ve Stříbře, stál u zrodu Domova pro seniory sv.
Jana Pavla II.
Páter Hájek patřil mezi zakladatele
česko-německé partnerské smlouvy mezi
Stříbrem a Vohenstraussem a na této spolupráci do posledních chvil aktivně pracoval.
V katolickém tisku publikoval řadu statí a článků.
V roce 1994 patřil mezi zakládající členy Společnosti pro církevní právo, která
pracuje při Právnické fakultě Univerzity
Karlovy v Praze.
V roce 1999 se stal prvním šéfredaktorem Varhaníku, časopisu pro varhanní
praxi.
Byl nejen vynikajícím hudebníkem, ale
i velkým znalcem hudby. Obdivoval známé i méně známé skladby J. J. Ryby, měl
rád např. W. A. Mozarta, A. Dvořáka, ale
třeba i pochody J. Fučíka.
Pro mnoho lidí byl nejen farářem, knězem, zpovědníkem, přítelem, ale i velkým
učitelem.

Byl statné postavy a vždycky si stál
za svými názory.
Pohřební mše svatá, vedená Mons. Tomášem Holubem, biskupem plzeňským,
za přítomnosti asi čtyřiceti kněží a představitelů města Stříbra se konala v pátek
3. září 2021 v kostele Všech svatých
ve Stříbře.
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Za stříbrské a kladrubské farníky se
s ním rozloučil zástupce farních rad František Kratochvíl, za město Stříbro starosta
Martin Záhoř a za farnost Vohenstrauss
Michaela Wolfinger. Rozloučil se s ním
i zástupce farnosti z Vršovic a přátel z Prahy. Dopis řezenského biskupa Mons. Ru-

dolfa Voderholzera přečetl generální vikář
Diecéze plzeňské P. Jakub Holík. Závěrečná děkovná slova pronesl jeho nástupce
P. Miroslav Martiš. Poté bylo tělo zesnulého kněze převezeno do farnosti Vohenstrauss v Německu, kde se v sobotu 4. září
v kostele Neposkvrněného početí Panny

Marie konala pohřební mše svatá v německém jazyce, kterou sloužil Mons. Jan
Baxant, biskup litoměřický. Následně bylo
tělo na přání zesnulého uloženo do kněžské hrobky na místním hřbitově.
Čest jeho památce!
František Kratochvíl

Rozhovor s Veronikou Matulkovou, sportovkyní a trenérkou atletiky TJ Baník
Stříbro
„Svým svěřencům občas za odměnu něco upeču.“

Veroniko, jakou disciplínu máte v atletice nejraději?
Asi bych měla říct ty disciplíny, které dělám, což je trojskok a hod oštěpem. Nejraději mám ale skok do výšky, který jsem dělala dříve, když jsem byla stará jako moji
svěřenci.

do posledního roku své kariéry, jestli to
tak můžu říct. Ve 22 letech jsem získala
bronzovou medaili z Mistrovství republiky U23 v trojskoku. Ale v tom mladším
věku byl pro mne velký úspěch, když jsem
se nominovala na Olympiádu dětí a mládeže ČR, kam se teď snažím dostávat své
svěřence a jezdím sem jako trenér výpravy za Plzeňský kraj. Každý rok jsem také
pravidelně závodila na Mistrovství České
republiky od mládežnických kategorií až
po kategorii dospělých.
V jakém věku jste s atletikou začínala?
Jelikož jsem z atletické rodiny a prvním
trenérem byl můj táta, tak možná tak
v šesti letech. Ale atletika jako taková, to
asi až tak v deseti letech.
Kdy jste začala přemýšlet o tom, že byste
se chtěla věnovat i trénování?

A jaké máte největší úspěchy v trojskoku
a oštěpu?
Na největší úspěchy jsem čekala až

Já jsem o tom vlastně přemýšlet nezačala.
Táta je trenérem již řadu let a občas mě
požádal, jestli bych mu na trénink šla pomáhat. Měla jsem k dětem vždycky hodně
blízko. Počítala jsem s tím, že když bych
musela třeba kvůli zranění aktivní atletiky
nechat, tak bych u ní nějak ráda zůstala
dál. Před čtyřmi lety jsem se proto dala
na trénování.

Jaké je k tomu potřeba vzdělání?
Pokud chcete začít s nějakým pomáháním
při tréninku, tak k tomu asi stačí jen to, že
jste atletiku někdy dělal. Úplný laik nemůže přijít a začít učit základy atletiky. K plnohodnotnému trénování ale potřebujete
mít trenérské zkoušky. Když jsem začínala
já, tak nejnižší byla 3. třída, nyní existuje
i trenér atletické přípravky a trenér žactva.
Postupně pak můžete jít po letech praxe na 2. třídu, a pak na 1. třídu. Já mám
aktuálně trenérskou dvojku, kde už máte
konkrétní specializaci. Já se chtěla přihlásit na skoky, ale byla bohužel obsazená,
a tak jsem si dala zaměření žactvo.
Jak takový kurz vypadá?
Běžně trvá celý rok. Před dvěma lety byl
ale takový speciální projekt, kdy bylo možné získat kvalifikaci na základě týdenního
intenzivního kurzu v Praze na UK FTVS.
Školíte se například od bývalých atletů reprezentantů, kteří to někam dotáhli nebo
jsou to různí metodici na katedrách tělesné výchovy. To studium je jak teoretické,
tak i praktické. Důraz je hlavně na tělo,
co mu můžete dát, a co ne. Ale součástí je
i třeba doping, první pomoc a tak podobně. Na závěr pak musíte splnit teoretickou
a praktickou zkoušku.
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Je součástí toho kurzu i psychologie?
Určitě tam je. Hlavně jako motivace, práce
se svěřencem nebo řešení krizových situací.

fesionální sportovci nebudou a nechají
se zlákat jinými aktivitami?

Jak staré svěřence v současné době trénujete?

Samozřejmě, že ano. Ale o to víc si pak vážím takových, kteří ví, že profíci nebudou,
ale stále trénují a závodí.

Já konkrétně mám skupinu žactvo a dorost, což jsou ročníky 2004, 2005 a 2006.
Pak je tam pár mladších výjimek.

Mrzí vás, když se někomu několik let věnujete, vidíte v něm potenciál a on toho
pak nechá?

Jak těžké je vlastně děti a teenagery
ke sportu a tréninku dostat a motivovat?
Zejména v tom věku, které trénujete vy,
musí dost často ztrácet zájem o sport
a přecházejí k jiným zálibám.

Letos jsem to zažila poprvé a hned dvakrát
po sobě a samozřejmě, že mě to mrzelo.
Protože do těch lidí vkládáte spoustu úsilí
a chcete být víc než jen trenér. V každém
případě je ale důležité rozejít se v dobrém
a občas vzpomínat na společné úspěchy.

Máte pravdu. Ale když dojde do tohohle
věku, kdy už je u mě, tak počítám s tím,
že tu atletiku dělat chce a že to není jen
koníček. Jsou tam zásadní závody a motivace prostřednictvím úspěchů na závodech. Chcete mít úspěch, potřebujete mít
výkonnost, a tu získáte jen na tréninku. Já
se třeba vždycky motivovala díky neúspěchům.
Zásadními jsou při té motivaci také rodiče. Protože pokud je rodiče nepodporují
řekněme psychicky, ale i materiálně, tak
tam ten impulz prostě chybí.
A v neposlední řadě musí mít k těm dětem
trenér takový přístup, aby je i sám motivoval. Já sama pořád závodím a pro mé svěřence je výzva i to, že si s nimi zatrénuju
a oni se mě snaží porazit. Jsem schopná
jim ale i za dobrý výsledek upéct něco
dobrého (smích).
Není ten věk vašich svěřenců zrádný
i v tom, že někteří zjišťují, že z nich pro-
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Kdy by mělo dítě začít s atletikou?
Své dítě bych asi dala na atletiku od té
chvíle, kdy by na atletiku mohlo chodit,
takže zhruba od pěti let. Podle mého je
atletika základ pro zdravý pohyb. V tomhle věku je atletika jednou týdně, takže
to není nějaká zátěž.
Dá se už v tak útlém věku rozpoznat nějaký opravdový talent pro tento sport,
nebo konkrétní disciplínu?
V těch pěti letech můžete poznat nějaký
předpoklad správných pohybových dovedností. V tomhle věku je ale také možné podívat se na rodiče. Tam uvidíte, jaké
předpoklady může dítě mít v pozdějším
věku. Konkrétní vhodné disciplíny ale poznáte až kolem 10. nebo 11. roku.
Jak pracujete s rodiči svěřenců, kteří do
svých dětí vkládají hodně vysoké ambice
nebo na ně mají velké nároky?
Je pravda, že se s tím běžně setkávám. Sna-

žím se jim to někdy jako trenér vysvětlit,
že v tomhle věku není tento způsob tréninku zdravý a tak podobně. Hodně pomáhá, když pod mým vedením přichází
k vyšším výkonům a ten rodič pochopí, že
mám nějaké metody, které fungují.
Co vy si myslíte o vrcholovém profesionálním sportu?
Myslím si, že konkrétně atletika jde postupně dolů. Vysoká úroveň je v mladším věku a spousta mladých atletů
a atletek se nedostane například přes zdravotní komplikace až na vrchol. Obecně je
atletika v České republice velice rozvinutá
a úroveň některých disciplín je stále velice
kvalitní.
Děkuji vám za rozhovor
David Blažek

placená inzerce
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STŘÍPKY HISTORIE
Obchody, provozovny,
živnosti (část 18)
Ve výčtu potravinářských obchodů
jsme se prozatím nezabývali svébytným
a vysoce ceněným oborem ŘEZNÍK.
Existenci masných krámů ve městě potvrzují písemné prameny již v 16. století,
kdy se tyto údajně nacházely kdesi na náměstí v sousedství kláštera.
Fotograficky je ale hlavní představitel daného oboru zachycen až fotem č. 1
z 28. března 1931, přičemž z popisu vyobrazení lze usoudit, že se jedná o cosi jako
snímek „na rozloučenou“, neboť v dubnu
uvedeného roku měl být objekt zbořen.
Na témže místě však záhy vyrostla nová
provozní budova jatek (kolaudace 15. 10.
1931, chladící zařízení ale zprovozněna až
14. 11. t. r.).
Pozn.: Pro zajímavost připomeňme,
že na tomto místě fungoval od roku 1589
tzv. „Vrchnostenský (nebo též „Dominikální“) pivovar na Horním předměstí“. Údajně
v r. 1874, zřejmě v souvislosti se soustředěním výroby piva do jediného objektu
za kostelem sv. Máří Magdaleny, byly prostory bývalého Vrchnostenského pivovaru
přeměněny na jatka.
Momentka č. 2, s odpočívajícím mužem, není bohužel nijak datována. Jelikož
nám byl snímek zapůjčen z jistého rodinného alba, víme alespoň, že portrétovanou osobou je pan Hůrka, řezník a zaměstnanec uvedeného „masokombinátu“.
Zcela náhodou jsme pak narazili na zápis
z jednání Rady MěNV, podle kterého
v roce 1951 Rada MěNV schválila „platy
zaměstnanců jatek“, z čehož řezník Hůrka vyšel se závratnými 760 korunami
a 80 haléři čistého měsíčně. Jak vypadala
mzda dotyčného pána po měnové reformě
v roce 1953, mně není známo.
K fotografii č. 3 je připojen komentář: „Jatky Stříbro, Alešova ul. za poštou
ZÁPADOČESKÝ PRŮMYSL MASNÝ NÁRODNÍ PODNIK PLZEŇ - ZÁVOD
II. PLZEŇ - DÍLNA SAN. JATKY STŘÍBRO“. I v tomto případě datování chybí.
Dle pamětníka fungovala tato stříbrská
jatka do roku 1990 či 1991.
Podívejme se blíže přímo na některé
jednotlivé obchody námi probíraného zaměření.

obr. 3
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Tak třeba na náměstí, v čp. 56 (obr. 4)
obchod vpravo od hlavního portálu (dnes
kancelář České pojišťovny). Ještě donedávna zde byly k nalezení typické atributy řeznických provozů - háky na zavěšení
porcovaných kusů. Adresář k roku 1912
v čp. 56 eviduje řezníka Popperla Georga.
V roce 1927 pak řezníka Brunnera Franze.
Popperl Georg posléze provozoval živnost
na adresue Löwengasse (dnes ulice Bezručova) 162.
Abychom setrvali téměř v témže záběru jižní fronty náměstí, přesuneme se
časem do prvních poválečných let, kdy
byl národním správcem řeznictví v čp. 57
ustaven pan Zdeněk Vagner (viz obr. 5 foto ale z r. 1983). Jméno Vagner pak bylo
po dlouhá léta vnímáno veřejností jako
synonymum slova „řezník“.
V jižní frontě náměstí také uvádí adresář z roku 1927 u čp. 61 (obr. 6) řeznictví Demuth Heinrich. Měl by to snad být
malý obchod vpravo od hlavního portálu
uvedeného domu (jeden čas užíván coby
sklad přilehlého obchodu s potravinami).
Dle pamětníků zahynul tento pán údajně
ve svém obchodě při náletu amerických
hloubkařů v roce 1945.
Dnes Žižkova (dříve Wassergasse) čp.
65, i s touto adresou (viz obr. 7) byla kdysi spojena živnost řeznická. A to natolik,
že ještě já, coby školák, jsem byl jeden rok
v předvánočním čase vyslán, abych zakoupil tradiční pochutinu nadcházejících
svátků, známou jako "vánoční kapr". Bohužel v oněch letech bývala v zimě skutečná zima, a to včetně kluzkých chodníků.
V důsledku absolvované kolize nejevila
po mém příchodu domů nešťastná ryba
známky života.
Jinak si neurčitě vybavuji, že v oněch
romantických dobách slula zde zmiňovaná prodejna putovním přízviskem
„U Šmejkalky“ (jmenovaná dáma byla
zřejmě v rámci města nadřízeným orgánem občas pověřována vedením provozoven stojících v první linii boje za lepší
zítřky). Dokonce si matně vzpomínám,
že prodejní prostory byly vybaveny vykachlíčkovaným žlabem určeným právě
k přechovávání živých ryb.
Za zvláštní kapitolu námi probíraného
oboru živností lze považovat specializaci
„koňský řezník“. Dne 6. 11. 1947 zaevidovala podatelna Městského úřadu Stříbro
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obr. 5

obr. 6
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obr. 7

obr. 8

žádost jistého 46 let starého občana (bezúhonného, ženatého, 3 děti a pečujícího
o starou matku, pocházejícího z okolí
Brna), jehož bydliště bylo údajně vybombardováno. Zmíněná ručně psaná suplika
začínala slovy: „Dozvěděl jsem se, že nemáte ve vašem městě ani v okolí koňského
řezníka“.
Není mi známo, jak byla tato žádost
vyřízena, v dobových seznamech živností
jméno onoho pána nefiguruje.
Jak ale z přílohy obrázku č. 8 plyne, podobná žádost byla projednávána
i 26. 1. 1954, a to přímo referátem X tehdejšího ONV. Úřední rozhodnutí znělo:
„Jan Kysela, udělení živnosten. listu k prodeji koňského masa a masných výrobků
z koňského masa“. Možná bychom dodnes nalezli pamětníka řeznictví v čp. 27

obr. 9

na ulici Plzeňské (viz obr. 8). Časem byla
tato provozovna vnímána jako tzv. „nucený výsek“. Zhruba koncem 60. let pak tzv.
„nutka“ přesídlila do bývalého pekařství
v čp. 90 v Žižkově ulici (viz foto č. 8 ve 14.
části tohoto seriálu).
Zde foto č. 9 z roku 1946 je detailem z
panelu zachycujícího akce místního Sboru
dobrovolných hasičů v roce 1946. Ačkoli
záměrem tehdejšího pana fotoreportéra
byla nejspíš snaha oslavit chloubu a miláčka místního hasičského sboru - požární speciál Opel Blitz LF, téma „řezníci“
je tímto snímkem významně obohaceno
doložením existence řeznictví Chaloupka - v čp. 131 na křižovatce ulic Benešova
a Boženy Němcové. Původní reklamní štít
řeznictví Anna Binder (1912 Binder Josef,
1929 Binders Witwe ) překrývá nově právě tabule „Řeznictví Chaloupka“.
K tomuto obchodu měla naše rodina
do jisté míry emotivní vztah, neboť moje
matka byla první zákaznicí poté, kdy noví
majitelé zahájili prodej. Důvodem nákupu
právě zde byla pro moji matinku zřejmě
především krátká vzdálenost od našeho
tehdejšího bydliště (bezpochyby také zvědavost), ale potom i zvěst, hovořící o nelehkém osudu manželů Chaloupkových,
jejichž původní provozovna se stala obětí
leteckého bombardování. Zvláště tato skutečnost vyvolávala u mnohých bývalých
obyvatel Plzně vzpomínky na nedávné
zážitky a tím i určitou míru sounáležitosti s postiženými. Dlužno podotknout,
že k etice tehdejších podnikatelů zřejmě
patřilo v dané situaci takovéhoto prvního zákazníka i nadstandardně obsloužit,
což bylo zřejmě příčinou ústně tradované zvěsti o laskavosti paní Chaloupkové
(v tom nejlepším smyslu).
Nedovedu odhadnout, do kdy fungovalo toto řeznictví v původní podobě. Jisté je, že vnitřní prostory prošly renovací,
v důsledku čehož došlo i k určitým změnám v pojetí celého provozu. Zejména
část "JÍDELNA" (lidově zvaná BUFÍK),
provozovaná v prostoru za výkladní skříní
vpravo, získala záhy svojí kvalitou početnou klientelu z řad občanů všech vrstev,
odskočivších si na rychlou a krátkou svačinku. Bohužel konec výtečných gulášových polévek, či přímo v místě vyráběné
teplé sekané konzumované „na stojáka“,
přinesl nástup let osmdesátých. Provo-
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zovna ta byla v oné době všeobecně známa jako „U Macháčka“. Likvidace celého
komplexu budov v prostoru mezi čp. 511
(poliklinika) a čp. 129 (telefonní ústředna) odstartovala počátkem roku 1980 (viz
obr. 10). Mělo se tak uvolnit místo pro
přístavbu moderní části polikliniky, jejíž
velkolepá koncepce rozšíření (údajně realizovaná jen zčásti) odpovídala dobovým
představám o potřebách a budoucnosti
socialistického zdravotnictví.

Teprve náhodně objevené foto č. 11
mi připomnělo existenci řeznictví, jehož
identifikační popis zní: „Benešova ulice řeznictví u Hrada“ (zde ale již v čp. 150).
Původně však 1. 1. 1984 začínal pan Hrad
v již zavedeném menším krámku v těsném
sousedství, tedy v čp. 151, kde se také jeden čas říkalo "U Šmejkalky". Po adaptaci
nepoměrně větších prostor v sousedním
čp. 150 se přesunula prodejna sem.
A nelze zapomenout ani na existenci

řeznictví a později i „nutky“ v Nádražní
ulici v čp. 719 (snímek uvedené budovy
byl použit již v předešlém 17. pokračování
tohoto cyklu). Tuto část našeho města nemám bohužel dostatečně zažitou, pročež
je informačně skromnější.
Pozn. V roce 1912 je adresáři uvedeno
v kolonce „řezník“ 11 živností, v roce 1929
tato rubrika obsahuje již jen 9 položek.
František Samec, říjen 2021

obr. 10

obr. 11

SPOLKOVÝ ŽIVOT
Ostrostřelci telegraficky
Po covidové pauze se opět rozjíždí činnost
stříbrského ostrostřeleckého sboru.
- u příležitosti narozenin císaře Františka
Josefa I. se konaly tradiční střelby o Krále
stříbrských střelců; staronovým Králem
střelců se stal Jan „Hans“ Stark, který tak
obhájil své loňské vítězství, což se mimochodem stalo poprvé za novodobou historii sboru.
- na členské schůzi byli přijati dva noví
členové a dva kadeti (střelci do 15 let).
Utěšeně se tak rozrůstá počet mladých
členů sboru, takže sbor do budoucna hledí
s mírným optimismem.
- u příležitosti Dnů evropského dědictví
otevřel sbor Koubkovu branku návštěvníkům stříbrských památek a s výkladem
průvodce. Zároveň sbor nabízel stánkové
občerstvení. Reakce návštěvníků byly velmi pozitivní, a snad to nebylo jen skvělými hamburgery.
- hned další víkend vyrazili stříbrští střelci
na Zemské střelby Ostrostřelců zemí Koruny české (OzKč), které se letos konaly
v Kadani. Tyto střelby jsou sportovní terminologií „Mistrovství ČR“. Kromě vzorné reprezentace svého města, se stříbrským střelcům podařil i skvělý úspěch, kdy
ve finále Mistrovských střeleb Honza Stark
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potvrdil svoji vynikající střeleckou formu
a přesným zásahem z vypůjčené předovky (pořadatel nepovolil střelbu z vlastních
zbraní) vyhrál titul „Mistr OzKč“. Gratulujeme!
- příští akcí, kde můžete stříbrské ostrostřelce vidět v akci je Lázeňský festival

jablek, který se koná na kolonádě v Mariánských Lázních 10. 10. 2021. Srdečně
zveme a těšíme se na shledání.
S pozdravem „Za krále, za vlast!“
E. Juriga, setník sboru
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10. výročí založení spolku SOLLES Chodov
Hornický spolek SOLLES z Chodova
u Karlových Varů pozval v sobotu 14.
srpna členy ostatních hornických spolků
k oslavě 10. výročí založení spolku a k svěcení zvonu sv. Barbory v rámci Vavřinecké pouti konané v Chodově. K výročí se
dostavilo jen skromné torzo hornických
spolků, které přislíbily účast. Pánové horníci, členové hornických spolků, zamyslete
se nad svých počínáním, svým kolegům pořadatelům způsobujete nemalé potíže!!!
Podporu spolku Solles přijely dodat hornické spolky ze Stříbra, Příbrami, Stráže
pod Ralskem, Tlučné, a zúčastnili se horničtí kamarádi z Pezinku a daleké Lubietové. Kamarádi, děkujeme. Samotná akce
započala hornickou parádou za doprovodu hornické kapely se sousedního Saska,
a to přímo z hornického města Oelsnitz,
partnerského města, města Chodova. Průvod došel ke kostelu sv. Vavřince a účastníci se pomalu přesouvali do útrob kostela
ke mši svaté s následným obřadem svěcení zvonu sv. Barbory. Mši celebroval monsignore, emeritní plzeňský biskup Fr. Radkovský. Po skončení obřadu v kostele se
účastníci přesunuli do vedlejších farních

zahrad, kde se konalo posezení s přáteli.
Při této příležitosti předseda spolku K. Veselý zhodnotil uplynulých 10 let činnosti
spolku a jeho další výhled. Předal vyznamenání členům spolku, hornickým spolků pamětní glejt. Mimo jiné dostal slovo
i starosta města P. Pitzinger, rovněž člen

hornického spolku. Poté již následovalo
v úmorném vedru posezení s hornickými
kamarády s občerstvením. Chodovákům
ze Stříbra posíláme ještě jednou dík.
Zdař Bůh

Karel Neuberger

Horníci na Slovensku 17. - 22. 8. 2021
Letos již podruhé členové Hornického
spolku ze Stříbra navštívili naše hornické kamarády na sousedním Slovensku.
První den jsme navštívili hrad Buchlov
na Moravě, na Slovensku hrad v Trenčíně
a skončili jsme na noc v Hodruši. Prohlédli jsme si báňskou expozici včetně
vodního kola a štoly. Asi nejvíce nás zajímaly změny v mineralogické expozici,
kam jsme již i tradičně přispěli dalšími
novými exponáty z Čech. Druhý den
v podvečer kamarádi zorganizovali tzv.
„čestný skok přes kůži“ pro letošního
jubilanta K. Neubergera. Krásná, srdečná, kamarádská akce, zakončená písněmi štiavnického hornického pěveckého
souboru ZPEVOKOL. Prohlédli jsme si
expozice banického muzea a jiná soukromá muzea v Banské Štiavnici. Musíme
konstatovat, že v těchto dnech bylo město
přelidněno návštěvníky. Poté jsme zavítali
do zlaté Kremnice, kde jsme se podívali
do hornického skanzenu, do hornického

muzea a do muzea státní mincovny, prohlédli si město a kremnický hrad. Další dny

jsme strávili v Banské Bystrici a Lubietové.
S hornickými kamarády zavzpomínali
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na zdejší hornická setkání měst Slovenska.
Poslední akcí v této oblasti byla návštěva
Starých hor a lokality Piesky, a poté Špania
Dolina s majstrom bratstva A. Sitárom.
Poté jsme již cestovali směr Pezinok. Zde
se konala mineralogická burza a souběžně
s touto akcí se zde prezentovaly Geoparky
Slovenska a z Moravy oblast těžby břidlice. Krásné zážitky, odborná posezení, počasí akorát, co více si přát.
Jak bylo zmíněno v úvodu, šlo již o naši
druhou letošní cestu k východním sousedům. Ta první proběhla už v červenci,
kdy jsme se vydali do bývalého zlatého
města Kremnice, kde jsme se podívali do
velkého propadu důlních děl z roku 1564.
Při velkém zemětřesení zde tehdy zemřelo

Setkání v Mostě
Ve dnech 10. - 12. září 2021 proběhlo
v Mostě již 25. setkání hornických měst
a obcí ČR. Za Hornický spolek Stříbro
se zúčastnily jen 3 osoby (K. Neuberger,
A. Neubergerová a V. Krob). V pátečním
podvečeru se uskutečnilo slavnostní zahájení celé akce v Městském divadle, a poté
následoval společenský večer. V sobotním ránu, pěkně propršeném, se počasí
na chvíli umoudřilo. Jednotlivé delegace
byly pozvány primátorem města Mostu Ing. Paparegou na „malou snídani“.
V 10 hod byl zahájen skromný hornický
průvod, na jehož konci došlo k odhalení
nově zbudovaného památníku věnovaného hornickému povolání v celé severočeské oblasti. Následoval ceremoniál,
proslovy, předávání stuh na prapory. Odpoledne se konalo předávání cen Českého
permona za rok 2020. Kdo chtěl, mohl se
zúčastnit exkurzí do Hlavní báňské záchranné stanice, do kostela Nanebevzetí Panny Marie, do Podkrušnohorského
muzea či k novému mosteckému jezeru.
V pozdním sobotním odpoledni již vše
patřilo hudebním skupinám. Mezitím
opět několikrát sprchlo. Ve skromných
podmínkách se akce určitě vydařila.
V příštím roce se bude 26. setkání konat
ve stříbrné Kutné Hoře.
Zdař Bůh
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Karel Neuberger

přes 500 horníků těžících zlato. Pak jsme
se svými kamarády navštívili průzkumné
štoly na zlato z roku 1985 a večer poseděli s kremnickými baníky v hospůdce.
Další den následoval přesun do největšího slovenského revíru v Rudňanech. Zde
se těžil ve velkém baryt, siderit a rtuť.
Na šachtě v Poráči, která byla uzavřena asi před 2 roky, si prohlédli současný
hornický skanzen. Další dny jsme strávili
v okolí Prešova, kde jsme již po několikáté
zavítali do muzea Solivaru. Tady se těžila
v okolí kamenná sůl z hloubky cca 30
- 120 m. Muzeum je postupně opravováno
a stojí určitě za zhlédnutí - doporučujeme.
V blízkém okolí se nachází Slánské vrchy,
kde se historicky těžily drahé opály. Jejich

těžba byla opět nedávno obnovena. V jedné části revíru můžete navštívit muzejní
expozice dolu na opály. Bohužel dnešní
návštěvník si ničeho neváží, a proto jsou
v dole instalovány kamery proti krádeži
mléčných opálů. Ke konci našeho zájezdu
jsme se přesunuli do Košic a prohlédli si
opravenou starou část města (centrum),
kde je v klidové části mnoho restaurací
a kavárniček. Opět jsme o něco bohatší
na zážitky a setkání s našimi hornickými kamarády. Samozřejmostí je pozvání
slovenských kamarádů k nám do Stříbra
a okolí.
Zdař Bůh

Karel Neuberger
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Na chovatelské výstavě se líbilo nejen dětem
V sobotu 11. září se uskutečnila v chovatelském areálu ve Stříbře 28. bodovací
výstava králíků, holubů a drůbeže doplněná expozicí okrasného ptactva. Výstavu
obeslalo svými chovy 49 chovatelů nejen
ze Stříbrska, ale i z Plzeňska, Tachovska
a Domažlicka. K posouzení byla přihlášena téměř pětistovka zvířat. Králíci malých,
středních, velkých i zakrslých plemen několika barevných rázů obsadili 127 klecí.
Největší zastoupení měli králíci durynští, velcí světlí stříbřití, malí berani a novozélandští. Holubáři zaplnili 164 klecí.
V šesti barevných rázech byli předvedeni nejvíce zastoupení moravští pštrosi
a ve třech rázech prácheňští káníci. Drůbežáři zaplnili 66 voliér. Letos překvapivě
kralovala vodní drůbež - husy štajbašské,
české, české chocholaté, francké, kachny
pižmovky, pekingské, ruánské, saské, čárkované, smaragdové, indičtí běžci a zakrslé. Z drůbeže byly dále na výstavě perličky
a krůty, největší zastoupení měly slepice
vlašky, hedvábničky a kočinky v několika
barevných rázech. Další desítka chovatelů
obsadila v expozici okrasného ptactva 40
voliér, nechyběli kanáři, amadiny, chůvičky, zebřičky, rosely, kakarici, alexandři,
papoušci červenokřídlí, zpěvaví, vlnkovaní, křepelky a další. Ponyho přivezl i chovatel př. Michal Pokorný.
V pátek proběhlo bez přístupu veřejnosti posuzování, kterého se zhostili
u králíků př. Ján a Zdeněk Koczaiovi, holuby hodnotili Ing. Miroslav Kroft a Ing.
František Slepička, drůbež posuzoval př.
Martin Loukota a př. Jakub Šedivý. Již
tradičně měly tento den stříbrské školky a školy vstup do areálu v rámci environmentální výchovy zdarma a k radosti

pořadatelů tentokrát dorazily. Při posuzování na výbornou asistovali jako zapisovatelé i nosiči hodnocených zvířat studenti
Střední odborné školy ve Stříbře, se kterou
chovatelé již několik let spolupracují.
V sobotu se výstava otevřela pro veřejnost. Již tradičně potěší při chovatelské
akci zejména starší generaci hudební vystoupení Václava Žákovce a Aničky Volínové, kteří zahráli a zazpívali oblíbený
repertoár i písničky na přání - pro letošní oslavence i chovatelské novomanžele.
Mladší generaci zase lákaly vystavené vozy
firmy Auto Volf - ŠKODA Enyaq iV v elektrickém provedení, ŠKODA Kamiq a FABIA combi. Ti nejmenší se pak proháněli
na odrážedlech a soutěžili v hodu míčkem.
Z důvodu časového souběhu akcí konaných v tento den ve Stříbře bylo vyhodnocení a vyhlášení výsledků chovatelské
výstavy posunuto. Slavnostního vyhodnocení byli přítomni zástupci města - starosta Martin Záhoř, místostarosta Bc. Karel
Lukeš, dále hosté Mgr. Radka Trylčová,
předsedkyně Výboru pro životní prostředí, zemědělství
a evropské záležitosti Zastupitelstva Plzeňského
kraje, Mgr. Miroslav
Nenutil
a další. Chovatelé
z Vohenstraussu
a poslanec Ing.
Václav Votava se
nemohli naší výstavy účastnit, věnovali ale poháry,
které byly uděleny a předány.

Celkem bylo uděleno 30 čestných cen,
17 pohárů, a všichni mladí chovatelé si
ze Stříbra odvezli také ocenění.
Mnozí návštěvníci využili možnost si
na výstavě zakoupit nový chovný materiál.
Největší zájem byl o drůbež, králíky, ale
i o okrasné ptactvo.
Akce potěšila vystavovatele, chovatele
i návštěvníky, ale hlavně stříbrské chovatele, kteří do svých řad přivítají nové členy.
Pořadatelé děkují za podporu Městu Stříbro, Městskému muzeu Stříbro,
Plzeňskému kraji, prodejci vozů značky
ŠKODA, studentům SOŠ za pomoc při
posuzování a také sponzorům, kteří výstavu podpořili hodnotnými věcnými dary.
Velké poděkování však patří všem chovatelům, kteří přispěli ke zdárnému průběhu výstavy, ale hlavně pomohli se závěrečným úklidem.
Akce byla spolufinancována Městem
Stříbrem.
Zdeňka Kantová
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Úspěchy atletů TJ Baník Stříbro
MČR juniorů, drostenců
Mistrovství České republiky juniorů, juniorek (ročníky 2002 - 2003), dorostenců
a dorostenek (2004 - 2005) na dráze konané ve dnech 19.-20. 6. 2021 v Kladně
ovládl v běhu na 800 m juniorů atlet Baníku Stříbro. Ze sobotního rozběhu časem
1:55,00 min si vytrvalec Štěpán Trávníček
(2003) pod vedením trenéra Alexandra
Matulky zajistil přímý postup do nedělního finálového běhu. V kvalitně obsazeném
finále Štěpán zvítězil ve svém letošním
nejlepším čase 1:54,34 min a do Stříbra tak
přivezl zlatou medaili. Jako další se v juniorské kategorii představili dva svěřenci
Romana Mužíka Denisa Hrušková (2003)
a Dominik Daniel (2003). Denisa poslala 4 kg kladivo do vzdálenosti 40,92 m
a umístila se na 8. místě, ve vrhu 4 kg koulí
to pokusem 11,61 m stačilo na 5. místo.
Dominik závodil v sektoru 6 kg kladiva
a výkonem 31,30 m obsadil 12. pozici.
V dorostenecké kategorii závodil v 3000 m
a 2000 m překážek Jiří Špiroch pod vedením Alexandra Matulky. V sobotním běhu
na 2000 m s překážkami časem 6:33,89
doběhl na 6. pozici a v neděli v plně obsazeném běhu na 3000 m s časem 10:02,18
proběhl cílovou čárou na 15. místě. Mezi
dorostenci také závodil svěřenec Kamily
Všetičkové Adam Fliegel (2005). Ve vrhu
koulí si zapsal výkon 14,25 m, který byl
pro něj i nejlepším osobním výkonem,
a skončil na 9. místě.
MČR víceboje mladší žactvo
Mistrovství České republiky ve vícebojích kategorie mladšího a staršího žactva

Trávníček

14

se letos konalo v Plzni na stadionu AK
Škoda Plzeň ve dnech 14. - 15. 8. 2021.
Z každé kategorie se podle letošních výsledků vybralo 24 nejlepších atletek a atletů, kteří se utkali o cenné kovy. Z TJ Baník
Stříbro se letos na start pětiboje mladších
žákyň (ročníky 2008 - 2009) postavila Kristýna Záhořová (2009) pod vedením trenérky Veroniky Matulkové. Účast
na svém prvním MČR si Kristýna zajistila
na vydařeném červencovém víceboji v Sušici ziskem 3099 bodů, díky kterému před
závody vedla celorepublikové tabulky
ve své kategorii.
Při startu první disciplíny, běhu na
60 m překážek, i přes drobné zaváhání
na poslední překážce doběhla ve svém
2. nejlepším čase 9,94 s. V následném
hodu kriketovým míčkem výkonem
38,52 m si vylepšila osobní maximum
o necelých 5 m. Ve svém oblíbeném sprintu na 60 m zanechala Kristýna v čase
8,03 s celé startovní pole za sebou. Skok
daleký a další osobní rekord mladé atletky,
512 cm a velký bodový přísun do pětiboje.
Do závěrečného běhu na 800 m tak nastupovala Kristýna z celkového průběžného
4. místa. Získané body za čas 2:36,29 min
ji posunuly na konečnou stříbrnou pozici,
s osobním rekordem 3107 bodů v pětiboji
si odvezla stříbrnou medaili.
Mistrovství světa juniorů v Nairobi
Jakub Davidík mimo své úspěchy
z MČR navázal na obrovský úspěch
na Mistrovství světa juniorů, které se letos konalo v Nairobi. Na tento závod odcestoval s nejlepším 12. časem na 800 m.

Ale jeho ambice byly samozřejmě vyšší,
především se probojovat mezi finalisty.
Kubovi se podařilo postoupit do semifinále hned přímým postupem, kde pošetřil
spoustu sil. Pak ale přišel čas na přepisování historie. V semifinálovém závodě
Kuba totiž zaběhnul nový národní rekord
do 20 let na 800 m v čase 1:46,59, a tím si
zajistil finálovou účast na mistrovství světa! Tuto obrovskou radost ještě zdvojnásobil a ve finále zaběhl opět nový národní
rekord, který má nyní hodnotu 1:46,07!
Tento velký úspěch mu přinesl 4. místo,
a Kuba může být více než spokojen. Pro
Kubu to nebyl však první velký zahraniční start, ale my věříme, že rozhodně nebyl
ani poslední!
MČR do 22 let
Mezi další mistrovství ČR pořádané
na stadionu AK Škoda Plzeň patřilo
i mistrovství do 22 let (ročníky 1999
- 2005) konané ve dnech 28. - 29. 8. 2021.
Na startu také nechyběli 3 zástupci klubu
TJ Baník Stříbro.
Hned první den se představil v rozběhu na 800 m svěřenec Alexandra Matulky,
Štěpán Trávníček. V plně nabitém startovním poli si po doběhu na 2. místě časem
1:53,21 zajistil přímý postup do nedělního
finále. V nedělním finálovém běhu se pak
blýskl časem 1:54,60 a doběhl na 2. místě.
Domů si tak odvezl stříbrnou medaili, letos už v pořadí druhý cenný kov z MČR.
V sobotu nastoupila ke svému startu
také Denisa Hrušková v sektoru disku.
Svěřenkyni Romana Mužíka se v tomto závodě za nepříznivých klimatických

Davidík VC Tábora
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podmínek nepodařilo bojovat o přední
umístění, ale v soutěži předvedla i daleký
pokus, bohužel s přešlapem.
První den šampionátu běžel také odchovanec TJ Baníku Stříbro Adam Matulka, který aktuálně závodí v dresu AK
Škody Plzeň a na trati 3000 m překážek si
vylepšil své osobní maximum o necelých
8 s na konečných 9:49,77 a finišoval tak na
6. pozici.
Jako poslední reprezentant našeho klubu se představil v nedělním běhu na 1500 m
Jakub Davidík a pod vedením Alexandra
Matulky doběhl s časem 3:48,93 na druhém místě a do Stříbra odvážel další stříbrnou medaili.
Velká cena Tábora
Také 60. ročník Velké ceny Tábora a Memoriál Ing. Jana Pána pořádaný 7. 9.
2021 nesl stopy stříbrských atletů. Z tréninkové skupiny Veroniky Matulkové
se zde jako první představila v běhu na
200 m překážek Adéla Košátková, která doběhla ve svém letošním nejlepším

MČR Záhořová

čase 31,78 s na celkovém 5. místě. Po ní
následoval Miroslav Houžvička, který ve
sprintu na 100 m časem 11,72 s a v běhu
na 200 m výsledkem 24,17 s zaostal za svými osobními rekordy jen o 3 a 6 setin.
Ve vyrovnaném osobním maximu 1,65 m
skončila na 2. místě Michaela Švábková
ve skoku vysokém. Závodící trenérka Veronika Matulková se svými svěřenci držela krok, když si v hodu 600 g oštěpem
zlepšila svůj osobní rekord na 36,44 m.
Další atleti se představili na výborně obsazených tratích na 800 m. Jakub Davidík
dokončil trať na 3. místě časem 1:49,42
min, Štěpán Trávníček si ve stejném běhu
vylepšil osobní rekord na 1:52,61 min,
Adam Matulka již v barvách AK Škoda
Plzeň finišoval za 2:10,16 min a nejmladší
Jiří Špiroch překonal 800 m vzdálenost za
2:04,70 min. V závodě žen závodila teprve
druhým rokem starší žákyně Tereza Burlová, a ta proběhla cílovou páskou v čase
2:23,45 min.
Všech atletům a atletkám gratulujeme. Příštím sledovaným závodem bude

Mistrovství České republiky starších žáků
a žákyň v Mladé Boleslavi konané
18.-19. 9. 2021.
Družstva mladšího a staršího žactva
Mimo mistrovství republiky v průběhu letošní sezóny proběhlo hned několik závodů družstev. Starší žactvo absolvovalo celkem dvě kola, a díky velkému úspěchu a
plně obsazenému závodu 5. 9. si starší žákyně TJ Baníku Stříbro vybojovaly postup
na Mistrovství Čech družstev, kde se utkala o postup na MČR. Mistrovství Čech se
konalo 11. 9. v Českých Budějovicích.
Družstva mladšího žactva mají soutěže
zatím pouze oblastní a krajské, nicméně
ani zde se neztrácíme. Družstvo mladších
žáků si vybojovalo po celkem 3 kolech postup na finále krajského přeboru družstev,
které se uskutečnilo 12. 9. v Plzni. Mladším žákyním postup utekl o malý kousek
a skončilo na průběžném 3. místě.
Tereza Záhořová, Veronika Matulková

Zleva Trávníček a Davidík - MČR do 22 let
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T E R É N N Í B Ě Ž E C K Ý Z ÁVO D
PŘES PŘEKÁŽKY

BĚH KOLEM MŽE
51. ročník
Pořadatel:
Ředitel závodu:
Hlavní rozhodčí:
Organizační pracovník:
Datum:
Místo:
Přihlášky:

STŘÍBRO

3.10.
od 11:00 hod.

více na www.RACEFORJUNIORS.cz

oddíl atletiky Baník Stříbro
MORAVEC Vladislav
SCHIMMEROVÁ Hana
KOTEK Jaroslav
neděle 3. října 2021
stadion Baník Stříbro
nejpozději 20 minut před startem kategorie
v závodní kanceláři v tribuně na stadionu
Start:
v 11,00 hodin
Startují
všichni zájemci, kteří nemají zdravotní
omezení. Za zdravotní stav odpovídá každý
závodník nad 18 let osobně, u závodníků
do 18 let rodič nebo trenér, případně vedoucí
výpravy nebo doloží způsobilost lékařskou
prohlídkou
Šatny:
v tribuně na stadionu
Popis tratě:
po pravém břehu Mže do Vranova a zpět,
většinou polní a lesní cesty, 1,5 km asfalt
Startovné:
všichni 70 Kč při přihlášení předem
do 2. 10. 2021 na adresu
vladislav.moravec.@seznam.cz ,
při přihlášení na místě bude startovné 100 Kč
Cestovné:
hradí vysílající složka
Kategorie:
viz časový rozpis
Ceny:
každý účastník obdrží pamětní list,
Zvláštní ustanovení:
závodí se dle pravidel atletiky a na vlastní
nebezpečí
______________________________________________________________________
11,00
11,00
11,00
11,00
11,00
11,00

ženy I
ženy II
muži
veteráni I
veteráni II
veteráni III

1982
1981
1982
1972
1962
1961

- 2004
a starší
- 2004
- 1981
- 1971
a starší

9
9
9
9
9
9

500
500
500
500
500
500

m
m
m
m
m
m

Partneři:

®

Vladislav Moravec

Město stříbro

pr ojekt je uskutečněn s finanční
podpor ou Plzeňského kraje

Zápas Stříbro z. s. uspořádal ve dnech 19. - 22. 8. 2021 soustředění v Mariánských Lázních
Jako již tradičně, i letos jsme v měsíci srpnu uspořádali soustředění v Mariánských Lázních společně s partnerským oddílem TJ Sokol Mariánské Lázně
za účasti trenérů obou klubů a mládeže
všech věkových kategorií. Tréninky vedli
trenéři Tomáš Adam, Michael Janda, Lukáš Adam, Jan Adam a za klub TJ Sokol
Mariánské Lázně Miroslav Pinc. Kromě
našich bývalých a současných členů se zúčastnili také borci z mariánskolázeňského
klubu. Tématem tréninků byla zejména
práce s mládeží (jak děti zaujmout pro
sport, tréninková náplň, nábory, procvičování fyzických dovedností apod.) Dále
jsme se zaměřili na vylepšení techniky
provádění chvatů, způsob vedení boje
na žíněnce a fyzickou vytrvalost. Hlavním
cílem byla snaha o rozšíření počtu členů
klubu a trenérů. Vše proběhlo bez zranění, v klidné a pohodové atmosféře. Borci
byli spokojeni a dožadovali se opakování soustředění v příštím roce. Musíme
všechny pochválit za zvládnutí tréninkové zátěže a také za to, že tréninku věnovali
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maximální úsilí. Celá akce se uskutečnila
za podpory Města Stříbra. Také bychom
chtěli poděkovat za vzorný servis zaměstnancům restaurace Kamenný dvůr

v Mariánských Lázních, kteří nám zajistili
stravování a příjemnou atmosféru v době
soustředění.
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Karel Ticháček ml. na evropském šampionátu
V srpnovém čísle Stříbrského zpravodaje jsem vyzpovídal Karla Ticháčka
ml. na téma CrossFit. Mimo jiné jsme se
dozvěděli, že se chystá na vrchol sezóny,
kterým je The European Championships
v anglickém Essexu. Na něm nakonec
vybojoval skvělé 8. místo, a tak jsem ho
požádal, aby celou akci ze svého pohledu
zhodnotil.
„Samotná výprava do Anglie se nám
zredukovala na 3 atlety. Ostatní odradila veškerá opatření, které se pro samotné
cestování do Anglie musí podstoupit: testy
s certifikátem, ukončená vakcinace, testy
po příjezdu a vyplňování formulářů.
Samotné závody byly z mého pohledu
skvělou zkušeností. Disciplíny si organizátoři nechávali pro sebe až do poslední
chvíle a co nás bude čekat za disciplíny
jsme věděli vždy přibližně hodinu předem. Jediná disciplína, která byla předem
zveřejněná, byla ta první. Jednalo se o 1
km běh 800 m na paddleboardu a opět 1
km běh. Druhý běh byl zpestřen o 15 kg
pytel s pískem, se kterým se muselo doběhnout do cíle. To byla jediná disciplína
pro první den. Druhý závodní den na nás

čekaly 3 wods (disciplíny). Zde se nejprve
testovala naše silová stránka pomocí nadhozového komplexu. Komplex se skládal
z jednoho mrtvého tahu, jednoho přemístění ze země, jednoho přemístění od pasu
a následně jednoho výrazu nad hlavu. Zde
se mi podařilo nadhodit 107,5 kg, s čímž
jsem byl spokojen. Další dvě disciplíny
testovaly spíše naši gymnastickou stránku
a silovou vytrvalost. Byla zde kombinace
cviků na hrazdě, dřepů na jedné noze, švihadla nebo kliků ve stojce. Z druhého dne
jsem postupoval z děleného 2. místa, z čehož jsem měl radost.
Během ranního wod ve třetím dni soutěže, kde byla kombinace airbiku a relativní lehčí činky, jsem cítil pokles energie, ale
stále jsem se držel na postupových příčkách
do semifinále. V semifinále byla kombinace šplhu na laně pouze rukama a thusteru
s 90 kg. Zde nastala pro mě největší zkušenost na případné další třídenní závody,
že je třeba dostatečně jíst během dne. Zde
se projevila únava, nedokázal jsem udržet
s top 5, kteří postoupili do finále. Po semifinále jsem skončil na 8. místě z 35 atletů
v mé kategorii. Z umístění jsem měl nakonec radost, protože můj cíl byl umístit se

do 15. místa, což se podařilo. Mám radost
i z osobního setkání a rozhovoru s ruskou
vzpěračskou legendou Dmitry Klovem.
Budu se snažit příští rok opět kvalifikovat
a pokusit se o něco lepší výsledek,“ popsal
Karel Ticháček ml.
David Blažek
ředitel MKS ve Stříbře

Středisko Víteček - Velcí a silní podporují hendikepované
Plzeňský kraj, ČEPS a. s. a Leon Tsoukernik dlouhodobě podporují i Středisko
sociálních služeb Víteček v Černošíně,
které pracuje s mentálně a tělesně těžce
postiženými dětmi, dospělými i seniory.
V předchozích letech pomohli s postupnou rekonstrukcí jednotlivých učeben
a terapeutických dílen, s pořízením bezbariérového skleníku a v letošním roce
významnou částkou podpořili i výměnu
starého uhelného kotle za moderní a ekologické tepelné čerpadlo. To budovu nejen
vytápí, ale ohřívá i teplou vodu na odpolední koupele.
Není žádným tajemstvím, že sociální
podnikání si nikdy svou činností nemůže
na větší investice vydělat a je tak odkázáno
na pomoc veřejných i soukromých zdrojů.
Pracovníci střediska, klienti i jejich rodiče proto posílají všem, kteří se na pomoci
a podpoře podíleli, pozdravy a poděkování a současně i přání, aby nám zachovali
přízeň i v dalších letech.

Za středisko Víteček
Ing. Jiří Kalista
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Hospic sv. Jiří
Hospic Sv. Jiří o.p.s., mobilní (domácí)
hospic, kontaktní pracoviště Tachov, náměstí Republiky 70
Služby hospice:
- domácí hospicová péče
- péče zdravotních sester a lékařská péče
- nepřetržitá dostupnost zdravotních
sester a lékaře
- sociální poradenství
- poradenství pro pozůstalé
- pomoc pastoračního pracovníka
- zaškolení v ošetřování nemocného
- půjčovna zdravotních a kompenzačních
pomůcek
- některé pomůcky zdarma i pro klienty
poradny
Sociální poradenství, půjčovna pomůcek a příjem do péče:
Marie Fouňová, DiS., sociální pracovnice,
tel.: 739 686 251,
pro sjednání služeb volejte sociální pracovnici nebo pište na poradna@hospictachov.cz

Markéta Kovandová, vrchní sestra
tel: 605 937 869, vrchni@hospictachov.cz
Pro radu a zdravotnickou část příjmu volejte vrchní sestru, a to od pondělí do pátku v čase od 8.00 - 16.00 hod.
Přijetí do péče je možné pouze ve všední
dny.
Iva Csanálosi, tel.: 605 226 298, vedoucí
provozovny
Lucie Davidová, DiS., - tel. 722 982 914,
dary, komunikace, fundraising
Pro dárce - číslo transparentního účtu:
2400 723 426/2010.
Aktuality:
1.10. 2021 startuje na platformě Donio
sbírka pod názvem „Pokojné umírání“.
Chcete-li nám věnovat finance do on-line
sbírky, sledujte projekt na www.donio.cz
17.10. 2021 od 13:00 – 18:00 Společenský
sál Mže v Tachově. Vyměň si šatník a podpoř Hospic! Výměnu šatníku organizují
dobrovolnice Kateřina Lorencová a Kamila Všetičková, které se rozhodly, že uspo-

řádají charitativní akci udržitelné módy.
„Dones co nenosíš a odnes si 15 nových
kousků do svého šatníku“.
Poděkování za letní spolupráci patří: všem
příznivcům na VETASI (Veteránském
Tachovském Sedmiboji), Ateliéru Karlín,
MKS Planá, „Úsměvu pro Tibet“ a dobrovolnicím Dagmar a Sandře Volkové, které
vedou Hospicový obchůdek. Tenisovému
klubu Tachov, Rodinnému pivovaru Chodovar, Muzeu Českého lesa, Karlu Johanovi, Sportovišti Tachov, Městu Tachov,
Atletickému klubu Domažlice, MKS
Tachov, Lukostřeleckému oddílu Českého
lesa a dalším příznivcům. Pokladničky veřejné sbírky přinesly finance na účel nákupu léků a zdravotnického materiálu. Výsledek sbírky při Městské knihovně v Plané je
11 521 Kč, optika AD Optik, Tachov 7 095
Kč a putovní kasička Elektro Palšovič a D.
Volkové 9 904 Kč. Všem podporovatelům
patří naše velké DÍKY!

VZPOMÍNKA
I když jsi odešel,
v našich srdcích zůstáváš.
Dne 13. října uplyne 15 let,
kdy utichlo srdce
pana

Pavla Abraháma
ze Stříbra.

Za tichou vzpomínku
děkuje
rodina Abrahámova
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Z NAŠICH ŠKOL A ŠKOLIČEK
SOŠ Stříbro - Dožínky 2021
Tak nám to vyšlo…
Po roční pauze jsme mohli oficiálně ukončit zemědělský rok tradičními slavnostními dožínkami.
Početný průvod, který vyšel od budovy
školy, přivedl na stříbrské náměstí kočár
s ředitelkou školy Mgr. Jarmilou Kánskou
a zástupcem krajského úřadu. Doprovázen byl dechovou hudbou stříbrské ZUŠ.
Před radnicí byli očekáváni starostou
města, místostarostou a přihlížejícími diváky. Po předání tradičního dožínkového
věnce vedení města zahrála dětská dudác-

ká kapela Kolowrátek z Tachova.
Kdo přišel, jistě nelitoval. Ve stáncích se nabízely naše vyhlášené koláčky,
po kterých se, jako vždy, jen zaprášilo.
Připravená k prodeji byla i zelenina, mošt,
med, medovina, jablka a drobné rukodělné výrobky.
Kdo chtěl posedět, mohl si dát kávu,
medovinu, langoše, čepovalo se i pivo.
Počasí nám přálo, a to bylo moc dobře.
Organizátoři - 3. ročník oboru Agropodnikání a jejich třídní učitelka Mgr. Věra
Smolková - si to zasloužili. Odvedli spo-

lečně obrovský kus práce. Kdo někdy něco
organizoval, tak ví, o čem je řeč. Uspořádat takovou velkou akci a zorganizovat téměř 200 lidí je opravdu prověrkou schopností žáků i učitele. Obstáli na výbornou
a patří jim velký dík.
Letošní druháci nasávali atmosféru,
pozorně vše „monitorovali“, protože příští
rok jsou organizátory oni. Tak ať se i jim
jejich Dožínky 2022 vydaří.
		

Mgr. Petra Vrtělková

Stříbrské sportovkyně nás reprezentují v Plzni
Tým
sportovního
cheerleadingu
BlueWings Cheerleaders byl založený
před 11 lety a funguje pod oddílem Tj
Sokol Plzeň. Rok po otevření SilverTeam
Cheerleaders se nám podařilo navázat výbornou spolupráci. Nyní po čtyřech letech
si troufnu říci, že jsme partnerské týmy.
Stříbro se zaměřuje na taneční cheerleading a Plzeň na sportovní cheerleading,
čím se skvěle doplňujeme.
V roce 2018 jsem poprvé předala
do Plzně dvě sportovkyně, které začínaly
v kategorii Peewes (Level 1). Letos jsou
již v kategorii senior (Level 3). Každý přestup pro nás znamenal hodně, jelikož Plzeň má opravdu vysokou úroveň a každý
člen se musí naučit přijmout náročnost
tréninků, fyzicky i psychicky přijmout
celý sport se vším všudy, a já jsem moc
ráda, že všem členkám se to zatím velice
daří. Do přestupů většinou zapojujeme
fyzicky zdatné jedince, kteří se převáž-

19

Stříbrský zpravodaj 10/2021
ně zaměřují na gymnastiku a akrobacie.
V červenci 2021 byl Cheerleading oceněný absolutním uznáním olympijského výboru jako plnohodnotný sport
na olympiádu. Ráda bych zmínila, že
i když je v ČR velké množství sportovních
týmů, BlueWings patří mezi ty, o kterých
se ví, že mají perfektně připravené sportovce, dokonale dotáhnuté sestavy, zvládnutou techniku, a možná i právě proto,
se často dostávají členové z BlueWings
do výběru pro český národní tým. Může
se tedy stát, že pokud budou členky stále
naplno pracovat na své kondici a průpravě, mohou se taktéž dostat do národního
týmu a zastupovat ČR v Orlandu v USA.
Nyní máme v Plzni tyto členky:
Level 1 - Horkuličová Tereza, Horkuličo-

První školní den
Prázdniny utekly jako voda, nastal začátek školního roku a naše škola se jako
každým rokem zaplnila. Žáci se sešli
1. září na dvoře školy, kde je nejprve uvítal pan ředitel. Poté se postupně odebrali se svými třídními učitelkami a učiteli
do tříd.
Jak je zvykem, prvňáčky i předškoláky
mohli v tento - pro ně jedinečný slavnostní den - do školy doprovodit rodiče, tentokrát ovšem za dodržení přísných hygienických podmínek. Ve třídách popřál pan
ředitel spolu s paní zástupkyní novým žáčkům prvních tříd a přípravného ročníku
úspěšný vstup do školních let. Osobního
uvítání se jim rovněž dostalo od starosty
Martina Záhoře, který dětem rozdal užitečné dárky.
Lenka Bubová, DiS.,
Mgr. Hana Kalistová,
Mgr. Pavlína Kašíková
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vá Nikola, Zaoralová Nela, Červenková
Marie,
Level 2 - Červenková Eliška, Vydrová
Anna, Dobřemyslová Dominika, Fialová
Aneta, Gajdošíková Tereza a
Level 3 - Petrláková Sára, Hradová Šárka,
Jas Sofie a Jobová Laura.
Všem účastnicím chci moc poděkovat
za úžasnou reprezentaci stříbrského týmu
a celého DDM Stříbro.
Taktéž děkujeme všem plzeňským trenérům, že nás přijali do jejich ,,Královské
BlueWings rodiny".
Jitka Zaoralová, DDM Stříbro
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Letní kempy na ZŠ Mánesova
Výzva MŠMT „Letní kempy 2021“ byla
jednou z myšlenek a možností, jak alespoň částečně vynahradit žákům dlouhou
neúčast na prezenční výuce v loňském
školním roce.
Po zkušenostech s podobným projektem „Vzdělávací dny 2020“ jsme s letošním zapojením příliš neváhali, obzvláště
když se zastřešení a administrativního vedení ujal MAS Český Západ.
Podařilo se získat 7 pedagogů naší
školy, kteří připravili 4týdenní kempy.
A tak se od 26. července do 20. srpna
stala budova školy základnou pro následující kempy s názvy „Výtvarník ve Stříbře“, „Sportujeme na Zlaté stezce (nejen)
ve Stříbře“, „Hýbeme se a poznáváme
ve Stříbře a okolí“ a „Historie a současnost
ve výtvarné podobě ve Stříbře“.
Přihlašování žáků probíhalo online
způsobem a koncem června měly všechny
čtyři kempy dostatečný počet účastníků.
Naštěstí se nenaplnila obava, že si řada
žáků účast rozmyslí a dá přednost lenošení doma.
Náplní celodenního programu bylo
procvičování základního učiva z různých předmětů, výtvarná činnost ve škole
i v okolí, rozličné druhy míčových i nemíčových sportů, turistika i spousta různých
exkurzí. Zapojeno bylo celkem 79 žáků,
z naší školy 64, ze ZŠ Gagarinova 7, ze ZŠ

Záchlumí, Kladruby, Černošín, Svojšín
a Stráž po 1, 3 žáci pocházeli z plzeňských
škol.
Z pohledu nás, vedoucích, se kempy
opravdu vydařily, zejména potěšila vzájemná spolupráce různě velkých dětí,
kdy ty starší se o mladší vzorně staraly
a ty mladší to přijímaly a vítaly. Na tom
se shodli vedoucí J. Minaříková, M. Lacman Minaříková, E. Florusová, M. Staněk, V. Trnková, J. Peteříková, M. Nenutil,
V. Peteřík. Poděkování patří také jejich
některým rodinným příslušníkům, kteří
se zapojili. Ke zdaru přispěli i další - ŠJ ZŠ

Mánesova Stříbro a ZŠ Bezdružice, Avena
Stříbro, Lahůdky Zeman Stříbro, LB Bus,
Sportoviště Tachov, Muzeum Českého
lesa Tachov, Baník Stříbro, Správa majetku města Stříbra, Klášter Kladruby. Velkou oporou byl po celou dobu MAS Český
Západ.
Věříme, že uvedené akce byly pro zúčastněné žáky přínosem a posloužily
k účelnému prožití části letních prázdnin.
S přispěním vedoucích kempů
Mgr. Václav Peteřík
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Zlatíčka ze Stříbra zahrála před školou
V sobotu 11. září 2021 v 15 hodin vystoupil před budovou ZUŠ na 54. promenádním koncertě a v rámci EHD Dechový
soubor Základní umělecké školy Stříbro,
Zlatíčka ze Stříbra s dirigentem Danielem
Baxou. Jako host se představil Klarinetový

soubor nejmladších žáků ze třídy učitele
Miloše Matějky.
Desítky posluchačů včetně starosty
města Stříbra Martina Záhoře a místostarosty Karla Lukeše zaplnily Kostelní náměstí, aby vyslechly velice pěkný program,

který učitelé se svými žáky nazkoušeli
o prázdninách během srpna.

v pátek 27. 8. 2021 po poledni v Kroměříži a hned odpoledne pracovali se svojí
mentorkou - vynikající zpěvačkou Radkou Fišarovou. Se stipendisty ostatních
oborů (příčná flétna, klavír, tanec …) se
potkali na podvečerní besedě s mentory v Rajské zahradě. Celý sobotní den
byl věnován soustředěné práci. Radka
Fišarová se věnovala svým stipendistům
s velkou energií a chutí, obohacovala práci
přítomných učitelů o postřehy a pohledy
z jiných úhlů, nabízela cenné zkušenosti
z vlastní koncertní praxe. Děti se podílely
na práci s nadšením. Ondřej, přestože byl
nejmladší, byl ve skupině nepřehlédnutelný a s vervou se zapojoval do všech aktivit
sólových i společných. V podvečer byli
všichni příjemně unavení, ale nevynechali
večerní program, který připravili žáci ZUŠ
Kroměříž. V neděli dopoledne se ještě pilně pracovalo a po obědě se všichni rozjeli domů. Každý ze stipendistů si odvážel
několik osobních úkolů, mnoho dobrých
rad od mentorky Radky Fišarové a v duši
velký kus pracovní, vstřícné, tvůrčí atmosféry. A jistě už se všichni těší na říjnové

setkání.
Tak vidíte, ZUŠ Stříbro stále v akci!
O to víc nás těší, že na začátku školního
roku 2021/2022 se do Základní umělecké
školy Stříbro přihlásilo i přes vynucenou
distanční výuku více žáků, než v září loňského roku.
Pevně věříme, že v novém školním roce
budeme moci našim posluchačům nabídnout krásné a inspirativní koncerty, výstavy a představení.

Bc. František Kratochvíl

… a zase s chutí na umění!
Rychle se přibližoval nový školné rok,
prázdniny nabízely poslední volné dny.
Většina malých a mladých muzikantů se
teprve začala rozvzpomínat, kam s vysvědčením ze ZUŠky uklidili noty a nástroje. Ale někteří byli už koncem srpna
v plné práci.
Členy školního dechového orchestru
Zlatíčka ze Stříbra čekalo hned začátkem září koncertní vystoupení, a takový
program není nacvičený za chvíli. Každý
muzikant musí nacvičit svůj part samostatně, a potom se všichni sehrají na několika společných zkouškách pod vedením
učitele Daniela Baxy, aby všechno dobře
dopadlo. Přidali se k nim také nejmladší
členové Klarinetového souboru pod vedením učitele Miloše Matějky.
Poslední srpnový víkend proběhlo také
první setkání stipendistů MenART, výběrového programu pro mimořádně nadané
žáky ZUŠ, který podporuje Nadace Magdaleny Kožené. Mezi 9 stipendistů oboru
muzikálový zpěv byl porotou vybrán také
žák ZUŠ Stříbro - Ondřej Tolar. Stipendisté ze všech koutů naší vlasti se sešli
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AKCE A KULTURA VE STŘÍBŘE
pokračování ze str. 1
Samotný program Opožděných městských slavností začal na Masarykově náměstí ve 4 odpoledne, kdy návštěvníky
přivítal starosta Martin Záhoř společně
s místostarostou Karlem Lukešem. Pro
milovníky dechové hudby pak zahrála
známá Chodovarka. Na programu bylo

i dechberoucí vystoupení cheerleaders ze
stříbrského DDM a energická show polské kapely Boogie Boys. Jako poslední se
na pódiu předvedla zpěvačka Marta Jandová se svou kapelou. V půl desáté uzavřel
celý program ohňostroj.
Nezbývá mi na závěr, než poděkovat

všem, kteří se na přípravě programu podíleli, společnosti Kermi, Auto Volf a Správě
majetku města Stříbra, která pak uvedla
náměstí do původního stavu.
David Blažek
ředitel MKS ve Stříbře
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Billy Goats opět rozdávali pohodu před muzeem
Ve čtvrtek 19. 8. 2021 po roce vystoupila na náměstíčku před muzeem skupina amatérských muzikantů pocházejících
z blízkého okolí Českého Krumlova. Akce
ve všední den se nám po loňském úspěchu osvědčila. Návštěvnost byla vysoká
a všichni si společně s kapelou Billy Goats, Spolkem STROM a s Dobrotami Turek užili letní večer s příjemnou hudbou
a vynikajícím občerstvením. Na závěr patří poděkování Městu Stříbru a Městskému
kulturnímu středisku Stříbro za podporu
akce. V této tradici bychom chtěli nadále
pokračovat a uvažujeme o dalších podobných akcích.
Tomáš Möller

Další publikace o stříbrském hornictví
V těchto dnech se dostane na světlo
světa další publikace o stříbrském hornictví z pera člena Hornického spolku
ve Stříbře Karla Neubergera, pod názvem
„Sv. Prokop, patron české země a ochránce
stříbrských horníků ”. Bohužel křest knihy
se již minule nezdařil kvůli covidové pandemii a nyní rozhodnutím Rady spolkuodložit křest až na konec jara roku 2022.
Autor bude ale přesto publikaci distribuovat. Kniha je ještě obsáhlejší a objemnější,
než ty minulé. Je to již v pořadí jeho 14.
publikace. Opět se v ní doplňují předešlé kapitoly o hornických uniformách,
o hornických a hutnických osobnostech,
o stříbrských minerálech, o dějinách stříbrského hornictví, zavzpomínají žijící
stříbrští horníci, a mnoho dalšího. Autor
tuto knihu věnuje své manželce Aleně
za trvalou celoživotní podporu a pochopení. Kniha s tímto názvem se přímo nabízela z důvodů umístění sochy

24

sv. Prokopa na stříbrském morovém
sloupu.Jedno z nejstarších důlních děl
na Stříbrsku nese název štola sv. Prokopa
(k. k. Prokoppi erbstollen) a samozřejmě
k tomu se vztahující cech sv. Prokopa,
který byl jedním z nejpočetněji zastoupných hornictvem, a za vzpomínku stojí připomenutí další významné štoly.
Na řece Úhlavce byla ražena štola sv. Nového Prokopa rovněž s cechem Nového
Prokopa. Tolik málo k objasnění názvu
knihy. Autor má již pro příští rok připravenou další knihu pod názvem „Stříbrské rudné hornictví od 12. století do roku
1975“. Jak je vidět, autor plně těží z archivních materiálů a při získaných údajích se
nelze divit, že má tolik elánu pustit se do
vydání další, a to již 15. knihy. Kniha bude
k dostání ve stříbrskému muzeu a u autora
samotného.
Mgr. Alena Neubergerová
členka Hornického spolku ve Stříbře
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Knihovnice doporučují
Život na naší planetě: Mé svědectví a vize pro budoucnost - David Attenborough
Přírodopisný bestseller vědce Davida Attenborougha, podle kterého Netflix natočil stejnojmenný dokument. Alarmující svědectví o stavu planety od uznávaného přírodovědce a tváře populárních dokumentů
BBC, které všichni známe z televizních obrazovek.
David Attenborough je nejznámějším britským tvůrcem přírodovědných filmů. Ve své dosud nejosobnější
a nejotevřenější zpovědi se ohlíží za svým životem a historií vývoje života na Zemi. S pomocí ohromujících statistik truchlí nad ztrátou divočiny a přichází s vlastní vizí budoucnosti. Kniha Život na naší planetě
ale není jen zprávou o vymírání živočišných a rostlinných druhů, snaží se najít i způsoby, jak lidstvo může
tento nepříznivý vývoj zvrátit.

Řeka v Troji - Marsha Kocábová
Netušila, co jí po čtyřicítce připluje do života.
Američanka Elise najde u řeky v srdci Evropy nový domov, zároveň však ztratí manžela. Kořeny, které
zapustila v postkomunistické Praze, se najednou nezdají tak pevné, jak si myslela. Kde je opravdu doma?
Jaké tajemství skrýval její muž? A může si dovolit novou lásku? Mysl i city čtyřicetileté ženy jsou rozbouřené stejně jako její milovaná řeka, která se vylila z břehů a znovu hledá cestu, kudy klidně proudit.

Opravdové zločiny - Lucie Bechynková
Zákulisí a detaily těch nejzásadnějších světových případů.
Záhadné, promyšlené, brutální, drzé… nejslavnější zločiny v dějinách jsou jakékoli, jenom ne nudné.
Lucie Bechynková, moderátorka a spoluzakladatelka napínavého podcastu Opravdové zločiny, vás vezme
do nejtemnějších koutů lidské duše. Výběr těch nejzajímavějších světových zločinů, co se kdy odehrály,
doplňuje zasvěcený pohled kriminalisty, vězeňského dozorce i právničky. A jedním si můžete být naprosto
jistí: tyhle případy vám nedají spát.

Cestou špendlíků nebo jehel - Zuzana Říhová
Manželský pár, Bohumil a Bohumila, se společně s mentálně postiženým synem přestěhuje z Prahy
do malé vesnice v pohraničí, aby vyřešil svou manželskou krizi. V horkém létě se pokoušejí zapadnout
mezi místní, drobná nedorozumění přisuzují nejprve své odlišnosti a neschopnosti pochopit venkovské
prostředí. Avšak malých i velkých lží, podivných náhod a nepříjemných incidentů přibývá a pocit ohrožení sílí. Tušení, že jejich chalupu na dně rokle každou noc obchází velké zvíře, podivně koresponduje se
záhadnými letáky s pohádkou o vlkovi, které nacházejí v místní nálevně. Jedné noci se Bohumil a Bohumila vracejí do prázdné chalupy - kluk zmizel. Co se stalo s klukem? Vesnický román, který chcete číst
v bezpečí města.
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Moderní byt 3+1 s lodžií, Bor

RD 4+1 s velkou zahradou v centru Plané u M.Lázní

2.650.000,- Kč (Prodáno)

3.150.000,- Kč (Rezervováno)

RD 4+2 s garáží a zahradou v Heřmanově Huti

Byt 2+1, Stříbro, Gagarinova

4.890.000,- Kč

1.400.000,- Kč (Prodáno)

Vážení čtenáři,
podzimní krátící se dny nás pomalu vrací z přírody do našich příbytků, mnozí na poslední chvíli řeší zásoby
uhlí a dříví na topení, chystají se zazimovat chaty a chalupy, opravují poškozené střechy a okapy, přemýšlí,
kdy natřou okna. A možná už po několikáté zjišťují, že je to všechno nad jejich síly. Pokud mezi ně patříte i vy
a uvažujete o prodeji svojí nemovitosti, přijďte se poradit, možná budete mile překvapeni, jak jednoduché je
řešení vašich problémů!
Máte k dispozici naše kontakty (mail: hana.kubincova@email.cz, tel.: 724249276) nebo facebook Hana
Kubincová - realitní makléřka a webovou stránku www.realitykubincova.cz s aktualizovanou nabídkou
V současné době máme poptávky zejména na:
- byty 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 ve Stříbře, Kladrubech, Boru, Plané, Černošíně
- rodinné domy - ve městech, menších obcích, na vesnicích i samotách
- chaty - nejlépe se zavedenou elektřinou a s možností vytápění
- chalupy - ideálně s možností trvalého bydlení
- stavební pozemky
Bude nám ctí, stanete-li se našimi klienty i vy!

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

Byt 3+1 Stříbro, Palackého ulice Byt 3+1 Stříbro, Brožíkova ulice

Rod. dům (chalupa Plešnice)

Cena: 3.950.000,- Kč

Byt 3+1+L s garáží Lestkov

Chata Štáhlavice (Plzeň-jih)

Chata Trnová (Plzeň-sever)

Chalupa Pavlovice - Jos. Huť

Kom. objekt s byty Ostrov

Cena: 1.250.000,- Kč Cena: 1.650.000,- Kč

Chata Stříbro - osada Florián

Cena: 1.580.000,- Kč

Stavební pozemek Stříbro

Cena: 1.490.000,- Kč Cena: 1.680.000,- Kč Cena: 8.990.000,- Kč Cena: 2.590.000,- Kč

Našim klientům nabízíme mimo jiné tyto služby:

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

Kompletní nabídku nemovitostí najdete na www.harvilla.cz
28
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Filmové postřehy Laca Kajaby
Milé divačky a diváci,
podzim už je tady, venku je pošmourno.
Co tak zajít do našeho kina? Malá ochutnávka následuje…

Režisér Petr Zahrádka (např. seriály
Dáma a král, Doktor Martin a film Chlap
na střídačku) řekl: „Náš film Láska na
špičkách má doufám snad všechno:
velkolepé speciální efekty, krásné ženy,
statečné muže, talentované děti i nádhernou přírodu. Humor, láska, napětí, co víc
si přát? Snad jen, abychom tuhle káru dotáhli úspěšně do cíle a divákům mohli film
představit bez všech omezení a v plném
kinosále.“
Jde pochopitelně o slaďák - ambiciózní
taneční pedagožka Tereza chce zrekonstruovat zděděný starý mlýn, vést v místní umělecké škole baletní kroužek a vyhrát soutěž souborů v Praze. Jenže jsme
na malém městě a příběh se musí zauzlit
- manželská krize, existenční problémy,
téměř všichni jsou proti ní. A zlom přijde,
když se na scéně objeví On. Sólistka, která
dosud každou pomoc odmítala, se musí
rozhodnout, zda zvolí změnu...bude happy end ?
V hlavní roli je slovenská (taky maďarská) herečka Vica Kerekes. Dalších rolí se
ujali Pavel Nový, Ondřej Veselý, Jiří Havelka, Igor Chmela, Jakub Kohák, Leoš
Noha, Linda Rybová, Jana Paulová či Jitka
Schneiderová. Jinak:
- první klapka filmu padla na Šumavě
v červenci 2020
- poslední klapka padla v květnu 2021
- točilo se převážně na Broumovsku (nádherný kraj, zavítejte tam - pozn. LK)
- Leoše Nohu musela z natáčení odvážet
sanitka, jelikož měl během natáčení infarkt. Naštěstí vše dobře dopadlo a Leoš
Noha pokračoval v natáčení

- Igen, Vicu Kerekes si často pletou s Táňou Pauhofovou
Minuta má 60 vteřin a je to jen kratičký
časový úsek. Ale co taková Minuta věčnosti? Je to krátké, je to dlouhé, nebo se to
vše jen zdá? Ke vzniku tohoto filmu napodiv pomohla uzávěra od toho škaredého
koronáka.
Režisér Rudolf Havlík (Bábovky, Pohádky pro Emu) představuje svůj nový film
„Minuta věčnosti je staromilský thriller, který dávkuje napětí až do poslední
minuty a ve chvíli, kdy přijde první zlom,
se v příběhu vše rázem změní a pravidla
hry jsou náhle rozdaná jinak a vše spěje
k nevyhnutelnému dramatickému konci. Zjistili jsme, že bychom mohli natáčet
na Islandu, protože tam panovaly příznivé
podmínky a k tomu všemu byl ostrov zcela opuštěný a tudíž extrémně bezpečnou
lokací. Krajina totiž byla třetí hlavní postavou našeho filmu a museli jsme se vypořádat s technickými překážkami, které
při normálním natáčení vůbec neřešíme.
Island v sobě snoubí divokost a syrovost.
Ve vnitrozemí se nacházejí lávová pole,
gejzíry, vodopády a ledovce, ale také louky a pohoří, která mají díky klimatickým
podmínkám jedinečnou barvu, jaká není
nikde na světě. A doslova mystická je hora
Helgafell. Dva herci (Langoš, Babišová),
krajina, putování a nečekaná pointa; to by
mohlo fungovat.“
„Vzkázal bych divákům, že jsem na náš
film pyšnej. Ať přijdou do kina. Nebudou
litovat,“ říká o filmu Jiří Langmajer.
A rejža ještě přidává: „ Jirka se mě najednou zeptal, co prý budeme dělat? Vždyť
on má celý měsíc volno, možná i víc,
a jestli náhodou není škoda toho nějak nevyužít. Pomyslel jsem si, to je blázen, nedá
si chvilku pokoj.“
Karel Gott působil v československém
showbyznysu víc než půl století. Stal se
idolem maminek a babiček nejen u nás,
ale i v Německu. Jeho písně zlidověly. I po
smrti zůstává ikonou, nezničitelnou a neotřesitelnou. V r. 2018 začal na objednávku Gotta a jeho manželky Ivany vznikat ne
přímo dokument, ale intimní videomateriál ze soukromí zpěvákovy rodiny. Gottovi tehdy oslovili režisérku a kameramanku
Olgu Malířovou Špátovou, ta u nich doma
natáčela rok. Cílem bylo ukázat Gotta
hlavně jako otce a manžela, na UMPRUM
nepřijatého malíře, rebelujícího zpěváka, který zřejmě poměrně bezelstně chtěl
hlavně to, aby ho jeho posluchači měli
rádi. Angažovanost nikdy nebyla Got-

tovým cílem, ať v uvolněnějších dobách
Pražského jara, nebo během temné normalizace. Zda to v divákovi budí sympatie
nebo naopak antipatie, není problém režisérky. Ta vytvořila prostě film Karel, portrét kultovního umělce, portrét formálně
skvěle zvládnutý, portrét povýšený mírně
nad dokumentární standard.
Ale co na to občan? Ten chce vidět, stejně
jako náhodný filmový nadšenec i fanoušek, konkrétní celebrity, něco netušeného.
Zákulisí, povahu, odhalené tajemství, soukromí. Něco skutečného, takříkajíc důvěryhodného. Nic bulvárního, že ne? Ale lehounce bulvárnější otázka - víte, komu se
v umělecké branži říká Dorota Máchalová?
Jinak možná víte že:
- natáčení začalo 22. října 2018
- první střih měl přes 7 hodin
- první oficiální trailer k filmu byl zveřejněn 14. července 2020, v den, kdy by Gott
slavil 81. narozeniny
- film měl být v kinech původně uveden v
roce 2019, kdy zpěvák slavil 80. narozeniny, nicméně na Gottovo přání se natáčení
protáhlo a premiéra posunula na podzim
roku 2020 … a nakonec má českou premiéru 7. 10. 2021
Sám Mistr o filmu řekl: „ Být vámi, tak na
tento film bych rozhodně nešel“. Ale vy
přijdete, že ?

Bondovky jsou pohádky pro dospělé, zejména pro velké a starší kluky. I tato nejnovější Není čas zemřít.
Proto pár zajímavostí o tomto filmu:
- Daniel Craig si údajně osobně vybral kubánskou herečku Anu de Armas do role
Palomy v této bondovce poté, co s ní spolupracoval na filmu Na nože (2019).
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- Očekávalo se, že Daniel Craig kvůli svému věku a zranění z filmu Spectre (2015)
výrazně omezí nebezpečnou kaskadérskou práci v tomto filmu. Craig se vyjádřil: "Narazil jsem si koleno a podstoupil
operaci, mám rekonstruované pravé rameno, operované druhé koleno a zraněný
palec." Gary Powell, Craigův koordinátor
kaskadérů, dodal, že bude těžké ho přimět
zpomalit: "Je neohrožený. Je dost těžké ho
zastavit. Ale žije se zraněními a ty bolesti
s vámi zůstanou ještě dlouho po natáčení.".
- Tímto filmem se Craig stává třetím nejstarším představitelem Bonda. Nejstarším
je Roger Moore, 57 let, ve filmu Vyhlídka na smrt (1965). Sean Connery měl 53,

když točil Nikdy neříkej nikdy (1983).
Craig točil jako 51letý.
- Tato bondovka není inspirována žádným
původním románem od Iana Fleminga.
Je naopak inspirována románem „Never
Dream of Dying“ od spisovatele Raymonda Bensona.
- Cary Fukunaga je prvním americkým
režisérem oficiální bondovky, zároveň
také prvním režisérem asijského původu.
- Ve svých 18 letech se Billie Eilish stala
nejmladší autorkou zpívající hlavní „James Bond Song“. Předtím nejmladší byla
Sheena Easton, která jako 22letá r. 1981
nazpívala píseň „For Your Eyes Only“.
- Datum premiéry měl být 25. října 2019,
ale 15. dubna 2019 bylo oznámeno, že film

bude mít premiéru 8. dubna 2020, nakonec měl světovou 28. 9., českou 30. 9.
a americkou bude mít 8. 10. 2021.
- Natáčelo se v Oslu, na Faerských ostrovech, na skotské Vysočině, v Londýně,
kraji Apulia (Itálie) a na Jamajce.
- V traileru je v časech 1:38 a 1:58 vidět
útočná puška vz. 58 ve zkrácené variantě
v ráži 5.56 x 45. Vz. 58 byla vyvinutá
v Československu a její originální ráže je
7.62 x 39. V Armádě České republiky, ač
už jen v malé míře, je používána dodnes
…
Tak na shledanou příště!

Laco Kajaba

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: 10. 10. a 7. 11. 2021 Stříbro - naproti čerp st. MOL - 15.25 hod.
Výkup králičích kožek - cena dle poptávky
Případné bližší informace Po - Pá od 9⁰⁰ - 16⁰⁰ hod. na tel.: 601 576 270, 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz
placená inzerce
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SOUHRN AKCÍ NA ŘÍJEN 2021
5. 10.

18.00 - PRVNÍ PRODLOUŽENÁ TANEČNÍHO KURZU

		

6. 10.

17.00 - VERNISÁŽ VÝSTAVY EVY EBERLOVÉ
„ZASTAVTE SE NA CHVÍLI…“

9. 10.

15.00 - DĚTSKÉ HUDEBNÍ A ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE			
- účinkuje hudební divadlo HNEDLE VEDLE

				

KD
MĚSTSKÁ KNIHOVNA
KD

11. 10. 19.00 - KAFE U OSMANYHO						

KINO SLAVIA

20. 10. 16.00 - SPOZ - SETKÁNÍ SENIORŮ SE ZÁSTUPCI MĚSTA			

KD

25. 10. 19.00 - CESTOPISNÁ PŘEDNÁŠKA JIŘÍHO KOLBABY „TO JE HAVAJ!“

KINO SLAVIA

do 22. 10. POTRVÁ VÝSTAVA PRACÍ AMATÉRSKÝCH UMĚLCŮ „BABÍ LÉTO 2021“ V MĚSTSKÉM MUZEU
MĚSTSKÉ TRHY: 7., 14. a 21. 10. 2021						

MASARYKOVO NÁMĚSTÍ

PŘIPRAVUJEME:
2. 11.

18.00 - DRUHÁ PRODLOUŽENÁ TANEČNÍHO KURZU

5. 11.

DOKUD NÁS MILENKY NEROZDĚLÍ - divadelní představení

28. 11. ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU - vystoupí VLASTA HORVÁTH
1. 12.

4 TENOŘI - KONCERT V KD - vstupenky v prodeji TICKETPORTAL

Uzávěrka dalšího čísla je 15. 10. 2021
Příspěvky zasílejte na zpravodaj.stribro@seznam.cz
Omlouváme se těm, jejichž příspěvky se už do zpravodaje nevešly, není možné všechny zařadit.
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