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Kaplička Sv. Eustacha

str. 16
50. Promenádní
koncert

cena 10,- Kč

pokračování na str. 7

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
další měsíc je pryč a mnoho z nás si vychutnává zasloužený odpočinek na dovolených. Moc Vám ho přeji. Myslím si, že
je dobré, abychom provedli rekapitulaci
některých významnějších akcí, činností
v rámci města Stříbra (samozřejmě i místních částí – ale všichni jsme jeden celek).
• V souvislosti s koncem školního roku
proběhlo několik společenských akcí. Rozloučili jsme se s předškoláky z mateřských

škol šerpováním na radnici. Též nás navštívili školáci, kteří opouštěli deváté třídy
základních škol. Měli jsme tu čest účastnit se předávání maturitních vysvědčení
na gymnáziu a obchodní akademii. Všem
školákům a předškolákům jsme popřáli
krásné prázdniny. S předškoláky se uvidíme 1. září, kdy proběhne jejich uvítání
do prvních tříd. Všechna školská zařízení se připravují během prázdnin na nový
školní rok jak po stránce učebních plánů,

tak i po stránce materiální či stavební.
Např. v současné době probíhají stavební
úpravy sociálního zařízení v ZŠ Gagarinova. Tato akce navazuje na předchozí etapu. Poučili jsme se z koronavirové krize
a ředitelé dostali příkaz vybudovat systém
pro online vyučování. Řešíme i možný
dopad tohoto typu vzdělávacího procesu
na sociálně slabší spoluobčany.
pokračování na str.2
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pokračování ze str. 1
• V měsíci červnu proběhlo dvakrát vítání
občánků, kdy město, rukou starosty, předalo dětem dárky, vč. pamětních mincí.
Vyjádřil jsem názor, že by město rádo obdarovalo rodiče těmito mincemi opakovaně, minimálně 2 x až 3 x.
• Proběhla akce „Ukliďme si Stříbro, aneb,
aby vrabci neklovali obaly“, organizovaná
městem Stříbrem a Sborem dobrovolných
hasičů. Úklid proběhl podél řeky Mže.
Děkuji všem účastníkům za provedenou
práci a organizátorům za jejich činnost při
přípravě a realizaci této akce.
• Proběhla akce „ Na plotě“, kdy naše dětičky mohly vystavovat svá výtvarná dílka.
• Sledujte festival Stříbření, v rámci kterého budou probíhat různé kulturní akce.
• Pan farář Hájek oslavil na nedělní mši
několik jubileí, 85 let svého života, 55 let
kněžství a 28 let činnosti ve Stříbře. Dovolil jsem si mu za město Stříbro v rámci
akce popřát a poděkovat za jeho činnost.
• Město Stříbro získalo dar v podobě tří
obrazů stříbrského malíře Antona Felixe Depauliho z 19. století. 2 obrazy jsou
portréty bývalého stříbrského starosty
Dr. Franze Wenzela Streera a na třetím
je údajně jeho syn. Obrazy městu daroval
Mag. Arnvid Unger z Vídně, jehož rodina
pocházela ze Stříbra a v roce 1939 se přestěhovala do Vídně. Moc děkujeme.
• Proběhly pouťové akce v obci Těchlovice a Lhota u Stříbra. Jsem moc rád, když
se lidé semknou a tímto způsobem spolupracují a opravdu se baví. Moc děkuji
za jejich činnost, rád budu vždy nápomocen. Jen tak dál.
• Kaplička Sv. Eustacha byla vysvěcena.
Osobně musím poděkovat zejména panu
Vladimíru Součkovi. Kaplička je zejména
výsledkem jeho činnosti a finančních prostředků. Je to člověk, jehož srdce patří lesu
a myslivosti, a proto nemohla být kaplička
zasvěcena nikomu jinému, nežli sv. Eustachovi.
• Od 1. 7. 2020 se opět mohou konat
městské trhy.
• Od začátku prázdnin můžete opět
navštívit věž kostela Všech svatých.
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• Sbor dobrovolných hasičů obdržel věcný
dar v hodnotě cca 25 000 Kč od firmy Kermi s.r.o. Dar jsem přijal pro naše „dobráky“ z rukou jednatelů firmy Ing. Holečka
a Ing. Majera. Opět děkujeme.
• Znovu je otevřena galerie „V Hasičárně“
- fotografie p. Pakosty. Přijďte se podívat.
• Na Muzejním náměstí proběhl koncert
skupiny Teepee.
• Město na náměstí nechalo vyměnit květinovou výzdobu.
• Proběhlo jednání Zastupitelstva města
Stříbra. Kromě standardních bodů je třeba
vyzdvihnout vyhlášení referenda ke krytému bazénu v termínu 2. a 3. října 2020.
Více v následujícím článku.
• Proběhlo jednání Bezpečnostní rady
města Stříbra. Zde bylo město upozorněno zástupci Hasičského sboru a Policie
ČR na neutěšenou situaci při parkování
v ulici Palackého - tzv. slze. Největším
problémem je nedodržení průjezdného
profilu o šířce 3 m. Vážení spoluobčané,
není naším cílem restrikce. Dovoluji si Vás
požádat o využívání nově vybudovaných
parkovacích míst v ul. Palackého. Standardní dochozí vzdálenost pro parkování
je do 300 m. V nejbližší době dojde k vytvoření vodorovného značení, které bude
přesně vytyčovat průjezdný profil. Pokud
tento nebude dodržen, bude MP rozdávat
pokuty. Jedná se o bezpečnost našich občanů, kdy musíme zajistit průjezd vozidel
Integrovaného záchranného sboru. V současné době plánujeme v této lokalitě rozsáhlou úpravu dopravní situace a vytvoření nových parkovacích míst. Do této doby
musíme dodržovat výše zmíněná pravidla.
• Probíhá výstavba infrastruktury v lokalitě Za Stadionem pro 42 RD. V nabídce
k prodeji jsou poslední 3 parcely
• Byla zahájena stavební úprava předpolí
Červené lávky. Při průchodu staveništěm
buďte opatrní. Pokud by mělo dojít k omezení vstupu, budete včas informováni.
• Proběhlo úspěšně předání dokončené rekonstrukce chodníků, komunikace
a veřejného osvětlení v ul. Vodičkova.
Součástí byla i výměna stávajícího vodovodního řadu. Máme v plánu ještě osazení

2 ks retardérů, protože nová komunikace
láká některé nezodpovědné řidiče k porušování rychlosti. Akce za cca 4 mil. Kč.
• Začala II. etapa revitalizace MŠ Soběslavova - tentokrát se jedná o poslední pavilon B. Firma tentokrát pracuje aktivněji. Uvidíme. Celá akce přišla město
na 18 mil. Kč.
• Bohužel není ještě zcela dokončena
oprava budovy kina. Zde probíhají právní
jednání vzhledem k nedodržení termínu
dokončení firmou. Zatím město uplatnilo
přímou sankci provádějící firmě ve výši
1,3 mil. Kč. Jedná se o 10% z ceny díla,
které činí cca 13 mil. Kč.
• Probíhají stavební práce na objektu radnice. Jedná se o opatření proti vodě. Následně proběhnou opravy sgrafit odbornou firmou. Náklad činí cca 4,5 mil. Kč.
• Dále pokračují práce na výstavbě komunikace pro propojení ulic Jabloňová a ul.
Májová. Cena cca 8,5 mil. Kč
• Došlo k zahájení prací na II. etapě obnovy hřbitovní zdi, která bude provedena
v duchu té předchozí. Cena cca 3,5 mil. Kč
• Pokračují stavební práce na výstavbě
chodníku a parkovacích stání v ul. Brožíkova. Cena cca 6 mil. Kč
• Pokračují práce na obnově omítek a maleb v kostele Nanebevzetí Panny Marie
a ohradní zdi u kostela Sv. Petra v hodnotě
2 mil. Kč
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• Vybrali jsme dodavatele na dokončení
opravy ZUŠ a zároveň výstavby veřejného
prostoru v této lokalitě. Cena 6,5 mil. Kč.
• Bohužel se nám nedaří najít dodavatele
na propojení náměstí s Baníkem přes Svatováclavskou lávku. Vypisujeme veřejnou
zakázku již potřetí. Cena min. 6 mil. Kč.
• Pracovníci SMMS, kromě obvyklých
činností, pokračují v opravách chodníků
v lokalitě ul. Máchova. Když jsme
u SMMS, přešli jsme k selektivnímu sekání trávy. Budou lokality, kde již nebude
probíhat tato činnost tak intenzivně jako
dříve. Budeme tím snižovat odpar a podpoříme ochranu hmyzu a rostlin.
• Na příští rok připravujeme projekty zejména parkovacích stání, které bychom
chtěli zrealizovat.
Vzhledem k velkému rozsahu rekapitulace minulého měsíce si dovolím na závěr
zmínit dvě aktuální záležitosti, které zajímají občany ve městě.
První je změna dopravce. Jak jistě víte,
město změnilo dopravce v rámci MHD,
stejně jako kraj změnil krajského dopravce. Stalo se tak na základě soutěže, která

musí proběhnout každých 10 let. Město
přistoupilo ke krajskému tarifu, kdy dopravcem kraje se stala vysoutěžená firma
Arriva. Věřili jsme, že to bude ku prospěchu věci, kdy budete moci využívat veškeré výhody integrované dopravy kraje.
Bohužel, firma Arriva zatím neplní své
povinnosti řádně. Dne 20. 7. 2020 jsem se
zúčastnil mimořádného zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje a bojoval jsem
za nápravu tohoto stavu. Výsledek uvidíme. V případě dlouhodobých problémů je
varianta, že můžeme odstoupit od tohoto
smluvního vztahu. To je ale až ta poslední
možnost.
Druhá věc, práce úřadu a některá nová
opatření. Město zvažovalo možnost, jakým způsobem optimalizovat a zkulturnit
návštěvy občanů na úřadu tak, aby Vám
byla věnována maximální péče. Zvažovali jsme, zda je adekvátní, aby občané
čekali ve frontách, než na ně přijde řada.
V rámci koronakrize jsme zavedli systém
objednávek, který se osvědčil a který chceme převést do nového objednávkového
el. systému (největší přetlak je u agendy aut). Úředník se bude věnovat pouze
Vám a nikomu jinému. Některé problé-

my vyvstaly, když někteří z Vás přišli bez
objednání a domáhali se vyřízení hned.
Chápu, je to obtěžující a máte právo
na co nejrychlejší vyřízení Vašich záležitostí. Bohužel, naši úředníci jsou v současné době zatěžováni ve stále větší míře
občany z jiných ORP, které ze zákona musí
obsloužit. Je to dáno tím, že náš úřad nemá
omezenou pracovní dobu pro veřejnost.
U jiných úřadů tomu tak není, pak logicky
z těchto oblastí lidé přicházejí k nám, když
jim jejich úřad není natolik vstřícný. Zde
platí okřídlené „ pro dobrotu na žebrotu“.
My je přijmout musíme, a pak, bohužel,
zbývá méně času pro naše vlastní občany. Povedeme jednání směrem k okolním
úřadům a pokusíme se dohodnout změny
pracovní doby v jiných lokalitách. Nejsem
přesvědčen, že bychom měli přijímat další
úředníky a zvyšovat náklady města. Děkuji za pochopení a vstřícnost.
Vážení spoluobčané, dovoluji si Vám
na konec svého příspěvku popřát klidné
prožití zbytku prázdnin a dovolených.

S úctou Martin Záhoř, starosta města

Vyhlášení referenda k výstavbě krytého bazénu ve Stříbře
Vážení spoluobčané,
Zastupitelstvo města Stříbra schválilo
na svém 16. řádném jednání 24. 6. 2020
vyhlášení referenda k výstavbě krytého bazénu, které se má konat v termínu
2. a 3. října 2020 společně s volbami
do krajských zastupitelstev.
Krytý plavecký bazén, nejdéle zmiňovaná stavba napříč politickým spektrem a funkčními obdobími od roku 1989
v rámci samosprávy města Stříbra. Současná politická reprezentace města Stříbra
měla v rámci volebních programů tento
bod jako jeden z dominantních. Přesto si
dovolujeme oslovit ještě jednou občany
města Stříbra s touto otázkou, poněvadž
si uvědomujeme rozsah a finanční nákladovost celého projektu. Jsme nyní nejblíže
vlastní realizaci této veřejně dlouhodobě požadované, prospěšné stavby. Máme
zpracovanou studii a kvalifikovaný odhad
budoucích nákladů. Jedná se o akci v ceně

cca 200 mil. Kč, vč. nezbytné infrastruktury - cca 180 mil. Kč bazén, cca 20 mil. Kč
technická infrastruktura. Pro Vaši představu, je to výše, která odpovídá jednomu
ročnímu rozpočtu města Stříbra. Finance
zatím zvažujeme použít kompletně z úvěru, který, dle nabídky bankovních ústavů,
by byl do max. délky 20 let. Na nezbytnou
infrastrukturu předpokládáme použít
peníze z rozpočtu města Stříbra. Předpokládaná realizace - rok 2021/2022. Kromě
budoucích nákladů na splátku úvěru musíme počítat s určitou provozní ztrátou,
byť odborníci, kteří projekt zpracovávají, jsou přesvědčeni, že bude víceméně
soběstačný. Oba autoři jsou odborníky
ve sféře bazénů, jak projekčně, tak po
stránce provozování. Jeden z autorů byl
několik let ředitelem Aquapalace Praha
a aktivně se podílel při realizaci tohoto
díla.
Milí občané, předchozí odstavec byl
vyňat z materiálu, který byl předložen za-

stupitelům. Dovoluji si k němu udělat rozsáhlejší komentář, protože jsem přesvědčen, že v rámci připravovaného referenda
máte právo a my povinnost Vás seznámit
se všemi dostupnými daty tak, abyste se
mohli správně rozhodnout.
V této chvíli máme zpracovanou studii
stavby krytého bazénu, který je posazen
do lokality bývalého školního sadu - území mezi ledovou plochou a bývalým amfiteátrem letního kina. Náhled stavby vidíte na přiloženém obrázku. Krytý bazén
by měl obsahovat 4 plavecké dráhy délky
25 m, relaxační bazén (menší bazének
s relaxační zónou a velkým vnějším toboganem), a poměrně rozsáhlé wellness
centrum. Návrh byl vybrán Radou města
Stříbra ve spolupráci se zastupiteli města. Jak již bylo napsáno, budoucí náklady
činí cca 181,5 mil. Kč vč DPH na výstavbu bazénu a cca 20 mil. Kč na další infrastrukturu - sítě, komunikace, parkoviště.
To jsou přímé náklady, které město bude
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muset zaplatit. Ty budou financovány
z úvěru, který bude na období 20 let splácen cca 10 mil. Kč ročně. Zde se jedná o fixní peníze, co zatím nevíme zcela
určitě, kolik bude možná finanční ztráta,
byť je bazén koncipován tak, aby peníze
z wellness části kompenzovaly ztráty z bazénu. Je to předpoklad zkušených provozovatelů a projektanta, kteří jsou zmíněni
v již předchozím textu. Osobně si myslím,
že cca 1 až 1,5 mil. Kč ztráty ročně generován bude. Takže celková suma spojená
s bazénem na období 20 let bude min.
11 mil. Kč ročně.
Proč to zmiňuji znovu, protože je třeba
popravdě si říci, že vše něco stojí a stejně
jako doma, kdy máte určité množství peněz, tak i my - město - nemůžeme žít nad
vlastní příjem, který je tvořen zejména
z rozpočtového určení daní, z příjmu
z daně z nemovitosti a nějakými menší
příjmy z nájmů, pachtů atd. Náš letošní
rozpočet je 201 mil. Kč, ale v tom je započítáno cca 30 mil. Kč příjmů ze stavební
zóny. Objektivně se náš rozpočet pohybuje mezi cca 160 - 170 mil. Kč, kdy větší část
peněz tvoří mandatorní výdaje spojené s
chodem města. Možná než peníze bude
pro někoho lepší přirovnání fyzické, co
si nebudeme moci po dobu 20 let dovolit
každoročně udělat - např. 2 opravy rozsahu ulice Vodičkova - cca 9 mil., opravu
budovy kina - cca 13 mil. atd….. .
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Je též pravdou, že se snažíme najít další způsoby pro financování chodu města,
ty budou včas zveřejněny, ale určitě nepokryjí celé náklady spojené s výstavbou
a provozováním bazénu. Zatím se nám
rýsují docela zajímavé příjmy. Dokud nebudou uzavřeny smlouvy, tak s nimi raději
nepočítáme. Bohužel, koronavirová krize
je patrna, investoři jsou mnohem opatrnější.
Nyní někteří z Vás nabudou po těchto informacích dojmu, že vlastně možná
není zájem bazén postavit. Opak je pravdou. Jsem zvyklý plnit sliby (i většinově zastupitelé), které jsme Vám v rámci
volebních programů dali, ale musíme si
upřímně říci všechny dostupné informace,
jak pozitivní, tak negativní. Osobně jsem
si dělal průzkum mezi nejbližšími přáteli
a dostal jsem dva druhy odpovědí. První
jasná, ano, bazén chceme - je potřebný,
budeme ho využívat pravidelně. Druhý
tábor mi řekl: „Martine, volil jsem Vás
pro něco jiného, chci, aby se pokračovalo
v opravách města a infrastruktury, ne kvůli bazénu, který tyto věci určitě zpomalí“.
Po těchto odezvách jsem nabyl společně
s kolegy dojem a věřím, že správný, že je
třeba od Vás, našich spoluobčanů, přátel,
kamarádů dostat pevný mandát, jak přistoupit k této největší investici v rámci
města Stříbra, protože bude mít zcela jasný vliv na vývoj v dalších letech.

Pokud dostanu otázku já, jak budu
volit, odpovím zcela jasně, jsem si vědom budoucích omezení v rámci investic
do městského majetku, ale dal jsem slib
a ten dodržím - samozřejmě, pokud budu
mít od voličů jasný mandát.
Sice je termín referenda ještě poměrně
daleko a budete opětovně dostávat tyto
informace, přesto si Vás již nyní dovolím
oslovit s velkou prosbou, přijďte a zúčastněte se referenda, ať je Váš názor jakýkoli,
potřebujeme, aby účast byla co nejvyšší.
Jedná se skutečně o zásadní krok, který
ovlivní dalších 20 let rozvoje města Stříbra. Nemuselo by k tomu samozřejmě dojít,
pokud se nám podaří najít již zmiňované
finanční příjmy. Zde budeme potřebovat
podporu občanů, aby nedošlo k zablokování příjmů.
Jenom na závěr si dovolím postesknout si nad některými rozhodnutími
města, jako je smlouva s firmou Waystone
na kasárna ( nyní tam dochází k prodejům pozemků údajně za 2 000 Kč/m2
a my máme těžce vybojovaných
200 Kč/m2 - smutné, přišli jsme kvůli roku
2009 o peníze na bazén i ledovou plochu,
rozhodnutí o nevybudování spalovny, nevybudování větrných elektráren atd. Město se stále připravovalo o příjmy. Nelze žít
v bludu, že peníze přijdou samy a někdo
nám je dá zadarmo. Představa, že život
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a město zůstanou beze změny, zakonzervované, je velice lichá. Pokud chceme
vytvářet infrastrukturu tohoto typu, tak
potřebujeme nutné příjmy.
Na druhou stranu musíme zvažovat
i jiný aspekt ve světle zmenšujícího se počtu obyvatel města, kdy odcházejí zejména
mladší ročníky. Těm potřebujeme nabídnout i tyto volnočasové aktivity a vyžití
a další zázemí. Co nám bude platné, že
budou opraveny chodníky, když po nich
nebude mít kdo chodit. Samozřejmě počítáme, že bazén budou využívat školy, školky, matky s kojenci, senioři v rámci kon-

dičního plavání, pravděpodobně vznikne
i plavecký oddíl.

nu. Ve studii krytého bazénu je též výhled
na propojení s venkovním koupalištěm.

Ještě si dovolím vyjádřit k možnosti
venkovního bazénu, který se nyní určitě
nezvažuje. Důvody jsou tyto: technologie
čištění stejná, náklady na stavební část
vany - identické, využitelnost 12 měsíců
u krytého bazénu, 2 měsíce u nekrytého bazénu. Degradace a údržba značně
nákladnější u venkovního bazénu. Jsme
si vědomi, že se lidé chtějí v létě u vody
slunit, je umožněno vyjít z krytého objektu na jižní terasu a zde se opalovat a následně se vrátit přes čistící zónu do bazé-

Uvědomujeme si závažnost každého
rozhodnutí. Proto si Vás formou referenda dovolujeme požádat o pomoc při rozhodování. Vy společně s námi budeme
formovat a vytvářet budoucnost našeho
skvělého města. Přijďte. Moc děkujeme
za účast a Váš názor.

MĚSTO

Martin Záhoř
a zastupitelé města Stříbra

STŘÍBRO

Vyhlašuje termín pro podání žádostí
o dotaci nebo o finanční dar
z rozpočtu Města Stříbra na rok 2021
Žádosti na předepsaném formuláři se přijímají způsobem uvedeným v podmínkách

od 01.08.2020 do 15.10.2020

Všechny žádosti musí splňovat Radou města Stříbra vyhlášené všeobecné podmínky
pro získání dotace nebo finančního daru z rozpočtu města Stříbra.
Všechny žádosti, které do tohoto data již byly přijaty úřadem, budou automaticky zařazeny
do seznamu. V případě chybějících náležitostí musí být doplněny do výše uvedeného data
přijímání žádostí.
Formuláře o dotaci či dar najdete na stránkách města:
www.mustribro.cz (heslo informace, heslo dotace a dary; heslo žádosti o dotaci nebo dar)

Všeobecné podmínky pro získání dotací a finančních darů z rozpočtu Města
Stříbra pro neziskové právnické organizace a fyzické osoby města Stříbra
PRO OBLAST KULTURY, SPORTU,
VZDĚLÁVÁNÍ, VĚDY A SOCIÁLNÍCH
SLUŽEB NEBO JINÉ HUMANITÁRNÍ
ÚČELY
1) Způsobilým žadatelem je fyzická
nebo právnická osoba:
a) která má vyrovnány veškeré závazky
vůči Městu Stříbru a jeho zřízeným či

založeným organizacím a
b) jím pořádaná akce či činnost organizace splňuje jeden z uvedených bodů, který
doloží:
➢ sídlo organizace nebo trvalé bydliště
občana je ve městě Stříbře,
➢ popř. pracoviště organizace je ve městě
Stříbře,
➢ nebo nadpoloviční většina z členské

základny organizace má trvalý pobyt
ve Stříbře,
➢ nebo akce bude probíhat na území města Stříbra (pro občany města).
2) Podmínky pro poskytnutí dotace či
daru:
a) DOTACE
➢ Dotace bude poskytnuta na zákla-
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dě vyplněného formuláře „ŽÁDOST
O DOTACI Z ROZPOČTU MĚSTA STŘÍBRA INDIVIDUÁLNÍ“, který je uveden
na stránkách města www.mustribro.cz
(h. informace, h. dotace a dary; h. žádosti
o dotaci nebo dar), kterou žadatel doručí
ve stanoveném termínu.
➢ Dotace budou žadatelům poskytovány
na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (dále jen smlouva) s uvedením náležitostí dle zákona č. 250/2000
Sb., ve znění pozdějších předpisů.
➢ Finanční prostředky lze použít pouze
na konkrétní účely schválené zastupitelstvem města nebo radou města a vyspecifikované smlouvou.
➢ Finanční prostředky lze použít pouze
v období stanoveném ve smlouvě. V případě poskytnutí dotace na delší období
než je kalendářní rok, musí žadatel e-mailem (z e-mailu uvedeného v žádosti) nebo
písemně uvést do 15.01. výši použitých
finančních prostředků v daném kalendářním roce.

tění technických požadavků a služeb při
akci, cestovné, propagace akce, poplatky
či daně spojené s pořádáním akce, na ceny
určené pro vítěze);
b) na výdaje spojené s provozem organizace (poplatek za telefon, výdaje spojené
s internetem, materiálové vybavení organizace, výdaje na opravy a údržbu zařízení
organizace, poštovné, mzdy zaměstnanců,
cestovné, energie);
c) na nákup vybavení.
5) Ostatní podmínky:
a) Poskytnutá dotace (dar) neřeší celkové
výdaje spojené s projektem, ale jedná se
pouze o jeden ze způsobů možných příjmových zdrojů na jeho zajištění.

součtem všech dokladů. Maximální limit
pro začlenění do seznamu účetních dokladů je 10 000 Kč za jeden účetní doklad.
V případě dokladu na vyšší částku je povinnost přiložit kopii tohoto dokladu - bez
těchto náležitostí bude bráno vyúčtování
jako nedostačující.
b) U dotace vyšší než 30 000 Kč bude
vyúčtování doloženo kopiemi dokladů,
kopií bankovních výpisů nebo pokl.
dokladů včetně jejich celkové rekapitulace formou seznamu účetních dokladů
s uvedením čísla dokladu, částky a celkového součtu všech dokladů a data úhrady
s uvedením, zda z bankovního účtu nebo
pokladny - bez těchto náležitostí bude
bráno vyúčtování jako nedostačující.
c) Vyúčtování může být písemné i elektronické (e-mailem, datovou schránkou). Při
elektronickém vyúčtování dle čl. XI., odst.
1, písm. b) formou naskenování dokladů
včetně celkové rekapitulace.

b) FINANČNÍ DAR

b) Při poskytnutí dotace vyšší než 10 000
Kč žadatel souhlasí s bezúplatnou účastí
na akcích pořádaných městem nebo jeho
zřízenými příspěvkovými organizacemi,
pokud o to Město Stříbro požádá nejpozději 14 dní před akcí (o účast musí
požádat přímo Město Stříbro, nikoliv příspěvková organizace. A to i v případě, že
se bude jednat o akci, kterou pro město
zajišťuje jím zřízená příspěvková organizace.). Maximálně 2 akce ročně.

➢ Finanční dar bude poskytnut na základě
vyplněného formuláře „ŽÁDOST O DAR
Z ROZPOČTU MĚSTA STŘÍBRA”, který
je uveden na stránkách města www.mustribro.cz (h. informace, h. dotace a dary;
h. žádosti o dotaci nebo dar), kterou žadatel doručí ve stanoveném termínu.

c) V případě žádosti o dotaci na provoz
nebo vybavení žadatel bezprostředně
po použití dotace bude informovat článkem ve sdělovacích prostředcích (Stříbrský zpravodaj, internet, denní tisk …)
o využití dotace. Žadatel v článku uvede větu
o spolufinancování Městem Stříbrem.

3) Předkládání žádostí a jejich náležitosti

d) V případě žádosti o dotaci na konkrétní akci žadatel uvede termín jejího konání
a dojde-li ke změně, pošle ihned informační e-mail na adresu reditel@mks-stribro.cz. Žadatel zveřejní nejméně
5 dní před akcí upoutávku ve sdělovacích
prostředcích (Stříbrský zpravodaj, zpravodajské stránky na internetu, denní tisk …)
a do 5 dnů po akci bude informovat článkem ve sdělovacích prostředcích o jejím
průběhu. Žadatel v upoutávce i v článku
uvede větu o spolufinancování akce Městem Stříbrem, např.: „Akce je/byla spolufinancována Městem Stříbrem.”

e) Žadatel je povinen v případě nevyúčtování nebo neoprávněného použití poskytnuté dotace dle podmínek uvedených
ve smlouvě ji neprodleně vrátit v plné
výši na účet města. Podle §22 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů je porušením rozpočtové
kázně neoprávněné použití či zadržení peněžních prostředků patřících či svěřených
územnímu samosprávnému celku.

➢ Účel použití dotace lze měnit pouze
na základě písemného dodatku ke smlouvě.

a) Žadatel o poskytnutí dotace může žádost poslat písemně či e-mailem, který je
uveden v žádosti, popř. předat prostřednictvím podatelny MěÚ nebo osobně odevzdat na finanční odbor MěÚ.
b) Žádost se podává pouze na předepsaném tiskopise.
c) Formulář musí být vyplněn ve všech
bodech.
d) Žádost musí být správně určena dle
názvu formuláře DOTACE či FINANČNÍ
DAR. Změnu z dotace na dar a naopak
nelze provést.

6) Vyúčtování dotace dle podmínek uvedených ve smlouvě:

Při chybějících údajích ve formuláři a) U dotace do 30 000 Kč bude dotace
vyúčtována formou seznamu účetních
budou žádosti vyřazeny !!!
4) Finančních prostředků lze použít:
a) ke krytí výdajů spojených s organizací
akce (nájemné za prostory pro akci, zajiš-
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dokladů s uvedením čísla dokladu, částky, popisu a data úhrady s uvedením, zda
z bankovního účtu nebo pokladny (bez
kopií účetních dokladů) s celkovým

d) Elektronické vyúčtování prostřednictvím e-mailu musí být zasláno z emailové adresy uvedené v žádosti (elektronický
podpis není podmínkou). Zaslání z jiné
adresy nebude akceptováno a dotace bude
považována za nevyúčtovanou.

7) Oznámení o schválení dotace či daru
bude provedeno formou e-mailu na adresu uvedenou v žádosti.
8) Podmínky schválila Rada města
na svém 40. jednání dne 13. 06. 2016.
9) Na dotaci či dar není právní nárok.
Termíny pro poskytnutí dotací (darů) budou vyhlašovány samostatně a zveřejňovány na stránkách města a úřední desce.
Předpokládaný termín je:
srpen – říjen = žádosti o dotace a finanční
dary z rozpočtu na příští kalendářní rok.
Případné dotazy:
E-mail: janotova@mustribro.cz
Tel.: 374 801 132

Stříbrský zpravodaj 8/2020

Z jednání zastupitelstva 24. června 2020
Jednání bylo přítomno 14 zastupitelů.
Starosta města na úvod přivítal zastupitele
a přítomné občany. Následně byl schválen
program jednání a byla projednána kontrola plnění úkolů.
Následně zastupitelstvo schválilo:
Majetkoprávní úkony, mimo jiné prodej
další stavební parcely v lokalitě Za Stadionem, prodej bytu 2+1 na Západním
předměstí nebo záměr prodeje pozemku
a staveb firmě Lidl Česká republika v.o.s.
pro účely rozšíření stávající prodejny.
Rozpočtová opatření na návratnou finanční výpomoc Lesům města Stříbra, nákup
sbírky minerálů pro Městské muzeum
ve Stříbře nebo pokrytí výdajů na přípravu a realizaci místního referenda.
Zásady pro udělování čestných poct města
Stříbra.
Účetní závěrku města Stříbra sestavenou
k 31. 12. 2019, závěrečný účet města za rok

2019 a vyslovilo souhlas s celoročním hospodařením bez výhrad.
Vyhlášení místního referenda na území
města Stříbra v termínu 2. a 3. 10. 2020
k výstavbě krytého plaveckého bazénu
ve městě Stříbře a otázku: „Souhlasíte
s výstavbou krytého plaveckého bazénu
ve městě Stříbře?“
Mimořádnou odměnu starostovi a uvolněnému místostarostovi za jejich mimořádné aktivity ve prospěch města nad
rámec povinností vyplývajících z jejich
funkcí.
Provedení nezbytných kroků ke zrušení
Nadace Jakoubka ze Stříbra a účelový finanční dar nadaci na vydání knihy o historii města Stříbra.
Zastupitelstvo neschválilo:
Majetkoprávní úkony, například dlouhodobý pronájem pozemku za účelem výstavby samoobslužné myčky, a to z důvo-

du nevhodného umístění.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
Závěrečný účet DSO Stříbrský region
za rok 2019.
Zastupitelstvo pověřilo:
Starostu, případně místostarostu města
Stříbra k hlasování v rámci 62. valné hromady Vodohospodářského sdružení obcí
západních Čech dle vlastního uvážení.
V závěrečné diskusi s občany města
zazněla připomínka k nedostatečnému
zabezpečení staveniště budovy ZUŠ, kde
probíhá rekonstrukce. Vedení města přislíbilo šetření na místě a nápravu.
Občané se také dotazovali na požadavky stavebního úřadu v souvislosti s výstavbou v lokalitě Za Stadionem. Starosta
města přislíbil k této otázce společné jednání.
Marcela Nováková a David Blažek

Kaplička Sv. Eustacha byla vysvěcena
Nedělní odpoledne 12. července patřilo
v lesích města Stříbra, u Křivého rybníka
mezi Sytnem a Sulislaví, milé události. Stříbrský farář P. Miroslav Martiš zde
slavnostně vysvětlil kapličku, kterou zde
postavili zaměstnanci Lesů města Stříbra
v čele s ředitelem Vladimírem Součkem.
Kaplička byla zasvěcena patronu lovců
a myslivců, Svatému Eustachovi.
Procesí od Křivého rybníka a následného vysvěcení se zúčastnily odhadem
dvě stovky návštěvníků. Byli mezi nimi
i starosta města Stříbra Martin Záhoř,

místostarosta Karel Lukeš, radní Miroslav Šimek, starostové Sytna a Sulislavi,
starostka Vranova, zástupci Hornického
spolku, Lesů ČR či věřících stříbrské farnosti.
O hudební doprovod se postarali žáci
stříbrské ZUŠ pod vedením Daniela Baxy.
Lesy města Stříbra pro všechny připravily občerstvení, což bylo příjemnou tečkou a příležitostí popovídat si na krásném
místě.
Nová kaplička se stala druhým zastavením na vznikající naučné stezce, která

vede právě v okolí rybníka a bude veřejnosti brzy představena.
Děkujeme zaměstnancům Lesů města
Stříbra a jejich přátelům za vybudování
krásné kapličky i péči o naše lesy, protože
jak během svěcení zaznělo, je to poselství
i pro další generace, abychom si, my lidé,
uvědomili, že příroda je nedílnou součástí našich životů a je třeba si jí vážit, stejně
jako lidí, kteří v lese pracují celým svým
srdcem.
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Darované obrazy z Vídně
Dne 30. června převzali zástupci našeho
města M. Záhoř - starosta, K. Lukeš - místostarosta a K. Neuberger - radní města
ve Vídni 3 kusy historických obrazů
od stříbrského malíře a člena hornického rodu Depauly znázorňující bývalého
primátora našeho města Antona Streera
a jeho syna. Dodatečně nám dárce pan
Mgr. Arvid Unger věnoval ještě obrázek
naší radnice a kamenného mostu. Dědeček pana Ungera byl horníkem, Josef
Unger byl v letech 1880 - 1883 správcem
cechu Unterlangenzug (Dlouhý spodní
tah). Otec pana Ungera se ve Stříbře narodil, posléze již jako ženatý odešel za

prací do Prahy, aby se rodina v roce 1937
do města vrátila. Žili v tehdejší Wasserstrasse, dnešní Žižkově ulice. V roce
1939 se rodina odstěhovala do Vídně. Pan
A. Unger se narodil již ve Vídni. V letošním roce se dožívá krásných 80 let. Zástupci města přivezli dárci pozornosti,
které se líbily. Samozřejmostí bylo jeho
pozvání do našeho města od starosty M.
Záhoře. Tento výjimečný dar je po létech
nahlédnutím do bohaté historie našeho
královského horního města.
Karel Neuberger, MBA
radní města Stříbra

MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE
V jednom z dřívějších čísel jsme
se zaměřili na několik rad jak zabezpečit a ochránit auto před krádeží
a vykradením. V duchu tohoto článku
se dnes podíváme na to, jak postupovat při ochraně domu a bytu. Probereme
jaké nejčastější chyby děláme a ty potom
usnadní práci zlodějům. Také se podíváme na zabezpečení, která se dají využít
k ztížení přístupu do bytu nebo domu.
Prvním prohřeškem, který můžete
udělat, když jedete na dovolenou, sdílet
tuto informaci na sociálních sítích. Ano,
chápeme, že máte radost a chcete se o ni
podělit, ale je potřeba si uvědomit, že tato
informace je poté veřejně přístupná a bohužel zloději jsou jedni z těch, kteří se nejlépe přizpůsobují době. Takže sdílení fotek a případně i termín návratu jsou poté
pro zloděje pozvánkou do vašeho bytu či
domu.
Druhou chybou, které se můžete dopustit, je špatné uzavření dveří nebo
i oken, zlodějům mnohdy stačí i malá
skulinka, aby se do objektu dostali. Toto
pravidlo platí i v případě, kdy odcházíte
na kratší dobu. Zároveň není dobrý nápad, nechávat klíče pod rohožkou.
Třetí chybou, pak je zakoupení špatných dveří do domu či bytu. V tomto
případě se doporučují dveře alespoň
3. bezpečnostní kategorie doplněné vložkou a kováním ve stejné bezpečnostní třídě. Zrovna na dveřích se nevyplatí šetřit.
Toto jsou některé chyby, kterých se
dopouštíme a které usnadňují zlodějům
práci. Nyní se podíváme na několik prostředků, kterými naopak zlodějům práci
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ztížíme. Samozřejmě, stejně jako u dřívějšího článku žádné, opatření není 100%,
ale rozhodně nejsou zbytečná. Je dobré
vědět, že obecně platí pravidlo 5 minut, to
znamená, že pokud se zloděj nedostane
k předmětům do 5 minut, většinou jsou
v bezpečí.
První možností jak lépe zabezpečit váš
byt, jsou již dříve zmíněné bezpečností
dveře, ty se dělí do 6 kategorií podle konstrukce a jsou označovány RC1 - 6 ( kdy
RC je z anglického resistance class), je RC1
nejnižší stupeň ochrany a je vhodnější spíše k zabezpečení méně rizikových objektů,
což platí stejně i pro dveře označené RC2.
RC3 a RC4 jsou pak dveře, které jsou již
doporučovány do bytu či domu a RC5 a 6
se dokonce v České republice nevyrábějí,
protože parametry, které musí splňovat,
jsou opravdu vysoké a připomínají spíše
dveře do trezoru. Ještě se doporučuje nechat si bezpečnostní dveře udělat na míru,
kvůli eliminaci škvírek. Většina firem, která se výrobou a instalací dveří zabývá, je
schopná vytvořit nabídku rychle a povětšinou zdarma.
Další možností zabezpečení je samozřejmě alarm. Na trhu jejich velký výběr,
je potřeba se rozhodnout, má-li být alarm
klasický nebo bezdrátový. Pokud zrovna
stavíte, je nejlepší vybrat si klasický drátový alarm, a pokud již máte dostavěno,
nebo i v bytě, je lepší zvolit alarm bezdrátový, který je méně náročný na instalaci.
Cena se odvíjí od velikosti bytu či domu.
Při výběru je také potřeba dát pozor, aby
alarm vyhovoval normě ČSN EN 50131
- 1, která stanovuje základní požadavky

na elektronické zabezpečovací systémy,
schválené Českou asociací pojišťoven.
Proto je lepší při výběru alarmu oslovit přímo specializovanou firmu. Dnešní alarmy už mají i možnost rozšíření
a jsou schopny detektovat únik vody atp.,
a také tzv. PET immunity, takže váš domácí mazlíček alarm jen tak nespustí. Další
výhodou je, že alarm může být napojen na
PCO, tedy pult centrální ochrany.
Mezi další možnosti zabezpečení patří
bezpečnostní fólie na okna, proti rozbití
a proražení skel, pevné mříže nebo předokenní hliníkové rolety, ale to jsou spíše doplňky. Nejlepší je pořídit si alarm
a bezpečnostní dveře. Samozřejmě také
není špatné mít dobré vztahy se sousedy,
a pokud jedete na dovolenou, požádat aby
vám občas zkontrolovali poštovní schránku. Stojí za to také zmínit, že z průzkumů
vyplývá také to, že nejčastější doba nezvané návštěvy zlodějů se liší podle toho, jedná-li se o byt nebo rodinný dům. U bytu
jde většinou o dobu, kdy je majitel v práci
a u rodinného domu je to dokonce rozdělené půl na půl, kdy polovina zlodějů si
vybírá noc a druhá půlka naopak den.
Toto je několik rad a informací, jak zabezpečit dům a byt proti návštěvě zlodějů.
Tato opatření zvyšují šanci, že vaše obydlí
nájezdu zlodějů odolá.
Michal Záprt,
strážník Městské policie
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STŘÍPKY HISTORIE
Obchody, provozovny, živnosti (část 5)
Pokračujme dnes v dalším zkoumání profese, kterážto bývala mým dětským slovníkem zvána jednoduše „holič“ (teprve
později jsem pochopil vznešenější přídomek „kadeřník“). Při
té příležitosti se nevyhnutelně znovu vrátím do dětských let.
Rád totiž vzpomínám na tátův rituál, kdy se vydal navštívit
za účelem oholení či ostříhání některou ze stříbrských oficín.
S ohledem na naše tehdejší bydliště přicházely úvahu pouze dvě.
V dnešní Benešově ulici čp. 682, kde bylo k dispozici dámské
i pánská oddělení … a nebo na náměstí v čp. 58, které snad tou
dobou sloužilo pouze pánům.
Jak již řečeno - na chvíle strávené „u holiče“ v doprovodu otce
vzpomínám velice rád. Lavice při stěně, vždy obsazené svorně čekajícími klienty všech společenských vrstev (demokracie
v praxi), navozovaly atmosféru jakési sousedské pospolitosti, která dávala vzniknout živým diskuzím. Většinou se hlavní téma odvíjelo od profese zákazníka, který právě zasedl do
některého z křesel, čehož s výhodou využil i obsluhující muž
s břitvou a nůžkami, aby navedl všeobecnou debatu příslušným
směrem. Pokud byl obětí zušlechťovacího procesu dejme tomu
mistr klempíř - byla řeč o správném vyspádování okapů a důležitosti jejich údržby. Byl-li na řadě ředitel místního kina, probírala se programová skladba budoucích dnů - následně poté

obr. 4
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vystřídán člověkem, živícím se rozvozem
uhlí - což vyprovokovalo úvahy, zda je
lepší „Kladno“ či „Sokolov“. Postupně
jsem tak získával povšechnou a dětsky
naivní povědomost o radostech i peripetiích různých povolání a jejich provozovatelů. Dodnes jsou pro mne vzpomínky
z „čekárny u holiče“ symbolem klidu, pohody a sdílené lidské vzájemnosti.
Z letitých zástupců zmiňovaného řemesla (holič) se mi dnes vybavují pouze
pánové Dufek, Chat, a Trepka.
Poněkud méně známá byla provozovna téhož zaměření, která stávala v dnešní Plzeňské ulici přibližně před domem
čp. 363 (neboli naproti bývalé pekárně),
tj. po levé straně při stoupání ke křižovatce Plzeň - Kladruby, snad přímo v místě
dodnes existující betonové skruže se starou pumpou. V tomto případě se jednalo
o stavbičku snad 5 krát 5 metrů, jejíž interiér poskytoval prostor pouze jednomu
holičskému stanovišti. Dle pamětníků zde
provozoval živnost pan Hofbauer. Kdy došlo k likvidaci tohoto domečku, nedovedu
určit, bohužel zatím není k dispozici ani
jakákoli fotografie, zachycující dané místo
v původní podobě.
A protože jsme již v předešlém příspěvku zahájili tématickou obchůzku
náměstí, zavedou nás další kroky k výše
zmiňovanému čp 58. To máme zachyceno
v několika podobách. Obrázek č. 1 z roku
1905 zde inzeruje Frisier - Rasier Salon.
Značně skromnější je pak prezentace téže
provozovny, již ale komunálního Holičství v roce 1959, zachyceného při příležitosti kladení kabelů pro veřejné osvětlení
na jižní straně náměstí (obrázek č. 2).
Severní fronta náměstí pak v čp. 6, v těsném sousedství restaurace „U města Prahy“, hostila zřejmě tradičně další živnost
rozpoznatelnou zdáli zřetelnými zlatavými disky - neklamným to symbolem cechu holičského (viz obr. č. 3 z roku 1912
a č. 4 z roku 1928). V poválečných dobách
zde ale aktivity tohoto typu pravděpodobně nepokračovaly.
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Zato již svrchu zmiňované čp. 682
v dnešní Benešově ulici hostilo zřejmě
od samého počátku (vystavěno cca 1930)
pravděpodobně na svou dobu nejluxusnější holičsko-kadeřnický salon, v padesátých letech „zkomunalizovaný“. Někdy
počátkem 80. let minulého století byl celý
prostor provozovny radikálně zrenovován, čímž se v rámci tehdejšího okresu
vyšvihl na přední místo co do vzhledu
interiérů pracovišť daného typu (viz obr.
5 a 6).
Nyní opět přejděme k obchodní činnosti a jejímu určení nabízenými produkty. Oblíbeným prodejním artiklem,
který bývá někdy zneužíván k vykoupení
vděku těch nejmenších, jsou hračky, potažmo i sportovní potřeby. Fotograficky
máme obrazem zachycenu i symbiózu
obou komodit v přízemních prostorách
čp. 191 (obr. 8). V dobách, kdy jsem často toužebně nahlížel do výkladní skříně
„hračkárny“, sídlil ale svět autíček, dětských pistolek, hliněných figurek vojáků a plechových tančíků v čp. 153 (dnes
obchod pana Dráždila v Benešově ulici).

obr. 7
A dokonce ještě dříve, v roce 1946, inzeroval pan Aug. Šenk svoji živnost coby
„Dům dárků“ v Benešově ulici čp. 196
(podrobněji zmíníme ještě v souvislosti
s obchodem papírnictví), ve kterém bylo
možno mimo jiné zakoupit i hračky.
Za epizodní záležitost lze považovat meziobdobí předcházející před definitivním
zakotvením sportovních potřeb v čp. 191.

Provizorně se tehdy vývěsní štít „SPORT“
skvěl nad malým krámkem v čp. 194 v Benešově ulici (dnes Kebab ROJAVA).
V příštím pokračování bychom se dopracovali k písmeu „K“ - tudíž specializaci
KNIHKUPEC.
František Samec, srpen 2020

obr. 8

11

Stříbrský zpravodaj 8/2020

Rozhovor se Zdeňkem Štybarem, cyklistou
„Chtěl bych konečně vyhrát Paříž - Roubaix.“
Zdeňku, jak jste strávil pauzu vynucenou pandemií koronaviru?

Už víte, kdy se vám letos naplno rozjede
sezóna?

Byl jsem tak trochu zavřený v Belgii.
Měl jsem za sebou závod Paříž - Nice,
a pak jsem se přemístil do Belgie, protože
jsme nevěděli, jestli se pojede Paříž - Roubaix a závod kolem Flander. Tam jsem zůstal větší část toho období. Většinou jsem
dopoledne trénoval, odpoledne si hrál se
synem a po večerech dodělával třeba věci
na počítači, a tak podobně.

Měla by se rozjet 1. srpna. Čekají mě
ze začátku nějaké závody v Itálii, takže tu
budu zůstávat.
Jaký je váš plán na zbytek sezóny?
To vám ještě nemůžu přesně říct, protože to si bude tým postupně představovat sám. Každopádně pro mě budou letos
alfou a omegou klasiky Paříž - Roubaix
a závod kolem Flander.
A vaše ambice?
Ambice jsou stále velké. Na Roubaix
jsem byl dvakrát druhý a ještě jsem ji nevyhrál. Rozhodně jsem se v té pauze neflákal, odtrénoval jsem vše, co jsem měl, tak
doufám, že přijdou i výsledky.
Na přelomu června a července jste byl
také ve Stříbře. Jak jste tuto dobu trávil?
Já samozřejmě musím neustále trénovat, takže řekněme, že jsem tři čtvrtě dne
strávil tréninkem nebo jeho přípravou.
Zbytek jsem se snažil strávit s rodinou,
kterou jsem dlouho neviděl. Ale ve Stříbře trénuji moc rád, protože tam je taková
cyklistická pohoda, krásná příroda a vyhovuje mi i terén, který je nahoru dolů.

Takže se řadíte k těm sportovcům,
kteří si pochvalovali, že mohli věnovat
více času rodině?
To určitě, ale bylo to i dost náročné. Já
tomu říkám, že jsem měl takové tři šichty.
Nejdřív jsem měl dopolední tréninky. Pak
jsme šli se synem třeba na kolo, do lesa
nebo do parku. Můj kluk je poměrně hyperaktivní, takže to není tak, že si sednete
na lavičku a díváte se. No, a pak něco třeba do půlnoci dodělávat na počítači. Takže ty dny byly poměrně dlouhé a náročné.
Na druhou stranu jsem si to užil, že jsem
se synem mohl být takhle dlouho a v kuse.
Když jsme se teď loučili před mým odjezdem, tak to pro mě bylo těžší než obvykle.
Zastihl jsem vás na soustředění v Itálii.
Kolik máte dnes v nohách kilometrů?
Dnes ani přesně nevím. Myslím, že to je
nějakých 125 kilometrů. Jeli jsme něco přes
4 hodiny, ale jsme tady v Dolomitech, takže
to tempo je pomalejší než obvykle. Teď mířím do posilovny a možná se ještě k večeru
pojedu chvíli projet.
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Na podzim by se mělo jet Giro, Vuelta i Tour de France. Vás se kvůli jiným
závodům týká zřejmě jen Tour. Můžete
v týmu nějak ovlivnit, na kterou akci vás
zařadí, nebo je to výhradně na jeho rozhodnutí?
Ne, tohle je výhradně rozhodnutí týmu.
Jel jste během té koronavirové pauzy
také virtuální závod Kolem Flander. Jaké
to bylo?
Já tyhle virtuální závody nemám rád.

Vlastně jsem jich během poslední doby jel
několik. Jel jsem závod kolem Švýcarska,
virtuální Tour de France, jel jsem jeden
závod pro Český svaz cyklistiky, ale dělám to hrozně nerad. Jedu to proto, že to
musím jet. Jízdu na tom ergometru musíte
trochu znát, je tam spoustu triků jak se dá
čas zlepšit, a to já moc neumím.
Na začátku dubna jste v rozhovoru pro
Českou televizi mluvil o tom, že teď už
jde o samotné přežití cyklistiky. Už dokážete odhadnout, jak moc ty poslední
měsíce na profesionální cyklistiku dopadly?
Na cyklistiku to dopadlo hodně. Musím ale říct, že je vidět z posledních týdnů,
že se začíná trh se závodníky rozhýbávat, týmy začínají podepisovat závodníky
na další roky, tak doufám, že to nejhorší
máme za sebou. Doufejme, že se pojede
Tour de France, protože to je ten nejdůležitější závod celé sezóny.
Abychom končili trochu veseleji. Vašemu synovi bylo nedávno 5 let. Dostal své
první kolo od vás?
On už těch kol měl několik (smích).
Na kole určitě jezdí a v uplynulých měsících jsme spolu dokázali za dva týdny
ujet i 120 kilometrů. Denně jsme jezdili
10 kilometrů a každý třetí den jsme si dali
pauzu. Byl to takový až tréninkový systém.
Když víte, co profesionální cyklistika
obnáší, byl byste pro, aby šel ve vašich
stopách?
Asi bych mu to nerozmlouval. Odrazoval bych ho jen v případě, pokud by to
dělal jen proto, aby mi udělal radost.
Děkuji za rozhovor.

David Blažek
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SPOLKOVÝ ŽIVOT
Zdeněk Štybar navštívil skanzen
Doma ve Stříbře v červenci pobýval
přední český cyklista Zdeněk Štybar. Spřádal tady plány na srpnový restart sezony.
I přes strasti kolem koro - koro by se letos
měly postupně odjet všechny třítýdenní
etapáky Tour Giro d´Italia, španělská Vuelta a hlavně franzouzská Tour de France. Mezi tréninky si udělal čas a v sobotu
4. července navštívil s rodinou hornický skanzen ve Stříbře. Přiznal se, že prohlídku ještě nikdy neabsolvoval, před léty
byl akorát na hornickém mikuláši. Všem
přítomným se prohlídka líbila, nakonec
k radosti dětí se všichni ještě svezli vláčkem. Dokonce se potkal se svými fanoušky a vznikla z toho společná fotografie
před portálem štoly.
Karel Neuberger

Návštěva staré porcelánky v Míšni a hornického skansenu v Rüdersdorfu
O jednom červencovém víkendu členové hornického spolku Stříbro navštívili starou porcelánku v Míšni a hornický
skansen v Rüdersdorfu. Kdo by neznal
míšeňský porcelán? V roce 1710 zde saský
král August Silný založil první evropskou
manufakturu na výrobu porcelánu. Jak
poznáte míšeňský porcelán? No přece
podle nezaměnitelné značky v podobě
dvou zkřížených mečů. Kdo má zájem,
může absolvovat prohlídku fabriky, seznámí se s nejrůznějšími technikami ruční výroby a samozřejmě na konci skončí
v shopu. My jsme návštěvu této porcelánky volili z důvodů výroby porcelánových sošek s hornickou tématikou

v 19. století. Poté jsme vyrazili směrem na
Berlín. Zastávka byla cca 70 km před Berlínem v městečku Rüdersdorf, kde se již
od 16. století vyrábělo pálené vápno
a od roku 1885 cement. Představte si, že
v celé oblasti kolem Berlína se nalézají
jen samé písky a žádný stavební materiál. Berlín po celá staletí rostl a potřeboval
stavební materiál, a ten se právě dovážel
až z Rüdersdorfu. Hornický nebo historický park je dochovalým vápencovým
dolem. Důl a budovy dodnes zde zachovalé vznikly za působení ministra hornictví Antona von Heynitze. Na fotografiích spatříte budovy související s těžbou
(šachtové pece, lanové dráhy, bateriové

šachtové pece, nádrže na vodu, bergamt
a další). V blízkosti se nalézá starý chemický závod, dnes spíše strašák pro natáčení hollywoodských filmů, na druhé
straně celého dolu se nachází současná
cementárna. V místě rovněž sídlí hornický spolek „Bergbauverein Rüdersdorf
1990 e.V.“. Prohlídka dolu stála za to. Dále
jsme pokračovali do Berlína na mineralogickou burzu. Pokud se budete pohybovat
v těchto oblastech, doporučujeme Vám
prohlídku Míšně i Rüdersdorfu.
Zdař Bůh

Karel Neuberger

13

Stříbrský zpravodaj 8/2020

Oprava vstupů do štol
Hornický spolek během června vyspravil, vyvařil, očistil a natřel vstupy do hlavních štol stříbrského revíru,
do štoly Spodní Dlouhý tah a štoly sv. Prokopa. Za práci díky pánům V. Nejedlému,
J. Špačkovi, K. Čechovi a K. Neubergerovi.
Od počátku roku se plně věnujeme očiště-

ní a následným nátěrům důlních vozů ve
skanzenu i mimo něj. Rovněž se podařilo
v poslední době získat cca 300 fotografií
našeho města z doby minulé včetně několika kousků zachycujících i bývalé šachty.
Tímto prosíme všechny, nic nevyhazujte,
přineste, budeme publikovat. V letošním

roce na podzim přijde na řadu další publikace z pera K. Neubergera, jedna z kapitol zachycuje proměny našeho města
v čase.
Zdař Bůh
Karel Neuberger

Nadace Jakoubka ze Stříbra má zájem vydat knihu
„100 let města Stříbra ve fotografiích (1918-2018)“.
K tomu účelu potřebuje finanční prostředky a byl založen zvláštní účet č. 219362639/0600.
Všem přispěvatelům děkujeme.
Kniha bude k dostání v Městském muzeu ve Stříbře.

Rodinné centrum
Stříbro pořádá

Jak na vztahy s těmi
nejmenšími

Jak na vztahy mezi
sourozenci

ČTVRTEK

ÚTERÝ 22. ZÁ

10. ZÁ

CENA: 300 K
400 K
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Rodinné centrum
Stříbro pořádá

ŘÍ

2020

Č/OSOBA

Č/PÁR

CENA: 300 K
400 K

ŘÍ

2020

Č/OSOBA

Č/PÁR

16:30 - 19:30

16:30 - 19:30

VÍCE INFO NA:
WW.RC-STRIBRO.CZ
TEL.: 602 750 541

VÍCE INFO NA:
WW.RC-STRIBRO.CZ
TEL.: 602 750 541
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Z NAŠICH ŠKOL A ŠKOLIČEK

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

ZUŠ Stříbro poskytuje základy vzdělání v hudebním, výtvarném a

ZUŠ Stříbro poskytuje základy i experimentální. Jde především o ploš- LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR
nou a prostorovou
tvorbu, akční
umění V literárně dramatickém oboru si vaše
literárně
dramatickém
oboru.
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současnou
i
minulou.
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studiu. Přípravné
vztahy meziklávesové
jednotlivými
žáky od
5
let.
I.
stupeň
základního
studiahřezii,
šejí si tvorbu
V hudebním oboru
se vyučuje
napoznávají
klavír, elektronické
nástroje,
housle,divadelního
zobcovoupředstavení.
a
obory
umění.
Není
to
tedy
pouze
učení,
je propříčnou
žáky od 7
let.
II.
stupeň
základního
flétnu, klarinet a saxofon, trubku, trombon, baskřídlovku, tubu, kytaru, baskytaru, bicí
ale je to smysluplná náplň volného času -----------------------------------------------------studianástroje,
je pro žáky
od 14 let. a sborovému zpěvu.
sólovému
pomáhající rozvoji osobnosti.
Vzhledem ke skupinové výuce se mladí Přihlášku najdete na
HUDEBNÍ
OBOR OBOR
VÝTVARNÝ
lidé navzájem
poznávají,
obohacují
se www.zusstribro.cz
V hudebním
oboru
se
vyučuje
hře
na
klav dokumentech.
Výtvarný obor učí žáky poznávat všemožné
výtvarné
techniky,
klasické,
moderní i experimentální.
a
uzavírají
hodnotná
přátelství,
a
to
nejen
vír, elektronické
klávesové
nástroje,ahousna tel.: 776 323
Jde především
o plošnou
prostorovou tvorbu, akční umění a výtvarnouInformace
kulturu současnou
i 971
ze školy, ale také ze soutěží, výstav a spo- 		
le, zobcovou
a
příčnou
flétnu,
klarinet
374
622
400
minulou.
a saxofon, trubku, trombon, baskřídlov- lečných výletů i mezinárodních projektů. e-mai:l zus.stribro@seznam.cz
Žáci se učí se vidět krásu kolem sebe, učí se tvořivému přístupu a výtvarnému myšlení. Rozvíjejí
ku, tubu, kytaru, baskytaru, bicí nástroje, Na školu jsou přijímáni žáci věku 5 – 18
svoji osobitost, fantazii, poznávajílet.
vztahy
jednotlivými
umění. Není to tedy pouze
Výukamezi
je jedenkrát
v týdnuobory
ve spojesólovému a sborovému zpěvu.
Přijetí vybraných žáků je závislé na kapaučení, ale je to smysluplná náplň volného
času pomáhající
rozvoji
osobnosti.
né tříhodinovce.
Zařazení žáka
do koncitě jednotlivých předmětů a oborů.
Vzhledem
ke skupinové výuce se mladí
navzájem
poznávají,
se a uzavírají hodnotná
krétní lidé
skupiny
a vhodný
den jsouobohacují
staVÝTVARNÝ
OBOR
přátelství
to nejen
ze školy,
ale také
ze soutěží,
a společných
noveny
dohodouvýstav
při zápisu
pro každý výletů i mezinárodních
Výtvarný
obor učíažáky
poznávat
všemožprojektů.
školní
rok.
né výtvarné techniky, klasické, moderní

Na školu jsou přijímáni žáci věku 5 – 18 let. Výuka je jedenkrát v týdnu ve spojené tříhodinovce.
Zařazení žáka do konkrétní skupiny a vhodný den je stanoveno dohodou při zápisu pro každý
školní rok.

ZÁPISY do ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

(Stříbro
a pobočka v Kladrubech)
LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ
OBOR

V literárně dramatickém oboru si vaše děti hravým způsobem rozvíjejí tvořivé schopnosti. Kromě
přínosu
k jejich
osobnostnímu
i sociálnímu
rozvoji získají také základní divadelní dovednosti a
HUDEBNÍ
a LITERÁRNĚ
DRAMATICKÝ
OBOR
vyzkoušejí
si
tvorbu
divadelního
představení.
Kostelní 106, Stříbro
Den

Datum

Čas

VÝTVARNÝ OBOR
úterý
1. září 2020
9.00 – 12.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. 9., 2. 9. a 7. 9. – Masarykovo nám. 17,
středa 2. září 2020
12.00 – 16.00
Přihlášku
Stříbro (v přízemí
vpravo)najdete na www.zusstribro.cz v dokumentech.
čtvrtek
3. září
2020
12.00 – 16.00
na č.106,
776Stříbro
323 971, 374 622
400, email
zus.stribro@seznam.cz.
3. 9. Informace
a 4. 9. – Kostelní
pátek
4. září 2020
12.00 – 16.00
HUDEBNÍ OBOR a VÝTVARNÝ OBOR
Přijetí
vybraných
žáků
je
závislé
na
kapacitě
jednotlivých
předmětů
a
oborů. – 16.00
12.00
v budově ZŠ Kladruby, Školní 203, Kladruby pondělí 7. září 2020
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
STŘÍBRO
pod záštitou

starosty města Stříbra
Martina Záhoře

pořádá

v neděli 30. srpna 2020
v 15.00
před muzeem

50. PROMENÁDNÍ
KONCERT
Vystoupí

ÚHLAVANKA
z Klatov

Další koncert: 27. 9. Zlatíčka ze Stříbra

Ve stříbrské knihovně můžete stále zakoupit publikaci
plnou fotografií, která představuje město Stříbro v jeho
rozmanitosti i historické perspektivě.

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO VE STŘÍBŘE A TANEČNÍ ŠKOLA DANCE STOD

pořádají

TANEČNÍ KURZ PRO ZAČÁTEČNÍKY 2020
zahájení tanečního kurzu je

8. září 2020
Naučíte se
klasické a latinsko - americké tance
společenskému chování
umění stolovat
Cena kurzu 1600,- Kč za osobu,
domluvené páry a mladí muži budou upřednostněni.
Přihlášky ke stažení na stránkách www.mks-stribro.cz
Vyplněné přihlášky odevzdejte do kanceláře MKS ve Stříbře.
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Knihovnice doporučují
Nevíš dne, nevíš hodiny - Dominik Dán
V Bibli najdeme poučné sdělení o tom, že člověk vůbec netuší, kdy se přiblíží jeho konec. Když se však někdo postaví osudu, jsou z toho obvykle jen problémy. A detektiv Richard Krauz je tu od toho, aby osudové
problémy řešil. Tak tomu bylo i v památný den na přelomu tisíciletí - na silvestra 1999. Dvě hodiny před
půlnocí zavolali Krauze na hřbitov k náhrobnímu kameni postříkanému krví. Krev nebyla na hrobě jediná zvláštnost, záhadnější bylo čerstvě vytesané datum úmrtí - zítřek, první den nového milénia. Na první
pohled hloupý vtip, ale detektiva Krauze přejde smích ve chvíli, kdy mu z operačního střediska ohlásí, že
majitel hrobu hodinu po půlnoci opravdu zemřel. Osud si s ním krutě zahrál, ať plánoval svoji smrt jakkoli precizně, někdo ho předběhl. Muže střelili do zad způsobem vylučujícím sebevraždu. Oddělení vražd
má před sebou další hlavolam, ale zdaleka ne jediný. Magická noc dělící dvě tisíciletí jim přinese vícero
překvapení, a překvapení na oddělení vražd většinou stojí někoho nevinného život.

Jadranská snoubenka navždy - Blanka Čechová
Chtěli byste zažít pravou chorvatskou svatbu, kam přijede tři sta hostů, kde se nemluví, nýbrž zpívá, stoly
se prohýbají pod vahou laskomin, víno teče proudem - a celé to trvá týden? Jadranská snoubenka, Češka,
která se zamilovala ve slunné Dalmácii, právě takovou svatbu chystá a musí se utkat s řadou místních
zvyklostí. Občas je skóre těsné, ale láska k rybáři Baldovi, moři a zdejšímu kouzelnému kraji nakonec
zvítězí.
.

Underground - František Kotleta
Praha City je šťastné město. Deset milionů obyvatel zde přežívá díky výdobytkům moderních technologií,
zatímco zbytek Evropy se propadl do chaosu. Nikdo nepochybuje, že je to pravda, tvrdí to přece City News!
Jenže Petr Vachten ty sračky ignoruje. Přišel o nohu ve válce s Poláky, a když hořela Ostrava, v CN hlásili,
že jeho divize táhne na Krakov. Ale ta válka už nikoho nezajímá. Stejně jako Ostrava. Protože Praha City
je šťastné město. Jen v něm nějak snadno umírají lidé, kteří si to nemyslí. Třeba ženy z kultu digitálních
čarodějek.

První objevy: Přistání na Měsíci
Projdi se po povrchu Měsíce s prvními astronauty, kteří na něm přistáli. Víš, kdo to byl, jak se tam
dostal a jak se na svou cestu musel připravit? Sníš o tom, že také jednoho dne poletíš do vesmíru? Otevři knížku a seznam se s fascinujícím světem vesmírných letů! Kniha z řady První objevy
s obrázky má v každé scéně pohyblivé prvky, díky nimž se děti seznámí s úžasným světem techniky
a zároveň si procvičí jemnou motoriku.
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17. 8. 2020

od 18 hod.
Muzejní náměstí
Stříbro
Věhlasný experiment jihočeských nadšenců,
kteří se rozhodli dokázat, že čeští šumaři
nevyhynuli...
Občerstvení zajistí Dobroty Turek.

Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Stříbro
ve spolupráci s Městem Stříbrem a Městským muzeem ve Stříbře

27.bodovací výstava králíků, holubů a drůbeže
okresní výstava
doplněná expozicí okrasného ptactva

Kdy: sobota 5. září 2020
Kde: Stříbro chovatelský areál - Mánesova ulice 166
Otevřeno: posuzování v pátek bez přístupu veřejnosti
* v pátek 4.9.2020 mají vstup školky a školy zdarma *
* v sobotu otevřeno od 8 hodin * zahájení v 9 hodin *
* vyhodnocení v 16 hodin * výdej zvířat v 17 hodin *

soutěž o čestné ceny a poháry:
starosty Města Stříbra pana M. Záhoře, místostarosty Města Stříbra Bc. K. Lukeše
poslance PČR ing. V. Votavy, pohár senátora Mgr. M. Nenutila
starosty města Vohenstrauss a KTZV Vohenstraus
memoriál přítele K. Klímy, memoriál přítele V. Žůrka
HUDBA pana Václava Žákovce a Aničky Volínové potěší posluchače od 10 – 13 hodin

EHD – dny evropského dědictví 2020
Akce je spolufinancována Městem Stříbrem.

info: zocsch.stribro@seznam.cz

tel.: 723 776 479, 605 739 928
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DIVADLO R ADK A B R ZOB OH ATÉ HO U VÁDÍ
B E S TS E LLE R DALE WAS S E R M AN A

HR A JÍ : ROMA NA GOŠČ Í KOVÁ / A NNA KULOVA NÁ , MI ROSL AV HR A B Ě / LUK Á Š B URI A N, PE T R KL I ME Š,
MI L A N E NČ E V, LUK Á Š MA L Í NE K , JI NDŘI C H Ž AMPA / MA RT I N ŠNA JDR, K A RE L HÁ B L / A NTONÍ N HA RDT,
A L ŽB Ě TA FI ŠE ROVÁ / B A RB OR A KE PKOVÁ , MI C HA L RONE Š, MA RE K HE L MA
ÚPR AVA A RE ŽI E : LUK Á Š B URI A N
PŘE KL A D: LUDĚ K K Á RL

DIVADLO
RADKA BRZOBOHATÉHO
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Partner
představení:

Beauty
partner
divadla
pro sezónu
2018 / 2019:
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UŽ JSME ZAČALI...
Rok se s rokem sešel a my jsme na konci projektové fáze a zároveň na začátku nové etapy výroby plechovek v naší nové pobočce ve Stříbře.
Jsme velice hrdí na to, že jsme společnými silami uběhli dlouhou a spletitou cestu, která začala
v květnu roku 2019.

plechovek pro tuto společnost a její bohatý sortiment všech druhů piv a pivních nápojů. Logo naší
společnosti a unikátní sériové číslo můžete najít
na každé z nich. Zkuste se sami přesvědčit, až
si večer u televize otevřete plechovku zlatavého
moku.
Dalším nezapomenutelným momentem a překážkou, kterou jsme museli překonat, byla koronavirová krize, která poznamenala každého
z nás. Díky stabilitě naší společnosti a skvělému
týmu jsme se poprali i s tímto problémem a mohli
tak nadále pokračovat v rozjezdu zcela nového
projektu.
Pokud se chcete připojit k našemu týmu a rozšířit tak řadu spokojených zaměstnanců, máme
pro Vás skvělou zprávu, zbývají poslední místa
do skladu i výroby, a to bez nutnosti školení v zahraničí! Neváhejte kontaktovat naše personální
oddělení na čísle 725 720 758.

Historicky první paleta z naší plně automatické linky vyjela již v polovině června tohoto roku,
a bylo co slavit.
Po naplnění celkové kapacity výrobní linky,
zvýší náš závod celkovou výrobu na 25 mld plechovek ročně v rámci celé skupiny Canpack, což
už je opravdu velké množství nového obalového
materiálu připraveného pro trh.
I přesto, že společnost Canpack v průběhu
posledních třiceti let otevřela nespočet poboček
napříč celým světem, své zastoupení má již v 19
zemích (viz článek v dubnovém čísle Stříbrského
zpravodaje), je naše stříbrská pobočka přece jen
odlišná a v některých ohledech výjimečná.
Už první myšlenka před přípravou projektové
fáze se pojila se spoluprací s největším a nejznámějším světovým výrobcem piva. Naše plně automatická linka se může pyšnit výrobou 500 ml

placená inzerce
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AMULET TEAM 24 BÍLÝ

AMULET TOMCAT 24 MINTOVÝ

10 999 Kč

9 199 Kč

9 999 Kč

6 999 Kč
AMULET TEAM 24 ČERNÝ

AMULET TEAM 24 ČERNÝ

10 999 Kč

9 199 Kč

AMULET TEAM 24 ZELENÝ

6 999 Kč

6 999 Kč

9 199 Kč

6 999 Kč
více n

a http

s://w

ww.a

gbike
.eu/

Mánesova 497, Stříbro
info@agbike.eu
tel.: +420731939393
Po - Pa: 10:00 - 17:00
So: 9:00 - 12:00
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CYKLISTICKÉ HELMY

1 699 Kč

999 Kč

1 699 Kč

999 Kč

-41%

1 699 Kč

2 090 Kč

1 099 Kč

1 899 Kč

1 599 Kč

-41%

SIGMA iD.GO
1 099 Kč

SILVA Trail Runner 4

2 299 Kč

placená inzerce

999 Kč

-47%

-16%

SILVA Trail Runner 4X

-41%

-64%

499 Kč

-20%

1 829 Kč

SIGMA iD.LIFE
2 699 Kč

1 399 Kč

-48%
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OPERÁTOR/KA SKLADU
SKLADOVÝ OPERÁTOR/KA

OPERÁTOR/KA VÝROBY
Nová Hospoda - Tachov

Nenáročná práce ve skladu,
balení výrobků, etiketování.

Jedná se o 3směnný provoz.

Vhodné pro muže i ženy
100 Kč/hod. netto + ubytování
zdarma - možnost záloh

24
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Mzda od 100 - 120 Kč/hod. netto
(po zapracování možnost navýšení)
+ ubytování zdarma.
Doprava zajištěna z Tachova, Stříbra,
Plzně, Mariánských Lázní
a Horšovského Týna.

Kontakt pouze e-mailem
nebo telefonicky.
E-mail:peter@strojpex.com
Tel.: 728 727 224

Jedná se o výrobu textilních komponentů
pro automobilový průmysl.

Lokalita:
Tachov / Bor / Nová Hospoda

E-mail: strojpex-lanfear@seznam.cz
Tel.: +420 777 036 277

Práce je vhodná pro muže i ženy.

placená inzerce
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Realitní kancelář RVA
Pobočka Stříbro, Dostojevského 189
Telefon: 724 249 276

2

placená inzerce

Byt 3+1, Stříbro, 80 m , Palackého ul.
1.990.000,- Kč (Rezervováno)

Byt 4+1, Stříbro, Nerudova ul.
2.100.000,- Kč (Rezervováno)

Byt 3+1, Plzeň - Skvrňany
2.600.000,- Kč (Rezervováno)

Byt 2+1+L+garáž, Kladruby
1.300.000,- Kč

Byt 1+kk, 43,09 m , Heřmanova Huť
1.577.860,- Kč (Novostavba)

2

Chalupa s terasou, Popov
1.550.000,- Kč (Rezervováno)

Byt 2+1+L 68 m2, Mariánské Lázně
1.990.000,- Kč

Chata se zahradou, Vranov
750.000,- Kč (Prodáno)
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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

Stavební parcela Vranov u Stříbra

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

Stylová restaurace Sharewood Stříbro

RD (chalupa) Holostřevy

RD Kundratice u Přimdy

Rod. dům Stříbro, Jiráskova

RD (chalupa) Olešovice

Byt 2+KK Stříbro, Plzeňská ul

Byt 2+1 Stříbro, Plzeňská ul.

Byt 3+1+L+G Stříbro, Mánes.

Byt 2+1 Kladruby, Kostelní

Cena: 2.990.000,- Kč Cena: 2.700.000,- Kč Cena: 3.100.000,- Kč Cena: 3.490.000,- Kč

Cena: 690.000,- Kč

Cena: 1.190.000,- Kč Cena: 1.990.000,- Kč Cena: 1.390.000,- Kč

Našim klientům nabízíme mimo jiné tyto služby:

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

Kompletní nabídku nemovitostí najdete na www.harvilla.cz
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Citát od Alberta Einsteina: Existuje (viz tajenka ) jak zabít čas, ale žádný jak ho vzkřísit.

27

4.
7.
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22:00

CINEMART

STAŘÍCI

Dva bývalí političtí vězni ve stařeckém věku se vydávají v obytném
voze napříč republikou. Jejich cílem je vypátrat a zabít komunistického prokurátora z 50. let, který nebyl za své činy nikdy
oﬁciálně potrestán.

LETNÍ KINO
VLASTNÍCI
18.
7.
STŘÍBRO

DRAMA – ČR, 85 min, nevhodný do 12 let, vstupné 100,- Kč
CINEMART

22:00

Komedie pro ty, kdo to nezažili. Drama pro ty, kdo tím žijí.

Mnozí majitelé bytů to asi znají z vlastní zkušenosti. Hrdinové ﬁlmu
sobota
Vlastníci jsou totiž jedněmi z nich, patří jim byty v jednom postarším
ZVEME VÁS DO LETNÍHOčinžovním
KINA domě a právě mají společnou schůzi, na které se musí
dohromady na mnohém dohodnout a rozhodnout.
V RAJSKÉ ZAHRADĚ MĚSTSKÉHO
MUZEA.
KOMEDIE, DRAMA - ČR, 96 min, nevhodný do 12 let, vstupné 100,- Kč

1.
8.
sobota

21:30

BONTONFILM

AFRIKOU NA PIONÝRU

Cesta napříč africkým kontinentem na legendárních a hodně starých
motorkách Jawa Pionýr. Celovečerní road movie Afrikou na Pionýru
přináší ještě bláznivější a odvážnější výpravu, než jaké známe
díky žlutým trabantům.
DOKUMENT- SK, 104 min, nevhodný do 12 let, vstupné 100,- Kč

15.
8.
sobota
4.
7.
sobota

21:30
22:00

FALCON

TENKRÁT V HOLLYWOODU
V devátém ﬁlmu kultovního režiséra Quentina Tarantina se televizní
CINEMART
herec
(Leonardo DiCaprio) a jeho dlouholetý kaskadér (Brad Pitt)
STAŘÍCI
rozhodnou
prosaditvězni
se u ve
ﬁlmu
na koncivěku
zlatése
éryvydávají
Hollywoodu
Dva bývalí političtí
stařeckém
v obytném
vvoze
rocenapříč
1969republikou.
v Los Angeles.
Jejich cílem je vypátrat a zabít komunistického prokurátora z 50. let, který nebyl za své činy nikdy
KOMEDIE,
DRAMA - USA, 162 min, nevhodný do 15 let, vstupné 100,- Kč
oﬁciálně potrestán.
DRAMA – ČR, 85 min, nevhodný do 12 let, vstupné 100,- Kč

18.
7.
sobota

CINEMART

VLASTNÍCI
SOUHRN AKCÍ NA SRPEN
2020
22:00

1. 8.

Komedie pro ty, kdo to nezažili. Drama pro ty, kdo tím žijí.
Mnozí majitelé bytů to asi znají z vlastní zkušenosti. Hrdinové ﬁlmu
Vlastníci
jsou totiž jedněmi z nich, patří jim byty v jednom
19:00 - Live jazz night /hraje Daniel
Šatra/					
bistro Upostarším
Kaštanu
činžovním domě a právě mají společnou schůzi, na které se musí
dohromady
na mnohém dohodnout a rozhodnout.Rajská zahrada muzea
21:30 - Afrikou na pionýru - Letní
kino					

8. 8.

KOMEDIE,
- ČR, 96zemích
min, nevhodný
vstupné
100,- Kč
14:00 - Symboly emancipace, synagogy
19.DRAMA
stol v českých
/výstava/do 12 let,
Galerie
V Hasičárně

1. 8.

1.
8.
sobota

8. 8.

18:00 - Jana Šteflíčková /folk/, Damareto /jazz/ - festival Stříbření		

21:30

AFRIKOU NA PIONÝRU

BONTONFILM
před kostelem
Nanebevzetí P. M.

15. 8.

21:30 - Tenkrát v Hollywoodu -Cesta
Letní napříč
kino					
Rajská
zahrada
muzea
africkým kontinentem na legendárních
a hodně
starých

17. 8.

18:00 - Billy Goats /koncert/						
Muzejní
náměstí
přináší ještě bláznivější a odvážnější výpravu, než jaké
známe

29. 8.

10:00 - 75. výročí fotbalového oddílu /Stará garda Viktorie Plzeň, Turbo rev./

Areál TJ Baník

30. 8.

15:00 - Úhlavanka /50. promenádní koncert/					

Muzejní náměstí

motorkách Jawa Pionýr. Celovečerní road movie Afrikou na Pionýru

díky žlutým trabantům.

DOKUMENT- SK, 104 min, nevhodný do 12 let, vstupné 100,- Kč

15.
8.
sobota

TENKRÁT V HOLLYWOODU

Pokračuje výstava Maňásci 21:30
a loutky 							Muzeum

FALCON

V devátém ﬁlmu kultovního režiséra Quentina Tarantina se televizní
herec (Leonardo DiCaprio) a jeho dlouholetý kaskadér (Brad Pitt)
rozhodnoudalšího
prosadit
se ujeﬁlmu
na2020
konci zlaté éry Hollywoodu
Uzávěrka
čísla
17. 8.
v
roce
1969
v
Los
Angeles.
Příspěvky zasílejte na zpravodaj.stribro@seznam.cz
Omlouváme se těm, jejichž příspěvky se už do zpravodaje nevešly, není možné všechny zařadit.
KOMEDIE, DRAMA - USA, 162 min, nevhodný do 15 let, vstupné 100,- Kč
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