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Slovo starosty
Vážení občané města Stříbra a místních
částí,
jsme na prahu posledního měsíce roku
a pomalu k nám začíná vanout sváteční
nálada. V posledních letech, a stává se
z toho bohužel nemilá tradice, se musíme zabývat rostoucími počty nemocných
v souvislosti s pandemií covidu-19. Trochu jsem doufal, že díky očkování a určité
promořenosti obyvatel, bude závěr roku
klidnější. No, nezbývá nám nic jiného,
nežli bojovat dál. Musíme se všichni obrnit trpělivostí. V rámci podpory očkování
a na základě předchozích zkušeností jsme

se rozhodli opětovně uvolnit KD pro očkování. Podmínky ve stávajícím očkovacím centru, které jsme nekoordinovali,
nebyly vhodné, zejména prostorově. Vedení města obecně podporuje očkování,
protože jsme přesvědčeni, že je to správná cesta, jak ochránit sebe a bližní. Jsem
osobně přesvědčen, že to malé množství
sterilní očkovací látky, kterou jsem dostal,
ve světě plném každodenních chemických
ataků, kontaktu s různými bakteriemi,
plísněmi a viry, je to nejmenší riziko, které
mohu podstoupit, abychom se snad znovu mohli vrátit k normálnímu, klidnému

a smysluplnému životu. Nikomu ovšem
nebudu očkování vnucovat, je to osobní
odpovědnost každého z nás. Pokud byste
kdokoli potřeboval v souvislosti s covidem-19 (a nejen s ním) pomoci, jsme tady
pro Vás. Sledujte proto pečlivě vývoj situace a opatření ve sdělovacích prostředcích
a na informačních kanálech města.
Od posledního článku, kde jsem měl tu
možnost Vám sdělit nové informace, uplynul celý měsíc, a proto si dovolím připomenout některé důležité události.

pokračování na str. 2
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Uskutečnilo se zasedání Zastupitelstva
města Stříbra, které bylo již podruhé možné sledovat online v přímém přenosu. Naším cílem je přinést Vám co nejvíce informací. Nejdůležitějším bodem programu
byl rozpočet města Stříbra pro rok 2022
- v prvním čtení. Finálně bude schválen
na jednání v tomto měsíci. Z důležitých
bodů poukáži na schválení 33 mil. Kč
k žádosti o dotaci na rekonstrukci bývalého internátu v ul. Revoluční, 25 mil. Kč na
komunikaci v ul. Plzeňská a též pojmenování nových ulic v lokalitě Za Stadionem.
Společně jsme oslavili několik důležitých svátků. Jedním z nich byl dne 11. 11.
Den válečných veteránů, který připomíná ukončení první světové války a jehož
symbolem se stal květ vlčího máku, který
vyrůstal na hrobech vojáků padlých v bojích 1. světové války, o nichž napsal báseň
kanadský vojenský lékař, podplukovník
John McCrae. Součástí vzpomínky byla
i putovní výstava, kterou jste měli možnost zhlédnout na Masarykově náměstí.
17.11. jsme si připomněli 82 let od uzavření vysokých škol nacisty a 32 od sametové revoluce. V tento sváteční den proběhlo
v Brně v rámci již 11. ročníku ankety Dobrovolní hasiči roku vyhodnocení. Roman
Jarabica, velitel naší jednotky, převzal
ocenění za první místo. Moc gratulujeme.
Naši „ dobráci“ si ho určitě moc zaslouží.
Po delší časové odmlce se konala setkání v rámci Klubu seniorů a Svazu tělesně
postižených, na nichž jsme informovali

občany o záležitostech města a vyslechli si
mnoho nových podnětů.
Uskutečnilo se kolaudační jednání
ohledně revitalizace u ZUŠ a přilehlého
veřejného zázemi. Je dokončena další etapa městského parku - komunikační propojení mezi náměstím a TJ Baník Stříbro.
Pokud vše dobře dopadne, budeme v příštím roce pokračovat směrem k Červené
lávce.
A jak jsem se již zmínil na začátku, prosinec je především svátečním měsícem, ve
kterém se vždy konají mnohé společenské
akce. Jednou z nich, na kterou Vás srdečně
zvu, je i prosincové zasedání zastupitelstva. Kromě projednávání standardních
bodů zde budou předána ocenění města
významným osobám a spolkům.
Věřím, že 28.11. se mnozí z Vás zúčastnili rozsvěcení vánočního stromu na náměstí (píši před uzávěrkou tohoto čísla),
z dalších akcí bych rád přivítal Vás, a zvláště malé děti, 5. 12. před radnicí na Mikulášské nadílce, dovolím si Vás také pozvat
na Novoroční punč, který tentokrát proběhne v trochu jiném formátu. Rozhodli
jsme se, že bude bez ohňostroje, který ale
nahradíme videomappingem, a uvidíme,
zda a jak Vás osloví. Akcí je samozřejmě
mnohem více, a na všechny jste srdečně
zváni. Všechny informace můžete sledovat prostřednictvím MKS, na webových
a facebookových stránkách a na vývěskách města.

Vážené dámy, vážení pánové, přátelé, milé
děti,
dovoluji si Vám všem popřát krásné
a klidné prožití adventu, co nejméně stresujícího shonu, spoustu lásky, přátelství,
štěstí, dětem hodně dárků pod stromečkem, a zářící oči. Do nového roku řadu
úspěchů, nejen pracovních, ale hlavně
osobních. Co si ale ze všeho nejvíce pro
nás přeji, je zdraví a návrat k našemu normálnímu životu.
Krásný advent, štědré vánoční svátky,
štastný a veselý nový rok 2022.
Za město Stříbro s úctou
Martin Záhoř, starosta města

Z 29. jednání zastupitelstva města Stříbra z 13. října 2021
Přítomno bylo 10 zastupitelů.
Na úvod starosta přivítal přítomné a proběhla protokolární část jednání. Následně
předseda kontrolního výboru seznámil
zastupitele s kontrolou plnění úkolů.
Zastupitelé poté
vzali na vědomí:
Čistopis územní studie obytné zóny „Nad
Višňovkou, Stříbro“.
Informaci starosty města Stříbra o projednávané Změně č. 3 Územního plánu
Kostelec - jejím obsahem je mimo jiné
záměr změny koeficientu využití vybraných pozemků - ploch O6 a O7 v k. ú.
Ostrov u Stříbra (průmyslová zóna) ze 40
na 60 %. Zastupitelé uložili starostovi
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města úkol vyjádřit nesouhlasné stanovisko a námitku města Stříbra s obsahem
navržených změn.
schválili:
Úpravy závazných ukazatelů příspěvkových organizací města (MŠ Stříbro, ZŠ
Gagarinova a ZŠ Mánesova) - nově bude
místo státu přispívat na stravné zaměstnanců zřizovatel.
Úpravy příloh zřizovacích listin u příspěvkových organizací města (MKS Stříbro,
ZŠ Gagarinova, MŠ Stříbro) - důvodem je
zhodnocení majetku, např. oprava budovy
kina, rekonstrukce ZŠ atp.
Poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení na území města Stříbra.

Pořízení Změny č. 6 Územního plánu Stříbro zkráceným způsobem.
neschválili:
Žádný z předložených záměrů prodeje pozemků.
jmenovali:
Předsedou Výboru pro části obce Zastupitelstva města Stříbra pana Matěje Brzicu.
Na závěr jednání informoval místostarosta Karel Lukeš, že toto jednání bylo již
on-line přenášeno. Záznam jednání se neukládá, jedná se pouze o on-line přenos.
Marcela Nováková a David Blažek
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Z 30. jednání zastupitelstva města ze dne 10. listopadu 2021
Přítomno bylo 11 zastupitelů.
Po úvodní protokolární části seznámil
zastupitele předseda kontrolního výboru
s kontrolou plnění úkolů.
Následně zastupitelstvo:
vzalo na vědomí:
Návrh rozpočtu města Stříbra na rok 2022
schválilo:
Udělení souhlasu se směnnou smlouvou
mezi MO Českého rybářského svazu z.s.
Stříbro a Lesy ČR s.p., na které bylo zřízeno věcné předkupní právo ve prospěch
města Stříbra.
Rozpočtové opatření č. 28 ve výši
33 000 000 Kč na rekonstrukci budovy
bývalého internátu v Revoluční ulici.

Vzniknout tu má celkem 16 bytů, z toho
8 pečovatelských bytů, na které bude
podána žádost o dotaci. Zastupitelstvo
schválilo realizaci projektu i za předpokladu, že dotace přidělena nebude.
Ocenění členů (mimo zastupitelů) a tajemníků výborů zastupitelstva a komisí
rady města za uplynulé období.
Vydání Změny č. 5 Územního plánu Stříbro.
Názvy ulic Palackého, Za Stadionem,
U Parku, a to v území nové obytné zóny
v Lokalitě Za Stadionem.
Po projednání všech bodů programu jednání konstatoval starosta města konstatoval, že splnil úkol, který mu byl uložen na
minulém jednání zastupitelstva a podal

za město negativní stanovisko ke změně
územního plánu Kostelec. Dále informoval, že město zvažuje změnu očkovacího
místa proti nemoci covid-19 zpět do kulturního domu. Na to navázal zastupitel
Robin Šín, který apeloval na veřejnost, aby
se zájemci o očkování nejprve registrovali.
Na závěr starosta, Martin Záhoř, seznámil
přítomné se situací ohledně stavebních
parcel za hřbitovem. Podle jeho slov mělo
vedení města schůzku s občany, kteří plánují v této lokalitě stavbu rodinných domů
a ubezpečilo je, že se samostatnou výstavbou nemá město problém. Chtělo jen vyvinout tlak na majitele pozemku, aby byl
donucen vybudovat nezbytnou technickou infrastrukturu.
Marcela Nováková a David Blažek

Podpora, která pomáhá chránit nás všechny
I v letošním roce, stejně jako v letech
předešlých, obdržela jednotka Sboru dobrovolných hasičů dary na podporu zásahové činnosti od místních firem. A stejně
jako v minulosti, se i letos jednalo o dary
významné a pro JSDH velmi důležité.
Od firmy RSF Elektronik spol. s r. o.
jsme obdrželi dar v podobě automatického
externího defibrilátoru pro pomoc o záchranu lidských životů při zástavě srdeční
činnosti a nabíječku a bateriový startovací
zdroj pro obnovení životaschopnosti zása-

hových vozidel při selhání baterie.
Firma Kermi s.r.o. naší jednotce darovala jednovrstvý a třívrstvý zásahový oblek, zásahovou obuv a pracovní rukavice.
Získali jsme tak velkou část vybavení jednoho hasiče.
Od letošního roku je nováčkem v naší
podpoře také firma CANPACK Czech s. r. o.,
která pro naši jednotku přislíbila dva třívrstvé zásahové obleky.
Podpora od zmiňovaných firem, ale

i dalších subjektů včetně jednotlivců, pomáhá prostřednictvím JSDH Stříbro chránit životy, zdraví i majetek nás všech. Díky
těmto darům neleží nákladné financování
JSDH jen na bedrech města Stříbra.
Za to všem velmi děkujeme a pevně
věříme, že na uvedenou spolupráci navážeme i v dalších letech.
za JSDH Stříbro Roman Jarabica, velitel

Jen díky vám všem jsme zvítězili
Vážení spoluobčané, přátelé, kamarádi,
dovolte mi, abych vám touto cestou poděkoval za podporu pro naši jednotku Sboru
dobrovolných hasičů města Stříbra v anketě Dobrovolní hasiči roku. Věřte, že to
jsou jen vaše činy a zásluhy, díky kterým
jsme se dne 16. listopadu ve 21:15 dozvěděli, že jsme obsadili první místo za oblast
jih-západ Čech. Vaše podpora pro nás čítala více než 1400 hlasů, a já slibuji, že vaši
důvěru a podporu určitě ani v budoucnu
nezklameme a budeme připraveni pomáhat tak, jako dosud - všude tam, kde bude
potřeba. Zároveň si však přeji, abychom
se setkávali co nejvíce při ukázkách a co
možná nejméně při naší práci.
Za JSDH Stříbro ještě jednou velké díky.
Roman Jarabica, velitel
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Lesy města Stříbra informují
Ač jsme po dlouhých sedmi letech - pro
nás lesáky - zažili krásné deštivé jaro, poškození lesa žírem lýkožrouta smrkového
dosáhlo v našich končinách nebývalých
rozměrů. Holiny vzniklé těžbou kůrovcových souší jsme povinni v souladu s lesním zákonem zalesňovat. Abychom mohli
splnit naši zákonnou zalesňovací povinnost, stává se již třetím rokem pravidlem,
že velký objem zalesňovacích prací musí
firma bohužel vykonávat i v podzimních
měsících. Podzimní měsíce totiž vždy
patřily tzv. „zazimování“ lesa. Probíhaly
nátěry repelentními přípravky mladých
lesních kultur proti okusu zvěří, opravy
oplocenek, vyspravování cest poškozených technikou při těžbě dřeva a výchovné zásahy v porostech do 40 let věku. Dnes
je však vše jinak, a jak se lidově říká: „Co
má ruce a nohy, sází v lese stromky“. Museli jsme rozvinout spolupráci s externími
firmami poskytujícími zahraniční zaměstnance převážně z Ukrajiny a Rumunska.
Neříkám, že je to se zahraničními pracovníky jednoduché, ale při troše vůle a snahy
lze dosáhnout vysoké kvality prováděných
prací. V současné době pro společnost
Lesy města Stříbra, s.r.o. pracuje čtrnáct
takových zaměstnanců.
Mnozí z vás vědí, že v současné době je
trend zakládat lesy smíšené, tzv. „druhově
pestré“. Tomu jsou přizpůsobeny i vyhlášky a dotační tituly poskytované ministerstvem zemědělství. K tomu, abychom
ochránili nové výsadby mladých stromků (kromě borovice a smrku), musíme je
umisťovat do oplocenek.
Již před delší dobou jsme upustili od
stavby drátěného oplocení, protože ač prvotní náklady na zřízení drátěných oplo-
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cenek jsou nižší, v průběhu let náklady
na jejich údržbu a opravu naskočí mnohonásobně. Pustili jsme se proto do
výroby dřevěných oplocenek z jednotlivých dílů, které si vyrábíme svépomocí v naší firmě. Postaveno bude celkem
11 km dřevěného oplocení. V letošním
roce do lesů v majetku Města Stříbra vysázíme celkem 40 tis. smrků, 145 tis. borovic, 27 tis. douglasek, 20 tis. dubu zimního
a 20 tis. dubu letního a 27 tis. modřínu.
Po kůrovci bude obnoveno téměř 47 ha
lesní plochy. Je to ohromná porce práce
a doufejme, že se vše zdaří a vynaložené
úsilí a práce nepřijde vniveč.
Dále chceme informovat, že se činíme
i po stránce společenské. V neděli 10. 10.
2021 proběhla u naší kapličky Sv. Eustacha u Křivého rybníka mše svatá, kterou
celebroval farář Miroslav Martiš. Chceme
touto cestou poděkovat nejen panu faráři,
ale i všem účastníkům z řad stříbrských
farníků, z řad obyvatel přilehlých vesniček i obyvatel města Stříbra, kteří nás svou
účastí v našem konání podpořili. Sešlo se
nás okolo sedmdesáti.
Opět připomínáme, že při vašich
toulkách našimi lesy můžete zavítat na
naučnou stezku v k.ú. Sulislav. Prosíme
vás o jediné - chovejte se slušně a tiše.
S příchodem zimního období začne lesní
zvěř pomalu strádat a začne se stahovat
ke krmelcům, kam jí zakládáme krmení.
A odpadky do lesa nepatří - vhazujte je do
odpadkových košů, které jsou součástí altánů - odpočívadel na stezce.
Upozorňujeme také všechny občany,
že kdo se potřebuje zásobit palivovým
dřevem za „staré“ ceny, může tak učinit
do konce kalendářního roku 2021. Ceny

jsou zveřejněny na FB stránkách Města
Stříbra a v nejbližší době budou zveřejněny i na nových webových stránkách
společnosti, které připravujeme a budou
v nejbližší době zprovozněny.
Závěrem děkujeme vedení města za nemalou podporu, dobré náměty a nápady,
jak zefektivnit a rozvíjet naše počínání
a podnikání, zejména pak místostarostovi
Karlu Ticháčkovi, který nás má na starost.
Zrychlovat a rozvíjet lesnickou činnost
ve prospěch lesa můžeme hlavně díky
koncepčnímu přístupu Rady Města Stříbra k nemalému lesnímu majetku ve vlastnictví města.
Děkujeme za to, že nás chápete, že nám
mnozí fandíte.
Lesní správce Vladimír Souček
a kolektiv Lesů města Stříbra
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Rozhovor s Miroslavem Patočkou, hudebníkem
„V hudebním jazyce mi je bližší angličtina.“

ré jsme jeli jako předskokani britské kapely
Seafret. No, a určitě bych taky zmínil naše
účinkování na různých showcase festivalech, kde jsme hned na tom prvním potkali
našeho vydavatele z Německa.
Zmínil jste vaše časté vystupování v zahraničí. Většina, ne-li všechny, vaše texty
jsou anglicky. Svazuje vás čeština?

Vy společně s Terezou Lavičkovou Sladkou tvoříte už 6 let hudební uskupení teepee, jak byste těch 6 let zhodnotil?
Jako příběh plný náhod, zajímavého propojení lidí a objevování zvukových spekter
v nás. Než jsme založili kapelu, tak jsme se
znali velmi namátkově z gymplu. Jednou
jsem Terezu viděl na koncertě a velmi se
mi líbila ta chemie, kterou měla na pódiu.
Pak jsme se sešli a už během toho prvního
setkání vznikly asi dvě písničky. Bylo to
něco tak jedinečného, že jsme pochopili,
že bychom v tom měli pokračovat. Ale nebudu vám lhát. Je to už 6 let a je to vztah
jako každý jiný. Někdy je to silnější a jindy
je potřeba to nějak živit.

Na písničce v češtině pracujeme už rok.
(smích) Ale my jsme ta generace, které
byla blízká britská nebo americká nezávislá tvorba a byli jsme jí obklopeni od hodně
útlého věku. V té době se rozjížděly platformy jako třeba youtube a my jsme si tuhle
hudbu mohli i aktivně vyhledávat. Já jsem
na tom strávil spoustu hodin a dostal jsem
se i na živá vystoupení těchhle kapel. Byli
jsme s tím tak sžití, že nám v tom hudebním jazyce je ta angličtina trochu bližší.
A složit kvalitní píseň v češtině je navíc těžké.
Jak vnímáte české hudební prostředí
možná i trochu pohledem zvenčí?
Myslím si, že českým muzikantům pořád
trochu chybí to zdravé sebevědomí. Pozoruji to sám na sobě. Zjišťuji, že ta Evropa
je menší, než jsem si myslel. A zároveň
pro západní země je ten středoevropský
a východoevropský hudební trh dost neprobádaný a lákavý. Berou ho jako prostředí s velkým potenciálem pro růst svých
projektů. V současné době vzniká spousta
velmi zajímavých věcí od Ukrajiny až po

Česko. Ta mladá hudební scéna v Praze je
jedinečná.
Vaše hudba, není řekněme, mainstream.
Máte ambice se hudbou uživit?
Abychom se tím uživili, tak bychom museli hodně jezdit po koncertech. V tuhle
chvíli si proto neděláme iluze, že teepee
bude náš jediný příjem. Oba, jak já tak
Téra, máme buď jiné projekty nebo jiná
zaměření v rámci hudebního průmyslu.
Pokud bychom chtěli, aby nás hudba plně
živila, museli bychom mít velké štěstí a navíc si zvyknout na to, hrát spoustu koncertů měsíčně a být téměř všechny víkendy
pryč. Ale to k tomu prostě patří.
Na jaké nástroje vy hrajete?
Nástroje, na které hraju na koncertě, jsou
kytara, basová kytara a synťáky. Strašně
moc mě taky baví si zahrát na bicí, ale to
moc neumím.
Váš žánr je někde na pomezí elektroniky
a folku. Nemáte občas chuť si zahrát třeba něco tvrdšího?
Já myslím, že jsem se dost vyřádil v mé
první kapele ve Stříbře a mám období tvrdé muziky za sebou. Setkal jsem se s nimi
asi po pěti letech ve zkušebně a pískalo mi
v uších ještě dva dny potom.
Jak náročné je udržet v hudbě určitou
žánrovou spřízněnost? Přeci jen, každý
v kapele má rád asi trochu jinou hudbu
a také se v čase vyvíjí?

Jak se v tomhle vztahu projevilo to, že
v poslední době k sobě zvete víc hudebníků a hrajete často s kapelou?
Další muzikanti k nám zapadli úplně
skvěle. Bylo to asi to nejlepší, co jsme
mohli udělat. Hodně projekt hudebně
i osobnostně obohatili.
Co zatím považujete ve své hudební kariéře za největší úspěch?
Možná to bylo to, že jsme dokázali nahrát
druhou desku, kterou jsme dělali dva roky.
Připravovali jsme ji v zahraničí se zahraničním vydavatelstvím. Troufnu si tvrdit, že
jsme kvůli ní jeli snad patnáctkrát do Vídně. Úspěchem bylo i turné po Evropě, kte-
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To je super otázka. Člověk musí umět
respektovat i třeba jednoduché konstatování, že to už je možná moc daleko. Náš
trend, na kterém jsme se myslím shodli,
je, že chceme trochu opouštět folk a jít
víc do té elektroniky. Máme už stanovené
nějaké aspekty, které budou pro tu hudbu
nosné. Chceme to stavět na vokálech, na
emocích. To opouštění folku bylo i jedním
z témat, na které jsme naráželi při natáčení poslední desky. Musíme v tomhle neustále hledat kompromis a respektovat se.
Jak vaše písně vznikají? Jdete cestou precizní přípravy, nebo je to spíš improvizování ve zkušebně s tím, něco z toho
něco vypadne?
My jsme teď strašně dlouho neskládali nové písničky. Během covidu jsme já
i Téra úspěšně dodělali vysokou školu, zároveň jsme měli půl roku pauzu. Během
ní jela Téra na stáž do Berlína a já jsem jel
na studium do Dánska. Takže teď není
úplně aktuální se bavit o tom procesu. Ale
sám se těším na to, abychom už byli ve studiu a začali dělat na nových písničkách.
Ze začátku to bylo hodně snadné. Prostě
jsme si sedli a za hodinu jsme měli hotovou píseň, kterou jsme doteď téměř
nezměnili. Později to bylo tak, že jeden
z nás složil celou písničku, sešli jsme se,
okomentovali si to, případně něco drobně
upravili. Čím jsou ty skladby komplexnější, tak častěji pracujeme na počítači. Nahráváme si různé zvuky, nástroje, navzájem si to komentujeme.
Dělali jste předskokany například
Václavu Neckářovi nebo Lenny. Co se
vám vybaví, když se řekne označení
„předskokan“?
Zážitek s jakoukoliv kapelou nebo umělcem je vždy úplně jedinečný. To, že si
s sebou každá kapela přiveze zcela jiný
svět. Když předskakujete Lenny, tak je to
jiné, než když předskakujete Václavu Neckářovi, nebo hrajete s Thomem Artwayem.
Každé to uskupení je jiné, má úplně jinou
energii a vždycky je to jedinečné. Pokaždé, když jsme někomu předskakovali, tak
jsme za to byli rádi, protože máte možnost
se ukázat novým lidem, kteří by na váš
koncert normálně nepřišli..

Vaše poslední album s názvem Where
the Ocean Breaks vyšlo v roce 2020. Jak
jste s ním s odstupem času spokojeni
a na čem teď pracujete?
Já jsou ho dlouho neslyšel celé, ale jsem
vděčný za to, že jsme ho vydali. Mělo velký úspěch, a to díky našemu německému
vydavatelství, které spolupracuje s německou i britskou PR agenturou. Za tím albem si určitě stojíme. Je to otisk toho, jak
jsme na tom hudebně byli, a vůbec našeho
hudebního života v té době. Teď, jak už
jsem zmínil, pracujeme na české písničce, i když netušíme, jak dopadne. Obecně
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teď budeme připravovat nový materiál,
na který se všichni těšíme. Potřebujeme
trochu nový vítr do plachet. Připravujeme
taky koncerty na příští rok. Měli bychom
mít vlastní turné po Německu a nějaké
koncerty v Polsku.
Děkuji za rozhovor
David Blažek

Nabízíme:
Dobré vínečko z Moravy
medoviny různých chutí
vinné a nevinné mošty
ručně dělané čokolády
ručně točené starorepublikové tyčinky
výborné přírodní sirupy
a mnoho dalších produktů v bio kvalitě
a i něco na zub pro mlsné jazýčky
PROVOZNÍ DOBA
Po:
Út:
St:
Čt:
Pá:

9:00 – 12:00
13:00 – 17:00
9:00 – 12:00
13:00 – 17:00
9:00 – 12:00
13:00 – 17:00
9:00 – 12:00
13:00 – 17:00
9:00 – 12:00
13:00 – 17:00
So: 9:00 – 12:00

Domovina, Žižkova 90, 349 01 Stříbro
placená inzerce

6

Stříbrský zpravodaj 12/2021

STŘÍPKY HISTORIE
Obchody, provozovny, živnosti (část 20)
Prvním obrázkem (obr. 1) ještě dokončíme minule probíranou kapitolu mapující resort služeb, které nabízelo naše město
svým občanům. Přibližně v místě, kde se
odbočuje z dnešní ulice Benešovy do ulice Pastýřská, stával přízemní domek čp.
226. Foto se vztahuje k roku 1959, čímž je
nejspíš i rámcově určeno datum neodvolatelné tečky za existencí této „perníkové
chaloupky“. Dodejme, že adresáře města
Stříbra z roku 1912 i z roku 1927 uvádějí
naší „perníkovou chaloupku“ jako „Hirtenhof “ v majetku města. Název ulice
Pastýřské bude tudíž posvěcen jistou tradicí, neboť „Hirtenhof “, volně přeloženo,
znamená cosi jako „pastevecký dvůr“. Což
by mohlo i korespondovat se vzpomínkami pamětníka, podle kterého byli v tomto
objektu chováni obecní kozel a obecní býk
a snad i jiní zástupci živočišné říše, nezbytní pro bezproblémový chod obce.
Můžeme tudíž i náš "Hirtenhof " bez rozpaků zařadit mezi instituce, poskytující
občanstvem požadované služby.
Snímek č. 2 z roku 1905 zachycuje
střední část jižní fronty našeho náměstí,
kde se na čp. 59 zřetelně skví nápis K K Tabak - Verlag. Adresáře z roku 1912, 1929
i 1939 sem shodně kladou Tabakverschleiß zaštiťované jménem Lederer. Dle
zmíněných adresářů se počet obchůdků
parazitujících na nezvladatelné kuřácké
vášni, většinou v rámci našeho města, pohyboval v rozmezí 6 - 7.
Jako kdysi začínající kuřák mám s náměstím spojen vývěsní šít TABÁK v čp.
63. Zde doloženo fotem č. 3 ze slavnostního vítání občánků v roce 1958. Zatímco
Sbor pro občanské záležitosti při MěNV
obdařil novorozence kytičkou (a možná
i dalším prezentem), pochybuji, že by
i takto zdarma propagovaná firma Tabák
přišla se svou troškou do mlýna. Pravděpodobně k takovému postupu byla vedena
nezvratností běhu života, kdy zákonitě někdo z tehdejších novorozenců časem dospěje do věku prvních pokusů s cigaretami
značky Lípa či Partyzánka.
I dle fota č. 4 z roku 1979 ještě v přízemních prostorách čp. 63 přebývá tabákovým aromatem lákající služba obyva-

obr. 3
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obr. 4

telstvu. Někdy počátkem 80. let pak byly
za cenu jejího zrušení rozšířeny prostory
sousedního fotoateliéru.
Rovněž severní fronta náměstí hostila
prodejnu typu trafika. Byl to úzký prostor
po jistou dobu obhospodařovaný panem Šedivcem (viz dále). Na snímku č. 5
z roku 1954 se dle vývěsního štítu příslušná prodejna nacházela v čp. 8 . A je pravdou, že ještě můj otec říkával, že jde koupit
cigarety "k Šedivcovi". Zmiňované prostory byly později začleněny do nově vzniklého mléčného baru (Mléčných lahůdek)
a sama prodejna TABÁK se přesunula
do sousedního čp. 7 (viz obr. 6 - cca z r.
1986). Výše zmiňovanou bývalou prodejnu pana Šedivce zde pak připomínal
roletou zabezpečený vstupní portál nově
vzniklého skladu.
V našem výčtu nelze opominout to,
co já osobně ve svých vzpomínkách po-

važuji ve Stříbře za trafiku ze všech trafik
nejtrafikovatější. Tou je nárožní krámek
v čp. 750 - přímo strategicky velice dobře
umístěná prodejna tabákových výrobků,
novin, časopisů a komodit souvisejících
(viz obr. 7).Tomuto účelu sloužily zdejší
prostory ještě několik let po roce 1989.
Pro zajímavost snad dodejme: Dle nedatovaného seznamu živností z konce 30. let
bylo v čp. 750 provozováno „obchodování
s mlékem, máslem, sýrem atd".
V adresáři 1929 nalezneme v seznamu
obchůdků řazených do kategorie "trafik"
sedm položek, z nichž u dvou je připojen
německý výraz "BUDE" (za jehož český
ekvivalent můžeme považovat slovo STÁNEK). Jedna taková „BUDE" je adresně
kladena do ulice Brenntegasse (dnešní ulice Jiřího z Poděbrad). Možná, že si
ještě někteří moji vrstevníci vzpomenou
na stavbičku poblíž vrcholu tzv. Velkých
schodů. Zda tato sloužila svému původnímu účelu i v poválečných letech, nejsem
schopen posoudit. Bohužel jediným fotografickým dokladem její existence jsou
prozatím pouze silně zvětšené dálkové pohledy na město od jihu. Obrázek č. 8 prezentuje problematický výsledek jednoho
z takových pokusů.
Citovaný adresář uvádí ještě druhou
"BUDE" a to na tzv. Dolním předměstí. Tehdy je jeho existence spojována se
jménem Šedivec Josef (a to včetně háčku
nad písmenem S). I tento stánek si matně pamatuji. Jednalo se o stavbičku zděnou (snad šestiúhelníkového půdorysu).
Nalezli bychom ji téměř naproti hotelu
Branka - přibližně v místě dodnes zachovaného historického požárního hydrantu.
Bohužel jakýkoli snímek zachycující její
podobu se dosud nepodařilo objevit. Pou-

obr. 6

obr. 5
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ze v zápisech z jednání Rady NV z roku
1960 je lokalizace budoucí zastávky MHD
(dnes zastávka "Stříbro, hotel Branka") definována jako "u trafiky paní Vaníkové".
Jak z předešlého textu vyplývá, po válce
zřejmě pan Šedivec přesunul svoji živnost
na lukrativnější stanoviště - a to přímo
na Masarykovo náměstí (viz předešlý obrázek č. 5).
Předpokládám, že lze stále nalézt početnou obec pamětníků, kteří jsou schopni potvrdit existenci novinového stánku
na ploše trávníku při severní straně naší
radnice. Ač reklamní logo přisuzuje jeho
poslání především šíření a distribuci tiskovin, býval vždy tradiční součástí uvedených služeb i prodej tabákových výrobků
a kuřáckých potřeb. Naše foto č. 9 dokumentuje situaci v daném místě cca v roce
1977. Po roce 1989 uvedený stánek několikrát změnil stanoviště, aby byl posléze
zcela zrušen.
František Samec, prosinec 2021

obr. 7
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obr. 8

obr. 9

SPOLKOVÝ ŽIVOT
Důlní vozík na Jirné
Členové Hornického spolku ve Stříbře,
V. Nejedlý a K. Neuberger provedli osazení dalšího poutače - důlního vozu na příjezdové komunikaci do Stříbra od dálnice
D5. Nejdříve jsme původní vůz odvezli,
poté jsme si museli zajistit povolení vstupů na pozemky pro umístění vozu, městské pozemky. Poté nám firma Tazata s.r.o.
Stříbro bagrem provedla násep a posadila
vůz na něj. Tímto firmě velice děkujeme.
Poté již členové jen vůz očistili, navezli do
něj kamenivo a vůz omyli.
Tím vznikl další poutač při vjezdu

do našeho města, připomínající mnohasetletou historii královského horního
města Stříbra (dříve Mies, ještě dříve Strzybro).
Na základě našeho nápadu, se posléze
i jiná města v Čechách a na Moravě opětovně přiklonila k takovéto upoutávce. Jen
pro příklad (Chodov, Sokolov, Staré Sedlo,
Most, Nýřany, Rudolfov a jiní).
Karel Neuberger

Hornický kalendář
První české periodické noviny začaly
vycházet v roce 1719. Různé druhy novin
a časopisů se postupně vyvíjejí s jasnými
buditelskými, vzdělanostními a osvícenskými cíli. Předpokladem pro rozvoj tisku
byl zákon ze 7. 12. 1862. Např. v roce 1871
je vydáván v Příbrami časopis Horymír,
který se zaměřuje na dějiny Svaté Hory,
na dějiny města a okolí a samozřejmě
na hornictví. Hornické kalendáře se začaly
vydávat a tisknout cca v polovině 19. století, jak v monarchii, tak přímo v českých zemích v letech 1900 - 1919 vycházely Hornické a hutnické listy. V sousedním Sasku,
v Mansfeldu a jinde vychází hornické
kalendáře již od roku 1773 a definitivně

od roku 1827. V revírech musela být mohutná síla dělnictva, aby se tisk takových
odborných a částečně společensko-kulturních kalendářů vyplatil. Kalendář byl
rozdělen do několika kapitol. Kalendář
měsíců - leden až prosinec. Odborné příspěvky na všechna témata hornické a hutnické činnosti. Fotografie horníků, šachet,
revírů, přístrojů, je zde pojednání o panovníkovi, o panovnickém rodu, nesměly
chybět povídky, písně a jiné lidová povídání. Např. od roku 1875 do roku 1936
vydával Hornicko-kovohutický spolek
v Moravské Ostravě pravidelně Hornický
kalendář. Čtením zjistíme, jak si páni vykořisťovatelé udržovali poddané v pokoře

a poslušnosti. A k tomu jim navíc napomáhalo náboženství. Po dělnících se žádalo vděčnost k představeným a těm, kteří
jim poskytovali obživu. Záznamem z roku
1877 se můžeme dočíst, že vzbouřením se
a vyhrůžkami se ničeho nedosáhne a je to
hanebné a opovrženíhodné. Zjistíme, že
kalendář sloužil jen kapitalistickým zájmům, pokud možno udržovat dělnictvo
v područí.
Vydávání saského hornického kalendáře
1827 - 1851 Kalender für den Sächsischen
Berg und Hüttenmann auf das Jahr
1852 - 1872 Jahrbuch für den berg und
Hüttenmann auf das Jahr
1873 - 1917 Jahrbuch für das Berg und
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Hüttenwesen im Königreiche Sachsen auf
das Jahr
1918 - 1938 Jahrbuch für das berg und
Hüttenwesen in Sachsen
1939 - 1942 Bergwerksverzeichnis des
Oberbergamts Freiberg
1947 - 2020 Berg kalender
Již od roku 1773 do roku 1783 existovaly snahy podle Alexandra Wilhelma
Köhlera, aby se vytvořila ročenka saského
důlního průmyslu s časopisem Chursächsischer Bergwerks-Kalender od roku 1774
Churfürstlich-Sächsischer. Tyto soukromé iniciativy však netrvaly dlouho. Teprve
v roce 1827 se horní úřady znovu pokusily vydat horní kalendář, který poskytoval horním revírům, zejména v Krušných
horách, informace o celkové těžbě. Ačkoli
to bylo koncipováno jako kalendář, informace o „běhu planet, poloze oblohy, proroctvích o počasí a podobně“, které byly
v té době obvyklé, byly z velké části vynechány. Místo toho se pozornost soustředila na oznamování dat, rozměrů
a vah, pojmenování úředníků pro těžbu
a statistické přehledové informace o výstupech z jednotlivých revírů. Téměř
od samého začátku byly v ročence publikovány krátké vědecké články freiberské Horní akademie. Kromě menších informací o vynálezech
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a zkušenostech s technickými inovacemi byly později přidávány další a další
originální články. Jednalo se například
o popisy historie těžby, ale také o první
články o nových minerálech. V roce 1870
bylo zahájeno nejen poskytování statistických přehledů, ale také seznamy o stavu každého jednotlivého dolu, předmětu
těžby, finanční částky a peněžní hodnoty
těžby, jakož i zmínky o poplatcích a výnosech. Ještě v roce 1875 se jednalo o 334
rudných dolů a 184 hnědouhelných dolů.
V jednotlivých článcích se také objevují
podrobné informace o zaměstnancích,
jejich příjmové situaci a pojišťovacích
a zdravotních problémech. Od roku 1873
se ročenka publikuje novým modernějším
písmem. Od roku 1883 je přidána příloha,
ve které jsou tištěny nové zákony a nové
knihy. V letech 1887 až 1916 byla ročenka vydávána Carlem Menzelem, horním
radou. Poté ročenku vydává Vrchní horní
úřad a poté horní kapitán Christian Otto
Hirsch, který měl na starosti ročenku
v letech 1917 až 1920. Poté se saský horní úřad a saský vrchní horní úřad znovu
objevily jako vydavatelé. Statistické a vědecké zprávy s výjimkou dolů byly od nynějška zveřejňovány v časopise pro těžbu,
hutnictví a solení v Německé říši. Ročenka
pokračovala od roku 1935 (109. ročník),

do roku 1938 byla ještě vydávána saským
báňským úřadem se sníženým počtem
stránek. Protože stále existovala potřeba
vydávat ročenku, vydal v letech 1939/1940
a 1941/1942 dvě dvojčísla s adresářem
dolů horní úřad ve Freibergu. To jsme
zavítali, tak trochu k sousedům do Saska,
kde hornictví hrálo vždy prim, podporované z nejvyšších vládnoucích kruhů.
Pohledem dneška víme, že kalendář má
nás má pobavit a poučit. Dnešní kalendář
musí obsahovat od všeho něco, křížovky,
kvízy, fotografie, poutavé povídky nebo
příběhy, vtipy, přísloví, aforismy, sport,
kulturu, lidovou tvořivost, hry, musí zaujmout mladé i ty starší. Tradice vydávání
odborného hornického tisku je stará cca
170 let. V 19. století si svůj vlastní časopis vydával každý revír, řada hornických
spolků a různých sdružení. Tradice zůstala zachována dodnes, časopis Uhlí a rudy
vydávaný v letech 1992 - 2021 ZSDNP
Praha, Sokolovská uhelná a. s., Severočeské doly a. s., OKD a. s., časopis Těžební
unie a svůj časopis si vydává i DIAMO s. p.,
a na Slovensku vydává ZBSC časopis
Montanrevue.
Karel Neuberger
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Výstava okrasného ptactva se neuskuteční
Stříbrští chovatelé nezahálejí. Od zářijové výstavy uběhlo sice už spoustu času,
ale nás čekalo ještě hodně práce. Po úklidu
venkovních prostor po výstavě - klecí pro
králíky, voliér pro drůbež a všech přístřešků, došlo také na čištění a dezinfekci klecí
z expozice holubů a okrasného ptactva.
Postupně jsme umyli a uklidili krmítka,
napáječky a misky, opravili poškozené
klece a vše „zazimovali“.
Uskutečnil se říjnový a listopadový trh,
na kterém byli nabídnuti k prodeji králíci,

drůbež, okrasné ptactvo, med, medovina,
vajíčka a krmení. Vše nasvědčovalo tomu,
že se nám snad podaří uskutečnit i výstavu
okrasného ptactva naplánovanou na poslední listopadový týden, na kterou jsme
měli přislíbeno obsazení výstavních voliér i od „přespolních“ chovatelů. Postavení
velkých voliér v uzavřené místnosti, zajištění dostatečných prostor pro bezpečný
průchod návštěvníků a splnění s tím souvisejících dalších opatření nás však přinutilo tuto akci neuskutečnit. Velmi nás to

mrzí, nejsme však jediní, kteří museli akce
odvolat nebo přesunout na jiný termín.
Děkujeme všem přátelům, chovatelům
a střední odborné škole, kteří se podíleli
na zdárném průběhu naší zářijové výstavy i Městu Stříbru a městskému muzeu
za spolupráci a podporu naší činnosti.
Do nadcházejícího roku 2022 vám
všem přejeme hlavně pevné zdraví a pohodu.
Výbor ZO ČSCH

Podařilo se nám obhájit (již potřetí v řadě)
titul 2. vicemistra ČR v agility mládeže družstva L s mojí fenkou border collie
Maggie. V jednotlivcích jsme se v jednom
z běhů umístili na 3. místě z dalších 32
psů. S mojí druhou fenou Quentin jsme se
umístily v jednotlivcích na 5. místě z 32
psů. Kromě toho se nám podařilo vyhrát

spoustu dalších závodů a s Maggie jsme
získaly titul A3 Champion, což je nejvyšší
titul, kterého lze v agility dosáhnout. Doufám, že se budeme dále v agility rozvíjet
a bude nás to všechny tři bavit.

Poděkování
Tímto článkem bych chtěla poděkovat
městu Stříbru za finanční podporu mého
koníčku - agility. Za darovanou částku
jsme si mohli koupit nový tunel a kruh.
Překážky nám pomáhají k lepšímu tréninku a lepším výsledkům. Letos jsme si k naším předchozím titulům (např. mistr ČR
mládeže 2019 apod.) vyběhali další titul.

Adéla Kožnarová
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Ostrostřelci telegraficky
I v době zpřísňujících covidových pravidel neustává stříbrský ostrostřelecký
sbor ve své činnosti.
- 10. 10. 2021 se většina stříbrských střelců
účastnila Lázeňského festivalu jablek na
kolonádě v Mariánských Lázních. Střelci celý festival zahájili slavnostní salvou;
další salvy byly vypáleny na počest vítězů
soutěží (např. Regionální potravina Karlovarského kraje, Jablko roku nebo Nejlepší
štrúdl). Mezitím se asi tak přibližně 856 x
fotografovali s návštěvníky festivalu.
- 16. 10. 2021 navštívili zástupci sboru
Královské střelby „úhlavních“ kamarádů –
Senomatské ostrostřelecké gardy. V rámci těchto střeleb si momentálně nejlepší
stříbrský střelec Jan „Hans“ Stark vystřílel
bambule (tzv. střelecké šňůry - výkonnostní označení pro elitní střelce). Blahopřejeme.

- Při brigádě byla zajištěna dostatečná zásoba dřeva pro potřeby vytápění klubovny
v Koubkově brance; další brigáda za účelem úpravy a úklidu interiéru klubovny
byla koncem listopadu.
- Na řádné listopadové schůzi střelci
s radostí přivítali nového stříbrského faráře, P. Mgr. Miroslava Martiše. Vypadá to,
že nic nebrání budoucí oboustranné spolupráci. Zaplať Pán Bůh!
- 11. 11. 2021 si stříbrští střelci připomněli
Den veteránů, který je v jejich pojetí spíše
Dnem vzpomínek. Na stříbrském hřbitově uctili památku Johana Vogela - kapelmajstra původního stříbrského sboru,
Petra Bursíka - prvního čestného člena a
velkého podporovatele stříbrských ostrostřelců a také Jaroslava Šimiceho - kamaráda a vedoucího střeleckého kroužku,

který nejen „střelecky“ vychoval tři nové
členy sboru.
Poté se sbor přesunul k Hornickému
skansenu, kde si připomněl dalšího čestného člena a kamaráda Josefa Lišku. Čest
jejich památce!
No, a aby byla zachována rovnováha
mezi duchovními a světskými požitky,
následovalo Svatomartinské posezení
v klubovně sboru. Děkujeme členům sboru za 100% účast na této akci. Snad to nebylo jen kvůli té huse … ☺
Do budoucna stříbrský sbor plánuje
řadu dalších akcí, ale vzhledem k nákazové situaci lze těžko říct, do jaké míry budou akce veřejné, komorní nebo žádné. To
se týká např. Vánočních střeleb a hlavně
Reprezentačního plesu 2022. Uvidíme …
S pozdravem: „Za krále, za vlast!“
E. Juriga, setník sboru

Memoriál Josefa Plzáka
Původně byla tato vrcholová kynologická akce nazvána Pohár předsedy AM
ČR, bohužel její předseda, pan Josef Plzák
náhle zemřel, z těchto důvodů a k uctění jeho památky byl Pohár přejmenován
na MEMORIÁL JOSEFA PLZÁKA se
zadáváním pracovních titulů pro ohaře
CACT, CACIT a res.CACT, res.CACIT.
Josef Plzák se velkou měrou zasloužil
o vznik Asociace myslivosti ČR, se svým
elánem dopomohl k získání pověření
této organizace od Ministerstva zemědělství ČR. Dále dopomohl k podepsání
důležitých dokumentů s ČMKU, ČMKJ
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a v neposlední řadě s ČMMJ, se kterou se
snažíme ve všech kynologických záležitostech spolupracovat. Josef Plzák několik
let pracoval v nejvyšším mysliveckém orgánu, a to v poradní komisi pro myslivost
na ministerstvu zemědělství. Držel a cvičil
NKO, dokázal se nadchnout pro tuto práci, kterou vždy vykonával s rozmyslem a
trpělivostí. Nikdy své psy netýral při samotném výcviku, tak jak se s tímto dnes
setkáváme. Své ohaře předvedl na zkouškách jak v ČR, tak v zahraničí. Je jen škoda, že náhle odešel a nemohl zrealizovat
mnoho dalších svých myšlenek. Nemálo

se zajímal o krajinoráz, kdy dokázal oželet
vlastní ekonomický prospěch a realizoval
výstavbu různých vodních děl, remízků,
vysazoval stromy na svých pozemcích,
aby tak vracel krajinu do stavu, který by
prospíval jejímu zdraví. Část vodních prací tohoto memoriálu proběhla i na jeho
rybnících, byla skvělá a za to mu patří veliký dík. Všichni jeho přátelé vzpomínají.
V neposlední řadě jsme si v den konání
memoriálu vzpomněli i na veliké kynology a chovatele, kteří nás také bohužel
opustili, a to na Jaroslava Krýsla a Josefa
Fialu.
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I. ročník Memoriálu Josefa Plzáka
9. - 10. 10. 2021
I. ročník Memoriálu Josefa Plzáka byl
úspěšný ve všech směrech. Přálo nám počasí, lokality na lesní, vodní a polní práce
byly profesionálně připraveny. Samotný
úvod memoriálu proběhl na náměstí ve
Stříbře a zúčastnili se ho osobnosti jako
senátor Václav Chaloupek, poslanec Jan
Volný, starosta města Stříbra, Martin Záhoř a další neméně významné osobnosti.
Celou tuto událost podkreslovala myslivecká hudba, za což jí patří obrovský
dík. Rozhodčí pod vedením vrchního
rozhodčího, pana Petra Buby, předvedli
velmi zkušený, profesionální přístup jak
k celé organizaci, tak k návštěvníkům,
k vůdcům loveckých psů a neposlední
řadě pořadatelům. Za jejich výkon jim patří veliký dík. Byla posuzována jedna skupina psů se zahraniční účastí.

Výsledky I. Memoriálu Josefa Plzáka:

Pes/fena
Cypsi-Sacha
vom
Perlbachtal

Plemeno

Zapsán

Vůdce

Celkový
Výsledná
počet kvalifikace –
bodů
cena

ČLP/KO/80472

Zdeněk
Polanský

491

I.

Neron z Ka-Mir
DO
Bohemia

ČLP/DO/8747/19

Václav
Hejna

485

I.

Carlo vom Forst
VOK
Eibenstein

DGStB/183/17

Paul
Stelmach

468

II.

Moris z
Tismenic

ČLP/MOD/6305

Jiří
Hrdlička

456

II.

ČLP/KO/83631

Zbyněk
Vaňous

odvolán

ČLP/VOK/11190/21

Tereza
Bebarová

odvolán

NKO

MOD

Andy od Vrchu
NKO
Ronšperku
Akim z
Miličovských
VOK
lesů a hájů

Získané
ocenění

Poznámka

CACT, CACIT,
Nejlepší les,
Nejlepší voda
CACT,
res.CACIT,
Nejlepší pole
ochota k
práci v
hluboké vodě
2
klid před
zvěří
pernatou 2

Výsledkové tabulky: najdete na stránkách Asociace myslivosti ČR,
www.asociacemyslivosticr.cz

Poděkování za Olympijský běh
8. září se ve Stříbře odehrál další díl
celorepublikové akce Olympijský běh.
Za uspořádání této sportovní akce nám
v posledních dnech přišel děkovný dopis,
o který bychom se s vámi rádi podělili.
Krásný den, milí pořadatelé a pořadatelky
letošního ročníku T-Mobile Olympijského běhu,
za který bych Vám chtěla ze srdce velmi poděkovat! I letos jsme museli běh
z původního termínu posunout (a opravdu věříme, že to bylo naposledy), a do
dnešního dne je pro nás neuvěřitelné, že

se nám to povedlo bez dvou lokalit v plném počtu všech závodů = vás, kteří jste
se do letošního ročníku přihlásili! Opět
s velkým nasazením, odhodláním a energií jste se pustili do organizace závodu,
který je součástí stále výjimečné běžecké
akce, kdy v jeden čas běží tisíce lidí na různých místech po celé České republice.
Motivovali jste desítky, a v součtu tisíce
lidí, a umožnili jim chodit trénovat, když
bylo všechno zavřené, udržet si díky tomu
lepší náladu, kondici i zdraví v době, kdy
to pro nikoho z nás nebylo jednoduché,
ale o to důležitější, zažít radost z pohybu
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a mít možnost ji sdílet s ostatními konečně teď v září, když se všichni postavili
na start T-Mobile Olympijského běhu.
Letos ještě více než kdy jindy věříme, že
za každým běžcem stojí jeho osobní příběh, a nejeden jistě překonal sám sebe.
A přesně o tom T-Mobile Olympijský běh
ve své čisté podstatě je - o olympijských
hodnotách - o radosti z pohybu, o překo-

návání a zlepšování sama sebe, o fair play,
o přátelství, o tom snažit se být nejlepším,
ale zároveň respektovat ostatní, mít odhodlání věci dotáhnout do konce, ať už
se daří, nebo ne. Prostě jít do toho naplno
a #OLYMPIJSKY! A to jste šli a za to vám
patří OBROVSKÉ DÍKY!
Radka Richterová
T-Mobile Olympijský běh

Dovolte mi, abych touto cestou i já poděkoval všem, kteří se na jeho uspořádání podíleli, nebo se ho osobně zúčastnili.
Věřím, že se na dalším ročníku všichni
zase potkáme. Přeji vám spoustu sportovních i osobních úspěchů v novém roce.
Jaroslav Kotek

Svaz tělesně postižených bilancoval
Za dodržení všech bezpečnostních
podmínek uspořádala 18. listopadu organizace Svazu tělesně postižených
v Kulturním domě ve Stříbře závěrečnou
členskou schůzi. Bohužel se jí nemohli zúčastnit všichni členové, neboť řada z
nich nebyla očkována, nebo neměla zájem
o testování, a tak Vám ve stručnosti přinášíme přehled toho, co měla na programu.
Členská základna byla seznámena se všemi akcemi, které bylo možno v tomto roce
uskutečnit (a o kterých jsme informovali
ve zpravodaji), ale současně jí byl představen i původní plán činnosti, který se
kvůli covidu-19 bohužel nemohl realizovat v plném rozsahu. Z toho důvodu výbor

navrhl - a členská schůze schválila - jeho
přesun na příští rok. Samozřejmě opět
za předpokladu, že bude situace s covidovou pandemií pod kontrolou. V plánu
je např. rehabilitační pobyt v Sokolově
za přítomnosti rehabilitační sestry, jehož
se budou moci přednostně zúčastnit členové naší organizace, nebo ti, kteří chodí
na pravidelná cvičení organizovaná STP
a jsou soběstační. Všichni budou samozřejmě povinni respektovat opatření, která budou v té době platná. Rádi bychom
také zorganizovali dva výlety, a to na zámky Valeč a Horšovský Týn. Pro ty, kteří se
hůře pohybují, a měli by zájem, je možné zorganizovat pobyt v zařízení Exodus

v Třemošné, což je pobytová služba určená zdravotně znevýhodněným občanům
Plzeňska.
Závěrem bychom rádi poděkovali
všem klientům, sponzorům, zastupitelům
a dalším spolupracovníkům za celoroční
podporu na všech úrovních, a popřáli jim
nejen krásné prožití vánočních svátků, ale
především pevné zdraví, spokojenost, rodinnou pohodu a úspěšný vstup do nadcházejícího roku 2022.

v chladném počasí. Naše členská základna
v kategorii mládeže je opravdu rozsáhlá
a jsme velice rádi, že v současné době
máme alespoň tyto nové prostory. Určitě
hodně využijeme i místo pro posilování,
které je v rámci přípravy na závodní sezónu pro některé naše sportovce velmi důležitou složkou tréninku,“ kvitoval trenér
atletů Alexandr Matulka.

Celá oprava přišla celkem na 1,2 milionu korun a rovným dílem se o ni podělilo město Stříbro, Plzeňský kraj a atletický
oddíl TJ Baník Stříbro. „Velký dík patří
také společnosti KERMI s. r. o., projektantce Evě Záhořové a firmě TAZATA,“
doplnil Alexandr Matulka.

Za výbor Jiřina Hrubá
(ve spolupráci s Dagmar Lamplovou)

Nové zázemí na Baníku
V areálu TJ Baník Stříbro vzniklo během letních měsíců nové zázemí. Konkrétně jde o dvě místnosti, kde se mohou atleti
převléknout a odložit si své věci, závodní
kancelář, toaletu, posilovnu a drobné regenerační prostory. „Tyto místnosti nám
velmi chyběly. Doteď si musely všechny
děti nechávat věci venku na lavičkách,
což bylo dost nepraktické, především
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Z NAŠICH ŠKOL A ŠKOLIČEK
Děti si zahrály Svatého Martina ve školce ...
I když se letos již podruhé nekonal svatomartinský průvod, děti si legendu o Svatém Martinovi připomněly ve školce.
Hlavně jeho dobré srdce a pomoc chudým. Děti si vyráběly koníky, hopsaly, zpívaly a zkoušely plno dalších dovedností.
V MŠ Soběslavova dokonce děti
ze dvou tříd věnovaly podzimní setkání
s rodiči právě „ Martinovi “. Tradičně sehrály na zahradě školky příběh, rozdávaly
vlastnoručně uvařenou polévku a svatomartinské rohlíčky. I v ostatních třídách

proběhla venkovní setkání. Všichni společně dlabali dýně, hráli hry, vyráběli podzimní lampičky pro broučky a pochutnali
si na dobrůtkách, které připravily maminky.
Všechny podzimní akce s rodiči se povedly a myslíme, že rodiče a děti byli spokojeni.
		
Za MŠ Stříbro
Věra Cikánová

Halloween na Gagarince
Poslední říjnový večer se v mnoha zemích slaví svátek Halloween, u nás má
2. listopad hlubší význam a tradici - slavíme Dušičky, památku zesnulých. V tento den jako každý rok nejen uctíváme
a vzpomínáme na duše zemřelých, ale také
se rádi převlékáme do nejrůznějších masek strašidel a duchů. Celá škola pojímá
tyto svátky zvesela.
My, deváťáci, jsme pro druhý stupeň
vymysleli ,,Halloweenský den“. O akci
jsme zpravili ostatní třídy plakátem, který jsme měli za úkol vytvořit (každý sám)
při hodině informatiky, poté jsme vybrali
nejlepší práce a plakát byl na světě! Při výtvarné výchově a pracovních činnostech
se kreslilo, malovalo, stříhalo … a zdařilé práce putovaly na nástěnky, které jsme
umístili v hale školy. Vedle netopýrů, čarodějných klobouků a oranžových dýní
se skvěly fotografie devíti tříd. Na nich
byli někteří žáci, ale i učitelé k nepoznání.
Ve škole jste pak mohli potkat duchy,

půvabné i pitoreskní čarodějnice, čerty,
příšerky, klauny, jeptišky a spoustu dalších strašidelných stvoření. Kdo nepřišel
v masce, mohl si nechat od spolužáků obličej pomalovat.
Řečnickou premiéru zažil místopředseda třídy 9. B, Sam Volena, když ve školním rozhlase informoval třídy o vyhlášení
výsledků halloweenské soutěže. Byl to pro
něj velký zážitek. Sám říká, že si myslel,

jak je to jednoduché, ale není: ,,Musí se
mluvit nahlas, zřetelně a hlavně pomalu.“
Jemu se to moc povedlo. Vyhodnocení se
zúčastnili zástupci tříd a na výherce čekalo velké překvapení v podobě obrovského
dortu, který upekla maminka našeho spolužáka. Soutěž vyhrála kreativní a nápaditá 6. B a dort plný smějících se duchů
zmizel rychlostí blesku! Žvýkací bonbóny nesměly chybět a balík strašidelných
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sladkostí dostala i třída duchů 8. B a hrůzostrašná 7. A.
Musíme uznat, že tento halloweenský den se povedl. Všichni se bavili
a v přestrojení se i učili. Probíraná látka
se totiž hned lépe poslouchá, když vás učí

čarodějnice!:) Za organizační námahu
jsme pak byli našimi třídními odměněni
sladkými věnečky.
Druhý stupeň očekává, že stejně dobrý
Halloween ve škole se bude konat i příští
rok. Takže předáváme „osmičkám“ štafe-

tu! Teď nás čeká předvánoční čas, na který se moc těšíme, tak krásný advent Vám
všem!

na vlastní kůži vyzkoušet a potěžkat nejrůznější exponáty uvnitř štoly a všichni
jsme se shodli, že být horníkem byla a je
dřina. Velmi poutavé povídání průvodců
doprovodil pan učitel Brzica o výklad na
téma minerálů a hornin, které se ve Stříbře těžily, ale mluvil i o jiných zajímavostech týkajících se života v hlubinách dolů.
Dozvěděli jsme se, že pro Stříbro a blízké
okolí jsou významné především sulfidické
rudy jako galenit či sfalerit, ze kterých se
následně získávaly pro člověka významné
kovy. Ze štoly jsme vyšli asi po hodině
a půl a vydali jsme se podél řeky Mže směrem k Vranovu, kde jsme narazili na haldu
tzv. hlušiny. Jedná se o materiál, který se
nezužitkoval během hlubinné těžby z dů-

vodu nízkého obsahu významných minerálů. V této hlušině jsme se pokoušeli najít
různé nerosty a byli jsme opravdu úspěšní. Všechny nalezené exempláře jsme
shromáždili a společně s panem učitelem
určili jejich názvy. Pan učitel ke každému
minerálu pověděl několik málo zajímavých informací a ty nejhezčí jsme odnesli
do školy, kde poslouží jako učební pomůcky pro další ročníky.
Tuto zajímavou exkurzi jsme si moc
užili a jsme rádi, že jsme se přiučili něčemu novému o našem regionu i o mineralogii obecně. Velký dík patří průvodcům
a panu učiteli za zorganizování celé exkurze.
Autoři: kolektiv třídy 9.A ZŠ Gagarinova

Žáci 9. B a 9. A ZŠ Gagarinova

Geologická exkurze
Ve čtvrtek 4. listopadu se uskutečnila geologická exkurze devátých tříd ZŠ
Gagarinova pod vedením Matěje Brzici
a Mgr. Milana Žemličky. Cílem exkurze
byl Hornický skanzen a přilehlé lokality
podél řeky Mže. V prostorách skanzenu
jsme si prohlédli vystavenou důlní techniku, která se využívala k těžbě přímo
ve stříbrském důlním revíru. Po krátké
bezpečnostní instruktáži jsme si nasadili
na hlavu ochranné helmy a následovala prohlídka samotné štoly pod vedením
průvodců, bývalých horníků, kteří nás
seznámili s tím, jak se ze štoly odvádí
voda, jak vypadala práce horníka napříč
minulostí, jak probíhal odstřel či jak se
skladovaly ve štole trhaviny. Mohli jsme si

Halloween na Mánesce
Tak nám to vyšlo …
Po několika napínavých dnech rozhodování jsme dostali zprávu, že se akce i přes
současnou situaci může pod podmínkou
použití roušek uskutečnit.
A tak jsme se o víkendu sešli, proběhly přípravy a výzdoba školy. V pondělí
1. 11. už každý dorazil ve svém tematickém halloweenském kostýmu. Mohli
jsme zde vidět například krvavé panenky, princezny, duchy, čarodějnice …, jak
se říká, originalitě se meze nekladou.
Od rána jsme postupovali podle programu a vše šlo podle plánu. Děti postupně
prošly všechna stanoviště, na kterých si
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mohly vyzkoušet minigolf, tancování
nebo házení kaštanů, otestovaly si také
svou paměť a pomohly malému Pepánkovi při hledání ztracených kousků oblečení.
Nejodvážnější děti se podle umístěných
svíček vydaly i do temnot školního sklepa plného různých bubáků a strašidel.
Na konci už je čekala slíbená odměna
v podobě bonbonů.
Jsme rádi, že byla možnost halloween
uskutečnit a užít si s dětmi dopoledne
plné radosti a zábavy.
Za žáky 9. tříd ZŠ Mánesova
Kamila Šnajdrová
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Pražský studentský summit 2021
V sobotu 23. 10. se otevřely dveře Vysoké školy ekonomické pro účastníky již
XXVII. ročníku Pražského studentského
summitu, mezi nimiž bylo i 10 studentů
G6 a G7 z Gymnázia, Stříbro. Než ovšem
přejdeme k programu prvního summitového workshopu, vysvětleme si, co to
summit vlastně je.
Pražský studentský summit je celoroční vzdělávací projekt pro více než 300
studentů středních i vysokých škol z celé
České republiky, který pořádá Asociace
pro mezinárodní otázky. Dává mladým lidem skvělou možnost rozšiřovat si znalosti v oblasti mezinárodního dění, lidských
práv, ekonomie, mezinárodní vzdělávací,
vědecké a kulturní spolupráce, světové
bezpečnosti či životního prostředí, tříbit
své kritické myšlení a zároveň prohlubovat rétorické, prezentační a argumentační

dovednosti. Akci připravuje tým téměř 70
dobrovolníků, mezi nimiž jsou i tři absolventi stříbrského gymnázia.
Aby se studenti mohli zúčastnit programu, musí podstoupit přijímací řízení,
které letos mělo tři části: vyhledávací, interpretační a argumentační. Studenti tak
ve 3 až 5členných delegacích vypracovali
zadané otázky, prokázali, že dokáží porozumět rezoluci OSN a zamyslet se nad
otázkou, zda by OSN měla mít sjednocené
vojenské složky.
Při vstupu do VŠE se po registraci studenti přesunuli do zasedací místnosti, kde
probíhalo oficiální zahájení v podobě proslovů hostů a pořadatelů. Pak už následovala regionální část, do které byli studenti
rozřazeni podle států, které budou reprezentovat na závěrečné konferenci.
Po obědové pauze jsme se následně

rozdělili do orgánů, které jsme si vybrali.
Budeme debatovat o tématu lidských práv
(SOCHUM), ale i o tématu zdravotnictví
(WHO), ekonomie (ECOFIN), ekologie
(UNEP), zbraní a bezpečnosti (UNODC).
Po ukončení oficiálního programu se
naplnila i nezbytná potřeba socializace
v podobě společných večeří.
Velkým zážitkem pro nás bylo vidět
tolik mladých lidí, kteří jednou měsíčně
obětují volnou sobotu pro to, aby projevili zájem o aktuality ve světě. Summit je
z toho důvodu zcela jedinečná zkušenost,
jak poznat nové přátele, dozvědět se, co
nového se děje kolem nás, a naučit se prezentovat své názory a poznatky před početným publikem.
Anežka Brahová, studentka G7

Zájem o výuku v ZUŠ Stříbro je veliký
Do Základní umělecké školy Stříbro
se zapsalo k 30. 9. a výuky se účastní 276
žáků. Z toho je 189 v hudebním oboru, 68
ve výtvarném oboru a 19 v literárně dramatickém oboru.
Jsme rádi, že přes „kovidový“ propad,
kdy se distanční výuky nezúčastnilo a od-

hlásilo několik desítek žáků, je počet
žáků ke zmíněnému datu o 13 vyšší, než
ve srovnatelném období minulého školního roku. Dokonce je několik žáků, které jsme z kapacitních důvodů nepřijali
a na přijetí musí čekat. Díky úsilí všech
pracovníků ZUŠ Stříbro patříme mezi tu

menšinu škol, kde se v tomto školním roce
počet žáků navýšil. A to je dobrá zpráva
pro další, úspěšný rozvoj školy.
Bc. František Kratochvíl
Ředitel ZUŠ Stříbro

ZUŠ Stříbro = dobrá adresa
Pochybujete? Kde jinde se potkáte se zástupy malých a šikovných umělců?
Tady se děti učí hrát na hudební nástroje, zpívat, učí se ovládat různé výtvarné
techniky nebo třeba dělat divadlo ...
Výtvarný obor se prezentoval svými
díly v sobotu a v neděli 25. a 26. září 2021

na krásné akci Otevřené ateliéry v zajímavém industriálním prostoru Papírny
Plzeň. Díky velké organizační schopnosti paní učitelky Veroniky Šatrové viděly
obrázky dětí ze ZUŠ Stříbro desítky plzeňských návštěvníků. Všichni se mohli
na chvíli zastavit, vymalovat si obrázek,

Stříbráček pod vedením učitelky Hany Bezděkové

nebo zkusit svoji zručnost při výrobě
drobných dekorativních předmětů. K příjemnému zážitku přispívala i odpolední
hudební vystoupení dětí ze ZUŠ Stříbro
a pobočky v Kladrubech.
Některé děti z hudebního oboru měly
možnost svým uměním potěšit poslucha-

Foto MenArt - O. Tolar s profesorkou Radkou Fišarovou
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če na Podzimním koncertě, který ZUŠ
Stříbro uspořádala ve svém koncertním
sále ve čtvrtek 4. listopadu. Po dlouhé
kovidové odmlce, kdy se různá koncertní
vystoupení a představení přenesla do on-line prostoru, si dvě desítky dětí svá živá
vystoupení i přítomné posluchače řádně
užívaly.
Mezi nejšikovnější a nejtalentovanější
žáky ZUŠ Stříbro patří také Ondřej Tolar,
který v říjnu a listopadu rozhodně neměl
čas zahálet. Kromě několika výborně odvedených představení na Nové scéně DJKT
v Plzni, vystupoval na festivalu stepu
v Plzni (sobota 16. 10.), podal výborný
výkon ve výběrovém kole pěvecké soutěže
„Teď zpívám já“ v Tachově (neděle 17. 10.)
a postoupil do semifinále soutěže, úspěšně absolvoval celodenní seminář v Praze
pod vedením Radky Fišarové, v rámci celoročního stipendia pro nadané žáky ZUŠ
MenArt (sobota 6. 11.). A jen gratulovat
můžeme Ondřejovi k nejnovějšímu úspěchu - byl vybrán v oboru hudba mezi 3 finalisty celostátní soutěže ČT Zlatý oříšek.
Ještě pochybujete, že ZUŠ Stříbro je
dobrá adresa? Já ne! A moc děkujeme
všem žákům za jejich skvěle odvedená
vystoupení i za vzornou reprezentaci naší
školy.
Rádi bychom vás ještě pozvali na prosincové koncerty:
Tradiční Vánoční koncert žáků ZUŠ
Stříbro si můžete přijít poslechnout
do auly Gymnázia Stříbro ve středu
15. prosince od 18 hodin.
Mimořádný koncert žáků ZUŠ Stříbro
Adventní zastavení v kostele Všech svatých ve Stříbře vás potěší v úterý 21. prosince od 18 hodin.
ZUŠ Stříbro vás srdečně zve také
na Adventní koncert předního českého
vokálního souboru KrisKrosKvintet, který
každý rok naladí naše duše do voňavé vánoční atmosféry. Jejich umění si užijeme
v neděli 5. prosince od 17 hodin, v kostele
Nanebevzetí Panny Marie ve Stříbře.
Všichni se moc těšíme, že pro vás, naše
posluchače, připravíme milé hudební adventní podvečery. Přejeme vám klidný
a krásný adventní čas.
Mgr. Hana Bezděková
učitelka ZUŠ Stříbro
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Michal „Rajčák“Vokurka ve spolupráci s MKS Stříbro a Fialka Records Vás zvou na

netradiční

Vánoční koncert
… aneb pohoda již před Vánoci...
11 12. 2021 od 17,00 hodin
Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Stříbře
účinkující: Spolek Nadšených, TAKiTAK,
Michal „Rajčák“ Vokurka a přátelé
Koncert se bude konat dle aktuálních platných epidemiologických podmínek a nařízení vlády ČR.
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AKCE A KULTURA VE STŘÍBŘE
Adventní jarmark po letech ve Stříbře
Náměstí před stříbrským muzeem ožije předvánočním jarmarkem. Na neděli 12. prosince jsme pozvali nejrůznější rukodělné stánky, prodejce kvalitního občerstvení či vinaře.
Na Stříbrném adventním jarmarku zahraje také kapela The Dixie Hot Licks a stříbrský divadelní spolek DIVOCH odehraje
oživlý betlém. Nebude chybět ani prodej vánočních stromků.
V nabídce by měly být smrčky, jedle i borovice. Přijďte si společně užít předvánoční čas, ochutnat něco dobrého a koupit poslední dárky pod stromeček. Začátek je ve 14 hodin.

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA STŘÍBRO
ve spolupráci s Městem Stříbrem a Městským kulturním střediskem
ve Stříbře
pořádá

v neděli 5. prosince 2021 v 17 hodin
v kostele Nanebevzetí Panny Marie

ADVENTNÍ
KONCERT

David Blažek

vystoupí přední český vokální soubor

KrisKrosKvintet
s uměleckou vedoucí Janou PUTEROVOU
Vstup dobrovolný
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Novoroční turistický pochod
po důlních dílech stříbrského revíru

1. ledna 2022 (sobota)

zveme všechny příznivce turistiky a aktivního odpočinku k procházce
kolem města Stříbra a malebným údolím řeky Mže.

S r a z : 1 0 , 0 0 h o d . u s t a d i o n u B a n í k u v e S t ř í bř e
Trasa : po důlních dílech, cca 12 km
Pořadatel : Hornický spolek Stříbro
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Knihovnice doporučují
TIPY NA VÁNOČNÍ DÁRKY
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Městská knihovna Stříbro
ČT 23. 12. zavřeno

Výpůjční doba o Vánocích 2021

PÁ 24. 12. svátek
SO 25. 12. svátek

ČT
12. 12.
zavřeno
PO23.27.
9-12.00

13-16.00

PÁ 24. 12. svátek

ÚT 28. 12. 9-12.00 13-16.00

SO 25. 12. svátek

ST 29. 12. 9-12.00 13-16.00

PO
12. 12.
9-12.00
13-16.00
ČT27.30.
9-12.00

13-16.00

ÚT 28. 12. 9-12.00 13-16.00

PÁ 31. 12. zavřeno

ST 29. 12. 9-12.00 13-16.00

SO30.1.
svátek
ČT
12.1.9-12.00
13-16.00
PÁ 31. 12. zavřeno
SO 1. 1.

svátek

Krásné Vánoce a těšíme se na Vás v novém roce 2022
Krásné Vánoce a těšíme se na Vás v novém roce 2022

placená inzerce

Řádková inzerce

Starší paní hledá uklízečku na úklid bytu 2x týdně. Tel.: 374 693075
Prodám pánské běžky 197 cm, hole 155 cm, boty 46 a dámské běžky 177 cm, hole 135 cm, boty 39. Od FISCHER - nové!!
Tel.: 724 455 865 nebo 724 455 866
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POMÁHÁME
A SPOLUPRACUJEME
PO CELÝ ROK
Od té doby, co společnost CANPACK opustila první paleta s plechovkami, uběhla dlouhá doba, její výrobní linka
je téměř na maximální kapacitě a společnost tak úspěšně zásobuje plechovkami jak český, tak mezinárodní trh.
Nejen výrobní linka společnosti CANPACK má napilno, ale i spolupráce s městem Stříbrem běží na plné obrátky.
Tím, že je kalendářní rok 2021 téměř za námi, tak si pojďme společně připomenout, jaké aktivity společnost
CANPACK v roce 2021 ve spolupráci s městem Stříbrem podpořila.
• Putovní výstava VODA&CIVILIZACE (červenec 2021)
Voda je jednou z nejdůležitějších a nejúžasnějších substancí naší planety, a proto se společnost CANPACK stala hrdým partnerem putovní výstavy
VODA&CIVILIZACE. Akce se konala od 24. 7. 2021 ve spolupráci s Ministerstvem
životního prostředí, městem Stříbrem, Městským kulturním střediskem a společností Medialogue.
Společnost CANPACK se pomocí svých nejmodernějších technologií snaží o co
nejhospodárnější využití všech zdrojů, především vody - disponuje vlastní moderní čističkou odpadních vod.
• Junior Race (říjen 2021)
Společnost CANPACK stále podporuje naše mladé sportovce - v říjnu byla společnost CANPACK hrdým partnerem série terénních závodů RACE FOR JUNIORS. Již
druhý závod v řadě byl odstartován v těsné blízkosti naší výrobní haly (areál bývalých kasáren). Závod si aktivně užila především nejmladší generace, běžeckou
trať dlouhou 1 200 m doplněnou překážkami zvládla bezmála stovka účastníků
na výbornou s úsměvem na tváři.
• Pošli hliník do dalšího kola!
Společně s městem Stříbrem pokračuje společnost CANPACK v třídění a recyklaci
hliníku. Rozjela projekt na podporu sběru a recyklace plechovek - na území města a v jeho blízkém okolí byly umístěny speciální šedivé kontejnery s označením
„Pošli hliník do dalšího kola!“ Město Stříbro se tak zapsalo na seznam dalšího
města České republiky, kde se hliníkové plechovky sbírají a následně recyklují.
Momentálně se společnost CANPACK soustředí na třídění plechovek ve školských zařízeních - zapojuje do projektu děti - od nejmenších ve školkách, po starší na základních školách až po nejstarší na středních školách. Dětem i školákům
by chtěla ukázat a dokázat, že i „odpad“ lze změnit na surovinu, a ještě je za to odměnit - částku, kterou se podaří
získat tříděním hliníkových plechovek věnuje společnost CANPACK na výstavbu nového dětského hřiště.
Připojte se k projektu, protože každá recyklovaná
plechovka se počítá!
Společnost CANPACK by tímto ráda poděkovala všem
svým zaměstnancům, kolegům, příznivcům i občanům
města Stříbra za jejich podporu a popřála všem pohodové vánoční svátky a hodně úspěchů v novém roce.

placená inzerce
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WWW.AUTOMOTOWESCHTA.CZ
PRODEJ: Auto - Moto Díly
		
Doplňky - Auto - Moto kosmetika
		
Oleje - Filtry - Řemeny - Brzdové díly atd.
ČTYŘKOLKY:		
TGB - Linhai - Access
MOTOCYKLY:		
Jawa - UM - Zontes
SKÚTRY:			Kymco
MOPEDY:		
MP Korado
ELEKTROKOLA: MP Korado – Akumo
MOTO SHOP:		

Helmy - Oblečení - Boty

AUTO MOTO:
Opravy - Příprava na STK - Diagnostika
DÍLNA			
Geometrie - Plnění klimatizace
				Programování TPMS ventilů
Těchlovice 83, tel.: 606 568 017 / 602 440 853, e-mail: info@automotoweschta.cz

NOVĚ ZREKONSTRUOVANÁ OPTIKA!

po–pá: 8–17 hod.
–
Benešova 442, Stříbro
–
měření zraku
aplikace kontaktních čoček
opravy
brýlí
op
–
spolupracujeme výhradně
s českými dodavateli

SLEVA

30%
vá skla
na brýlo

*

optikastribro.cz | +420 732 695 440 | * na kompletní brýlovou zakázku (obruba + skla)
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Nově otevřeno ve Stříbře

SKLENÁŘSTVÍ A ZAKÁZKOVÁ KOVOVÝROBA
2B&B-AG

Sklenářství:
Zasklívání oken, dveří, skleníků,
řezání skla a zrcadel, broušení hran.
Čirá skla, zrcadla i ornamenty běžných vzorů skladem
Kovovýroba:
Svařování konstrukcí, plotů, mříží, bran
regálů, schodišť a dalších výrobků na zakázku.
Otevírací doba:
Po - 09.00 - 15.00
Út - montážní den
St - 09.00 - 17.00
čt - 09.00 - 15.00
pá - 09.00 - 17.00

placená inzerce

Dílna v objektu bývalého vojenského vepřína
Na Vinici - Stříbro
GPS: 49.746340,12.983583
Tel.: 602 655 998
E-mail: 2bab-ag@seznam.cz
www.dvebab-ag.cz
fb: Sklenářství-zámečnictví Stříbro
Jan Boháček
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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

Obj. k bydlení či podnikání Stříbro

Byt 3+1 Prostiboř, okr. TC

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

Rodinný dům Lestkov, okr. TC

Cena: 1.590.000,- Kč

Cena: 1.490.000,- Kč Cena: 1.680.000,- Kč Cena: 1.460.000,- Kč

Byt 3+1+L s garáží Lestkov

Chalupa Pavlovice - Jos. Huť

Chata Stříbro - osada Florián

Rod. dům (chalupa) Plešnice

Byt 3+1 Stříbro, Palackého

Kom. objekt s byty Ostrov

Novostavba RD Kladruby

Cena: 3.950.000,- Kč Cena: 2.350.000,- Kč Cena: 8.990.000,- Kč Cena: 6.990.000,- 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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Rodinný dům u lesa, Dolní Sedliště

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

3.700.000,- Kč

3.150.000,- Kč (Prodáno)

RD 4+2 s garáží a zahradou v Heřmanově Huti

Chata na Hracholuskách na vlastním pozemku

4.790.000,- Kč

1.800.000,- Kč

Vážení čtenáři,
blíží se závěr roku jedenadvacátého. Přinesl chvíle smutné, dramatické, veselé, šťastné.... Stále se učíme spokojeně
žít v této divnodobě. Situace rodiny stmeluje, ale i rozděluje. Asi i letos bude omezené předvánoční setkávání,
trhy, společné muzicírování, dětské besídky, u leckoho bude skromnější nadílka a možná bude chybět u vánočního
stolu někdo z rodiny. Važme si chvil, které spolu můžeme strávit, prožijme svátky opravdu svátečně - s pokorou,
láskou, tolerancí a nadějí. Přejeme vám všem hodně zdraví, pohody a sváteční nálady!
František a Hana Kubincovi

Více informací na 724 249 276 a www.realitykubincova.cz nebo na
pobočce Dostojevského 189, Stříbro
28
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Filmové postřehy Laca Kajaby
Milé divačky a diváci,
je tu závěr roku, snad bude i se sněhem,
a v tom nadcházejícím shonu je nutné si
trochu i oddechnout. Proč ne právě v našem kině? A proč ne právě u těchto dvou
filmů, shodou okolností dvou slovenských
režisérek.

Ovšem vytvořit či opsat dokonalý kýč
je také svým způsobem umění, a pokud
Přání Ježíškovi mělo právě a pouze tuhle
ambici, nelze mu přesládle unylou pohádkovost vytýkat.
Nebojte, bude to dobrý film, Spáčilová
tomu dává 55 % :-)

Jestli se na něco mohou kina spolehnout,
pak je to romantická komedie Přání Ježíškovi. Divácky vděčná, naprosto vzorová vánoční limonáda od srdce k srdci,
proplétající osudy několika lidí během
Štědrého dne.

Parta dlouholetých přátel se setká na společné oslavě silvestra. Krásný večer při
víně se ale změní v noční můru. Když se
všichni, ať už dobrovolně nebo nedobrovolně, shodnou, že si navzájem budou
moci celou noc číst na mobilu všechny
zprávy a poslouchat nahlas hovory, začne skutečná zábava. S tímto sexy námětem ovšem nepřišli Češi ani Slováci, ale
Italové, protože jde o remake excelentní
komedie Paola Genoveseho s názvem
Naprostí cizinci (originální název Perfetti
sconosciuti) z roku 2016, v CZ uvedeno
od 20. 4. 2017. U nás natočeno jako Známí neznámí v režii Zuzany Mariankové
s českou a stříbrskou premiérou 16. 12.
2021. Proč by prostě nemohli Češi a Slováci mít vlastní verzi? Nalijme si čistého
vína, podobně jako postavy ve filmu. Italský originál vidělo sotva procento obyvatelstva obou zemí, a i když budou znát
jeho název, pravděpodobně i tak raději
půjdou na režisérčin debut a nebudou
tolik řešit, zda jedna nebo druhá postava
udělala nebo řekla přesně totéž, co ta v původní verzi.
Chemie mezi nimi funguje na výbornou.
Táňa Pauhofová jako naivní a zamilovaná
čerstvá manželka, Klára Issová jako stále nespokojená, manipulativní a nekalá
psycholožka a Petra Polnišová jako sarkastická a hravá moralistka s viditelnými
problémy s alkoholem, jsou nanejvýš přesvědčivé. Také hlavní bavič Martin Hofmann hláškuje jedna radost, ambiciózní
i impulzivní Tomáš Měcháček, klidný
a pragmatický Tomáš Maštalír či plachý
a málo sebevědomý Sväťo Malachovský
jsou ve svých rolích jako doma.

Máte dojem, že to všechno jsme už někde viděli? Správně, má to reálný základ.
Český snímek, který natočila slovenská
režisérka Marta Ferencová, je předělávkou polské Noci plné zázraků, která zase
vykrádá zahraniční klasiku od Lásky nebeské přes Santa je úchyl! k Prázdninám.
Nicméně klíčová otázka zní: zabírá to?
A promáčené kapesníčky odpovídají jasně: ano, zabírá.
Právě proto, že Přání Ježíškovi se přesně
drží receptu slavných vzorů nejen v poměru smíchu a slz, ale i v detailech reklamně
vyleštěných postav a prostředí, včetně stanu v dětském pokojíku, kde chybí jen nová
maminka; nejlépe s andělskými křídly. Jediný zběžný pohled do sociálně odlišného
prostředí – a zase rychle zpět k líbivosti
v každém záběru.
Ovdovělý rozhlasový moderátor, čili Richard Krajčo, utěšuje osamělou dívku.
Do své odcizené rodiny zkusí vrátit pospolitost Jiří Langmajer pomocí výletu.
Prvek crazy ještě přidává tandem Jaroslav
Dušek a Eva Holubová. Nechybějí gayové,
miminko, kostel, modlitby ani Tichá noc,
a ve finále propukne takový nával rozněžnělosti, že cynik se osype kopřivkou.
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V celovečerním filmu debutující režisérka
Zuzana Marianková zase ukazuje, že má
bohaté zkušenosti z televize (pracovala
například na seriálech Kuchyň, Za sklem
či Horní Dolní) a skvěle se orientuje v malém, komorním prostředí. Je také poznat,
že se zmíněnými, zejména slovenskými,
herci nepracuje poprvé. Tomáš Maštalír
hrál už v jejím studentském filmu Kto chytá skryté z VŠMU, Pauhofová zase hrála
v jejím pětiminutovém dramatu B moll.
Samotný závěr je ale nejsilnější a snad
i nejlépe zvládnutý, a to i přesto, že je
trochu doslovnější než originál. Po dokoukání filmu si navíc uvědomíš, proč je
Genoveseho film tak populární. Témata, která rozebírá, jsou totiž nejenže stále
aktuální (tajemství, nevěra, homofobie,
hranice přátelství, láska, křehkost vztahů),
ale zároveň tak univerzální, že je vlastně
řeší úplně všichni po celém světě.
Ale asi nevíte, že:
- existuje 18 filmových remaků italského
originálu ...
- … a nejméně jedna divadelní předělávka daného filmového originálu - Divadlo
Podkova, Josefova Huť v letní premiéře
r. 2019 pod názvem Úplní cizinci. Režie
Michal Pavlík. Do rolí v inscenaci byli obsazeni Jaroslav Blažek, Viktorie Rečková,
Evžen Bočkor, Lucie Kracíková, David
Kopl, Karolína Turynová a Michal Rejžo
Pavlík
- cílová divácká skupina je 30+ nebo 40+.
Ta originál spíše nepostřehla, a pokud je
běžný a občasný návštěvník kina, bude se
bavit
- pokud je divácká skupina mladší, -30,
bude překvapena, ale ne moc nadšena
- pokud je divácka skupina starší, 50+,
bude iritovat spolusedící výbuchy smíchu
- 9 z 10 recenzentů doporučuje nebrat na
večírky svoje telefony, heč!
Tak na shledanou příšte, už v novém roce!
Opatrujte se!

VZPOMÍNKA
Dne 22. 12. 2021 uplyne
24 let od tragického úmrtí paní

Jany Vydrové - Hálové.
S láskou a bolestí
v srdci vzpomínají
rodiče
a bratr s rodinou.

Laco Kajaba
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SOUHRN AKCÍ NA PROSINEC 2021
1. 12.

17.00 - ADVENTNÍ SETKÁNÍ S FARÁŘKOU			
Mgr. JULIANOU HAMARIOVOU

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

1. 12.

19.00 - 4 TENOŘI - koncert			

		

KD

4. 12.

20.00 - ZÁVĚREČNÁ TANEČNÍHO KURZU			

KD

5. 12.

14.00 - MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA KION				
doprovodný program pro děti

MASARYKOVO NÁMĚSTÍ

5. 12.

17.00 - ADVENTNÍ KONCERT - účinkuje KRIS KROS KVINTET

KOSTEL NANEBEVZETÍ P. MARIE

10. 12. 20.00 - VÁNOČNÍ PLES						KD
11. 12. 17.00 - NETRADIČNÍ VÁNOČNÍ KONCERT			
MICHALA VOKURKY A JEHO PŘÁTEL

KOSTEL NANEBEVZETÍ P. MARIE

12. 12. 13.00 - VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ 					

NÁMĚSTÍ PŘED BUDOUVOU ZUŠ

12. 12. 14.00 - STŘÍBRNÝ ADVENTNÍ JARMARK				
kulturní program + prodej vánočních stromků

MUZEJNÍ NÁMĚSTÍ

15. 12. 18.00 - VÁNOČNÍ KONCERT ŽÁKŮ HUDEBNÍHO OBORU ZUŠ

AULA GYMNÁZIA

16. 12. 16.30 - ADVENTNÍ SETKÁNÍ					

DVŮR ZŠ MÁNESOVA

17. 12. 14.00 - VÁNOČNÍ JARMARK ZŠ REVOLUČNÍ			

ZAHRADA ZŠ REVOLUČNÍ

18. 12. 17.00 - ADVENT V LESE						

RONŠPERK

21. 12. 18.00 - ADVENTNÍ ZASTAVENÍ - koncert ZUŠ 			

KOSTEL VŠECH SVATÝCH

23. 12. 18.00 - VÁNOCE, VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ… 			
pěvecký sbor SVĚTLUŠKY

MĚSTSKÉ MUZEUM

1. 1.

10.00 - NOVOROČNÍ TURISTICKÝ POCHOD			
PO DŮLNÍCH DÍLECH STŘÍBRSKÉHO REVÍRU

sraz STADION BANÍKU STŘIBRO

1. 1.

17.00 - NOVOROČNÍ PUNČ A VIDEOMAPPING			

MASARYKOVO NÁMĚSTÍ

MĚSTSKÉ TRHY: 2., 9., 16., 23. 12. 2021 					

MASARYKOVO NÁMĚSTÍ

PŘIPRAVUJEME:
11. 1.

CESTOPIS - ŠEBESTIÁN BOK -V 18 STOPEM NA BALKÁN

25. 1.

CAVEWOMAN

Uzávěrka dalšího čísla je 15. 12. 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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