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MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
mám opětovnou možnost vyjádřit se
k dění ve městě a k činnosti vedení
města Stříbra, a v závěru si dovolím ještě vyjádření k jedné osobní záležitosti.
Covid-19, navzdory vládním opatřením, postupně odchází. Osobně si
myslím, že je to způsobeno proočkovaností, promořeností obyvatelstva
a dle odborníků též sníženou agresivitou nové mutace viru. Před námi je,
a tomu věřím, vyhlídka lepších zítřků,
byť situace stále není úplně bez rizika. Prosím, dodržujte pravidla osobní
ochrany i nadále. Děkuji všem, kteří
v této nelehké době respektovali opatření ke snížení dopadu infekce v rámci
města. Jedním z důsledků této situace
- rozvolňování, je nerealizace dalšího
testovacího centra, byť jsme byli plně
připraveni. Nyní kapacitně stačí to stávající v Mánesově ulici. Dalším důsledkem je zvýšení aktivity všech městských
organizací při přípravě kulturních akcí,
na kterých se konečně budeme moci
společně setkávat. Zprávy o jejich obsahu a termínech budou zveřejňovány
v rámci standardních informačních kanálů města Stříbra.
Dotknu se ještě několika témat, která
se týkají zdravotnictví a lékařské péče.
První záležitostí je zakoupení nové telefonní ústředny do objektu polikliniky, která bude dostatečně dimenzována
pro objem všech telefonických hovorů,
druhou je příprava projektové dokumentace na opravu vnitřních prostor
této budovy, třetí je jednání s novou
lékařkou, která by v rámci našich
prostor prováděla vybrané chirurgické zákroky a čtvrtým bodem je řešení
podpory ze strany města a Plzeňského
kraje (PK), směřující zejména k posíle-
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ní řad dětských lékařů. Zvažujeme i bonusy pro nově příchozího lékaře, nejen
finanční, ale např. i možnost získání
nového městského bytu. Samozřejmě
nezapomeneme ani na stávající lékaře
a povedeme nyní v těchto záležitostech intenzivnější jednání s PK. Cílem
je zvýšení dostupnosti lékařské péče
ve Stříbře.
Dne 26. ledna se uskutečnilo jednání zastupitelstva města Stříbra, které
jsem na základě jednacího řádu řídil
distančně, a na němž byly např. schváleny dotační smlouvy pro naše městské
spolky. Řešena byla i změna Územního
plánu č. 5, kde nebyl schválen záměr
změny zřízení fotovoltaické elektrárny
na částech p.p.č. 1273/1, p.p.č. 1273/4,
p.p.č. 1273/5, p.p.č. 1273/6, p.p.č.
1235/1 a p.p.č. 1653 k. ú. Těchlovice
u Stříbra a zařazení těchto pozemků
do Plochy výroby a skladování - lehký průmysl [VL] - jedná se o plochy
navazující na chráněnou oblast Natury
2000. Rady města měly standardní náplň, všechna usnesení z rady a zastupitelstva jsou dostupná na úřední desce
a na našich webových stránkách. V souvislosti s rozvolňováním pandemických
opatření si snad budeme moci konečně
dovolit na příští zasedání zastupitelstva
pozvat a ocenit plaketami města Stříbra naše významné občany. Další akcí,
na které budou vyhlášeni i někteří naši
spoluobčané, je anketa Sportovec Tachovska, která se uskuteční 30. 3. 2022
v Kulturním domě Stříbro.
V minulém Zpravodaji jsem se rozsáhleji rozepsal na stavební téma, takže
dnes pouze okrajově. Město převzalo dokončené sociální zázemí a půdní vestavbu za cca 19 mil. Kč v DDM.

Nyní budou odstraňovány pouze vady
a nedodělky, a následně osazen nábytek
a počítačové vybavení. Probíhají veřejné výběrové soutěže na opravu Kostelíka Sv. Petra a na rekonstrukci bývalého
internátu - cca 33 mil. Kč v ul. Revoluční, kde vzniknou byty. Ty mohou
být nabídnuty jako podpora ( bonus)
v rámci náboru lékařů, učitelů, policistů a dalších profesí pro naše město.
Ostatní bytové jednotky budou standardně pronajímány. Připravuje se soutěž na opravu ul. Plzeňská - cca 30 mil.
Kč. U dalších akcí, které jsem zmiňoval
minule, je dokončována administrace.
K nim se opětovně více vyjádřím příště.
Na začátku svého příspěvku jsem
uvedl, že Vám sdělím něco více osobního. Mnozí z Vás zaregistrovali určité
změny v rozložení vedení Plzeňského
kraje, kde jsem zastával cca 5 let pozici opozičního zastupitele. Současná
hejtmanka a celá Rada PK byly dne
14. 2. 2022 2/3 většinou přítomných
zastupitelů odvolány. Následně byl zvolen nový hejtman Plzeňského kraje,
Rudolf Špoták, a dalších 8 členů Rady
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PK. Jsem jeden z nich, který dostal
důvěru. Nyní zastávám funkci neuvolněného náměstka hejtmana PK pro
věci sociální. Neuvolněného, což znamená, že tato činnost není mojí hlavní
pracovní náplní, stále budu pracovat
pro město Stříbro ve funkci starosty,
a v čase, který jsem měl nejen jako
osobní, budu pracovat pro kraj a jeho
občany. Dlouho jsem tuto záležitost
zvažoval společně s rodinou, která mi
v této věci vyslovila podporu, byť se to

může v našem soužití projevit negativně. V žádném případě to však necítím
jako oběť, protože práce v komunální
politice mě baví (kraj beru stále jako
komunální politiku) a jsem přesvědčen,
že zkušenosti, které jsem získal ve městě Stříbře, mohu zúročit i prací pro občany kraje. Někteří z Vás si jistě všimli,
že nepíši politickou příslušnost aktérů.
Ano, a to záměrně. Pořád jsem přesvědčen, že na této úrovni záleží především
na lidech, na vzájemné důvěře a na spo-

lečném cíli. Když máme tuto vizi u nás
ve Stříbře, proč by to nemělo jít v kraji?
Podaná ruka musí znamenat mnohem
více, nežli jakákoli koaliční smlouva,
byť vždy závisí na chování obou partnerů. Věřím, že moje činnost pro kraj se
pozitivně projeví nejen ve městě Stříbře, ale i v celém regionu.
S úctou Martin Záhoř,
starosta města.

Z jednání 32. zastupitelstva města 26. ledna 2022
Přítomno bylo 11 zastupitelů, z toho starosta distanční formou. Starosta Martin
Záhoř přivítal přítomné a proběhla protokolární část.
Jeden ze zastupitelů se pro jistotu dotázal, zda je hlasování distanční formou
v pořádku, ale starosta připomněl, že si zastupitelé v minulosti schválili jednací řád,
kde je možná účast zastupitelů i hlasování
on-line formou.
Následovala kontrola plnění úkolů, kdy
dostal slovo předseda Kontrolního výboru Blahoslav Kupec. Zastupitelé v tomto bodě schválili prodloužení termínů
u třech úkolů: u záležitosti převodu nemovitého majetku TJ Baník Stříbro
na město, a to do konce září letošního roku; u záměru koupě technické infrastruktury ve vlastnictví Stavebního
a nájemního družstva Vinice, bytového družstva, termín tu byl prodloužen
do 31. 12. 2022 a u úkolu ohledně podání
žádosti o finanční podporu na výstavbu
8 pečovatelských bytů v Revoluční ulici do
30. 4. 2022 z důvodu, že doposud nebyly
vyhlášeny žádné dotační tituly vhodné
na tuto akci.
Zastupitelé schválili:
Z předložených majetkoprávních úkonů:
■ Záměr prodeje bytové jednotky 862/1 byt č. 1 o velikosti 2+1, o výměře 52,84 m2,
Západní Předměstí 862, kdy cena bude

stanovena dražbou na jednání zastupitelstva města a minimální cena činí
1.700.000 Kč a Dohodu o narovnání mezi:
městem Stříbrem a Nájemním družstvem
Sadová - město Stříbro tímto převádí
na Družstvo spoluvlastnický podíl ve výši
49/100 na pozemku st. p. č. 3010 a na něm
stojící budově č. p. 1495.
■ Uzavření veřejnoprávních smluv s TJ
Baník Stříbro a Farní charitou Stříbro
o poskytnutí dotace na rok 2022.
Neschválilo:
Z předložených majetkoprávních úkonů:
■ Záměr prodeje části pozemku cca 300
m2 v k. ú. Stříbro do vlastnictví žadatelky,
která chtěla pozemek využít k oplocení své
chaty. Tento pozemek sousedí s pozemky,
které jsou ve vlastnictví žadatelky.
■ V souladu s ustanovením § 6 odst.
1 písm. a) a 46 odst. 3 zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním
řádu v platném znění, pořízení změny
Územního plánu Stříbro - návrh na změnu byl podán fyzickými osobami a jeho
obsahem byla realizace záměru zřízení fotovoltaické elektrárny na částech pozemků
v k. ú. Těchlovice u Stříbra a zařazení těchto pozemků do Plochy výroby a skladování - lehký průmysl (VL).
Před závěrečnou diskusí podal starosta
informace k záležitosti ohledně výpovědi

smlouvy spol. CTP, kdy firma CTP vstoupila s městem několikrát do jednání a nabídla městu možnosti a ústupky tak, aby
došlo ke smírnému jednání a nemuselo
dojít k soudnímu sporu. Návrh by zněl
takto:
1) Město Stříbro dostane zpět bez podmínek 9 ha pro bytovou výstavbu, což je území nad bydlením U Věže.
2) CTP se zaváže k tomu, že vybuduje veškeré chodníky a vjezdy do areálu bývalých
kasáren a vytvoří přechod u obchodního
domu Billa.
3) Dojde k výstavbě kruhového objezdu
u spol. RSF. 		
Pokud dojde k této dohodě, firma CTP
bude moci využít 2 lokality v kasárnách
(3 a 4 ha) pro výstavbu hal, ale s omezeními, které město určilo již ve smlouvě
z roku 2018, tzn. počet zaměstnanců,
vzdělanost pod sankcemi, které jsou
ve smlouvě uvedeny. Toto je v podstatě
předmětem jednání s tím, že rozhodnutí
je pouze v kompetenci zastupitelstva.
Do závěrečné diskuse se nikdo z veřejnosti nezapojil a starosta tak poděkoval
všem za účast na jednání.

Marcela Nováková a David Blažek
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Program regenerace naší památkové zóny
Vážení spoluobčané,
již potřetí se vám dostává do rukou Program regenerace MPZ v našem královském městě Stříbře. Centrum a všechny
historické památky, které se dochovaly,
poskytují obraz o městě cca do roku 1850.
Současné objekty byly v minulosti něko-

likrát přestavovány, anebo zbourány a na
jejich místě postaveny nové domy. Důkazem toho jsou hlavně vstupní portály jednotlivých městských domů. Máte možnost
zjistit, že město vynakládá nemalé finanční
částky na opravy, rekonstrukce, nebo alespoň částečné zvelebení stávajícího stavu.

Některé objekty byly a jsou v neutěšeném
stavu. Vidíte, že se snažíme z vlastního
rozpočtu uvolňovat potřebné finanční
částky, ale přesto jsme vždy velmi rádi podaří-li se nám na jednotlivé objekty získat
alespoň nějakou finanční dotaci.

Náklady jsou uváděny v tis. Kč
Objekt

Odhad nákladů
I. etapa

Odhad nákladů
II. etapa

Odhad nákladů
celkem

MINORITSKÝ
KLÁŠTER
S TORZEM KOSTELA
MÁŘÍ MAGDALÉNY

40 000

10 000

50 000

Vložené prostředky
celkem do r. 2014

Příspěvek MK ČR
Program regenerace
a příspěvek kraje
v letech 2015-2020

Podíl města Stříbra
v letech 2015-2020

Celkem vložené
prostředky
v letech 2015-2020

40 212

471

812

1 283

Popis naplnění odhadů

• zabezpečena projektová dokumentace rekonstrukce objektu pro Městské muzeum
a Informační středisko
• realizovány stavební práce v jednotlivých etapách v souladu se schválenou
koncepcí a projektovou dokumentací
• realizován projekt Obnovy a zpřístupnění minoritských zahrad
• realizována obnova fasád, průchod do minoritských zahrad a dokončeny
interiéry
• v roce 2011 byla ukončena akce „Stříbro - Minoritský klášter, rekonstrukce
pro Městské muzeum”
• v roce 2016 byla provedena část prací na zajištění havarijního stavu obvodových
zdí, navazující revize a oprava hromosvodu a ležaté kanalizace, včetně napojení
dešťových svodů
• v letech 2016 a 2017 byly provedeny práce spočívající v zajištění havarijního stavu
obvodových zdí a celkové zajištění koruny zdiva a pilastrů v úrovni 2. NP
Obnova Minoritských zahrad – I. etapa (Investor: město Stříbro, náklady 6 mil. Kč)
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Objekt

Odhad nákladů
I. etapa

DŮM čp. 6

Odhad nákladů
II. etapa

Odhad nákladů
celkem

5 000

5 000

Podíl města Stříbra

Podíl vlastníka

Popis naplnění odhadů
Vložené prostředky
celkem

Státní příspěvek

300

5 000

• dům čp. 6 - provedena oprava krovu a výměna střešní krytiny
• rekonstrukce nepokračuje

Objekt

Odhad nákladů
I. etapa

Odhad nákladů
II. etapa

Odhad nákladů
celkem

DŮM čp. 7

1 200

3 500

4 700

Státní příspěvek

Podíl města Stříbra

Podíl vlastníka

Popis naplnění odhadů
Vložené prostředky
celkem

4 700

Objekt

Odhad nákladů
I. etapa

DŮM čp. 8

10 000

Odhad nákladů
II. etapa

Odhad nákladů
celkem
10 000

Popis naplnění odhadů
Vložené prostředky
celkem

Státní příspěvek

Podíl města Stříbra

10 000

Podíl vlastníka
10 000

• objekt rekonstruován v souladu se schválenou projektovou dokumentací
a podmínkami orgánů památkové péče, rekonstrukce dokončena
• objekt slouží k administrativním účelům

Objekt

Odhad nákladů
I. etapa

Odhad nákladů
II. etapa

Odhad nákladů
celkem

DŮM čp. 9

100

5 600

5 700

Státní příspěvek

Podíl města Stříbra

Podíl vlastníka

Popis naplnění odhadů
Vložené prostředky
celkem
1 000

1 000

• objekt rekonstruován v souladu se schválenou projektovou dokumentací
a podmínkami orgánů památkové péče, rekonstrukce nedokončena
• objekt v rekonstrukci, slouží k bytovým a komerčním účelům
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Objekt

Odhad nákladů
I. etapa

Odhad nákladů
II. etapa

Odhad nákladů
celkem

DŮM čp. 10

100

8 400

8 500

Vložené prostředky
celkem

Státní příspěvek

Podíl města Stříbra

Podíl vlastníka

1 770

70

Popis naplnění odhadů

1 700

• zabezpečena projektová dokumentace opravy krovu, rekonstrukce přízemí
a rehabilitace fasády, práce realizovány v souladu s projektovou dokumentací
a podmínkami orgánů památkové péče
• objekt slouží k bytovým a komerčním účelům, v rekonstrukci se nepokračuje
Objekt

Odhad nákladů
I. etapa

DŮM čp. 13

3 400

Odhad nákladů
II. etapa

Odhad nákladů
celkem
9 400

Popis naplnění odhadů
Vložené prostředky
celkem

Státní příspěvek

Podíl města Stříbra

1 500

Podíl vlastníka
1 500

• objekt rekonstruován v souladu se schválenou projektovou dokumentací
a podmínkami orgánů památkové péče
• objekt po rekonstrukci vnějšího pláště, po dokončení slouží komerčnímu
využití.
Objekt

Odhad nákladů
I. etapa

Odhad nákladů
II. etapa

Odhad nákladů
celkem

DŮM čp. 14

50

2 450

2 500

Státní příspěvek

Podíl města Stříbra

Podíl vlastníka

Popis naplnění odhadů
Vložené prostředky
celkem

4 800

4 800

• objekt rekonstruován v souladu se schválenou projektovou dokumentací
a podmínkami orgánů památkové péče, rekonstrukce dokončena
• objekt komerčně využíván

Objekt

Odhad nákladů
I. etapa

Odhad nákladů
II. etapa

Odhad nákladů
celkem

DŮM čp. 15

-

-

-

Státní příspěvek

Podíl města Stříbra

Podíl vlastníka

Popis naplnění odhadů
Vložené prostředky
celkem
3 400

3 400

• objekt rekonstruován v souladu se schválenou projektovou dokumentací
a podmínkami orgánů památkové péče. Rekonstrukce z větší části dokončena
• objekt komerčně využíván
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Odhad nákladů

Odhad nákladů

Odhad nákladů

Příspěvek MK ČR
Program regenerace
a příspěvek kraje
v letech 2015-2021

Podíl města Stříbro
v letech 2015-2021

Celkem vložené
prostředky
v letech 2015-2021

Objekt
DŮM čp. 17

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

Popis naplnění odhadů
Vložené prostředky
celkem do r. 2014

17 070
• v roce 2021 byla provedena rekonstrukce střechy objektu, výměna střešní krytiny
a podkrovní vestavba učeben Domu dětí a mládeže Stříbro
• u tohoto objektu se dále pokračuje na dalších stavebních pracích v podkroví, které
nebyly původně obsaženy ve smlouvě o dílo, tyto práce nakonec vyplynuly
z odkrytí stávajících dřevěných konstrukcí

Po přečtení článku jste si možná částečně udělali představu o stavu našich domů
a objektů. Z původního velmi obsáhlého

elaborátu jsem si dovolil nepodstatné věci
vypustit, abychom se vešli do nějakých 5 či
6 čísel našeho Zpravodaje.

Karel Neuberger
člen rady města Stříbra
a předseda VV a ÚP

Plechovky na plechovky už jsou umístěny
Město Stříbro tak pokračuje společně
se stříbrskou firmou CANPACK v kampani "Pošli hliník do dalšího kola!" Do našich školek a škol tak přibyly nové atraktivní nádoby - plechovky na plechovky,
které nahradily loni umístěné papírové
krabice. Malá statistika vývozu plechovek
z kontejnerů umístěných loni v červnu:
Alu plechovky 		

493 kg

Železné plechovky

99 kg

Ostatní odpad 		
208 kg
- do těchto kontejnerů prosíme raději ne.
Čísla ukazují, že jdeme správným směrem, když posíláme hliník do dalšího kola.
Dalším společným cílem je "zrecyklovat" vytříděný hliník na dětské hřiště.
Věříme, že se nám to povede! Lokalita je
již vytipovaná. Děkujeme všem, kteří plechovky třídí do správných nádob.

Karel Lukeš
místostarosta města Stříbra
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MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE
Vážení čtenáři, tento článek musím začít
omluvou. Přišlo několik reakcí na články v
lednovém a únorovém vydání, které upozorňovaly na to, že informace uvedené v
těchto článcích se týkají pouze návrhu novely zákona, která bohužel neprošla, a tyto
informace se tak stali zavádějícími. Dnes
proto probereme, co platí.
Přírůstky k §9 a §17 týkající se povinností přepravované osoby a předjíždění jsou platné, a to od 1. 1. 2022. Neplatné jsou informace týkající se výše
pokut jak na místě, tak ve správním řízení.
Platné jsou výše pokut:
Příkazem na místě lze uložit pokutu do
a) 2000 Kč za přestupek podle odstavce 1
písm. k) – kdy se jedná, např. o porušení

respektování dopravní značky zákazu stání/zastavení atp.
b) 1000 Kč za přestupek podle odstavce 1
písm. f) bodů 1 a 4 jízda s telefonem nebo
jiným zaznamovým zařízením a překročení nejvyšší dovolené rychlosti o méně než
20km/h v obci a o méně než 30km/h mimo
obec.
c) 2500 Kč za přestupek podle odstavce 1
písm. f) bodů 3, 5, 6, 8, 9, 11 a písm. g) do tohoto pásma spadá například stání
na místě vyhrazeném pro držitele karty
ZTP.
Ve správním řízení jsou pak výše pokut
v rozmezí od 2 500 do 50 000 Kč. Dále jsem
v lednovém článku informoval o tzv. řidičácích na zkoušku a odebrání řidičského

průkazu na dobu 3 let. Bohužel i tato informace je pouze součástí návrhu a tudíž
nesprávná.
V únorovém čísle jsem se zaměřoval
na změny v bodovém systému, i ty jsou
neplatné a proto přikládám tabulku s bodováním přímo ze zákona 361/2000 Sb.
platného znění. Ještě předtím ale zmíním,
jak vlastně body fungují. Řidič začíná
na hodnotě 0 bodů, to znamená, že je bez
prohřešku. Ve chvíli, kdy dojde ke spáchání
přestupku, se body přičítají až do maximální hodnoty 12 bodů, po jejichž dosažení
řidič přichází o právo k řízení motorového
vozidla po dobu jednoho roku.

Porušení předpisů o provozu na pozemních komunikacích
řízení vozidla bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo v takové době po jeho požití, po kterou je řidič
ještě pod vlivem alkoholu, je-li zjištěný obsah alkoholu u řidiče vyšší než 0,3 promile, nebo řízení vozidla bezprostředně po užití jiné návykové látky nebo v takové době po užití jiné návykové látky, po kterou je řidič ještě
pod jejím vlivem
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Počet
7

odmítnutí řidiče podrobit se vyšetření podle jiného právního předpisu7) ke zjištění, zda není ovlivněn alkoholem
nebo jinou návykovou látkou

7

způsobení dopravní nehody porušením povinnosti řidiče, při které došlo k usmrcení nebo k těžké újmě na zdraví
jiné osoby

7

neprodlené nezastavení vozidla účastníka dopravní nehody nebo nedovolené opuštění místa dopravní nehody nebo
neprodlené nevrácení se na místo dopravní nehody po poskytnutí nebo přivolání pomoci

7

při jízdě na dálnici nebo silnici pro motorová vozidla otáčení se nebo jízda v protisměru nebo couvání v místě, kde
to není dovoleno

7

vjíždění na železniční přejezd v případech, ve kterých je to zakázáno

7

neposkytnutí účinné pomoci (první pomoc a přivolání záchranných složek) účastníkem silničního provozu, který
není účastníkem dopravní nehody při nehodě s evidentním poškozením zdraví nebo ohrožením života

7

předjíždění vozidla v případech, ve kterých je to zákonem zakázáno

7

řízení motorového vozidla řidičem, kterému byl zadržen řidičský průkaz

7

řízení vozidla, které je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích tak závažným způsobem,
že bezprostředně ohrožuje ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích

5

překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o 40 km/h-1 a více v obci nebo
o 50 km/h-1 a více mimo obec

5

nezastavení vozidla na signál, který přikazuje řidiči zastavit vozidlo, nebo nezastavení vozidla na pokyn „Stůj“ daný
při řízení nebo usměrňování provozu na pozemních komunikacích anebo při dohledu na bezpečnost a plynulost
provozu na pozemních komunikacích osobou k tomu oprávněnou
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ohrožení jiného řidiče při přejíždění s vozidlem z jednoho jízdního pruhu do druhého

5

ohrožení chodce přecházejícího pozemní komunikaci při odbočování s vozidlem na místo ležící mimo pozemní
komunikaci, při vjíždění na pozemní komunikaci nebo při otáčení a couvání

5

při řízení vozidla ohrožení chodce na přechodu a neumožnění nerušeného a bezpečného přejití vozovky

4

nedání přednosti v jízdě v případech, ve kterých je řidič povinen dát přednost v jízdě

4

překročení maximální doby řízení vozidla nebo nedodržení minimální doby odpočinku o 20 % a více nebo nedodržení bezpečnostní přestávky o 33 % a více podle jiných právních předpisů 42)

4

řízení motorového vozidla bez držení příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění

4

porušení povinnosti použít dětskou autosedačku nebo bezpečnostní pás při přepravě dětí podle § 6

4

překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o 20 km/h-1 a více v obci nebo
o 30 km/h-1 a více mimo obec

3

nezastavení vozidla před přechodem pro chodce v případech, kdy je řidič povinen tak učinit

3

řízení motorového vozidla bez držení platného osvědčení profesní způsobilosti řidiče 4)

3

porušení povinnosti být za jízdy připoután bezpečnostním pásem nebo užít ochrannou přilbu

3

neoznačení překážky provozu na pozemních komunikacích, kterou řidič způsobil

2

překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o více než 5 km/h-1 a méně než
20 km/h-1 v obci nebo o více než 10 km/h-1 a méně než 30 km/h-1 mimo obec

2

držení telefonního přístroje nebo jiného hovorového nebo záznamového zařízení v ruce nebo jiným způsobem při
řízení vozidla

2

neoprávněné stání s vozidlem na parkovišti vyhrazeném pro vozidlo označené parkovacím průkazem pro osoby se
zdravotním postižením nebo neoprávněné použití parkovacího průkazu pro osoby se zdravotním postižením při
stání nebo při jízdě

2

Na závěr bych chtěl poděkovat čtenářům, kteří na tyto chyby upozornili a dali mně tak možnost je opravit.

VZPOMÍNKA

Michal Záprt,
strážník Městské policie

VZPOMÍNKA
Kdo žije v srdci těch, které opustil, ten nikdy neodešel.

Dne 16. března
uplyne rok,
co utichlo srdce
pana
Františka Abraháma
ze Stříbra
Za tichou vzpomínku
děkuje
rodina Abrahámova
Dne 6. 3. 2022 uplyne první rok, co nás navždy opustili milovaní

Ladislav Křelovec a Jan Křelovec.

Děkujeme všem, kteří si s námi vzpomenou.
S láskou vzpomíná rodina
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STŘÍPKY HISTORIE
Spolky
- zájmové organizace
(část 2)
Dobrovolní hasiči města Stříbra
Neopominutelnou součástí života každé obce byla vždy schopnost efektivního
zásahu proti nevyzpytatelným přírodním živlům. Proto 10. 1. 1870 podal tehdejšího starosta města Stříbra návrh
na založení hasičského spolku. Po nezbytných administrativních i organizačních procedurách je dle některých
pramenů považováno datum 4. srpna
1872 za den skutečného založení spolku.
Výchozí dotace ze strany města činila
1200 zlatých a přidělení prostory v bývalém „Rentbrauhausu“.
Přes počáteční neshody a organizační zmatky (velitelé a předsednictvo
byli vždy voleni), se rozběhl intenzivní výcvik mužstva. To bylo rozčleněno
do třech oddílů: Záchranného, Strážního a Pomocného. Prvotní název sdružení zněl: „Turn - Feuerwehr“ (Tělocviční hasiči). Kromě manipulace s hasicí
technikou měl totiž výcvik vést mužstvo
ke zdokonalení fyzické zdatnosti a rychlosti. Foto č. 1 pravděpodobně pochází
z počáteční fáze vzniku spolku.
Vedle akcí přímo ve Stříbře pomáhali
stříbrští hasiči od počátku při likvidaci
požárů v sousedních obcích - např. již
v srpnu 1872 při velkém požáru v Otročíně (22 domů), v Plané (54 objektů),
v Kladrubech při požáru budovy konventu a dalších.
Město poskytovalo hasičskému sboru
od jeho vzniku na nákup nové výstroje
a výzbroje roční příspěvek 250 zlatých, přispívaly ale i soukromé osoby.
To umožnilo postupné pořízení nutného vybavení, jehož součástí byly

10

Stříbrský zpravodaj 3/2022
i uniformy. Záhy také mohl vzniknout mužský a ženský pohřební fond
a několik dalších podpůrných nadací. Byla založena i vlastní kapela
(z pokladny sboru na nákup hudebních
nástrojů uvolněno 300 zlatých). Kapelu tehdy tvořilo 18 hudebníků - členů hasičského sboru. V roce 1884 byla
na kostelní věži zřízena i stálá hasičská
hlídka.
Roku 1887 obdržel stříbrský hasičský sbor vlastní prapor. Již v r. 1890
čítal sbor 89 členů a sestával ze dvou
oddílů. Záchranný (samotná likvidace
požáru) a Pomocný (organizace zapojení obyvatelstva do pomocných prací). Každý oddíly měl svého velitele
a čtyři koňské potahy. Při samotném zásahu se počítalo i se součinností s místními ostrostřelci (pořádková služba).
23. dubna 1893 pak vznikl sanitní oddíl,
jehož úkolem bylo vzdělávat 16 sanitářů.
(Pozn.: Foto č. 2 dokonce zachycuje přítomnost 110 osob.)

obr. 4

obr. 5

Snímkem č. 3 hledíme do tváří členů
výboru sboru, kde jako ústřední persona
figuruje náčelník Josef Peschek (sedící
3. zleva) zvolený 30. 8. 1906. Obrázek
č. 4 dokumentuje podobu hasičské zbrojnice ze dne 7. září 1906 v 10.30 hod. Pozornost si zde zaslouží objekt titulovaný
jako „Stadtlische Spritzenhaus“. což má
zřejmě naznačovat, že v jeho útrobách
je garážována hasičská stříkačka. Jak
dokazuje snímek č. 5, pořízený pravděpodobně 26. 5. 1907 a zachycující požár
čp. 166, zmíněný zdroj vody se bezpochyby významně podílel i na výsledku
celé záchranné akce, pročež dům „vyhořel pouze částečně“.
Až do vypuknutí l. světové války
v r. 1914 zasahovala stříbrská jednotka
při 52 požárech ve Stříbře a 85 požárech
mimo město. Rok od roku prokazoval
stříbrský hasičský sbor stále lepší výsledky jak při hašení požárů, tak i při
cvičení.
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Vedle profesních akcí se spolek intenzivně podílel na kulturním a společenském životě města (oslavy, plesy, divadelní představení, koncerty, přednášky).
Hasičské sbory se v celé zemi dělily
na okresní svazy - Stříbro mělo č. 17.
V průběhu války řady hasičů prořídly. Přesto byly požáry i v této době s pomocí obyvatelstva lokalizovány a likvidovány
Po roce 1918 nebyly začátky hasičského sboru lehké. Do sboru však
vstoupily mladší síly, a tak v roce 1922
mohl spolek uspořádat velkolepé oslavy
50. výročí svého založení. K této události se vztahují snímky č. 6, 7 a 8.
Prameny: diplomová práce sl. Holubové
(2005) a publikace Mies in alten Ansichten - Johanna und Karl Czech Dinkelsbühl 1995.

František Samec, březen 2022

obr. 8

PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky z našeho chovu
typu Tetra hnědá, Dominant všechny barvy, Green Shell-typu Araukana a Dark Shell-typu Maranska.
Stáří 16 - 20 týdnů
Cena 199 - 245 Kč/ks
Prodej: 27. března 2022
Stříbro - naproti čerpací st. MOL - 15.25 hod.
Výkup králičích kožek - cena dle poptávky.
Informace: Po-Pá 9.00 - 16.00 hod., tel.: 601 576 270, 728 605 840 www.drubezcervenyhradek.cz
12
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SPOLKOVÝ ŽIVOT
Chovatelské trhy se pomalu rozjíždějí
S postupným rozvolňováním vládních
opatření se pozvolna začínají konat kulturní a společenské akce, které jsou však
ještě omezeny počtem účastníků a velikostí prostor konání. Stříbrští chovatelé
tak mohli v sobotu 5. února uspořádat

chovatelský trh, na kterém nabídli návštěvníkům a kupujícím králíky plemene
durynský, malý beran, vídeňský modrý
a hermelín, nechyběli holubi, med a medovina. Z Tachova přijeli holubáři, kteří
si doplnili zásoby krmení. Další letošní

chovatelský trh, pokud podmínky dovolí,
se uskuteční opět první sobotu v měsíci tentokrát 5. března 2022.
Zdeňka Kantová

Mistrovství Plzeňského kraje mužů, žen, juniorů, juniorek, dorostenců
a dorostenek
V neděli 16. ledna 2022 hostila pražská
sportovní hala Otakara Jandery sportovce
Plzeňského kraje. Po minulém roce, kdy
bylo mnoho závodů zrušeno, se tento rok
přes všechna nezbytná hygienická opatření Mistrovství Plzeňského kraje konalo.
Za klub TJ Baník Stříbro závodilo 15 atletek a atletů. Celkem získali 18 medailí,
a z toho celkem 6x tu nejcennější.
Časový sled disciplín začínal nejkratší
sprinterskou distancí, a to během na 60 m
a koulí žen. V hojném startovním poli se
mezi sprintery představil v kategorii mužů
(stále ještě junior) Tomáš Všetička. V rozběhu zaběhl čas 7,36 a ve finále ho celkovým 10. místem vylepšil ještě o dvě setinky a stanovil si tak nový osobní rekord.
V kategorii žen na něj navázala jeho sestra i trenérka Kamila Všetičková, které
ve finále těsně uniklo 2. místo a nakonec
s časem 8,28 vybojovala bronzovou medaili.
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Adam Fliegel se v kategorii dorostenců
dostal do finálového běhu díky osobnímu rekordu, který ve finále ještě vylepšil
na čas 7,53 a proťal cílovou pásku na
2. místě. Na svůj úspěch navázal ještě
ve vrhu 5kg koulí, kde soutěž vyhrál
o necelých 5 metrů před ostatními soupeři. Jeho nejdelší vrh měřil 15,60 m.
Představil se také Miroslav Houžvička,
jenž ve finále 60 m skončil těsně pod stupni vítězů. Z Prahy si odvezl nový osobní
rekord 7,55. Adéla Košátková se umístila
ve stejné disciplíně na stříbrné pozici s časem 8,23. Svou halovou premiéru si splnila také Kateřina Růžičková v běhu na 60 m
a později na 200 m.
V zahajovacím závodě ve vrhu koulí
žen ovládla závod svěřenkyně Romana
Mužíka, Denisa Hrušková. Soutěž vyhrála
s novým osobním maximem 11,75 m.
Velké zastoupení měl klub TJ Baník
Stříbro ve skokanských disciplínách.
V sektoru trojskoku mužů startoval Adam
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Matulka, který oblékal dres AK Škoda
Plzeň. Adam byl s výsledkem spokojen,
za 11,45 m získal stříbrnou medaili. Také
startoval i ve skoku vysokém, kde s osobním rekordem 174 m obsadil stejně jako
v dálce 5,74 m 6. místo. Premiéru halového trojskoku měl Ondřej Honzík, který
svým nejlepším výkonem 11,39 m vybojoval 3. příčku.
Poprvé absolvovala trojskok Adéla Košátková a ovládla soutěž dorostenek osobním rekordem 10,53. Výškařka Michaela
Švábková v sektoru získala skokem 1,55 m
bronzovou medaili. Za svými svěřenkyněmi nezaostala ani jejich trenérka Veronika
Matulková, když ovládla soutěž trojskoku žen výkonem 11,48 m a skončila na 3.
místě ve skoku dalekém.
Na delších běžeckých distancích vyhrál
Štěpán Trávníček. Pod vedením Alexandra Matulky získal zlatou medaili na trati
800 m za čas 1:55,12 min. V běhu na 3000
m se představila Soňa Müllerová, která časem 11:24,14 min proběhla cílovou čarou

na 2. místě. 3000 m zaběhl časem 9:52,85
v kategorii mužů Lukáš Kopča a také dorostenec Jakub Souček, jenž finišoval časem 9:33,76 min. Kuba za tento výkon bral
bronz.
Na konci časového programu proběhly závěrečné individuální disciplíny, konkrétně běhy na 200 m. V kategorii dorostenek svůj běh i celkové pořadí ovládla
časem 25,37 (s) Tereza Záhořová, která je
svěřenkyní Veroniky Matulkové. Na této
trati závodili dále Miroslav Houžvička,
který mezi dorostenci obsadil 6. místo
(24,72 s), Ondřej Honzík (26,28 s) a Tomáš Všetička, který dokončil závod mezi
muži za 23,58 s. Všichni tito sprinteři běželi na závěr večera společně s Adamem
Flieglem štafetu 4*200 m. Za krásný štafetový souboj si na krk pověsili bronzové
medaile.
Všem atletům a trenérům gratulujeme
a budeme držet palce na další atletická
utkání.
Tereza Záhořová

PŘÍMĚST SKÝ
SPORTOVNÍ TÁB OR
S ATL ETICKÝM
Z AMĚŘENÍM

TURNUSY
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25. - 29.7.2022

Tel.: 607 710 392
E-mail: atletickytabor@gmail.com

1. - 5.8.2022

Tel.: 607 275 672
E-mail: atletickytabor@gmail.com

Věk: 6-12 l e t
C ena: 1.990 Kč

Oběd, svačina a pitný režim v ceně.

Kapacita je omezená,
tak neváhejte
a přihlašte se!
Těšíme se na vás

Atletický stadion Stříbro
Tábor je vedený kvalifikovanými
trenéry.

Po čtvrté s námi!

Verča Matulková, Hanka Vargová a Adam Matulka.
Sára Holečková a spol.
Hornický kalendář
První české periodické noviny začaly
vycházet v roce 1719. Různé druhy novin
a časopisů se postupně vyvíjely s jasnými
buditelskými, vzdělanostními a osvícenskými cíly. Předpokladem pro rozvoj tisku
byl zákon z 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.

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 jiná lidová povídání. Např. od roku 1875
do roku 1936 vydával Hornicko-kovohutnický 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. Žádala po dělnících se 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 udržovat pokud
možno dělnictvo v područí.

Vydávání saského hornického kalendáře
Kalendář měsíců leden až prosinec, 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 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
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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 a zkušenostech s technickými inovacemi byly později přidávány další
a další originální články. Jednalo se například o popisy historie těžby, ale také 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
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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 tak
trochu zavítali k sousedům do Saska, kde

hornictví hrálo vždy prim, podporované z
nejvyšších vládnoucích kruhů.
Pohledem dneška víme, že kalendář
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 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., na Slovensku pak ZBSC časopis Montanrevue.
Zdař Bůh
Karel Neuberger
Hornický spolek Stříbro
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Inspirativní kavárny
MAS Český Západ zve na INSPIRATIVNÍ KAVÁRNY nejen pro učitele a rodiče
ve Stříbře.
Těšit se můžete na posezení se zajímavými
hosty, otevřeně s nimi diskutovat a sdílet
zkušenosti v oblasti výchovy, vzdělávání
a osobnostního rozvoje.
První letošní kavárna se uskutečnila v
polovině února s česko-vietnamskou
blogerkou Do Thu Trang na téma Vietnamská komunita na českých školách.

Hospic sv. Jiří Tachov, o.p.s.,
provozovna - nám. Republiky 70,
347 01 Tachov
e-mail: hospic@hospictachov.cz
web: www.hospictachov.cz
facebook, Twitter, Instagram:
Hospic Sv. Jiří, mobilní hospic Tachov
_________________________________
SLUŽBY HOSPICE
• domácí hospicová péče
• návštěvní služba zdravotních sester
a lékaře
• pohotovostní linka zdravotních sester
a lékaře 24/7
• zaškolení v ošetřování nemocného
• sociální poradenství a poradenství
pro pozůstalé
• zápůjčky zdravotních a kompenzačních
pomůcek

Ve čtvrtek 17. března odpoví na všechny otázky ohledně ŠKOLNÍ ZRALOSTI
a zápisu do prvních tříd Mgr. Tereza Hanusová z Pedagogicko-psychologické
poradny Plzeň. JAK MLUVIT S DĚTMI
O SEXU A INTIMITĚ poradí Johanna
Nejedlová, ředitelka organizace KONSENT, a to 21. dubna. Kavárny před létem
uzavře 19. května PhDr. Mgr. Silvie Janovcová a zaměří se na PORUCHY UČENÍ
A CHOVÁNÍ. Kavárny probíhají vždy třetí čtvrtek v měsíci od 17:30 v Restauraci

Excellent ve Stříbře.
Více na www.facebook.com/CeskyZapadLEADER a na www.mascz.cz/kavarny.
html!
Inspirativní kvárny pořádá místní akční
skupina Český Západ v rámci projektu
místní akční plán pro rozvoj vzdělávání
na Stříbrsku a Konstantinolázeňsku, který
je spolufinancovaný Evropskou unií.

Příjem do péče a poradenství:
Marie Fouňová, DiS., tel: 739 686 251,
sociální pracovnice - pro sjednání služeb
a sociálního poradenství volejte nebo pište
na poradna@hospictachov.cz.
Markéta Kovandová, tel: 605 937 869,
vrchní sestra, vrchni@hospictachov.cz
Příjmy do péče a zápůjčka pomůcek
od pondělí - pátku v čase od 8.00-16.00
hod.
Hospic Sv. Jiří, o.p.s., provozovna v Tachově, je financována prostřednictvím
darů a grantů, chcete-li se stát podporovatelem nebo dobrovolníkem, kontaktujte tel. 722 982 914, Lucie Davidová
Pro dárce - číslo transparentního účtu:
2400 723 426/2010

republiky konala tradiční Tříkrálová sbírka pořádaná Charitou ČR. Její výtěžek je
v rekordní výši 73 163 Kč a pomůže hospici i charitě. Na koledu se pod koordinací Ivy Csanálosi vypravilo 9 skupinek
skautků z 51. Přední hlídky Royal rangers
Tachov. Další tři skupinky byly sestaveny
ve spolupráci s panem Zdeňkem Kropáčem z Dětského domova v Tachově.
Pokladničku jsme umístili také na MěÚ
Tachov, v Muzeu Českého lesa, České
spořitelně v Tachově a zázemí pro sbírku
poskytla také Římskokatolická farnost Tachov. Děkujeme všem dárcům, zapojeným
dobrovolníkům a organizacím za podporu tradiční Tříkrálové sbírky. Dvě třetiny
z výtěžku poputují na podporu hospice.
V rámci ČR se letos díky tříkrálové koledě
vysbíralo téměř 140 milionů Korun.

AKTUALITY - Tachov:
Od 1. 1. - 16. 1. 2022 se v rámci České

Dominika Hilpertová

Poradna pro nedoslýchavé

Kdy: 3. března, 7. dubna, 5. května, 2. června 2022, od 8 do 10.30 h
Kde: v zasedací místnosti radnice Masarykovo nám.1, Stříbro
Audiohelp z.s.,
Tomanova 3,
Plzeň

Nabízíme bezplatné sociální, zdravotní a technické poradenství pro sluchově postižené, opravy
a servis sluchadel, poradenství a prodej kompenzačních pomůcek, prodej baterií do sluchadel
a příslušenství

Telefon: 377 420 934, e-mail: audiohelp@volny.cz
17
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Z NAŠICH ŠKOL A ŠKOLIČEK
Zima očima dětí V. A
Zima ve Stříbře zatím plně neudeřila,
a proto si ji děti z V. A Základní školy
Gagarinova pod vedením paní učitelky
Zuzany Součková aspoň malují.
Své práce vystavily ve vestibulu školy.
Zuzana Součková

Do domova pro seniory ve Stříbře
hledáme kolegu či kolegyni
na pozici VŠEOBECNÁ SESTRA
na hlavní pracovní poměr s nástupem možným ihned.
MOŽNOST UBYTOVÁNÍ V MĚSTSKÉM BYTĚ.
Náplň práce:
Zajišťování odborných zdravot. výkonů
u klientů domova pro seniory na základě
indikace lékaře. Pravidelné sledování
a vyhodnocování zdravotního stavu
klientů a ošetřovatelská rehabilitace.

Nabízíme:
• práci v jednosměnném provozu
• 200 hodin dovolené
• příspěvek na stravování
• práci v malém kolektivu
• společné akce
• ubytování v městském bytě

Požadujeme:
Požadujeme min. SŠ vzdělání s odbornou způsobilostí pro výkon povolání Všeobecné sestry bez odborného dohledu, trestní bezúhonnost, znalost práce na PC. Praxe u lůžka a řidičský průkaz sk. B vítány.
Jsme malý kolektiv a rádi bychom mezi sebe přijali člověka s kladným vztahem k práci se seniory.
Více informací u vedoucí domova:
Mgr. Jana Středová, tel: 777 767 070, email: jana.stredova@stribro.charita.cz
18
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Knihovnice doporučují
Srdce Evropy - Pavla Horáková
Nový román Pavly Horákové nabízí pozoruhodný dialog dvou vyprávěcích hlasů, které dělí více než sto
let: z naší přítomnosti se ozývá učitelka Anežka, která se snaží vyznat ve vlastních zmatcích i ve zmatené
době, a přitom přemýšlí nad rukopisnými paměťmi moravské venkovanky Kateřiny, svérázné, sebevědomé ženy, která nedostatek formálního vzdělání vynahrazuje vrozenou bystrostí a vnímavostí. Mezi mnoha
tématy, jež obě roviny vyprávění spojují, vyniká jedno: fascinace, kterou obě ženy pociťují tváří v tvář
Vídni, tomuto zvláštnímu amalgámu světáctví a provincialismu, hektické současnosti a nostalgie po nenávratně uplynulé minulosti, cizího a důvěrně známého - a svého času také druhému největšímu českému
městu. Kateřina pobývala ve Vídni v roce 1912, tedy v době, kdy sláva pyšné císařské metropole vrcholila;
v roce 2020 se do Vídně v jejích stopách vydává Anežka, aby se o své předchůdkyni dozvěděla víc. Přitom
zjišťuje, jak pevně provázané jsou dějiny českých zemí a Rakouska, objevuje skutečnosti, o nichž se u nás
příliš nemluví, či dokonce mluvit nesluší, do toho řeší svůj milostný život, a jakoby mimoděk přichází
na to, kým vlastně je - a kým by chtěla být - ona sama.

Nalakuj to narůžovo - Martina Formanová
V nové knize, kterou Martina Formanová navazuje na předchozí autobiografické prózy Skladatelka voňavého prádla a Snědla dětem sladkosti, se setkáváme se zralou ženou reflektující svůj život po smrti
manžela Miloše Formana (18. 2. 1932 - 13. 4. 2018). S pomocí deníku zpracovává svůj smutek a prázdnotu
ze ztráty člověka, po jehož boku strávila dvacet tři let a s nímž vychovala dva syny. První zápis je ze srpna
2018, poslední z pandemického února 2021. S nadsázkou, sebeironií a upřímností autorka popisuje cestu
k zotavení. Nečekanou součástí duševní terapie se pro ni stávají lekce stand-upu, který spojil její touhu
po komunikaci, smysl pro humor i dávné vzpomínky na chvíle strávené v dětském recitačním kroužku
v rodném Brně. Kniha obsahuje bohatý fotografický doprovod.

Novinářem v Číně - Tomáš Etzler
Tváří v tvář současné Číně. Vzpomínky, dojmy a osobní prožitky zkušeného novináře.
Když Tomáš Etzler přistál v říjnu 2006 v Pekingu, Čínu téměř neznal. V následujících letech zde však
připravil stovky reportáží a zažil řadu silných příběhů. Jak v nejlidnatější zemi světa žijí běžní lidé? Čemu
v totalitní Číně čelí novináři, kteří zpracovávají události, jež se komunistická vláda snaží skrýt? Pronikavý
vhled do čínské reality ji ukazuje v syrových barvách osobních zážitků jako ambiciózní mocnost, jež si
nárokuje životy svých občanů.

Sto zázraků - Zuzana Růžičková
Životní osudy světoznámé klavíristky, cembalistky a pedagožky Zuzany Růžičkové (1927-2017) v podání
britské autorky a novinářky Wendy Holdenové nás provedou více než půlstoletím života této legendy české klasické hudby. Autorka shromáždila veškeré dostupné informace a rozhovory, které Zuzana Růžičková
dávala v průběhu doby, a z vyprávění tak plasticky vyvstává výjimečná osobnost i životní osudy ženy, která
za druhé světové války prošla několika koncentračními tábory a zažila nelehká padesátá léta, ale navzdory
všem těžkostem se jí spolu s manželem, hudebním skladatelem Viktorem Kalabisem, podařilo svou celoživotní lásku k hudbě spojit s úspěšnou mezinárodní kariérou. Proslula zejména jako interpretka děl Johanna Sebastiana Bacha, natočila přes třicet dlouhohrajících desek a její působení na světových koncertních
pódiích jí vyneslo přezdívku první dáma cembala.
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ƉƌĂǀĚĢƉŽĚŽďŶĢŶĂďşĚŬĂůŝƓş͕ǌŵĢŶǇũƐŽƵēĂƐƚŽǌĞĚŶĞŶĂĚĞŶ͘

sşĐĞŝŶĨŽƌŵĂĐşŶĂϳϮϰϮϰϵϮϳϲĂǁǁǁ͘ƌĞĂůŝƚǇŬƵďŝŶĐŽǀĂ͘ĐǌŶĞďŽŶĂƉŽďŽēĐĞ
ŽƐƚŽũĞǀƐŬĠŚŽϭϴϵ͕^ƚƎşďƌŽ
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HARVILLA – REALITY s.r.o.

Váš dlouholetý partner na trhu s nemovitostmi
SÍDLO:
POBOČKY:

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

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

Obj. k bydlení či podnikání Stříbro Rekr. chalupa Pa vlovice (Jos. Huť)

Byt 2+1+L Svojšín

Cena: 1.390.000,- Kč

Byt 2+1 Tachov, Bělojarská

Chata Stříbro - osada Florián Kancl. prost. Stříbro, Beneš.

Cena: 1.320.000,- Kč

Byt 2+1 Stříbro, Mánesova

Byt 3+1 Stříbro, Brožíkova

Nebyt. prost. Stříbro, Mánes

Kom. objekt s byty Ostrov

Cena: 2.500.000,- Kč Cena: 12.000,- Kč/m. Cena: 11.000,- Kč/m.

Cena: 3.500,- Kč/m.

Cena: 5.000,- Kč/m.

Cena: 8.990.000,- 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

24

placená inzerce

Stříbrský zpravodaj 3/2022

Filmové postřehy Laca Kajaby
Milé a milí, co přicházíte do našeho kina,
buďte vítáni u povídání o filmech prvního
jarního měsíce.
A s dovolením začneme lehounce v jiné
řeči, mé rodné. Postarší návštěvníci jistě
ještě rozumí a mladší to snad zvládnou
i bez Translatoru… (další etapa bude
v řeči, kterou jsem prvně mluvil, maďarsky, heč ! :-)), pozn. LK)
Vytvoriť zaujímavý filmový plagát, ktorý pritiahne do kín čo najviac divákov,
býva pre tvorcov často tvrdý oriešok. Že
filmový plagát často rozhoduje o tom, či
sa diváci na film vydajú alebo nie, vedia
tvorcovia už dlho. Napriek tomu by dnes
len menšia časť tých českých uspela vo
svetovom meradle. Režisér nového filmu
Betlehemské svetlo Jan Svěrák vedomí si dôležitosti plagátu, ale neponechal
nič na náhodu. Oslovil renomovaného
dánskeho ilustrátora Madsa Berga, ktorý
si vo filme zamiloval situáciu, keď hlavný hrdina stvárnený Zdeňkom Svěrákom
sedí v rakve. lustrátor akoby nadviazal na
zlatú éru českého filmového plagátu, ktorá
od 60. rokov minulého storočia dokázala
plagáty povzniesť na umelecké diela. Ján
Svěrák v tomto prípade nechal dánskemu
umelcovi voľnú ruku.A tak už čoskoro
diváci uvidia na plagátových plochách
svojich kín nie úplne tradičný ilustrovaný
plagát.

„Na filmových plagátoch dnes prevažujú fotky hercov, tak mi prišlo osviežujúce, urobiť filmový plagát čisto maľovaný.
S otcom v hlavnej úlohe si to môžeme dovoliť, náš divák ho totiž spozná, aj keď je len
v siluete z profilu ako anglická kráľovná
na známke,“ zveril sa so svojím rozhodnutím pojať filmový plagát snímky Betlehemské svetlo inak jeho režisér Ján Svěrák.
„Pôvodne sme mali tento film točiť ako
medzinárodnú koprodukciu. Hľadal som
preto dánskych tvorcov, aby sme splnili
podmienky spolupráce. A našiel som napríklad charizmatickú herečku Patríciu
Schumann pre rolu záhadnej Ludmily obdarenej nadprirodzenými schopnosťami.“
dodal Svěrák.

s německým. Hory se zpočátku století
začaly dynamicky proměňovat, zejména díky jedné novince v českých zemích
- lyžím. Bohumil Hanč byl nejslavnější
český lyžař, který vyhrával závody doma
i v zahraničí. Všestranný sportovec Emerich Rath se jako jediný Němec pravidelně
zúčastňoval českých závodů (v roce 1907
vyhrál na mistrovství Království českého
běh na 5 km a byl druhý na 10kilometrové a 50kilometrové trati. Dokázal porazit

Snímka Betlémské světlo dua Jan a Zdeněk Svěrákovi, v ktorom si hlavnú úlohu
zahrali napríklad Zdeněk Svěrák, Daniela Kolářová, Ondřej Vetchý, Vojta Kotek,
Tereza Ramba, Vladimír Javorský či Jitka Čvančarová, bol natočený na jar roku
2021. Do čekých kín ho uvedie spoločnosť
Bioscop 10. 3. 2022.
“Betlehemské svetlo je o hľadaní životnej
harmónie, o hranici medzi vyrovnanosťou
a rezignáciou, a túto ťažkú tému rozptyľujeme humorom,” dodal režisér Jan Svěrák.
Za kamerou stál Vladimír Smutný, ktorý
spolupracuje so Svěrákovcami už od filmu
Kolja. Na filme sa podieľali aj architekt Ján
Vlasák, kostýmová návrhárka Simona Rybáková a strihu sa prvýkrát ujal pokračovateľ rodinnej tradície, syn režiséra a vnuk
hlavného predstaviteľa, strihač František
Svěrák.
Čo hovoríte na unikátny plagát k filmu
Betlehemské svetlo vy? Orientujete sa vyberaní toho, na aký film pôjdete aj vďaka
plagátom? A prídete na tento film do stříbrského kina? Opovážte sa povedať, že nie
…. :-)
Tentokrát pravdivý příběh Hanče, Vrbaty a Ratha nazvaný Poslední závod
vstoupí do kin 24. března, tedy přesně
v den 109. výročí tragédie.
Krkonoše před první světovou válkou byly
chudý kraj, kde se střetával český živel

i slavného Hanče), ostatní Němci z Krkonoš je z nacionálních důvodů bojkotovali. Hanč a Rath se dobře znali, setkali se
i na startu osudného závodu v roce 1913.
Po prvním kole se počasí prudce zhoršilo,
vypukla sněhová vánice. Všichni závodníci vzdali, Hanč zůstal na trati sám. Polomrtvého jej nalezl právě Emerich Rath
a s nasazením vlastního života se jej snažil zachránit, bohužel marně. Později byl
v horách nalezen i zmrzlý Václav Vrbata,
Hančův přítel, který ho chtěl na trati podpořit a v prudké vánici mu půjčil svůj kabát.
Po mnichovských událostech, druhé světové válce a následném komunistickém
puči se příběh Němce, pražského rodáka (běžel např. i maraton na OH 1908
a 1912), který riskoval život, aby pomohl
českému kamarádovi, nehodil, a Emerich
Rath byl ze všeobecně známého příběhu
takřka vymazán (tohle dobře ilustru-
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je film Synové hor z r. 1956 v hlavní roli
s Pepíkem Bekem. Skutečný Emerich Rath
tam měl malou roli hajného). Hanč zemřel
a stal se legendou. Rath přežil a zemřel
v zapomnění jako bezdomovec v Broumově (okr. Náchod).
Počátkem roku 2021 filmaři natáčeli
na hřebenech Krkonoš v extrémní vichřici. „Od začátku jsme s režisérem Tomášem
Hodanem chtěli točit na hřebenech, na reálných místech tragédie a v nejdrsnějších
podmínkách. Podařilo se to, divákům
bude opravdu zima,“ věří producent Ondřej Beránek.
Filmaři pracovali v místech, kde se v roce
1913 odehrál lyžařský závod, při němž
zahynuli Bohumil Hanč a Václav Vrbata,
a to v okolí Labské boudy, Medvědí boudy
a na Brádlerových boudách. Na plakátu
nechybí Emerich Rath…
Aby dokázali, že před kamerou skutečně
polykali jeden kilometr za druhým na historických lyžích, postavili se herci z filmu
Poslední závod v sobotu ráno 12. 2. 2022
na desetikilometrovou trať ČEZ Jizerské
50. V davu barevných elasťáků a moderních brýlí s UV filtrem byli na stadionu
v Bedřichově herci Kryštof Hádek, Marek
Adamczyk a Vladimír Pokorný skutečně
nepřehlédnutelní.
„Na sobě mám část kostýmu z Posledního
závodu. Konkrétně svetr a kabát, ve kterém jsme jezdili. K tomu jsem si vzal kožené boty a rukavice,“ popsal svou výstroj
Adamczyk, který ztvárnil postavu Emericha Ratha. Muže, jenž ve skutečnosti našel
promrzlého a vysíleného Hanče, posadil
jej k tyči a vydal se pro pomoc.
Tragický závod, který skončil Hančovou
a Vrbatovou smrtí, začínal za slunečného
počasí. Podobné panovalo i v sobotu ráno
na startu desetikilometrového běhu, který
herci absolvovali pod dvě hodiny.

Tak na shledanou příště!

Laco Kajaba
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SOUHRN AKCÍ NA BŘEZEN 2022
2. 3.

17.00 - VERNISÁŽ VÝSTAVY ILUSTRACÍ JANA RYBECKÉHO

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

5. 3.

20.00 - ZÁVĚREČNÝ PLES TANEČNÍHO KURZU 2021

KULTURNÍ DŮM

5. 3.

8.00 - CHOVATELSKÝ TRH V CHOVATELSKÉM AREÁLU

MÁNESOVA ULICE

9. 3.

9.00 - PRÁZDNINOVÉ DESKO HRANÍ

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

9. 3.

PRO DĚTI		

13.00 - SCHŮZE SVAZU TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH

KULTURNÍ DŮM

11. 3.

20.00 - DYMYTRY

KULTURNÍ DŮM

17. 3.

17.30 - INSPIRATIVNÍ KAVÁRNA - TÉMA ŠKOLNÍ ZRALOST

RESTAURACE EXCELLENT

19. 3.

20.00 - ŠIBŘINKY

KULTURNÍ DŮM

25. 3.

20.00 - PLES ÚNĚŠOVSKÉHO STATKU

KULTURNÍ DŮM

30. 3.

18.00 - VYHLÁŠENÍ NEJLEPŠÍCH SPORTOVCŮ TACHOVSKA

KULTURNÍ DŮM

				

1.3. - 1.4. VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ MĚSTA STŘÍBRA Z MUZEJNÍCH
A SOUKROMÝCH SBÍREK

MĚSTSKÉ MUZEUM

2.3. - 4.4. VÝSTAVA ILUSTRACÍ JANA RYBECKÉHO KE KNIHÁM
PLÁNSKÉHO AUTORA MILOSLAVA ANTROPIUSE

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

MĚSTSKÉ TRHY: 3. 3., 10. 3., 17. 3, 24. 3., 31. 3. 				

MASARYKOVO NÁMĚSTÍ

PŘIPRAVUJEME:
9. 4.

HARLEJ V KD

Uzávěrka dalšího čísla je 15. 3. 2022
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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