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MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
jsem opětovně potěšen, že se s Vámi mohu
podělit o své dojmy, pocity a informace
o činnosti vedení města.
Po dlouhé době se pomalu vracíme
k „normálnímu“ životu, který je sice
ovlivňován některými nařízeními, ale už
si můžeme dovolit sednout si při obědě na
židličku ke stolu, máme tu „čest“ si dojít
koupit ponožky do obchodu atd. Někomu
se může zdát, že komentuji obyčejné, triviální věci, ale já si té možnosti najednou
mnohem více vážím. Myslím si, že nejenom já, ale i další mají radost z možností
každodenního života, které jsme brali jako
samozřejmost. Svoboda, právo volby nejsou samozřejmostí. To nám všem ukázala
jedna malá potvůrka, které jsme dali jméno covid-19. Někteří zaplatili cenu nejvyšší, jiní mají dlouhodobé zdravotní následky. Buďme opatrní, ještě není vyhráno.
Samozřejmě jsme nyní v trochu jiné situaci, víme lépe, s čím bojujeme, jsme každý
den více a více proočkováni a věřím, že si
většina z nás osvojila standardy vyšší hygieny. Věřím, že po celkem klidném létu
se již nebudou opakovat podzim a zima
2020. Moc nám to všem ze srdce přeji.
I v rámci města se vracíme k normálu.
Začínají se odehrávat společenské akce,
které jsou nyní spojené se závěrem „školně – domácího“ roku. Po dlouhé době děti
a studenti pravidelně navštěvují školy.
Někteří ukončili svou středoškolskou docházku maturitní zkouškou. Bylo nám ctí
předávat na radnici maturitní vysvědčení
studentům Gymnázia a Obchodní akademie ve Stříbře. Další z nesmírně milých
akcí, která se uskutečnila, bylo „šerpování předškoláčků“ - budoucích zářijových
školáčků. Předávali jsme také poslední
vysvědčení žákům devátých tříd našich
základních škol. Opětovně jsou stanoveny
termíny vítání občánků na radnici města.
Můžeme si dovolit osobně přát našim
seniorům k životním jubileím. Samozřejmě, vždy za dodržení stanovených hygienických limitů.
Co se týče činnosti základních škol,
doufám, že naše dítka a ani učitelé nebudou již nikdy vystaveni distančnímu
vzdělávání. Jsou před námi prázdniny.
Doufám, že budou všem dětem, rodičům
a učitelům sloužit k odpočinku a řádné
přípravě na další, tentokrát standardní
školní rok. Když jsme u základních škol,
v rámci měsíců července a srpna dojde
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k několika stavebním akcím, jmenovitě
k rekonstrukci kotelny v ZŠ Gagarinova,
výměně světel tělocvičny v ZŠ Mánesova,
budou osazeny vybrané elektrospotřebiče do kuchyně ZŠ Gagarinova. Musím
Vás též informovat, že k srpnu 2021 končí
v pozici ředitele, na vlastní žádost,
Mgr. Václav Peteřík, který, ač na to nevypadá, dosáhl již seniorského věku. Dovolím si mu, zatím touto formou, velice
poděkovat za jeho činnost v rámci školy
a přeji mu do dalších let mnoho životního elánu a zdraví. Jsem potěšen, že úplně
neodejde a bude se stále podílet na výuce
a zároveň bude předávat své zkušenosti
novému nástupci. Do pozice ředitele ZŠ
Mánesova Stříbro byl Radou města Stříbra
jmenován stávající zástupce ředitele, pan
Mgr. M. Fikrle. Gratulujeme mu a očekáváme velice slušnou spolupráci.
Již se nám též rozbíhají kulturní akce.
MKS plánuje během prázdnin několik
záležitostí a opětovně začne promítat
městské kino. Pevně stanovenou akcí jsou
Slavnosti města Stříbra, které se uskuteční
v náhradním termínu - 11. září 2021, zároveň se Dny EHD. I naše spolky plánují
kulturní činnost. Ozvali se členové spolku
Dolníci a STROM, kteří plánují kulturu
za podpory města. Sledujte webové, facebookové stránky města a MKS, vývěsky.
Zde budete vždy včas informováni o plánovaných akcích. V souvislosti se zahájením činnosti kina, dojde k přesunu testovacího centra do jiné městské budovy,
o přesném místě budete včas informováni
našimi zpravodajskými kanály. Nechceme
činnost ukončit, protože jsme přesvědčeni, že i toto je jedna z forem boje proti
covidu-19.
Také sportovci v rámci města již plně
fungují a trénují. Jsem opravdu rád, že
se v termínu 20. 6. 2021 mohl konat již
31. ročník Běhu historickým městem Stříbrem - memoriálu Petra Bursíka. Ano, je
to tradice již od roku 1990. Zúčastnilo se
ho cca 130 mládežnických sportovců a 47
dospělých. Dle mých informací probíhají
i další soutěže a klání nejen v atletice. To
je skvělé, děti i dospělí potřebují pohyb
a přátele.
Jistě jste zaznamenali, že se po městě objevilo několik šedivých kontejnerů
s logy města Stříbra, a firem CANPACK
a EKODEPON. Jedná se o společný projekt na sběr a recyklaci hliníkových obalů.
Prosím, podpořte jej. Dovoluji si Vás též
požádat o co nejlepší třídění odpadu, šetříme si naše společné peníze. Vytříděný

odpad je surovinou, kdežto směsný odpad
je pro nás pouze drahým a neekologickým
nákladem.
Pokud jde o stavební akce, zmíním
nyní pouze okrajově ty probíhající - Revitalizace polikliniky - zateplení a střešní
plášť, Půdní vestavba a obnova střešního
pláště DDM, Komunikace z náměstí přes
Svatováclavskou lávku k Baníku, obnova
městského opevnění pod ZUŚ, rekonstrukce kotelny ZŠ Gagarinova, obnova
chodníků v ul. Máchova, turbo metodou probíhá oprava komunikací, oprava
kůru a zřízení nového schodiště kostela
Nanebevzetí Panny Marie, oprava dveří
radnice. Současnou nejdůležitější akcí je
výstavba bytové zóny Za Stadionem. Tady
se trochu pozastavím. Termín dokončení je do 8/2021, ten je nepřekročitelný,
a bude dodržen. Je to náš závazek vůči stavebníkům RD. Jistě jste však zaznamenali
obrovský nárůst cen na trhu se stavebními materiály. Někteří majitelé se z tohoto
důvodu snaží stavbu odložit na pozdější
dobu, až se trh konsoliduje. Tím trochu
naráží na smluvní podmínky s městem,
kde se zavázali pod sankcí dokončit celé
dílo do termínu 5 let. Není snahou města,
aby naši občané vydávali zbytečné a nepřiměřené finanční prostředky a zároveň byli
ve stresu z možné sankce ze strany města.
Přeposlal jsem návrh zastupitelům města,
abychom prodloužili tuto dobu alespoň
o jeden rok. Naším zájmem je partnerství.
Příště se budu stavebním akcím věnovat
více, doplním je fotografiemi a popíši některé problémy.
Protože jsou před námi prázdniny, dovolím si závěrem všem popřát klidné a pohodové léto, užijte si sluníčka, dovolenou
a společných chvil s rodinami. Načerpejte
síly a zdraví do dalšího období.
Pěkné léto, s úctou Martin Záhoř, starosta

Z 26. jednání zastupitelstva města ze dne 19. května 2021
Jednání bylo přítomno 11 zastupitelů.
Na úvod všechny přivítal starosta města
Martin Záhoř. Následovala kontrola plnění úkolů, které se ujal předseda kontrolního výboru Blahoslav Kupec.
Následně zastupitelé
vzali na vědomí:
Vyhodnocení výsledků projednání návrhu
Změny č. 5 Územního plánu Stříbro.
Schválili:
Prodej pozemku včetně budovy „štábu“
v areálu bývalých kasáren za cenu
4 700 000 Kč včetně DPH společnosti
Excellent Stříbro, s. r. o., která podala
nejvyšší nabídku.
Převod infrastruktury a smlouvu o převodu infrastruktury vybudované v areálu bývalých kasáren Stříbro společností
CTPark Stříbro spol. s. r. o. do vlastnictví

města Stříbra - souhrnně ul. Vodárenská a
ul. Forstova.

la změna zákona o místních poplatcích
č. 555/1990 Sb.

Rozpočtové opatření č. 12 – návratná finanční výpomoc pro Lesy města Stříbra
ve výši 4 960 000 Kč a zároveň uzavření
veřejnoprávní smlouvy k této částce.

Pokyny pro vypracování návrhu Změny
č. 5 Územního plánu Stříbro.

Na základě žádosti prominutí nájmu
za 1.Q 2021 v objektu obchodu Trisport.
Změnu zásad sociálního fondu - úprava
čerpání příspěvku na penzijní a životní
pojištění a poskytování darů při pracovním výročí. Zároveň změnili tvorbu sociálního fondu zvýšením o 0,5 %.
Poskytnutí účelové dotace ve výši
1.732.287 Kč Plzeňskému kraji na zajištění
MHD ve Stříbře.
Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021
o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, kterou si vyžáda-

Výpověď Smlouvy o smlouvě budoucí
kupní ze dne 10. 4. 2018 mezi městem
Stříbro a společností CTPark Stříbro, spol.
s. r. o (původně Waystone CZ s. r. o.) a věci
z toho vyplývající.
Neschválilo:
Záměry prodeje pozemků - lesní pozemek
v k.ú. Butov, část pozemku zahrady v k. ú.
Stříbro, orná půda v k. ú. Stříbro.
Na závěr jednání starosta Martin
Záhoř informoval o nově jmenovaném
řediteli ZŠ Mánesova, kterým se stane
od 1. 8. 2021 Mgr. Miroslav Fikrle. Nahradí tak Mgr. Václava Peteříka, který z funce
na vlastní žádost odchází.
Marcela Nováková a David Blažek

Z bývalého štábu bude penzion
Nějakých 15 let chátral objekt bývalého štábu vojenského útvaru ve Stříbře. Po
odchodu armády v roce 2006 se kancelářská budova ocitla v majetku města, které
pro ni ale nikdy nenašlo využití. Po několika neúspěšných pokusech o prodej se
nyní konečně našel kupec. Na květnovém
zasedání zastupitelstva byly v malé aukci
otevřeny tři obálky s nabídkami. Novým
majitelem nemovitosti se stane společnost EXCELLENT Stříbro s.r.o. nabízející
nejvyšší cenu 4,7 mil. Kč. Další zájemci
nabídli pouze zhruba 3,9 a 3,8 mil. Kč.
Vítězná firma v nabídce uvedla, že zamýšlí
přestavbu objektu na penzion nebo hotel.
Rozhodnutí o prodeji nejvyšší nabídce
následně stvrdili přítomní zastupitelé jednohlasně. Město bude vznikající ubytovací zařízení účinně kontrolovat, protože
provozovatel je nucen se s obcí domluvit
ohledně parkovacích míst na sousedních
pozemcích.
Jednatel kupující firmy David Holeček ke svému podnikatelskému záměru
uvádí: „Budovu plánuji zrekonstruovat
na penzion nebo ubytování hotelového

typu. Stejně jako u mých ostatních podniků zde budeme nabízet kvalitu. Rozhodně nechci provozovat levnou ubytovnu.
Na tento nový projekt se nyní mohu soustředit i proto, že jsem vyřešil situaci okolo
bývalého výpočetního střediska v Revoluční ulici. Nový investor dokončí zapo-

čatou rekonstrukci na bytový dům. Jsem
rád i jako městský zastupitel, že tam po
dokončení budou nabízet ubytování a pečovatelské služby až pro 85 seniorů. Také
tím bude dodržen můj dřívější veřejný slib
o využití „výpočetky“ pro kvalitní bydlení.“
Miroslav Šimek
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Město Stříbro
00260177

911,541 tun
17 486 688 MJ
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Ze zápisu do KRONIKY
Počet obyvatel podle části obce ke dni 31. 12. 2020:
-----------------------------------------------------------------Část obce
Občané v trvalé evidenci
-----------------------------------------------------------------			celkem		muži
ženy
Butov			
11		
6
5
Jezerce		
25		
15
10
Lhota			
94		
51
43
Milíkov		
72		
36
36
Otročín		
26		
13
13
Stříbro		
7 010		
3 450 3 560
Těchlovice		
155		
79
76
-------------------------------------------------------------------CELKEM		
7 393		
3 650 3 743
Dětí se celkem narodilo: 62
----------------------------------Z toho holčiček: 24
Z toho chlapečků: 38

Nejčastější jména: Adéla, Jan, Adam, Jakub
Objevila se i tradiční, trochu zapomenutá jména: Marie, Anna,
Josef, Antonín, Jaroslav, Jiří
Netradiční jména: Zoly, Amélie, Jasmína, Samuel, Eliáš
Vlivem pandemie proběhlo „Vítání občánků“ v roce 2020 bohužel jen dvakrát.
Svateb bylo též méně: pouze 20
--------------------------------------Sňatek zde uzavřeli i příslušníci jiných národností
- z Ukrajiny, Slovenska.
Nejstarší občané města:
------------------------------Občanů nad 90 let bylo 44, z toho 27 žen.
Nejstarší občan byl M. Nový, který se narodil v roce 1922.
Jitka Soutnerová, kronikářka

MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE
Vážení čtenáři, měsíc nám utekl jako
voda, proto přišel čas na další pokračování sloupce Městské Policie Stříbro. Tentokrát budeme pokračovat v rozboru zákona
251/2016. Podíváme se na §5a a §6, ty jsou
sice kratší, ale následující §7, který uveřejníme v dalším čísle nám to vynahradí.
§5a Přestupek porušení povinnosti mlčenlivosti v souvislosti s trestním řízením
(1) Fyzická, právnická nebo podnikající
fyzická osoba, která poskytuje součinnost orgánům činným v trestním řízení, se dopustí přestupku tím, že poruší
povinnost mlčenlivosti podle § 8 odst. 7
trestního řádu.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze
uložit pokutu do 500 000 Kč.
Povinností mlčenlivosti je kupříkladu informace, kterou se dozví pracovník Policie nebo i Městské Policie v rámci svého
povolání a patří sem např. i zpovědní ta-

jemství, Zde přidám ještě jednu související informaci, a to možnost osoby odepřít
podání vysvětlení. V podstatě se jedná o
dva případy, kdy můžete toto podání odmítnout. První právě v případě, že byste
tím porušili uznanou mlčenlivost, bez
toho, že byste této povinnosti byli zbaveni, a druhá v případě, kdy byste podáním
vysvětlení způsobili sobě, svému příbuznému v pokolení přímém, svému sourozenci, osvojiteli, osvojenci, manželu nebo
druhovi nebo jiným osobám v poměru
rodinném nebo obdobném, jejichž újmu
byste právem pociťovali jako vlastní, nebezpečí trestního stíhání nebo nebezpečí
postihu za přestupek.

nutí, nebo takovou okolnost zamlčí.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická
osoba se jako osoba podávající před orgánem činným v trestním řízení vysvětlení o trestném činu spáchaném jiným
dopustí přestupku tím, že uvede nepravdu o okolnosti, která má podstatný
význam pro rozhodnutí, nebo takovou
okolnost zamlčí.
(3) Za přestupek podle odstavce 1 nebo 2
lze uložit pokutu do 50 000 Kč.

§6 Přestupek křivého vysvětlení
(1) Fyzická osoba se jako osoba podávající před orgánem činným v trestním
řízení vysvětlení o trestném činu spáchaném jiným dopustí přestupku tím,
že úmyslně uvede nepravdu o okolnosti,
která má podstatný význam pro rozhod-

Michal Záprt,
strážník Městské policie

kalitě stávaly dva. Třemšínský, později řečený Nový mlýn, a Kostěný mlýn. Historie
Třemšínského mlýna sahá pravděpodobně k přelomu 16. a 17. století. Na počátku
18. století měl tento mlýn dvě vodní kola
a pilu. V té době, konkrétně v roce 1718

ho koupilo za 10 020 zlatých rýnských
město Stříbro, které si ho však udrželo jen do roku 1759. V první polovině
19. století vlastnil mlýn Nikolas Himmel
s manželkou. Jejich potomci celý areál
provozovali a postupně rozšiřovali.

Jak je vidět §5a a §6 jsou provázané, jelikož se oba paragrafy zabývají právě podáním vysvětlení. Krásné letní dny a těším
se na shledanou.

Máchovo údolí
Máchovo údolí není samostatnou obcí,
ale rozhodně si v této rubrice zaslouží své
místo. Jeho historie je dlouhá a poutavá.
Máchovo údolí bylo dříve známé jako
Izabelino údolí. Jeho historie byla spjata
především s mlýny na řece Mži. V této lo-
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Zejména těsně před vznikem republiky,
kdy byla instalována moderní Francisova turbína. „V tomto období byl výrazně
rozšířen i mlýn. V roce 1919 dal Peter
Himmel ke stávající budově mlýna přistavět nové křídlo. Ve směru k řece byla
přistavěna nová třípatrová budova, která
byla vybavena moderním mlýnským zařízením a napojena na turbínu.“ (Procházka
Z., Vetrák M., Cestami krajánků aneb putování po mlýnech a vodních provozech
na Tachovsku a Stříbrsku, Díl 1. - Mže,
Domažlice 2018).
Ze sčítání lidu v roce 1921 vyplývá, že
tu bydleli mimo rodinu mlynáře a vyučeného mlynáře také dva mlynářští učni,
kontrolorka a dvě služky. „Poslední majitelkou mlýna před jeho zabavením v roce
1945 byla Marie Himmelová, která se podruhé provdala za Čecha Viléma Kárníka.
Kárník v roce 1943 odcestoval do Sovětského svazu, odkud se již nevrátil, a Marie Himmelová-Kárníková byla odsunuta
do Německa.“ (Procházka Z., Vetrák M.,
Cestami krajánků aneb putování po mlýnech a vodních provozech na Tachovsku
a Stříbrsku, Díl 1. - Mže, Domažlice 2018).
Poutavé jsou nejen osudy budov a zařízení, ale též lidí, kteří jimi prošli. Většina
původních mlynářů byla po válce odsunuta do Německa a na jejich místo přicházeli
někdy více, jindy méně zdatní hospodáři. V případě Nového mlýna, ke kterému
v té době náleželo i rozsáhlé hospodářství
o velikosti 27 ha orné půdy, to byl vyučený mlynář, Čech František Tautermann se
svými třemi syny. Státní orgány však už
v červnu 1946 rozhodly o uzavření mlýna
a likvidaci jeho zařízení. Tautermannova
rodina byla později pod hrozbou politické
exekuce vystěhována do bytů v havarijním
stavu a bez oken. Budovy přešly v 50. letech do užívání JZD Milíkov.
Část budov Nového mlýna byla však
zbourána až v roce 2008 soukromým majitelem.
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Zhruba 500 metrů po proudu stával
další z mlýnů v Izabelině údolí, tedy Kostěný mlýn. Ten však původně nesloužil
k mletí mouky. V první polovině 19. století byl areál využíván na výrobu chemického mýdla, maziva na stroje, salmiaku,
cyankali a také na mletí kostní moučky.
„V roce 1859 byla při huti vybudována
první věž na výrobu broků. Věž dosahovala výšky kolem 25 m. O deset let později
začal Köhler vyrábět broky novou vlastní
metodou bez použití věže. V té době továrna, v níž bylo zaměstnáno 7 dělníků,
vyrobila ročně 150 tun broků. Kolem roku
1871 byl provoz továrny v Izabelině údolí
ukončen a přesunut k dolu Brokárna blíže
Stříbru.“ (Procházka Z., Vetrák M., Cestami krajánků aneb putování po mlýnech a
vodních provozech na Tachovsku a Stříbrsku, Díl 1. - Mže, Domažlice 2018).
Moučný mlýn tak vznikl až v 70. letech
19. století. Vybudoval ho nechal Anton
Hüttl, který přidal také pilu. Ve 20. letech
objekt získal Lorenz Krippner, jenž ho
nechal přestavět a zmodernizovat. Brzy
tak fungoval jako mlýn, pila a elektrárna.
Podle dochovaných materiálů zásoboval

elektřinou všechny domy v Izabelině údolí, ale údajně také Vrbice u Stříbra.
I rodina Lorenze Krippnera po válce
o svůj majetek přišla. Jako národní správce
následně přišel František Tolar. Jeho osud
byl však podobný tomu Tautermannově
z nedalekého Nového mlýna.
Část mlýna sloužila v 50. letech rekreačním účelům podniku Pramen. Později
bývalý mlýn vyhořel a byl zbořen na stavební materiál. Fragmenty objektů byly
v následujících dekádách využity k vybudování chat a chalup.
V současné době je Máchovo údolí významné především díky rekreaci a úpravně vody vybudované v roce 1999, která
zásobuje Stříbro, ale i širší okolí.
Závěrem:
Celý tento seriál o městských částech měl
za cíl se lehce ohlédnout za bohatou a leckdy pohnutou historií našeho nejbližšího
okolí. Měl ukázat, jak pestrá výroba a řemesla tu dříve působily, jací lidé tady žili
a hospodařili, ale také jaké kouzlo Stříbrsko skrývá. Věřím, že vás tyto příspěvky
alespoň částečně obohatily.
David Blažek

Voda a civilizace
Už dlouho jsem v hlavně nosil nápad
na uspořádání výstavy velkoformátových
fotografií na stříbrském náměstí. To místo si o to doslova říká. V letošním roce se
nám podařilo navázat kontakt s agenturou
Medialoque, která se takovými akcemi
zabývá. Nakonec jsme zvolili téma Voda
a Civilizace.
Všichni víme, jak aktuální je problematika sucha, vody a hospodaření s ní.

I proto jsem rád, že se mu budeme věnovat tímto způsobem. Čeká vás mnoho
krásných fotografií a spousta zajímavých
informací. Zahájení výstavy je navíc spojeno s přednáškou předního tuzemského
geografa a hydrologa Prof. RNDr. Bohumíra Janského, CSc. a předsedy Svazu
vodního hospodářství ČR a generálního
ředitele Povodí Vltavy, s.p. RNDr. Petra
Kubaly, CSc. Jejím hlavním autorem a ku-

rátorem výstavy je náš přední egyptolog
a archeolog Prof. Miroslav Bárta.
Hlavním partnerem výstavy je společnost ČEZ. Akci finančně podpořil také
CANPACK Czech. Věřím, že se od 24. 7.
do 17. 8. zajdete na Masarykovo náměstí
ve Stříbře podívat, a navíc se něčemu přiučíte.
David Blažek, MKS ve Stříbře

Ministerstvo životního prostředí,
město Stříbro, Městské kulturní středisko Stříbro
a společnost Medialogue
vás zvou na venkovní expozici

VODA
WATER

&

CIVILIZACE
CIVILIZATION

24. 7. – 17. 8. 2021 Masarykovo náměstí, Stříbro

Tematické přednášky
pro veřejnost
24. 7. 2021 od 17 00
Podkrovní sál Městského muzea
Vodní stres v Česku
a jak ho chceme řešit
Prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc.
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy

Hodnota vody
RNDr. Petr Kubala, CSc.,

předseda Svazu vodního hospodářství ČR
a generální ředitel Povodí Vltavy, státní podnik

Výstava bude volně přístupná 24 hodin denně.
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Rozhovor s Miroslavem Heřmanem, vedoucím provozu kanalizací-Jih,
Vodakva a.s.
„Na cenu vodného a stočného má vliv i množství nepatřičných věcí v kanalizaci.“
Pane Heřmane, vy máte ve Stříbře, ale
i dalších obcích na starosti kanalizaci.
Co všechno ta vaše práce obnáší?

Velký problém je, že lidé hází do odpadů
věci, které tam nepatří. Co vám dělá největší problémy?

Obecně se jedná o obsluhu, provoz
a údržbu. Obsluha je o tom, aby kanalizace zůstala funkční a provozuschopná,
aby spolehlivě odváděla odpadní vody,
nevznikaly potíže jako třeba zápach
a problémy s odváděním odpadních vod
v domech. Staráme se o ty viditelné, jako
jsou poklopy kanalizace a vůbec vstupní
objekty, ale i vše ostatní. Pravidelně kanalizaci čistíme, a to nejméně jednou za rok.
Dále celou kanalizační síť monitorujeme,
například pomocí kamerové techniky. Samozřejmě, že máme na starost i výstavbu
nových kanalizací, opravy, výkopové práce a tak podobně.

Vlastně jsou to všechny nerozpustné
věci. Pokud jde o mechanické věci, tak
třeba drátěnky, dámské hygienické pomůcky, vlhčené ubrousky. Všechny ty
pohodlné věci, které má člověk v kabelce,
v autě nebo v koupelně, kterými vyřeší
nějaký problém, a pak je jednoduše hodí
do záchodu. Jenže tyhle věci patří do odpadkového koše. Lidé jsou však schopni
nám tam hodit i kusy oblečení a podobné
věci. Tohle všechno pak zanáší naše česla
a síta. Další problematickou záležitostí jsou chemické a biologické přípravky.
Často jsou to zbytky barev, ředidel nebo
stavebních materiálů. My pak například
jedeme vyřešit neodtékající uliční vpusť
a zjistíme, že tam zatuhla malta nebo
barva.

Jakou cestu vlastně musí ta odpadní
voda urazit z domácnosti až do čistírny?
Podle zákona vznikne odpadní voda
vtokem do kanalizace. Ale ta cesta začíná
doma, skrze kanalizační přípojku, která je
majetkem majitele nemovitosti, přes kanalizační řad až na čistírnu odpadních vod.
Po cestě jsou odlehčovací objekty, které
zajišťují, že se kanalizace během dešťů
nezahltí a nevytéká zpod poklopů třeba
na ulici, ale odlehčí se do potoků nebo řek.

Pokládka dešťové kanalizace
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Jak velkým problémem jsou třeba tuky
a zbytky jídel?
Zbytky potravin nejsou problémem
pro kanalizaci jako takovou, ona to odvede. Problémem je, že to hodně napomáhá
množení hlodavců a zanášení kanalizace. Všechny tyhle věci jsou potravou pro
hlodavce. Zbytky z kuchyně do záchodu

nepatří. A tuky? To je kapitola sama pro
sebe. Ty mají končit ve sběrných dvorech
a místech k tomu určených. V kanalizaci se tuky promíchají s vodou a tuhnou.
Vznikne směs podobná „margarínu“,
na kterou se pak nachytávají další věci
a v kanalizaci to udělá doslova zátku.
Napadá mě, jakou nejzajímavější věc jste
v kanalizaci našli?
Běžně nacházíme klíče, mobily, šperky
nebo hračky. Jednou jsme tam objevili kočárek. Dodnes je nám záhadou, jak se tam
mohl dostat.
Nejsou nějaké technologie, kterými je
možné i tyto věci z odpadních vod odstranit?
My máme technologie, které dokáží tyhle věci, o kterých jsme se bavili, zachytit.
Problém je, že čím více se různá tato síta
či česla používají a zatěžují, tím kratší je
jejich životnost a zvyšují se náklady. To
se pak promítne i do ceny stočného. To
si lidé musí uvědomit. Každá kanalizace
má nějakou samočistící schopnost, během
silnějších dešťů a podobně. Nikdy se ale
nepročistí úplně. Proto nejméně jednou
za rok celou kanalizační síť čistíme my.
Jsou úseky, které se zanášejí a dochází
v nich lidově řečeno k „hnití“ a vzniku zápachu, ty vyžadují častější kontrolu.

Spouštění pracovníka do kanalizace

Jakým způsobem vlastně sledujete stav
kanalizační sítě, a jak se udržuje?
Na pravidelné čištění se používá především tlakový proplach. Tam, kde to nepomůže, přichází na řadu kamera, kterou
zjišťujeme, kde je problém.
Co konkrétně je podle vás ve Stříbře
v souvislosti s odpady a kanalizací největší problém?
Nějaké zásadní problémy tady ve Stříbře nejsou. Největším producentem odpadních vod ve Stříbře je mlékárna, ale
tam to vždy řešíme přímo s ní a běžného
uživatele to nezatěžuje. Řada problémů,
která tu vzniká, souvisí se stářím kanalizace. Původní čistírna se postavila v 50. letech a i páteřní stoky jsou z té doby. Dnes
tedy mají stáří nějakých 70 let a dalo by
se říct, že dožívají. Jako v každém městě
je pak problém opravovat kanalizaci, která
je pod silnicí, chodníkem nebo ve velké
hloubce, a to při co nejmenším omezení
dopravy.

Výstavba kanalizace

Výstavba kanalizační přípojky

Jsou nějaké nové trendy nebo technologie, které ve vaší profesi přicházejí?
Něco, co by se vám třeba líbilo použít
i tady?
Obecně se dá říct, že nejlepším trikem
na funkční kanalizaci, je dobře postavená
kanalizace. My se snažíme držet kameniny, která je osvědčená a má všechny vlastnosti, které má mít, jako že je ekologická,
trvanlivá a recyklovatelná. Ale k těm trendům. Asi nejzásadnější je nyní časté využívání tlakové kanalizace, které umožňuje
odkanalizování odlehlých a jinak hůře
odkanalizovatelných lokalit. A v souvislosti s těmi opravami, tam je to o opravách bezvýkopovou technologií. Když
uvedu příklad, tak v loňském roce jsme
takto opravovali kanalizaci v Husově ulici
od budovy městské policie k Trisportu,
kde jsme vložkovali sklolaminátovými
vložkami. Člověk si to může představit
jako takový rukáv, který se natáhne robotem do kanalizace a nechá se pomocí
UV záření nebo horké vody vytvrdnout.
To všechno téměř bez omezení provozu
na komunikacích a v řádu několika málo
dnů.
Děkuji vám za rozhovor

David Blažek
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STŘÍPKY HISTORIE

Obchody, provozovny,
živnosti (část 15)
Již v závěru minulého příspěvku jsme
vlastně načali pojednání o veledůležité komoditě, kterou jsou bezpochyby POTRAVINY a produkty úzce související.
Pomineme-li skutečnost, že v rámci
kdejakého obchůdku bylo možno vedle…
dejme tomu obrázků Císaře Pána, pastiček na myši, či čepovaného petroleje jen
tak, jako doplněk, prodávat třeba rohlíky
- skutečný obchod od počátku se zabývající především prodejem potravin vznikl
ve Stříbře koncem 19. století v přízemních prostorách nově vystavěného čp. 193
v dnešní Benešově ulici (obr. 1). Jak vidno - dobová reklama láká zákazníky především na nápoje (a ne zrovna ledajaké).
Záhy firma Klofat provozovala i sodovkárnu, jejíž nefunkční strojové zařízení
jsme ještě v padesátých létech jako kluci
obdivovali nahlížením do sklepních oken
čp. 779 (dnes Auto Moto Krejčí).
Poválečný osud podniku Klofat určilo rozhodnutí Místní správní komise
z 9. října 1945, které ustanovilo národním
správcem řečené firmy pana V. Syrového.
Takže když mne později matinka pověřila
nákupní misí, stručně pravila: „Doběhni
mi k Syrovému pro kvasnice za korunu!“
Pokud si pamatuji, pana Syrového posléze vystřídal pan Špíral, po něm pravděpodobně pan Josef Pauch, a možná
i další. V padesátých letech zařízení pro-
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dejních prostor zpočátku zachovávalo tradiční podobu kupeckých krámů (obr. 2).
Velké „šuplíky“ na sypké zboží (mouka,
cukr, hrách atd). Snad někdy v druhé polovině padesátých let došlo k zásadní modernizaci, a z obchodu se stalo cosi jako
poloviční samoobsluha (obr. 3, 4, 5). Prodejna potravin setrvala v těchto prostorách i po roce 1989.
Postoupíme-li ulicí Benešovou dále
k náměstí, zavzpomínají pamětníci

na mlékárnu, které kralovala dvojice
neskutečně hbitých prodavaček - paní
Bednářová a paní Juříková. Mléko bylo
v oněch dobách expedováno v konvích,
a posléze pomocí speciálních měrek rozléváno zákazníkům do přinesených nádob.
(I když tuším, že již tehdy bylo možno
koupit mléko v láhvi - skleněné, a tím pádem i vratné). Bohužel k této provozovně
se mi nepodařilo získat lepší fotografii
(obr. 6).

Jen o pár kroků dál nás svým vzhledem
překvapí přízemní objekt čp. 197, který
vznikl v roce 1968 na místě zbořeného
domu téhož čísla popisného. Jak z obrázku č. 7 (foto z 1.dubna 1983) vyplývá, byl
původní náplní tohoto obchodu prodej
zeleniny. Dokonce Tachovská Jiskra z prosince 1968 pod titulkem „Proč je to možné
zařídit jenom ve Stříbře“ referuje trošku
závistivě, přičemž v rámci mírného pokroku v mezích zákona i lehce popichuje
odkazem na poslední vylepšení obchodní sítě ve městě Stříbře. Vedle prodejny
zeleniny mělo být dle redaktora skrytého
pod značkou „rt“ dalším záviděníhodným
počinem i otevření nové prodejny chleba, pečiva a moučných specialit (v tomto
případě v bývalém agitačním středisku
vedle Osvětové besedy). O existenci, a
tím i lokalizaci agitačního střediska, mám
zcela jasno (viz dále). Bohužel na prodejnu chleba atd. si při nejlepší vůli v daném
místě nijak nevzpomínám.
Pro vysvětlení: Agitační středisko sídlívalo v malém krámku v čp. 191, v těsném
sousedství čp. 482. Ač po většinu roku nedávalo středisko o svojí existenci příliš vědět, obrazně řečeno „povstávalo z popela“
vždy před květnovými oslavami, případně
v předvolebních časech. Projevovalo se
to umytou výkladní skříní, jejíž interiér
zaplnila typizovaná nástěnková výzdoba
doplněná údernými a burcujícími hesly.
Na místě vývěsního štítu nad vchodem
pak byl většinou renovován nápis Agitační středisko. Pozn.: V poválečném seznamu
budov je u čp. 191 poznamenáno: „29. 1.
1954 přiděleno ONV do operativní správy“, poznámka tužkou navíc dodává „žádá

obr. 5

obr. 3
obr. 4
obr. 5

KSČ“. V dobách okresu Stříbro snad tedy
ve zmíněném čp. 191 sídliI OV KSČ, čemuž
by i napovídaly některé dobové snímky májových oslav.

Procházíme stále ulicí Benešovou (před
přejmenováním ulicí Československé lidové armády). V sortimentu potravin narazíme záhy na vyhlášený a životem pul-

obr. 6
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obr. 7

obr. 8

sující bufet známý mezi pamětníky pod
přízviskem „U Kropáčů“. Nedatovaný snímek č. 8 nám nabízí výkladní skříň, pravděpodobně upravenou pro soutěžní účely.
(V minulých dobách se poměrně často

k různým výročím či politickým událostem konaly soutěže o nejlepší výzdobu výkladních skříní.)
K samotnému bufetu mohu z vlastní
zkušenosti podotknout: rychlá a ochotná

obsluha, na tehdejší dobu poměrně široký výběr jídel buď ve variantě „zabalit s
sebou“, nebo s možností konzumovat na
místě. Samozřejmou součástí nabídky byly
i teplé či studené nápoje. K mání byla dokonce i jídla teplá (párky, sekaná, polévka
a nejspíš i další), prostě klasický „bufík“.
Dopolední zákaznictvo tvořili převážně
pracující odskočivší si na „svačinku“ - případně též svačinářky z různých podniků.
Takže - až do lehce odpoledních hodin stále plno.
Pro snímek č. 9 bychom si museli
v předválečných letech zajít k čp. 147
v tehdejší Chebské ulici. Vycházím totiž
z předpokladu, že již tehdy byla značka
Orion doprovázená čtyřcípou hvězdou
logem dodnes známého výrobce čokolád.
Zařadíme-li tuto neodolatelnou pochutinu mezi potraviny, setrváváme i v tomto
případě v námi vymezeném okruhu obchodní činnosti.
Dříve nežli uzavřeme korzo ulicí Benešovou, vraťme se k výše zmíněnému
„agitačnímu středisku vedle Osvětové
besedy“. Již po uzavření tohoto článečku
se totiž podařilo objevit, že nám celou záležitost může objasnit zvětšený výřez již
dříve použitého snímku. Na obrázku č. 10
totiž máme zachycen onen celkem opomíjený obchůdek sloužící po celá léta coby
agitační středisko (ačkoli v době pořízení
daného snímku již evidentně nesloužil
coby Tachovskou Jiskrou proklamovaná
prodejna chleba a pečiva). Někdy koncem
sedmdesátých let 20. stol. totiž mizí vnější
stopy jeho existence, neboť byl stavebně
včleněn do nově zadaptované prodejny
Bižuterie - Hračky - Sport.
František Samec, červenec 2021

obr. 9

obr. 10
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SPOLKOVÝ ŽIVOT
Den horníků v Československu
V období první světové války a za první republiky hornické slavnosti pozbývaly na lesku a postupně zcela zanikly.
Po znárodnění dolů po druhé světové válce
v souladu s tehdejšími politickými a zejména ekonomickými záměry byl vytvořen kult práce horníka jako předního
budovatele socialismu. 9. září 1949 byl poprvé slaven Den horníků k údajnému 700.
výročí vydání jihlavského horního práva
z roku 1249, kdy si jihlavští měšťané nechali za válečnou výpomoc v boji proti
Turkům od krále Václava I. potvrdit Listinu práv a svobod, jejíž podstatou bylo 16
článků o dobývání stříbrných rud, později
nazývaných jako Jihlavský horní řád. Tento svátek navázal na starobylé tradice, měl
upevňovat stavovské sebevědomí a úctu
k tomuto nebezpečnému povolání. Po listopadu 1989 byly na některých šachtách
v souvislosti s útlumem hornictví zářijové oslavy zrušeny. S otevřením Hornického muzea v Ostravě Petřkovicích v roce
1993 byla tato tradice opět obnovena.
Dnes se opět Den horníků, obvykle jako
součást městských oslav, slaví v Sokolově,
ve Zbůchu, v Kladně, v Ostravě, v Karviné a dokonce i v Praze. Oficiální Den
horníků byl ale v České republice zrušen. Když se podíváte do kalendáře, kdo
všechno dnes slaví „Den čehosi“, dokonce
evropský den a nedejbože světový den,
milá společnosti, měla bys se stydět, chlapům, kteří dřou, nejsi schopna jim ani
dopřát svátek, který jim bezpochyby pat-

ří. Vy, co si myslíte, že přeháním, jenom
si zkuste sfárat cca 500 m pod zem. Určitě
to některým z vás neudělá dobře na těle
a to po vás nechci, abyste tam pracovali
osm hodin. Bohužel v naší republice již
tuto možnost nemáte, ale můžete si zajet
za poznáním k sousedům do Německa
v rámci prohlídky solného nebo měděného dolu (např. Sondershausenu či Sanderhausenu).

Během svého působení v Geoindustrii
jsem zažil 14 Dnů horníků. Dva asi největší se vždy konaly v Praze. První v Paláci
J. F. na výstavišti v Holešovicích. Všechny
prostory celé budovy patřily zaměstnan-

cům n. p. Geoindustria, který měl, pokud si ještě vzpomínám, 10 závodů a cca
4 000 zaměstnanců. Sváželi nás autobusy
ze všech koutů republiky. Vím, že k tanci
a poslechu zpívali Karel Gott a Helena
Vondráčková. K tomuto večeru se váže
jedna příhoda. Ti, co nestihli odjezd autobusu, přijeli ráno do Stříbra taxíkem,
to nebylo tehdy nic levného jako dneska.
Druhý Den horníků Geoindustrie n. p. se
konal ve Sjezdovém paláci. Opět budova
v tento večer patřila jen zaměstnancům
hornictví a geologie. I k tomuto večeru
se váže jedna zajímavá příhoda. Stříbrští
přijeli pozdě, a hlavní jídlo bylo snědeno.
Někteří měli velký hlad, a proto vyslali
zvědy na obhlídku. Za chvíli se vrátili, že
objevili salónek, který je připravený asi
pro nás. Co vám budu vyprávět, dotyčný
rautík byl připraven pro našeho podnikového ředitele, pana Černého a jeho hosty.
Ještě dlouho se vzpomínalo na Stříbrské,
jak stihli spořádat šéfovi jeho rautík. Když
se večer sešel s ránem, nastal čas odjezdu.
Najednou se na stolech objevilo tolik jídla,
že ho nikdo do sebe nemohl nasoukat. Našli se mezi námi i tací, kteří nelenili a nacpali tašky, vším, co šlo naložit, až k prasknutí. Během jízdy autobusem se najednou
z těchto tašek nenechavců začala linout
neodolatelná vůně. Jeden z nás, který to
již nemohl vydržet, šel podle čichu, až
dotyčné tašky objevil. Než se dojelo do
Stříbra, bylo všechno snědeno. Kdybyste
viděli obličeje těch, kterým jsme to snědli,

13

cha, cha … dodnes jsou někteří ještě mezi
námi. Obvyklé Dny horníků se ve Stříbře
konaly v kulturním domě. Nejdříve byla
schůze, předávání vyznamenání, obálky
s věrnostním přídavkem a jiné záležitosti,
manželky a milenky přicházívaly později.
To samozřejmě již někteří nevěděli o světě. Vzpomenu si asi na tři příhody. Jednou

se stalo, že v 19,00 hod již nebyl alkohol.
Hostinský neodhadl množství objednaného alkoholu. Podruhé nám uvařili k jídlu
guláš a on zkysnul. Jeden nám velmi známý kamarád, doktor Jarda, se tak zpil, že
při tanci s manželkou hlavního inženýra
mu ujely nohy a oba se váleli po parketu,
ta ostuda. A poslední vzpomínka je, když

se nám František K., revírník, tak zpil, že
jezdil po sále na starém kole tak dlouho, až
projel těmi velkými skleněnými výplněmi.
Představte si, že se mu nestalo vůbec nic.
Dost pomluv a klepů. Jdeme na další novou kapitolu.
Karel Neuberger

Burger párty
V sobotu 12. června se rozhodla firma
Dobroty Turek uspořádat spolu s Hornickým spolkem a Přáteli stříbrského lehkého opevnění v prostoru u Červené lávky
Burger párty. Počasí nám od rána přálo,
hezky bylo po celý den. První návštěvníci přicházeli kolem 10,30 hod. Burgery
se začaly připravovat a fronta návštěvníků se začala pěkně prodlužovat. Vláček v
hornickém skanzenu se po celý den nezastavil. Rovněž o prohlídku štoly sv. Prokopa byl zájem. Nedaleko nás parta chlapů
zabývající se tématem vojenství, otevřela
kompletně vybavený vojenský bunkr postavený v letech 1936-37. Také MKS zde
mělo svůj stoleček s propagačními materiály. Členové hornického spolku byli
s celým sobotním dnem spokojeni.
Zdař Bůh

Karel Neuberger

Kučeřík zahájil MMČR třetím místem z Horažďovic
Úspěšně začal MMČR juniorů v motokrosu stříbrský talent Dominik Kučeřík
(KTM, st. č. 537). Seriálový „otvírák“ obstaraly v neděli 6. června 2021 západočes-
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ké Horažďovice. Stříbro zde mělo zastoupení ještě v nejmenší kubatuře do 50 ccm,
kde se blýskl velmi dobrým 9. místem David Hroch (KTM, st. č. 12).

Na „Domču“ čeká už třetí sezóna
v sedle terénního motocyklu o objemu
85 ccm. V této kubatuře tak bude patřit
mezi favority. V loňském juniorském šam-

pionátu to dotáhl na konečné 5. místo, v letošním roce si troufá
útočit na medailový výsledek.
Vladimír Kučeřík, otec, sponzor a mechanik v jedné osobě,
sděluje novinky: „Dominik bude závodit za špičkový český tým
Orion Racing KTM. Z toho máme velkou radost. Jezdí za ně Petr
Bartoš a také Jonáš Nedvěd, který je teď pro Domču parťákem
a trenérem. Manažerem Orionu je slavný Petr Kovář, který v 80.
letech patřil do světové špičky. Je to pro nás čest a závazek, abychom takovému týmu neudělali ostudu!“
Výsledky MMČR juniorů v motokrosu, Horažďovice, 6. 6. 2021:
50 ccm: 1. Nohavica - 50 b, 2. Janči (SVK), 3. Fíla - oba 42 b,
... 9. Hroch - 23 b
85 ccm: 1. Marek - 50 b, 2. Závrský - 44 b, 3. Kučeřík - 40 b

Foto: Jana Terešáková,
archiv D. Kučeříka

Text: Miroslav Šimek
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Z NAŠICH ŠKOL A ŠKOLIČEK
Pasování prvňáků z Mánesky na čtenáře
Každý rok pořádá Městská knihovna Stříbro pro prvňáky „PASOVÁNÍ NA
ČTENÁŘE“. Tato akce je příjemným zakončením prvního školního roku dětí.
Také letošní prvňáčci se na akci moc těšili. Při příchodu do knihovny se nejdřív
seznámili s pravidly chování v knihovně
a prohlédli si ji. Poté každý z nich přečetl
krátkou hádanku, poklekl před královnu,
která ho pasovala na čtenáře. Jako odměnu si děti odnášely knížku a poukázku
na roční předplatné do knihovny. Celé
dopoledne je provázel programem Muf.
Děti si pasování moc užily. Tímto děkujeme městské knihovně za moc hezky
připravený program.
tř. učitelky 1. tříd ZŠ Mánesova Stříbro

Pohádková stezka DDM Stříbro
První červnový den byla zahájena stezka v údolí Úhlavky, U Viaduktu
ve Stříbře, která se nesla celá v duchu
pohádkových postav. Stezka byla dlouhá
4 km. Účastníci se prošli nádherným malebným údolím a na procházce se setkávali s různými úkoly. Na stezce na zájemce čekalo 9 úkolů. Někdy se pouze přemýšlelo, někdy tvořilo, někdy budovalo
a někdy se sportovalo. Zájem o stezku byl
opravdu veliký a návštěvníků bylo mno-

16

ho. Díky splněným úkolům vyrostlo v lese
„městečko pro skřítky“, kdy úkolem bylo
postavit domeček pro skřítka z jehličí, mechu, dřeva a listů. Jedna část lesa vypadá
opravdu jako šmoulí vesnice. Velice se povedl poslední závěrečný úkol, kdy žabák
učil děti, jak se staví mohyla z kamenů.
Na konci stezky tedy můžete vidět překrásný kousek přírody vyzdobený přírodními krásami.
Všem účastníkům děkujeme za reakce,

fotografie a nadšení. Veškeré fotografie
od vás budeme sdílet na www.ddm-stribro.cz a na facebooku DDM Stříbro.
Již nyní pro vás chystáme další stezku
na stejném místě s tématem ,,LÉTO“.
Stezka bude otevřena od 1. 7. 2021. Bližší
informace naleznete na webu DDM Stříbro.
Jitka Zaoralová
DDM Stříbro

ZUŠ už zase jede
O tom, že žáci ZUŠ Stříbro v době on-line výuky nezaháleli a nesložili ruce
do klína, nás přesvědčili svými úspěchy.
V květnu 2021 se Ondřej Tolar přihlásil na pěveckou soutěž Brdský kos, která
se koná vždy poslední sobotu v květnu.
Původní záměr pořadatelů byl uspořádat
tentokrát tuto již tradiční soutěž (letos
proběhl 21. ročník) on-line. Ale vzhledem
ke zlepšení situace se nakonec soutěž konala prezenčně, v hezkém sále v Mníšku
pod Brdy, v sobotu 22. května 2021. Za dodržení všech epidemiologických předpisů
se sešlo přes třicet soutěžících, kteří byli
rozděleni podle věku do pěti kategorií. A
bylo vidět, že všem je osobní setkání velmi milé a bez zpěvu si svůj život neumějí
ani představit. Porota, v čele s herečkou
a zpěvačku Zorou Jandovou, jistě oceňovala neskutečné výkony všech zúčastněných, atmosféra byla skvělá. Ondřej patřil ve své kategorii k nejmladším, přesto
porotu svým pěveckým výkonem oslovil
a získal nádherné třetí místo.
Další víkend, 28.-30. května 2021 jsme
přáli hodně štěstí dětem z literárně-dra-

matického oboru. Odjely totiž do Dobřan,
aby v Káčku, na regionální přehlídce dětských divadelních, recitačních a loutkářských kolektivů, předvedly, co umí soubor
„Prasátka v županu“. Tak mě napadá, jde
vůbec nacvičovat divadlo on-line? No asi
jde, protože soubor porotu natolik zaujal,
že mu udělila Čestné uznání za audiovizuální dílo s inscenací DIVOC-21.
A do třetice! Když jsem ve středu,
2. června 2021, konečně (po dlouhé kovidové pauze) seděla v hledišti Nové scény
v Plzni a nemohla se dočkat začátku představení emotivního muzikálového hitu
Billy Elliot, běželo mi hlavou, jak dlouhou
cestu má za sebou Ondřej Tolar od konkurzu na hlavní roli Billyho. Že konkurzem prošel a roli dostal, byl skvělý úspěch,
ale byl to jen začátek více než roční přípravy. Tanec, balet, step, zpěv, korepetice, herectví, jevištní řeč - na všem Ondřej denně
tvrdě pracoval a za velké podpory své rodiny, základní školy i Základní umělecké
školy Stříbro, pracuje stále, ať je školní rok
nebo prázdniny. V tomto svém prvním
velkém představení podal excelentní výkon před plným divadlem, navíc po boku

skvělých herců - Ivany Chýlkové, Martina
Stránského … A publikum skvělé výkony
hojně odměňovalo bouřlivým potleskem
a závěrečným „standing ovation“, a také
záplavou květin a dárečků.
Přínosný pro umělecký růst Ondřeje
i pro ZUŠ Stříbro je jeho nejnovější
úspěch - byl vybrán do stipendijní Akademie MenArt 2021/2022, která je projektem Nadačního fondu Magdaleny Kožené. Ondřej dostal jedinečnou příležitost
vzdělávat se v oboru muzikálový zpěv ve
skupině vynikající šansonové a muzikálové zpěvačky Radky Fišarové.
V sobotu 12. června získala Zuzana Petrláková v celostátním kole pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek v Karlových
Varech skvělé Čestné uznání. Zuzana je ze
třídy Kristýny Radačovské.
Jako učitelka ZUŠ Stříbro mám skvělý
pocit, když můžu našim žákům říct: Jsme
na vás hrdí, děkujeme vám za vzornou
reprezentaci ZUŠ Stříbro a přejeme vám,
aby umělecká práce vám byla druhým
chlebem a přinášela vám radost a uspokojení.
Mgr. Hana Bezděková
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA STŘÍBRO
Vážení rodiče,
i ve vašem dítěti je umělecký talent. Umožněte mu ho objevit a rozvíjet.
Proč přihlásit vaše dítě do stříbrské ZUŠky?
Naučí se hrát na nástroj, naučí se zpívat.
Nemusí jen hudbu poslouchat, ale může ji interpretovat.
Naučí se kreslit, malovat, ale i modelovat.
Naučí se hrát divadlo, recitovat a vytvářet divadelní představení.
Bude umět něco navíc, co předvede svým rodičům, kamarádům, ale i ostatním lidem.
Něco, co mu bude přinášet radost.

ZUŠ Stříbro poskytuje základy vzdělání v hudebním, výtvarném
a literárně dramatickém oboru.

Ve škole se vyučuje v přípravném a základním studiu. Přípravné studium je pro žáky od 5 let.
I. stupeň základního studia je pro žáky od 7 let. II. stupeň základního studia je pro žáky od 14 let.

HUDEBNÍ OBOR

V hudebním oboru se vyučuje hře na klavír, elektronické klávesové nástroje, housle, zobcovou
a příčnou flétnu, klarinet a saxofon, trubku, trombon, baskřídlovku, tubu, kytaru, baskytaru, bicí
nástroje, sólovému a sborovému zpěvu.

VÝTVARNÝ OBOR

Výtvarný obor učí žáky poznávat všemožné výtvarné techniky, klasické, moderní i experimentální.
Jde především o plošnou a prostorovou tvorbu, akční umění a výtvarnou kulturu současnou
i minulou.
Žáci se učí se vidět krásu kolem sebe, učí se tvořivému přístupu a výtvarnému myšlení. Rozvíjejí
svoji osobitost, fantazii, poznávají vztahy mezi jednotlivými obory umění. Není to tedy pouze
učení, ale je to smysluplná náplň volného času pomáhající rozvoji osobnosti.
Vzhledem ke skupinové výuce se mladí lidé navzájem poznávají, obohacují se a uzavírají hodnotná
přátelství a to nejen ze školy, ale také ze soutěží, výstav a společných výletů i mezinárodních
projektů.
Na školu jsou přijímáni žáci věku 5 – 18 let. Výuka je jedenkrát v týdnu ve spojené tříhodinovce.
Zařazení žáka do konkrétní skupiny a vhodný den je stanoveno dohodou při zápisu pro každý
školní rok.

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

V literárně dramatickém oboru si vaše děti hravým způsobem rozvíjejí tvořivé schopnosti. Kromě
přínosu k jejich osobnostnímu i sociálnímu rozvoji získají také základní divadelní dovednosti
a vyzkoušejí si tvorbu divadelního představení.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Přihlášku najdete na www.zusstribro.cz v dokumentech.
Informace na č. 776 323 971, 374 622 400, email zus.stribro@seznam.cz.
Přijetí vybraných žáků je závislé na kapacitě jednotlivých předmětů a oborů.

PŘIHLÁSIT SE MŮŽETE UŽ O PRÁZDNINÁCH
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
STŘÍBRO
pod záštitou
starosty města Stříbra Martina ZÁHOŘE
pořádá

v neděli 11. července 2021
v 15.00
před muzeem

52. PROMENÁDNÍ
KONCERT
vystoupí

AMÁTOVKA

s kapelníkem Josefem Konstantinovičem
v případě nepříznivého počasí bude koncert v muzeu
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AKCE A KULTURA VE STŘÍBŘE
pokračování ze str. 1
Na 4 desítky lidí se nechaly v neděli 13. června zlákat vycházkou za prvorepublikovým opevněním v okolí Stříbra. Trasa vedla od hotelu U Branky k hornickému skanzenu a dále podél řeky
Mže. Návštěvníci se podívali dovnitř tzv. řopíku, dozvěděli se
spoustu zajímavých informací o tom, proč a jak se linie opevnění
budovala, jak se v bunkrech žilo nebo jaký měly objekty osud po
válce. Celou akcí provázel místní nadšenec Miroslav Löbl Suchel.
Šlo o první tematickou procházku, kterou připravilo Městské
kulturní středisko ve Stříbře. Na dalších intenzivně pracujeme.
David Blažek
ředitel MKS ve Stříbře

Letní kino promítá opět v muzeu
V Rajském dvoře stříbrského muzea můžete opět vidět filmy
pod širým nebem. Promítání letního kina, které pro vás už tradičně připravilo MKS ve Stříbře společně s Městským muzeem
ve Stříbře začne 3. července ve 22 hodin kultovním českým snímkem Samotáři. Od jeho natočení v loňském roce uplynulo už 20
let(!). V letošním roce jsme dali prostor i našim nejmladším divákům. Právě pro ně je v sobotu 10. července na programu film
Princezna zakletá v čase. I zde je začátek ve 22 hodin. V srpnu
se můžete těšit ještě na dva filmové večery. Nejprve uvedeme
7. srpna ve 21:30 hodin oskarový snímek Chlast, a celý program
letního kina uzavře 28. srpna nový český film Bábovky. Ten začíná už v 21 hodin. Vstupné na každou projekci je 100 Kč.
David Blažek
ředitel MKS ve Stříbře
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Knihovnice doporučují
Zrušený rok - Deník 2020 - Michal Viewegh
Michal Viewegh po několika letech opět přichází s nejosobnějším a nejotevřenějším žánrem - s deníkem. Rok 2020 byl pro valnou část obyvatel této planety zřejmě tím nejpodivnějším, a bohužel
mnohdy i tím nejbolestivějším obdobím, jaké kdy zažili. Rokem, na který bychom možná všichni
rádi zapomněli, a přesto toho tolik změnil a snad nás i něco naučil. Podívejte se na rok 2020 očima
nejpopulárnějšího porevolučního spisovatele. Tři sta šedesát pět dní v životě Michala Viewegha, tři
sta šedesát pět dní v životě české společnosti.

Drzá líná neschopná - Tereza Límanová
Tereza by ráda byla nejen vzornou dcerou, ale také dokonalou milenkou, a nakonec i bezchybnou
manželkou a matkou. Prostě tak, jak si to její nejbližší okolí představuje. Ale už od dětství tuší, že
jí to dá pořádně zabrat. Zvlášť když radši leze po stromech, sukním se vyhýbá obloukem, nohy se
jí nevejdou do lodiček a žádný z chlapů, co se kolem ní točí, se nikdy nevyrovná Ludvíku Vaculíkovi. A ona se vážně snaží - peče, bojuje s pletacími jehlicemi, zkouší rtěnku či sukni, občas i boty
na podpatcích. A pořád to nestačí. Hlasy žen jejího rodu nedají se svými nároky pokoj a dál jí sedí
za krkem. Řešení přichází nečekaně - porodí syny - a dosud tak pevná pouta babiček, matek a jejich
dcer se začínají trhat. Ve vtipné, svižné, autobiograficky laděné próze Terezy Límanové se najde nejen
každá nedokonalá dcera, milenka, manželka nebo matka. Drzá líná neschopná je opatřena autorskými ilustracemi a fotografiemi z autorčina archivu.

Trujkunt - Petr Sagarius
Na Jablunkovsku a Třinecku se mluví česko-polským nářečím, region je silně religiózní, mladí muži
tu za druhé světové války rukovali do Wehrmachtu, stoleté jizvy po rozdělení Těšínska ještě nejsou zaceleny. Srdcem regionu jsou Třinecké železárny zvané Werk. Specifika nejvýchodnější oblasti
České republiky se promítla do mentality zdejších obyvatel. Svérázný major ostravské kriminálky,
Roman Saran, řeší vraždy, které doprovázejí neobvyklé okolnosti, osobité jako je region sám. Detektivní trilogie nazvaná „Trujkunt“ podle nejvýchodnějšího koutu naší republiky, který se nachází
na trojmezí Česka, Polska a Slovenska, obsahuje novely Dwur, Kruhy a Čtverka. Příběhy na sebe
dějově navazují. Autor čerpá mimo jiné z vlastních prožitků, zkušeností i znalosti Jablunkovska
a Třinecka. Co se samotných trestných činů týče, jde o fabulaci. Vzhledem k tomu, že se příběhy
odehrávají v reálném prostředí, kde autor vyrůstal, pracoval a žije, je většina postav smyšlená. Některé hovoří těšínským nářečím, kterému se říká „po naszymu“. Vzhledem k tomu, že neexistuje jeho
oficiální transkripce, je zapsáno foneticky. Výslovnost má blízko k polštině, proto autor používá třeba
„ł“, nikoliv „l“ nebo měkké „ś“ místo „š“. Věty a slova nepřekládá. Těšínský dialekt patří mezi slezská,
respektive česká nářečí.

Černobylské dívky - Anne Blankman
Na jaře roku 1986 se spolužačky Valentina Kaplanová a Oksana Savčenková probudí a obloha nad
jejich hlavami je zářivě, vztekle rudá. Reaktor v jaderné elektrárně, kde pracují oba jejich otcové Černobylu - explodoval. A než se stihnou vzpamatovat, obě dívky, které se nikdy neměly rády, se
ocitnou ve vlaku mířícím do Leningradu, kde mají bydlet u Valentininy babičky Rity Grigorjevny, se
kterou se rodina už dlouho nestýká.
V roce 1941 musí Rifka utéct z Kyjeva dřív, než tam dorazí Němci. Její cesta je obtížná a plná nebezpečí na každém kroku, protože jak Němci, tak Rusové ji zatracují kvůli její židovské krvi.
Dívky v roce 1986 i 1941 musí zjistit, komu mohou věřit a jak si uchovat naději uprostřed tragédie
a nebezpečí. Podaří se jim to?
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U DPS je nová knihobudka
Už druhou knihobudku instalovalo Městské kulturní středisko ve Stříbře
společně s místní knihovnou. Tentokrát
je umístěna v altánu u Domu s pečovatelskou službou ve Stříbře. V jednoduchém
dřevěném regálu, který nabarvily a vymalovaly stříbrské knihovnice najdou čtenáři
knihy nejrůznějších žánrů a náročnosti.
Nechybí detektivky, červená knihovna, ale
i klasické romány. A jak to funguje? Kdo
má chuť si některou z knih přečíst, jednoduše si ji půjčí a pak ji vrátí zpět, nebo si
ji nechá a dá za ni zase jiný titul. Věříme,
že tím oslovíme nové čtenáře nebo dáme
příležitost si přečíst knihu těm, kteří běžně do knihovny nezavítají.
David Blažek
ředitel MKS ve Stříbře

placená inzerce
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Moderní byt 3+1 s lodžií, Bor

Byt 1+1, Stříbro, Plzeňská ul.

2.650.000,- Kč (Rezervováno)

1.450.000,- Kč (Rezervováno)

Byt 2+kk, Plzeň, Hodonínská ul.

Byt 2+1 s lodžií, Bor u Tachova

3.050.000,- Kč (Rezervováno)

2.300.000,- Kč (Rezervováno)

Vážení čtenáři, jak je vidět z našich zakázek, realitní trh je v této době velmi dynamický. Uzávěrka Stříbrského
zpravodaje je v půlce předcházejícího měsíce, a tak se nám často stává, že je nová nabídka nemovitosti
rezervovaná dřív, než Zpravodaj vyjde.
Využijte tedy v případě zájmu naše kontakty nebo facebook Hana Kubincová - realitní makléřka a webovou
stránku www.realitykubincova.cz, kde je nabídka aktualizovaná.
Na našem webu www.realitykubincova.cz najdete také výčet námi poskytovaných služeb a recenze od
mnoha našich klientů- většina z nich je ze Stříbra a okolí, většinou samozřejmě zprostředkováváme prodej
nemovitostí v lokalitě, kterou dobře známé. Náš pracovní region však není nijak omezen.
Aktuálně sháníme pro své klienty :
- byty všech velikostí ve Stříbře, Boru, Kladrubech,Stodě, Plzni
- rodinné domy v okresech Tachov, Domažlice a všech plzeňských okresech
- chaty - nejlépe poblíž řeky, potoka, rybníka
Rozhodujete-li se, že prodáte svoji nemovitost a nevíte, jak na to, přijďte se informovat!

Více informací na 724 249 276 a www.realitykubincova.cz nebo na
pobočce Dostojevského 189, Stříbro
placená inzerce
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CANPACK Czech s.r.o. je společensky odpovědná firma
CANPACK Czech s.r.o ve Stříbře se řadí mezi společensky odpovědné firmy, které
dobrovolně začleňují ekonomická, sociální i ekologická hlediska do každodenního
běžného života společnosti. Být společensky odpovědnou firmou je v zájmu každého podniku. Odpovědným chováním podporujeme loajalitu našich zaměstnanců
a zároveň produktivitu práce.
V měsíci květnu letošního roku společnost CANPACK Czech s.r.o. vyhlásila ve svém závodě dvě výzvy, a to jednu sportovní a druhou kreativní.
Cílem první výzvy s názvem „Do práce na kole“
bylo začlenit do života pravidelný aktivní pohyb
a změnit dopravní návyky nejen cestou do práce.
Celostátní výzva motivovala k cestování na kole,
koloběžce, pěšky či poklusem. Za naši společnost se zúčastnilo celkem 10 zaměstnanců, kteří
najezdili celkem přes 700 km. Výhercem za skupinu CP se stala paní Žaneta Hrdličková, jež jako
odměnu získala poukázku do Decathlonu v hodnotě 1000 Kč.
Druhá květnová kreativní výzva s názvem „Vaše nejoblíbenější výletní místo“ měla za cíl zapojit zaměstnance CANPACK Stříbro a jejich
děti i případně rodinné příslušníky k vytvoření společného průvodce nejoblíbenějších míst v okolí, a inspirovat tak další zaměstnance
k jejich návštěvě. Během května se sešlo několik krásných obrázků
od našich místních zaměstnanců a poslední příspěvek k nám doletěl
dokonce až z Filipín.
Další letošní výzvy se již připravují, připojte se k nám!
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www.rsf-elektronik.cz

STAŇTE SE PROFESIONÁLY VE SVÉM OBORU!

Společnost RSF Elektronik hledá pro posílení svého týmu ve Stříbře zaměstnance na tyto pozice:

DĚLNÍK(CE) V ELEKTROTECHNICE
SEŘIZOVAČ(KA) VÝROBNÍ LINKY
TECHNIK VSTUPNÍ KONTROLY
OBSLUHA STŘÍHACÍCH STROJŮ
OBSLUHA CNC OBRÁBĚCÍHO CENTRA

1 SMĚNA
1 SMĚNA
1 SMĚNA
3 SMĚNY
3 SMĚNY

CO VÁM ZA TO NABÍDNEME?

Už Vás nebaví stát 3 směny u pásu, pojďte se k nám posadit na ranní směnu.
Každoročně zhodnocujeme mzdy a vyplácíme bonus na dovolenou a Vánoce.
Každý měsíc obdržíte prémie + odměnu za pravidelnou docházku.
V případě přesčasů získáte nadstandardní příplatky.
Za doporučení zaměstnance Vás odměníme až 10.000 Kč.
Dáme Vám náborový příspěvek 10.000 Kč.
Po zapracování dostanete týden dovolené navíc.
Podporujeme Vaše vzdělávání absolvováním odborných školení.
Poskytneme Vám dotované závodní stravování.
Budete pracovat v nejmodernějším výrobním a logistickém centru pyšnícím se čistým pracovním prostředím.
Budete mít práci ve stabilní společnosti vyrábějící mimo jiné výrobky zachraňující životy ve zdravotnictví a výrobky, které pomáhají
chránit životní prostředí.
Máte možnost přicházet se zlepšovacími návrhy a získat za ně odměnu.
Záleží nám na Vašem zdraví, a proto v zimním období dostanete 3x týdně dávku vitamínů v podobě ovoce.
Máme pro Vás připraven bohatý zaměstnanecký program u smluvních partnerů, loajality bonus a spoustu dalších drobných
benefitů.
Pokud dojíždíte, budete mít nárok na příspěvek na dopravu nebo možnost využít naši autobusovou dopravu z Bezdružic, Dobřan,
Heřmanovy Hutě, Holýšova, Horšovského Týna, Chlumčan, Chotěšova, Kladrub, Konstantinových Lázní, Líní, Nýřan, Plané, Plzně,
Přeštic, Staňkova, Stodu, Sulislavi, Sytna, Tlučné, Vejprnic, Zbůchu a dalších.

Pokud Vás naše nabídka zaujala, neváhejte a zašlete nám svůj životopis na adresu personalni@rsf-elektronik.cz nebo reagujte
přímo na našich webových stránkách www.rsf-elektronik.cz v sekci Kariéra.
Společnost RSF Elektronik spol. s r. o. je součástí koncernu HEIDENHAIN. Celosvětově zaměstnává
HEIDENHAIN cca 13.000 zaměstnanců ve více než 60 pobočkách.
Společnost RSF Elektronik ve Stříbře je špičkou ve svém oboru. Zabývá se z 90 % výrobou kabelových
systémů, ve které čerpá z více jak 25 let zkušeností, a z 10 % přesným obráběním na CNC obráběcích
strojích (soustruzích a frézách), kde dosahuje přesností na tisíciny milimetrů.

placená inzerce

RSF Elektronik spol. s r.o.

Forstova 1670
349 01 Stříbro
Česká republika
www.rsf-elektronik.cz
personalni@rsf-elektronik.cz
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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

Panelový byt 3+1+L Stříbro, Májová

Byt 3+1+L s garáží Lestkov

Cihlový byt 2+1 Stříbro, Kostelní

Rekr. objekt Pavlovice, okr.TC Rekr. chata Trnová, okr. PS

Cena: 1.590.000,- Kč Cena: 1.980.000,- Kč

RD Stříbro, Třešňová ul.

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

1+1 Stříbro, Palackého ul.

Kom. objekt s byty Ostrov

Cena: 1.790.000,- Kč

Cena: 8.990.000,- Kč

RD Horní Kozolupy

RD Stříbro, Komenského ul.

Cena: 3.250.000,- Kč Cena: 1.390.000,- Kč Cena: 1.980.000,- Kč Cena: 5.900.000,- 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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SOUHRN AKCÍ NA ČERVENEC 2021
3. 7.

22.00 - LETNÍ KINO - film SAMOTÁŘI 			

RAJSKÝ DVŮR MUZEA

10. 7.

22.00 - LETNÍ KINO - film PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE

RAJSKÝ DVŮR MUZEA

11. 7.

15.00 - 52. PROMENÁDNÍ KONCERT - hraje AMÁTOVKA		

MUZEJNÍ NÁMĚSTÍ		

24. 7. - 31. 7. 2021
24. 7.
24.7.
		
		
		
		
31. 7.
Probíhá
17. 7.

STŘÍBŘENÍ – multižánrový festival ve Stříbře

Zahájení výstavy VODA & CIVILIZACE - Masarykovo náměstí, výstava přístupná 24 hodin denně
od 17.00 hod. - Tematické přednášky pro veřejnost navazující k zahájené výstavě:
Vodní stres v Česku a jak ho chceme řešit, přednáší Prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc.,
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
Hodnota vody, přednáší RNDr. Petr Kubala, Csc., předseda Svazu vodního hospodářství ČR
a generální ředitel Povodí Vltavy, státní podnik
od 18.00 hod. - SLAM POETRY + ŽIVÁ HUDBA - Muzejní náměstí
po celou dobu prázdnin výstava fotografií U Poledníku

9.00 - BLEŠÍ TRH				

Probíhá		
		

		

Výstava VZORNÁ HOSPODYŇKA 			
aneb z domácnosti našich prababiček

BÝVALÁ HASIČÁRNA NA NÁMĚSTÍ
MĚSTSKÉ MUZEUM

Připravujeme:
7. 8.

LETNÍ KINO - film CHLAST

28. 8.

LETNÍ KINO - film BÁBOVKY

11. 9.

OPOŽDĚNÉ SLAVNOSTI (mimo jiné koncert Marty Jandové)

16. 9.

IVO ŠMOLDAS - KINO SLAVIA

Uzávěrka dalšího čísla je 15. 7. 2021
Příspěvky zasílejte na zpravodaj.stribro@seznam.cz
Omlouváme se těm, jejichž příspěvky se už do zpravodaje nevešly, není možné všechny zařadit.

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