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Finále dvou motokrosových přeborů ve Stříbře ovládli domácí jezdci
Krásné počasí a nabídka kvalitní
motokrosové show přilákaly v sobotu
16. října 2021 na dva tisíce přihlížejících.
Na poměry nejen regionálních závodů

jde o výborný počet. Místní fanoušci
prostě motokros milují a ikonický svatopetrský amfiteátr navíc dokáže přitáhnout
publikum i ze vzdálenějších míst. Divá-

ctvo muselo také tentokrát odcházet spokojeno, protože zkušený tým AMK Stříbro
pod vedením Miroslava Vraného jim připravil hezké zážitky.
pokračování na str. 9
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MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
mám již tradiční možnost Vás oslovit
a sdělit Vám vybrané informace z dění
města Stříbra.
Máme za sebou volby do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR. Výsledky jsou
takové, jaké si občané ČR přáli. Je třeba je
plně respektovat, protože se jedná o většinovou vůli. Někteří jsou spokojenější, někteří méně, ale to tak bývá. Je třeba zapomenout na předvolební sváry a rétoriku.
My tady budeme žít spolu i nadále.
Z mého pohledu je asi pro Vás nejdůležitější a asi i nejzajímavější informace,
že na posledním, již živě přenášeném zasedání Zastupitelstva města Stříbra, byl
schválen nesouhlas se změnou Územního
plánu obce Kostelec, který by zvyšoval
procentuální zastavěnost v ostrovské zóně
ze 40 na 60%. Kdyby tato změna prošla,
mohlo by tam vzniknout o cca 1/3 více
hal, a zároveň dalších pracovních míst,
která, jak jsem nyní přesvědčen, zde nepotřebujeme. Ve Stříbře je již „přezaměstnáno“, čili poptávka po pracovní síle je mnohonásobně vyšší, nežli nabídka. Osobně
nechci další agenturní zaměstnance, další
ubytovny a další problémy s tím spojené,
protože město Stříbro je přirozeným spádovým centrem pro tuto výrobní zónu.
V době, kdy vznikala, byla podpora na místě, zvláště když zde byla nezaměstnanost
ve výši cca 23 %. Nyní je načase i regulace.
Vyzval jsem na zasedání zastupitelstva
Plzeňského kraje k regulačním krokům
i paní hejtmanku. Nedílnou součástí dalších opatření, která by zde mohla přinést
kýženou regulaci, je zavedení přechodného pobytu, který dlouhodobě požaduje-
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Nový domov pro seniory

me. Tento institut by nám přinesl několik
výhod. Věděli bychom, kdo ve městě bydlí
a v jakém počtu, mohli bychom vybírat
poplatky za pobyt, a zejména za odpady
v odpovídající výši - nemuseli bychom za
tyto občany jako město doplácet z našeho
rozpočtu cca 2,5 mil. Kč, když tuto zátěž
nejsme ochotni přenést na naše spoluobčany. Došlo by též k regulaci obchodu
s bydlením a výběru daní. Měli bychom
přehled, který potřebujeme i z hlediska
možných pandemií. Tyto záležitosti by se
promítly i v regulaci parkování apod. Bohužel, zatím jsme nebyli úspěšní. Pokusím
se nyní oslovit Svaz měst a obcí, jestli nás
v tomto podpoří. Víme, že pan premiér
v této oblasti kroky činil, bohužel vše zůstalo na Ministerstvu vnitra ČR, které
v tom, podle mého názoru, nic neudělalo. Budeme tedy v tomto boji pokračovat
dále.
Další důležitá informace, zejména pro
obyvatele v lokalitě směrem na Těchlovice, je, že bývalá výpočetní stanice, je
nyní v rukou investora, který již má plány
na výstavbu domu pro seniory s odpovídající péčí. Tento projekt byl městu
představen a proběhla již první jednání
se sociálním odborem Plzeňského kraje,
kde se řešila budoucí finanční podpora tomuto projektu. Věříme, že tak zmizí obavy
ze vzniku ubytovacího zařízení. Město
tento projekt podporuje. Dovolím si zatím
zveřejnit jednu vizualizaci (více na straně 4). V budoucnu budete informováni
podrobněji.
Město dokončilo další zakázku, a tou
je revitalizace ZUŠ a jejího nádvoří. Jedná
se o zakázku v ceně cca 6,5 mil Kč, která

prošla mnohými peripetiemi, včetně krachu původní provádějící firmy, následné
nové veřejné soutěže nebo objevení sklepení pod dvorní plochou. Nyní dochází k opravám vad a nedodělků, které ale
nebrání užívání. Po celkovém dokončení a osazení kamerového systému, bude
tento projekt představen a zpřístupněn
široké veřejnosti. Jenom na okraj provedu rekapitulaci dalších stavebních prací,
které se nyní provádějí. Jedná se o opravu polikliniky, půdní vestavbu v DDM,
dokončení zahradnických prací v parku,
opravu schodiště z ul. Jiřího z Poděbrad
do ul. Plzeňská, opravu vrat radnice.
Oprava kůru a schodiště v kostele Nanebevzetí Panny Marie a další. Příště budete informováni podrobněji. Poslední
zmiňovanou akci měla možnost spatřit
i vzácná návštěva města, kterou nebyl
nikdo jiný, nežli biskup Tomáš Holub,
společně s místním farářem Miroslavem
Martišem a radními města. Na krátké
a milé odpolední návštěvě jsme si domlu-

Revitalizace ZUŠ a jejího nádvoří
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vili možnost konání dalších společenských akcí, které mohou prospět komunitě
ve Stříbře, ať už se jedná o věřící, či nevěřící. Byli jsme se též podívat v kostele
Sv. Petra a na terénu. Zde jsme jednali
o možné směně pozemků, které potřebují
naši motokrosoví závodníci pro svou činnost.
28. 9. se konal tradiční Svatováclavskej
vejšlap, který tentokrát končil v Kladrubech. Jedná se o akci, kterou pořádají město Stříbro, město Kladruby a obce Kostelec a Hněvnice. Tato milá akce si již našla
své příznivce. Doufám, že v příštím roce
osloví i další.
1. 10. proběhly významné oslavy 150.
výročí gymnaziálního vzdělávání ve Stříbře, 75. výročí českého gymnázia a 25.
výročí otevření Gymnázia ve Stříbře.
Konaly se v budově gymnázia za účasti
nejen stávajícího učitelského sboru, ale
i osob spjatých s historií. Za kraj se zúčastnila hejtmanka doc. Mauritzová. Studentům a učitelům děkuji za milé přivítání

a krásný kulturní program.
3. 10. se konal v areálu bývalých kasáren 2. ročník běžeckých závodů s překážkami RACE FOR JUNIORS pod patronací
města Stříbra, firmy CANPACK a firmy
Amfora. Zúčastnilo se cca 60 závodníků.
Uskutečnilo se také cvičení IZS, jehož
náplní byla oprava poruchy na produktovodu a používání norných stěn na řece.
Cvičení se zúčastnila i jednotka našich
dobrovolných hasičů a MP.
Lesy města Stříbra po delší době obnovily své výrobní prostředky. Jedná se
zejména o zakoupení nového traktoru,
štípačky na dříví a malého mobilního
katru na dřevo. Tato organizace spadá
do kompetencí místostarosty K. Ticháčka.
Jeho cílem je zvýšení efektivity a rozvoj
této organizace. V tom je mu nemalou
měrou nápomocen ředitel Lesů, zastupitel
Vladimír Souček.

budeme pořizovat i vysokotlaký čistič
na čištění dlažeb. Úklidu, ač se to někdy
nezdá, věnujeme mnoho finančních i lidských prostředků. Bohužel, najde se mnoho lidí, kteří si této námahy neváží. Chystáme nová opatření, jak tento stav zlepšit.
V tomto měsíci a na začátku prosince
nás čeká poměrně dost kulturních akcí,
některé budou i svátečnějšího charakteru.
Sledujte naše stránky a stránky MKS. Dovolím si vyzdvihnout jednu akci, kterou
bude „Mikuláš a čerti“ na kterou vás včas
pozveme. Akci sponzoruje firma Kion.
Věřím, že si děti i Vy užijete hodně zábavy.
Do podzimních, ale bohužel opětovně
i do covidových dní Vám přeji hlavně
hodně zdraví, pozitivního myšlení a radosti. Užívejme si tento čas a jeho nádherné barvy.
Za město Stříbro s úctou
Martin Záhoř, starosta města

Výrobní prostředky obnovuje postupně i SMMS s. r. o. Stříbro. Kromě nového
traktoru a mašinky na čištění ulic, nyní

Z 28. jednání zastupitelstva města ze dne 8. září 2021
Jednání bylo přítomno 13 zastupitelů.
V úvodu složil do rukou starosty města
slib nový zastupitel Matěj Brzica, který nahradil Romana Hnojského, jež rezignoval.
Následně zastupitelé schválili změnu jednacího řádu, který zavádí možnost distanční účasti členů zastupitelstva
a možnost on-line přenosu jednání zastupitelstva.
Posléze předseda kontrolního výboru
Blahoslav Kupec přednesl kontrolu plnění
úkolů.
Zastupitelé následně
vzali na vědomí:
Dopis občana města Stříbra ke stavu komunikace v ul. Na Vinici a k údržbě zeleně
v této lokalitě.
Informaci starosty města k personálním
změnám v rámci MěÚ Stříbro (zrušení
dvou pracovních míst).
Nabídku a vyjádření CTPark Stříbro
ve věci navrhované spolupráce s městem
Stříbrem v souladu s podmínkami Smlouvy o smlouvě budoucí kupní ze dne 10. 4.
2018 vypovězené zastupitelstvem města.

Informaci starosty města k dokončení bytové zóny Za Stadionem.
schválili:
Směnu pozemku se společností M.P.A. s. r.
o. Město nabude pozemek v ul. Brožíkova,
kde plánuje vybudovat parkovací objekt.
Firma M.P.A. zase získá stavbu v areálu
bývalých kasáren poblíž Bydlení U Věže.
Záměr prodeje distribučního zařízení trafostanice TC 0181 s technologií včetně pozemku. /Trafostanice za mlékárnou/
Poskytnutí finančního daru pro členy
JSDH Stříbro za pomoc při odklízecích
pracích v obcích zasažených tornádem.
neschválili:
Všechny předložené záměry prodeje pozemků, ani záměry na směny pozemků.
Záměr koupě pozemku od soukromého vlastníka v lokalitě ul. Stodská. Město
bude s vlastníkem ještě jednat o ceně.
odročili:
Změnu zásad pro stanovení smluvní ceny
při prodeji pozemku z majetku města Stříbra.

pověřili:
Radu města Stříbra uzavřením dodatku ke
smlouvě kupní a smlouvě o zřízení výhrady předkupního práva věcného s kupujícími pozemků v Lokalitě Za Stadionem
v souvislosti s prodloužením termínu dokončení staveb.
V závěrečné diskusi s občany padl dotaz na osobu stavebního dozoru při rekonstrukci budovy polikliniky. Vlastníci
rekreačních objektů z Máchova údolí se
ptali na možnost poskytnutí stavebního
materiálu pro opravu sjezdu k řece do Máchova údolí. Starosta Martin Záhoř přislíbil dodání materiálu.
Majitel stavební parcely v Lokalitě
Za Stadionem se vyjádřil k uzavření přístupu k části pozemků v souvislosti s budováním infrastruktury této bytové zóny,
což vedlo podle jeho slov mimo jiné k finančním ztrátám vlastníků.
Marcela Nováková a David Blažek
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Zastupitelstvo nyní i on-line
Jdeme opět blíž ke spoluobčanům, kteří
se nemohou jednání zastupitelstva osobně
zúčastnit. Po testovacím provozu při minulých jednáních, jsme již zářijové zastupitelstvo veřejně streamovali on-line.
A jak na to do budoucna, pokud nás
budete chtít sledovat i příště?
1) na našem webu
Samospráva - ZM- živé vysílání

https://www.mustribro.cz/samosprava/
zastupitelstvo-mesta-stribra/zive-vysilani-ze-zasedani-zm/
2) vždy před jednáním bude aktuální link
na Youtube
3) na Youtube kanálu města Stříbra, kde je
playlist "Živé vysílání ze zasedání Zastupitelstva města Stříbra"

Věříme, že se zvýší zájem o věci veřejné
v našem městě. Pokud se nebudete moci
zúčastnit, a přesto byste měli dotaz do diskuze, stačí nám předem poslat dotaz a my
ho v rámci diskuze rádi zodpovíme.
Budeme rádi i za zpětnou vazbu, jak
přenos funguje.
Karel Lukeš
místostarosta města

Nový domov pro seniory
V nevyužívaném objektu, na konci
ulice Revoluční, vzniká nový domov pro
seniory. Domov začne nabízet své služby
seniorům na konci příštího roku a my
vám přinášíme první, bližší informace
o službách, na které se v domově mohou
senioři těšit.
Domov bude rekonstruován tak, aby
po kolaudaci splňoval přísné zákonné
normy a mohl být provozován jako plnohodnotné sociální zařízení dle zákona
o sociálních službách. Péče o seniory
v domově bude zajištěna odborným zdravotním a sociálním personálem.
Zařízení tohoto typu v současnoti
ve Stříbře a nejbližším okolí chybí a jeho
zřízení je tedy vítaným rozšířením sociálních služeb pro tuto skupinu občanů.
Zařízení bude provozovat společnost
AHC, která má bohaté zkušenosti s provozem tohoto typu zařízení. Společnost
poskytuje své služby seniorům již od roku
2011 a dnes se již stará o více než 550 klientů v 10 zařízeních domovů pro seniory
a léčebnách dlouhodobé péče. Společnost zaměstnává více než 300 odborníků
na zdravotní a sociální péči.
Vedle domovů pro seniory společnost
AHC provozuje 17 poboček domácí péče,
v rámci kterých se stará o více než 6 000
klientů.
Bližší informace o společnosti AHC je
možné získat na jejich webových stránkách - www.ahc.cz a www.sestricka.cz .
Zeptali jsme se Ing. Karla Sommera, ředitele společnosti Ambeat development a.s.,
která spadá do stejné finanční skupiny
jako společnost AHC, na plán rekonstrukce objektu:
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Ohledně projektové a stavební realizace mohu sdělit, že kapacita zařízení bude
pro 82 lidí, kde výstavbu-dostavbu tohoto
zařízení plánujeme realizovat v roce 2022
a první obyvatelé zde najdou nový domov
v závěru roku 2022. Součástí realizace bude
vybudování i parkovacích stání a sadové
úpravy okolí domu.
Ing. Jana Mačejovkého, ředitele lůžkové
péče společnosti AHC jsme se také dotázali, pro koho bude domov určen a na jaké
služby se mohou senioři v domově těšit.
Pro nás je ve všech našich zařízeních prioritní vždy profesionální poskytování zdravotnických a pečovatelských služeb, které
jdou ruku v ruce s etickými přístupy k zaměstnancům i klientům.
V rámci našich hodnot je pro nás ve všech
těchto projektech na prvním místě vždy kvalita a zdravotní a sociální hledisko našich
klientů či pacientů a jejich rodin. S těmito
našimi prioritami a přístupem se orientujeme především na oblasti a klientelu
běžné, středně silné i sociálně slabší popu-

lace, kde se snažíme spolu s rodinami zajistit maximálně kvalitní péči za dostupných
ekonomických podmínek.
Z tohoto důvodu se u našich zařízení
vždy snažíme i o maximální spolupráci se
sociálními odbory místních zastupitelstev
a zapojení našich zařízení do krajských
a magistrátních síti poskytovatelů sociálních služeb.
Zařízení ve Stříbře bude poskytovat kapacitu v rámci statutu domova pro seniory
a část kapacity plánujeme využívat jako
domov pro seniory se zvláštním režimem.
„Město Stříbro vnímá projekt domova
pro seniory velice pozitivně. Tento typ
služeb je pro město potřebný a v budoucnu bude poptávka vzrůstat. Jsme rádi,
že investor od první chvíle komunikuje
s městem a řeší nejen projekt samotný, ale
i okolí. Společným cílem pak bude proměna lokality Mlékárenského rybníka v klidovou a odpočinkovou zónu pro občany
i klienty domova,“ doplnil místostarosta
města Karel Lukeš.
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Modernizace autobusových čekáren na území Stříbrského regionu
Šest členských obcí Stříbrského regionu - Erpužice, Kladruby, Kostelec, Kšice,
Stříbro a Zhoř se v loňském roce rozhodlo
pro modernizaci autobusových čekáren

na svém území. Stříbrský region společným projektem požádal Krajský úřad Plzeňského kraje o finanční podporu této
akce. Celkové náklady projektu byly sta-

Stříbro (u restaurace Plzeňka)

Erpužice

noveny na téměř 378 tis. Kč. Krajský úřad
Plzeňského kraje podpořil tento projekt
z Programu stabilizace a obnovy venkova
2020 částkou 226 tis. Kč. Výměna pěti stávajících a osazení jedné nové čekárny byla
dokončena o prázdninách. Dřevěné autobusové čekárny v obcích Kladruby, Kšice a Zhoř vyrobila firma TAZATA, spol.
s. r. o. ze Stříbra. Kovové čekárny zhotovila
firma BEVA Invest s.r.o. z Plzně. Bez ohledu na zvolený materiál všechny čekárny
přispěly ke zkrášlení obcí.
Přejeme všem cestujícím příjemné čekání v těchto novotou vonících čekárnách
😊.
Lenka Albertová,
manažerka
DSO Stříbrský region

Lomnička (Kšice)

Zhoř

Nedražice (Kostelec)

Brod u Stříbra (Kladruby)
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Hliník se zrecykluje na hřiště
Město Stříbro společně se společností
CANPACK pokračuje v třídění a recyklaci hliníku.
Nyní chceme společně v rámci hesla
„Pošli hliník do dalšího kola!“ třídit plechovky ve školských zařízeních.
Chceme tedy zapojit děti - od nejmenších ve školkách, po starší na základních
školách až po nejstarší na středních školách.
Do každé školky, školy i DDM tak
umístíme nádobu ve tvaru plechovky
od našeho partnera, společnosti CANPACK, kam budou moci děti vhazovat
hliníkové plechovky.
Dětem i školákům tak chceme ukázat,
že i „odpad“ lze změnit na surovinu a ještě
je za to odměnit.
A jaká odměna čeká na všechny zapojené? To je to nejlepší.
Společnost CANPACK věnuje částku,
která se tříděním hliníkových plechovek
od listopadu do května příštího roku podaří získat, na výstavbu nového dětského
hřiště.

Lokality již máme vytipované a počítáme i s finanční účastí města.
Město se zapojí také fyzicky, pošle hliník z úřadu do dalšího kola a přispěje tak
svými kilogramy vytříděných plechovek.
Jsme rádi, že máme ve společnosti
CANPACK výborného partnera, který
nejen suroviny zpracovává, ale zároveň

i motivuje občany k jejich recyklaci a dalšímu využití.
Milí spoluobčané, chcete nás i děti
podpořit? Využívejte šedé kontejnery
na hliníkové plechovky a pošlete hliník
do dalšího kola.
Děkujeme.

MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE
Dnešní článek bude spíše kratší a odpočinkový, podíváme se, co MP Stříbro řešila
v měsíci září.
Během měsíce září bylo zjištěno 82 přestupků v dopravě, z toho většina byla zdokumentována a předána k dalšímu řešení
k SPO, zbytek byl poté vyřešen příkazem
na místě. Dále došlo k odchytu dvou volně
se pohybujících psů a jejich vrácení majitelům. Zde jsme zaznamenali snížení,
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v minulých měsících bylo psích utečenců
více.
Naopak navýšení bylo v počtu převozů na protialkoholní záchytnou stanici,
kde došlo ke 3 převozům. Jedná se o mírný nárůst oproti předchozím měsícům.
Ve všech případech se jednalo o známé
tváře. V tomto případě bych apeloval
na občany - pokud chcete pomoci lidem
bez domova, dělejte tak oficiální cestou,

maximálně těmto osobám kupte něco
k jídlu. Peníze, které jim dáte, jsou většinou použity ke koupi alkoholu.
Jak je vidět, většina přestupků, které
MP Stříbro řeší, se týká přestupků v dopravě. Víme, že parkování ve Stříbře je
obtížné, ale i tak prosíme občany, aby dodržovali platné zákony.
Michal Záprt,
strážník Městské policie

placená inzerce
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STŘÍPKY HISTORIE
Obchody, provozovny,
živnosti (část 19)
Tentokrát se úvodem zaměříme
na nepříliš vnímaný resort, který bychom
mohli označit jako „služby“. Většinou byly
tyto provozovny probírány již v rámci zastřešujícího podniku všeobecně známého
jako „komunál“. Ostatně, pozdější vývoj
(již v režijním pojetí ONV Tachov) slovo „služby“ do oficiálního názvu tohoto
resortu přímo zapracoval coby Okresní
podnik služeb. Pro náš výčet tak zůstala
komunálem nedotčena mimo jiné i veřejná mostní váha.
Její historii snad dokumentuje zápis
z prosince 1925, kdy se městská rada zabývala dalším využitím již původnímu účelu
nesloužícího tzv. mýtního domu (Mauthaus), takto čp. 432 . K určité amortizaci
této městem spravované stavbičky mělo
posloužit zřízení městské váhy v jeho těsném sousedství, přičemž obslužný personál s příslušným vybavením by měl sídlo
právě v prostorách řečeného čp. 432. Náš
obrázek č. 1 zachycuje právě zde zmíněné stavení čp. 432. Snímek je reprodukcí pohlednice, kterou 12. 7. 1914 odeslal
svojí sestře do obce Diera u Míšně jeden
z dragounů, sloužících císaři pánu ve stříbrské posádce. K osobním sdělením pak
pisatel navíc připojil stručnou poznámku
„Za mrtvého s koně spadlého kamaráda“.
„Kniha zemřelých a úmrtí“ stříbrského
hřbitova sv. Anny pak skutečně eviduje
vojáka neuvedené hodnosti, bydlištěm
v čp. 530 (což byla stará adresa kasáren na Těchlovické ulici). Jako příčina
smrti je diagnostikováno "Schadelbasis
fractur" - česky „fraktura spodiny lebeč-

ní“. Datum úmrtí 16. květen 1914, pohřeb
18. května 1914. Nebohý mladík se jmenoval Urban Franz, narozen 21. 9. 1891
v Jirkově u Chomutova (rodiče bytem
tamtéž čp. 174). Zapisující úředník si dokonce dal práci a spočítal, že nebožtík byl
v době smrti stár 22 let, 7 měsíců a 25 dní.
V prvním poválečném seznamu živností a podniků ve Stříbře je u čp. 432
uvedeno. "Městská obec - váha (mýtnice)
mostní váha." Na zasedání Místní správní
komise 6. 11. 1945 je pak schváleno: "...aby
zbořen byl vážní domek na náměstí Svobody a aby byla přemístěna veřejná váha
z náměstí Svobody do ulice Mánesovy."
Mimo to ale mohu z vlastní zkušenosti potvrdit i existenci váhy daného typu
nejen v ulici Mánesově, ale dokonce i jinde po městě. Nejspíš si vážná doba žádala
i své váhy.
Obrázkem č. 2 nahlížíme na čp. 432

z perspektivy dnešního Náměstí Svobody
(cca 20. léta 20. stol).
Pro lepší orientaci přidejme snímek
č. 3 téhož místa přibližně z poloviny let
padesátých. Jako kluk pamatuji na šedo
natřenou dřevěnou boudu vpravo mimo
přiložený záběr. Její interiér plnil funkci
jakéhosi "velínu" předsunuté mostní váhy.
Jsme tedy skutečně v místě poblíž dnešního amerického pomníku.
I další záběr (č. 4) dokumentuje již neexistující budovu, totiž čp. 16 na dnešním
Masarykově náměstí. Jak z ošuntělého
cáru papíru vyplývá, hostily zdejší prostory Sběrnu surovin. Zde v padesátých
letech končily četné svazky propagandistické literatury psané v jazyce německém
či jiném, běžnému občanu neznámém,
zastoupena byla ale i literatura domácí.
Bohužel z neznalosti často přišly vniveč
i cenné dokumenty. Dům čp. 16 jsme

obr. 3
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již při různých příležitostech několikrát
vzpomínali jako Rabínský dům, poté sídlo místní organizace Hitlerjugend (viz
obr. 5)… po roce 1945 pak víceméně bezprizorní. Zbořen byl v roce 1958. Zcela
matně si v pozdějších letech vzpomínám
na sídlo Sběrny surovin v přízemních
prostorách čp. 163 (nároží Mánesovy
a Bezručovy ulice). Další filiálkou daného resortu byla příkladně plechová bouda
v dnešní Bezručově ulici, případně též
jedna ze stodol v pravobřežní horní části
ulice Plzeňské.
Poměrně silně bývala v našem městě
zastoupena živnost TRUHLÁŘ. Adresář
z roku 1929 eviduje v příslušné kolonce
celkem deset subjektů.
Tak např. foto č. 6 z 20. ledna 1927 připomíná asi velice úspěšného podnikatele
v oboru truhlář. Čp. 130 (s obloukovým
štítem do ulice a obchodem v přízemí)
bylo sídlem truhlářské dílny pana Antona
Schmitta. Zřejmě se jednalo o firmu prosperující, neboť onen dobrý muž nechal
se státní podporou v roce 1927 na místě
zbořeného čp. 129 vystavět novou budovu
pošty. Změny v této lokalitě jsou natolik
zásadní,že přiložené vyobrazení si pro

orientaci nepochybně zaslouží obšírnější vysvětlení. Jedná se nejspíš o poslední fotografie objektu, evidovaného jako
čp. 129. Vzhledově působí toto uskupení jako dva samostatné domy, z adresáře
však jednoznačně vyplývá, že se k tomuto
„dvojdomí“ vázalo pouze jediné adresní
číslo - 129. Čili - odleva první dvě střechy,
evidentně šindelové, kryjí čp. 129 (dnes
zde nalezneme budovu honosící se nápisem Stará pošta zal. roku 1927). Dále pak
dům s obchůdkem v přízemí má čp. 130
(v budoucnu jeho přízemní prostory poslouží ústředně rozhlasu po drátě).
Obrázek č. 7 připomíná nápisem
"Möbel" ve štítě domu čp. 24, že i v dnešní
Plzeňské ulici bylo možno vdechovat příjemnou vůni čerstvě ohoblovaného dřeva.
Truhlářskou dílnu zde v poválečných letech obhospodařoval pan Brudna.
Foto č. 8 z expozic Krajinské výstavy
1946 propaguje živnost pana Hrona. Pan
Hron je zde prezentován coby výrobce
hraček. Později však byla jeho dílna vedena jako truhlárna - ještě v padesátých
letech bychom ji nalezli v proluce v těsném sousedství dnešní pošty na Náměstí
Svobody.

obr. 5

obr. 6

obr. 7

obr. 8
8

obr. 4
V katalogu zmíněné výstavy inzeruje
rovněž pan Jaroslav Pěnkava "Závod truhlářský - Třída 5. května 714 - 6“. Pamětníci si snad v tomto případě vzpomenou
na komunální truhlárnu - dnes sídlo pekárny Kuri Stříbro.
František Samec, listopad 2021

Stříbrský zpravodaj 11/2021

SPOLKOVÝ ŽIVOT
pokračování ze str. 1
Ale nejen pořadatelským úspěchem
skončila rekordní 74. sezóna Terénu
sv. Petra ve Stříbře. Podzimní klasika v
podobě velkého finále dvou přeborů (západočeského Kovošrot Nepomuk a středočeského MOTUL Cupu) přinesla též
sportovní úspěchy našich závodníků.
V kubatuře do 85 ccm se vicemistr ČR

Dominik Kučeřík rozloučil s malou motorkou vítězstvím na své domácí trati.
V královské třídě MX1 opět zavládl Rudy
Weschta a rozhodně se neztratili ani Jakub Kos (7.) a Jiří Valeš (14.). Mezi veterány vyválčili stupně vítězů David Paleček
(2. v 40+) a Pavel Nový (2. v 60+). Z pohledu stříbrských pilotů tak byl k vidění

nejúspěšnější přeborový závod za poslední roky!
AMK Stříbro motoristické veřejnosti
děkuje za přízeň a těší se na shledanou
v roce 2022.
Text: Miroslav Šimek
Foto: Pavel Šroubek

Dominik Kučeřík vicemistrem ČR ve třídě do 85 ccm
Až poslední závod nesmírně dlouhého a náročného mezinárodního mistrovství ČR v motokrosu juniorů ve třídě
do 85 ccm přinesl definitivní rozhodnutí
boje o titul. Raduje se z něj nakonec Martin Závrský, stříbrský talent Dominik Kučeřík bere celkové druhé místo.
Během experimentálního 13dílného
šampionátu se soupeření o vítězství zúžilo na tyto dva závodníky již po několika
úvodních podnicích. Poté nastala nervydrásající přetahovaná o každý bod, kterou
narušil až desátý závod v Opatově. Tam se
Dominik, který v tu chvíli vedl klasifikaci
MMČR, hned v první jízdě zranil a musel
odstoupit, což ho stálo rozhodující body.
I když se rychle zotavil a dál úspěšně závodil, v posledních třech podnicích svou
ztrátu pouze snížil. Výsledné bodové zisky
se zastavily na těchto číslech: 1. Závrský
- 529 b, 2. Kučeřík - 500 b, 3. Červenka
- 400 b.
V příští sezóně čeká 15letého Kučeříka
přestup na větší stroj o objemu motoru
125 ccm.
Dobojováno je pochopitelně také v seniorském MMČR v motokrosu. Těchlo-

vický Rudolf Weschta se v něm umístil
na konečném 10. místě. Nebýt několika
vynechaných jízd kvůli menšímu zranění, byl by celkový výsledek ještě o několik
příček lepší. Návrat mezi tuzemskou elitu
po vážném zranění je každopádně doko-

nán. Sezónní denní maximum (4. místo)
zajel „Rudy“ právě v Opatově, kde před
dvěma lety nešťastně havaroval.
Text: Miroslav Šimek
Foto: Jana Terešáková
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Šest medailí z MČR žactva a krajský rekord k tomu!
O víkendu 18. - 19. 9. 2021 hostila Mladá Boleslav Mistrovství České republiky
žactva, na kterém nechyběli ani zástupci z
atletického oddílu TJ Baník Stříbro.
Výprava, která čítala 9 žákyň, přivezla
z republikového šampionátu hned 6 medailí!
O zisk hned 3 medailí se postarala
sprinterka Tereza Záhořová. Tereza dokázala na nejkratším sprintu vybojovat hned
první den Mistrovství bronzovou medaili.
Nutno dodat, že tentokrát to byl opravdu neobvyklý boj, jelikož Tereza musela
během 2 hodin absolvovat hned tři běhy
na 60 m a vždy tuto trať proběhla v čase
pod 7.80 s! Druhý den přinesl Tereze další
úspěch a to stříbrnou medaili ve velmi nabitém poli sprinterek na 150 m. Tereza trať
proběhla v kvalitním čase 18.82 s.
Těsně pod stupni vítězů zůstala Kristýna Záhořová, která byla v dálkařském
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sektoru nejmladší účastnicí. Kristýna je
teprve prvním rokem mladší žákyní, proto je výkon 5.30 m více než obdivuhodný!
Kristýna se představila také na trati 60 m,
kde obsadila celkové 15. místo za výkon
8.03 s. Na stejné trati startovala také její
oddílová kolegyně Adéla Košátková, která
cílem proběhla v čase 8.20 s.
Zástupkyni měl Baník Stříbro také
ve výškařském sektoru. Starší žákyně Michaela Švábková zdolala laťku ve výšce 163
cm prvním pokusem, což znamenalo celkové 5. místo. Do zisku medaile chyběly
pouhé 3 cm. Přestože podmínky pro závod nebyly úplně ideální, byla výškařka
z Baníku za předvedený výkon spokojená.
Do finále 800 m se probojovala Tereza
Burlová, která si v rozběhu zaběhla nový
osobní rekord 2:21.61 min. Ve finále Tereza předvedla čas 2:26.62 min a odnesla si
tak celkové 7. místo.

To nejlepší nakonec! Štafeta 4 x 300 m
ve složení Kristýna Záhořová, Adéla Košátková, Tereza Burlová a Tereza Záhořová si z tohoto MČR odvezla zlatou medaili
za čas 2:47.07 min. Tento čas znamená
i nový krajský rekord žákyň ve štafetě
na 4 x 300 m. Do rekordu národního chybělo pouze 68 setin, i tak je čas 2:47.07
min druhým nejlepším časem v historii!
Štafeta B ve složení Adriana Würknerová, Aneta Matúšková, Soňa Horáková
a Lucie Danielová si doběhla pro celkové
23. místo.
Letošní MČR žactva nikdo z klubu
TJ Baník Stříbro jen tak nezapomene. Nezbývá, než pogratulovat všem zúčastněným atletkám a jejich trenérům za skvělou
práci a poděkovat za úžasnou reprezentaci
klubu.
Kamila Všetičková

Výprava Stříbro

Tereza Záhořová

Štafeta stupně vítězů

Štafeta
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Mistrovství Plzeňského kraje předžactva
Na závěr atletické sezóny se představili i ti nejmladší z klubu Tj Baník Stříbro.
Na atletickém stadionu v Plzni se 26. 9.
2021 konalo krajské mistrovství minipřípravek (ročníky 2012-2013) i přípravek
(ročníky 2010-2011). Ani naši nejmenší zástupci nezaostali za svými staršími
týmovými kolegy a přivezli do Stříbra
mnoho nových osobních rekordů, a také
i medaile.
Cenné kovy si domů odvezla atletka
závodící v kategorii přípravek, Amálka
Matulková. Nejprve doběhla na 3. místě
na nejkratším sprintu 60 m za 9,27 s,
a poté přidala do své sbírky zlato ze sko-

ku dalekého novým osobním rekordem
4,11 m. Další individuální medaili vybojoval Honzík Krabec na 600 m v novém
osobním maximu 2:02,43 v kategorii
mladší přípravky. Vynikající výsledky rovněž podaly smíšené štafety na 4 x 200 m.
Čtveřice mladší kategorie ve složení Kačka Bernášková - Kačka Kocková - Michal
Krejčí - Jan Krabec, a také štafeta starších
atletů skládající se z Davida Krejčího - Samuela Kaliny - Klárky Šimkové a Rozárky
Novákové si doběhla v nabité konkurenci
pro bronzovou medaili. Mimo tato medailová umístění předvedli naši nejmenší
i spoustu dalších kvalitních výkonů

a osobních rekordů a my věříme, že v dalších letech si cenné kovy přivezou i oni.
Velmi pěkné výkony předvedla Andrea
Kopecká (skok daleký 324 cm 4. místo),
Kristýna Kantnerová (60 m 10,32 s 5. místo), Amálie Matulková (150 m 23,26 s 4.
místo), Samuel Kalina (600 m 2:01,40 4.
místo), Kačka Bernášková (600 m 2:20,5
5. místo a 60 m př. 11,53 s 5. místo), David
Krejčí (míček 38,29 m 5. místo).
Všem zúčastněným atletům a atletkám
gratulujeme a přejeme mnoho dalších
úspěchů i ve starších kategoriích.
Text: Tereza Záhořová
Foto: Alexandr Matulka

Předávání nejvyššího hornického vyznamenání, medaile Jiřího Agricoly za rok 2020
V úterý 5. října 2021 se konal na Českém báňském úřadě slavnostní akt předávání nejvyššího hornického vyznamenání, medaile Jiřího Agricoly za rok 2020,
za přítomnosti ministra průmyslu a obchodu Ing. Havlíčka a předsedy Českého
báňského úřadu Ing. Štemberky. Vyznamenaných hornických osobností bylo
celkem 13. Většinu z nich doprovodili
na tento akt manželky a navrhovatelé.
Slavnost byla zahájena, jak jinak, než hornickou hymnou „Hornický stav budiž

velebený … “ Slova se ujal předseda ČBÚ
Ing. Štemberka. Poté již navržení jednotlivci přistupovali k převzetí vyznamenání.
Jedním z oceněných byl i Ing. L. Hešnauer,
náměstek ředitele DIAMO s. p. SUL o. z.
v Příbrami. Hornický spolek Stříbro spolu
s Hornickým spolkem v Plané na vyznamenání navrhl Jaroslava Richtermoce.
Zasloužil se o založení spolku v Plané,
o vytvoření nových šlikovských tolarů
a hlavně napsal knihu o 100 letech fungování fabriky na výrobu hornických lamp

v Karlových Varech - Bohaticích. Na závěr se několika slovy připomněl i ministr
průmyslu a obchodu Ing. Havlíček. Poté
byli hosté pozvání na drobné občerstvení.
Doufáme, že tato tradice zůstane i do budoucna zachována a ještě několik desítek
hornických inženýrů bude za svoji záslužnou činnost oceněno.
Zdař Bůh

Karel Neuberger
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Plakáty s hornickou tématikou
Velmi zajímavé téma, plakáty. Proč?
Můžeme je pochopit několika způsoby.
První je moment, kdy nám chybí větší
množství zaměstnanců a jak je zaujmout
pro danou věc? V naší republice se tento
jev jednoznačně projevuje po roce 1947,
kdy se stát přiklonil k rozvoji těžkého
průmyslu a začali mu chybět jak dělníci,
tak vzdělaní odborníci. Stát vedl velkou
kampaň, včetně zapojení hlavy státu (prezidenta), pro zajištění mladé generace
v hornictví. Stejným způsobem se začaly
chovat i sousední země v rámci RVHP.
Druhým momentem může být chybějící personál v různých revírech nárazově.
Je potřeba urychleně sehnat odborníky,
a proto se rozjede kampaň slibující vyšší
platy, vyšší benefity, bydlení a jiné. Částečně může mít úspěch, vždy záleží na mnoha
okolnostech, např. jsou tyto požadované
lidské zdroje volné? Je v dané době větší
nezaměstnanost? V mé době bylo možné
se upsat na práce v uranovém průmyslu
a vojna byla jen na půl roku, anebo vůbec.
Zdař Bůh
Karel Neuberger
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Nová kniha Karla Neubergera je na světě
V pátečním odpoledni (8. 10.) se uskutečnil ve stříbrském muzeu křest v pořadí
již 14. publikace z pera člena hornického
spolku, Karla Neubergera, pod názvem
„Sv. Prokop, patron české země a ochránce stříbrských horníků“. Pozvání přijali
členové hornických spolků z Tlučné, Příbrami, Plané, Chodova, Horního Slavkova
a OBÚ v Plzni. Křest knihy se uskutečnil

díky podpoře Města Stříbra. Jako vždy
skvělou práci odvedl catering Zlatý kalich.
Poděkování samozřejmě patří řediteli
muzea dr. Navrátilovi za poskytnutí nádherných prostor. Úvodní slovo měl sám
autor, poté se přidal místostarosta města
K. Lukeš. Jak je již ve Stříbře tradicí, každý zúčastněný obdržel na památku jeden
výtisk knihy. Kniha je velmi výpravná

a určitě ji můžeme doporučit jako vhodný vánoční dárek. Křest se vyvedl a autor
slíbil, že je na obzoru další kniha. V úterý
(12. 10.) autor vyprávěl o nové publikaci
v Českém rozhlase Plzeň.

v pohraničí i vnitrozemí. Akce funguje na
principu dobrovolnosti a zapojit se může
každý, kdo má zájem. A proto i my, „fanoušci řopíků“ ve Stříbře, kde máme celou
linii vojenských objektů, jsme se rozhodli
připojit k této celorepublikové výzvě. Celkově bylo nasvíceno 7 pevnůstek při řece
i nad městem. Velký dík patří všem zú-

častněným, kteří nás přijeli podpořit
v této vzpomínce. Společně věříme, že se
toto setkávání stane tradicí.

Karel Neuberger

Světla nad bunkry ve Stříbře
V sobotu 25. září 2021 od 20.30 do
21.00 hodin proběhl 6. ročník akce „Světla nad bunkry“ k připomenutí všeobecné
mobilizace čs. branné moci v roce 1938.
Tuto událost se spousta lidí po celé republice rozhodla připomenout rozsvícením
jakéhokoliv světla nad symbolem naší prvorepublikové armády, a to nad pevnostmi

Miroslav Lőbl Suchel
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Konečně to vyšlo
Tak, jako mnoho jiných organizací,
musel i Spolek zdravotně handicapovaných Plzeňského kraje, místní organizace Stříbro, zrušit v loňském roce kvůli
pandemii covidu-19 řadu plánovaných
akcí, a tak jsme s povděkem uvítali, že
se po částečném uklidnění situace znovu
rozbíhá naše činnost. Začali jsme 6. října
zájezdem, jehož se mohli zúčastnit nejen
členové spolku, ale i další zájemci z řad
stříbrských seniorů. Mnozí z nás tak využili možnosti se konečně znovu setkat tváří v tvář se svými přáteli a známými.
Vyjížděli jsme ráno v 8 hodin a naší
první zastávkou byla obec Svatý Jan pod
Skalou s necelými dvěma sty obyvateli.
Přestože se jedná o opravdu malou vesničku, nalézt v ní můžeme řadu obdivuhodných památek, které určitě stojí
za návštěvu. Protože jsme ale byli časově
omezeni, navštívili jsme z bohaté nabídky
jen některé. Ať už to byl kostel Narození
svatého Jana Křtitele, kde se nám podařilo
i přesto, že jsme nebyli objednáni, zkontaktovat ochotného pana průvodce, který
nás podrobně seznámil s historií celé obce
a umožnil nám podívat se do i jeskyně
svatého Ivana, která je vytesána ve skále
a je s kostelem propojena. Pokud bychom
chtěli jmenovat i některé další zajímavosti,
které stojí za zhlédnutí, tak např. se poblíž
kostela nachází Pramen svatého Ivana,
z něhož vyvěrá léčivá voda, za zmínku stojí
i areál bývalého benediktinského kláštera,
Mariánské sousoší, hřbitov s kaplí svaté-

ho Maxmiliána, nebo dominanta obce
pásem vápencových masivů s vyhlídkou
ke kříži na vrcholu skály.
Z této malebné obce jsme se vydali
do známé sklárny v Nižboru, která byla
založena již v roce 1903 a zabývá se ručně
foukaným a broušeným křišťálem s jedinečným designem. Tam na nás již čekala
firemní průvodkyně a poutavým způsobem nás seznámila s výrobou. Měli jsme
možnost vidět na vlastní oči tradiční výrobní techniku, ruční foukání i brusičství
a prohlédnout si výrobky, které vznikly
pod rukama šikovných českých sklářů, ať již to byly broušené sklenice, vázy,
mísy apod. Tyto výrobky jsme pak mohli
znovu obdivovat i zakoupit v podnikové
prodejně. Firma má ve znaku čápa, a od
průvodkyně jsme se dozvěděli několik zajímavostí, např. i to, že se tamní zaměstnanci celoročně starají o dva handicapované čápy - Marušku a Toníka, které jsme
si mohli prohlédnout ve výběhu, nebo že
sklárna vyrábí poháry pro vítěze televizní
taneční soutěže StarDance, jejíž XI. ročník
byl zahájen v minulém měsíci. Ten, komu
již vyhládlo, se vydal do blízké restaurace
na oběd, ale jiní se vypravili k baroknímu
zámku, v němž se nachází Informační
centrum keltské kultury, a pořídili si krásné fotografie, někteří se vydali k objektu
bývalé hvězdárny, kterou obývá kubánský
módní návrhář Osmany Laffita se svým
přítelem. Zaujala nás také informace, že
na místním nádraží provozuje každou ne-

děli svoji restauraci další známá osobnost,
herec a idol žen, Tomáš Hanák.
Nasyceni po dobrém obědě a plni
dojmů ze všeho, co jsme se dozvěděli,
jsme se vydali na cestu zpět. Ale čekala nás
ještě jedna velmi zajímavá zastávka, a tou
byl známý Hamousův statek v obci Zbečno. Tady nás již netrpělivě vyhlížel správce statku, Luboš Vokoun. Dějiny tohoto
statku spadají do přelomu 16. a 17. století.
Jedná se o roubený obytný dům s poměrně rozsáhlou zemědělskou usedlostí, který
návštěvníkům odkrývá neobyčejně zajímavý pohled na krásy lidové architektury.
Součástí statku jsou i zděné chlévy, stáje
se sýpkou a mnoho dalšího a současně
přibližuje pohled do selské domácnosti,
mnohdy již zaniklých řemesel a lidových
zvyků. V původní podobě tam zůstala
zachována i pec na chleba, v níž se dodnes v neděli peče chléb i pro návštěvníky.
A Hamousovým statkem naše cesta za poznáním pro tentokrát skončila. Návštěvu
všech míst, která jsme měli možnost
na tomto výletě navštívit, můžeme každému jen vřele doporučit.
Závěrem bych chtěla poděkovat řidiči,
panu Davidu Belšánovi, za bezproblémovou a bezpečnou jízdu, a v neposlední
řadě všem účastníkům zájezdu za dodržování všech dohodnutých pravidel. Těším
se na další společná setkání.
Za SZHPK Jana Křelovcová

Ze života Svazu tělesně postižených ve Stříbře
Milí čtenáři,
o tom, že naše organizace v létě, ani v následujících podzimních dnech nezahálela,
svědčí řada rozmanitých akcí, které jsme
pořádali. V srpnu se uskutečnilo školení
pod záštitou klubu SenSen, neziskového
centra Moudrá Sovička a Nadace Vodafonu ČR, pro ty, kteří měli zájem naučit se
pracovat s mobilními telefony, tablety, počítači a notebooky nové generace. Přestože se přihlásilo 15 zájemců, zúčastnilo se
jich o 5 méně. Mrzí mě, že ti, kteří nedorazili, v sobě nenašli ani tolik slušnosti,
aby se odhlásili, nebo alespoň omluvili.
Jejich místa tak mohli obsadit jiní, kteří
o kurz měli opravdový zájem, ale již pro
ně nebylo místo. A právě pro ty bude určeno další školení, které se uskuteční prav-
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děpodobně v tomto, nebo v příštím měsíci, a bude i tentokrát zdarma. O přesném
termínu Vás budeme včas informovat. Již
dnes se ale můžete hlásit na telefonním
čísle 792 200 131. V posledním srpnovém týdnu jsme se zúčastnili týdenního
rekondičního pobytu v Sezimově Ústí,
do něhož se mohli přihlásit nejen členové organizace, ale i další zájemci ze strany seniorů ze Stříbra a okolí. Celkový
počet těch, kteří si upevnili své zdraví,
dosáhl 50 spokojených účastníků. Poslední srpnový den s námi přijeli besedovat
do Klubu seniorů Rameh Ibrahimi a Šárka
Paličková z Organizace pro pomoc uprchlíkům. Měli jsme možnost si vyslechnout
citlivý životní příběh jednoho Syřana
a jeho rodiny, kteří začali nový život v naší

republice, a současně se dozvědět mnoho
zajímavého o jejich vlasti. Jeho vyprávění o životě ve válkou zmítané zemi, ale
i o jejich odlišném stylu života, rozmanité
kuchyni, oslavách svátků apod. doprovázelo promítání fotografií, a beseda, která
všechny přítomné nadchla, byla zakončena Ibrahimovou úžasnou hrou na loutnu.
V září podniklo několik seniorů z naší
organizace tradiční Svatováclavskej vejšlap, který měl tentokrát cíl v Kladrubech.
14. září jsme si připomněli 99. narozeniny našeho nejstaršího člena a současně
i občana města Stříbra, pana Mirka Nového, jemuž přišel osobně popřát starosta
města, Martin Záhoř, a od nás se - kromě
blahopřání písemného, dočkal i hudebního dárku v Plzeňském rozhlase. V říjnu
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uspořádala děvčata z městské knihovny
neobyčejně poutavou besedu se spisovatelkou, básnířkou, malířkou a a ilustrátorkou, Taťánou Kořenkovou. Zájemců
o besedu bylo nebývale mnoho a na setkání panovalo příjemné, doslova rodinné
prostředí, umocněné podáváním dobré
kávy, čaje i drobného pohoštění. Kdo měl
zájem, mohl si koupit i nejnovější autorčiny knihy a nechat si je podepsat. 3. října
využilo několik z nás nabídky Spolku senzačních seniorů a zúčastnilo se v kostele
Svaté Anny v Pražské křižovatce v Praze
vyhlášení soutěže Senzační senior roku,
v jehož úvodu vystoupili Jitka Molavcová

s Jiřím Suchým. K dispozici jsme dostali
6 vstupenek, ale dvě bohužel propadly,
protože přihlášení účastníci se nemohli dostavit. V říjnu jsme také uspořádali
na stadionu turnaje v kuželkách a pétangue. Na tento měsíc připravujeme ještě
jednu besedu se Šárkou Paličkovou, která
s sebou tentokrát přiveze ženu, jejímž rodištěm je Venezuela, ale okolnosti ji donutily svoji vlast opustit a usadit se v Česku.
Rádi bychom také uspořádali zájezd vlakem do pražského planetária, na který
počítáme s účastí zhruba 10 osob. Máte-li
zájem, můžete se přihlásit už nyní.

A na závěr bych Vás chtěla požádat,
je-li mezi Vámi někdo, kdo by se rád
aktivně zapojil do činnosti ve výboru našeho svazu, aby se nám ozval, bude vítán.
Rádi bychom jím nahradili ty, kteří bohužel ze zdravotních důvodů již ve výboru pracovat nemohou. Přejeme Vám
krásné podzimní dny prožité ve zdraví
a těšíme se s Vámi na shledanou na členské
schůzi, která se bude konat 18. listopadu
od 13 hodin v kulturním domě.
Jiřina Hrubá
(ve spolupráci s Dagmar Lamplovou)

Milostivé léto běží od 28. 10. 2021 do 28. 1. 2022
Návrh na tzv. milostivé léto byl schválen letos
v červenci. Tato jedinečná příležitost, která
umožní desítkám tisíc
lidí vymanit se z dluhové pasti, probíhá po dobu tří měsíců, a to
od 28. 10. 2021 do 28. 1. 2022.
Principy
Zaplatí-li povinný mezi 28. 10. 2021
a 28. 1. 2022 z pohledávky, kde je oprávněným veřejnoprávní subjekt a dluh je vymáhán soudním exekutorem, jistinu dluhu a 908 Kč (poplatek + DPH), odpustí se
mu zbytek dluhu (veškeré úroky, poplatky
advokátům či penále).
Kterých věřitelů se to týká?
Veřejnoprávním subjektem se pro účely
tohoto zákona rozumí:
 Česká republika,
 územní samosprávný celek, včetně
městské části nebo městského obvodu
nebo městské části hlavního města Prahy,

 státní příspěvková organizace, státní
fond, veřejná výzkumná instituce nebo
veřejná vysoká škola,
 dobrovolný svazek obcí, regionální rada
regionu soudržnosti,
 příspěvková organizace územního samosprávného celku,
 ústav založený státem nebo územním
samosprávným celkem,
 obecně prospěšná společnost založená
státem nebo územním samosprávným
celkem,
 státní podnik nebo národní podnik,
 zdravotní pojišťovna, Český rozhlas
nebo Česká televize, nebo
 právnická osoba, v níž má stát nebo
územní samosprávný celek sám nebo
s jinými územními samosprávnými celky
většinovou majetkovou účast, a to i prostřednictvím jiné právnické osoby (dále
jen „veřejnoprávní oprávnění“).
Pozn.: Jsou to např. obce, zdravotní pojišťovny, nemocnice, dopravní podniky, technické služby obcí a měst, ČEZ.

Na co si dát pozor?
 Odpouštění příslušenství se týká pouze
exekucí vymáhaných soudním exekutorem. Na daňové a správní exekuce se milostivé léto nevztahuje! Dlužník nesmí být
v insolvenci.
 Dlužník musí při platbě výslovně uvést,
že chce využít institut milostivého léta
a vyzývá exekutora, aby postupoval dle zákona č. 286/2021 Sb., část 2, čl. IV, bodu
25.
Milostivé léto představuje šanci pro lidi
vymanit se ze svých dluhů a začít znovu
normální život: „Milostivé léto je unikátní
příležitost. Za poslední roky si nepamatuji podobnou příležitost pro lidi, kteří se
rozhodnou a chtějí vyřešit svůj dluh,“ říká
dluhový analytik organizace Člověk v tísni, Daniel Hůle.
Pro více informací můžete volat
na helplinku organizace Člověk v tísni
770 600 800, a to každý pracovní den
od 9 do 17 hodin.
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MAS Český Západ otevírá ve Stříbře nový prostor pro setkávání
V závěru října otevřela místní akční
skupina (MAS) Český Západ nový víceúčelový prostor ve Stříbře na Masarykově
nám. 15.
Přízemí budovy Farního sboru Českobratrské církve evangelické na rohu náměstí mezi hotelem Alexander a Domem
dětí a mládeže bylo dlouhou dobu nevyužité. Od listopadu zde ale najdete kontaktní pracoviště MAS Český Západ, kde
se dozvíte aktuální informace o aktivitách
MASky, probíhajících i připravovaných
výzvách na podporu různých projektů
a dalších akcích, které MAS připravuje
nebo podporuje. Každý den zde bude veřejnosti k dispozici jeden ze zaměstnanců
MAS. Pro konzultaci konkrétních projektových záměrů je ale vhodné si termín
sjednat telefonicky předem.
Větší část nových prostor ale bude variabilní. Již v prvních dnech po otevření
byly využity pro promítání filmů v rámci
PODZIM FILM FESTu, pro registraci dětí
v rámci denních táborů o podzimních
prázdninách, na začátku listopadu se uskuteční např. setkání se starosty obcí regionu,
ve středu 3. 11. zde od 17 hod. proběhne
netradiční loutkové představení Příběh
malé Lupitiny González a ve druhé polovině listopadu se na měsíc část prostor
promění na prodejní galerii nositelů značky Místní výrobek ze západu Čech.
Dále zde bude možné pořádat různá
setkání, semináře, prezentace, besedy, výstavy apod. Členové MAS zde budou mít
zázemí pro své schůzky nebo jednání ve
Stříbře, místo by mělo sloužit také různým skupinám jako jsou např. podnikatelé, dobrovolníci, studenti, umělci apod.
Nový prostor je otevřený všem nápadům
a aktivitám - v případě zájmu o jeho využi-

tí se stačí jen domluvit na tel. 774499396.
MAS Český Západ byla založena v roce
2003. Působí v oblasti Konstantinolázeňska, Stříbrska, Plánska a Hracholusek
a jejím hlavním úkolem je rozvíjet region.

Sídlem MAS a hlavní kanceláří je Dům
U Haranta v Bezdružicích.
Jan Florian, MAS Český Západ

Středisko Víteček - STROM pomáhá hendikepovaným

Díky prodejci zahradní techniky
STROM a. s. Praha ožila Vítečkovská zahrada Střediska sociálních služeb Víteček
v Černošíně pro tělesně a mentálně těžce
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postižené děti a dospívající. Součástí střediska Víteček je i veliká, téměř půlhektarová zahrada, kterou od brzkého jara
do pozdního podzimu využívají tělesně
i mentálně těžce postižení klienti sociálně
terapeutických dílen a denního stacionáře. Zahradu nevyužívají pouze ke hře
a odpočinku, ale čím dále častěji i k drobným zahradnickým pracím:

- na jaře k péči o květiny, stromky a keře,
k poznávání rostlinných cyklů v přírodě,
- přes léto k práci ve skleníku a na záhonech, pěstování vlastních výpěstků, potěšení z vlastní práce, sledování a na vlastní
kůži poznávání pěstebních procesů a jejich výsledků
- na podzim ke sběru a zpracování ovoce
(přípravy svačinek, lisování moštů, výro-
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bu a sušení křížal) apod.
Využívání zahrady do letošního roku
mělo i svá úskalí a problémy: žalostná a
výkonově nedostatečná technika na její
údržbu. Malá domácí sekačka byla vzhledem k rozlehlosti zahrady výkonnostně
nedostatečná a za léta provozu opotřebená a poruchová. Navíc sekání zahrady této
velikosti trvalo malou sekačkou 2 dny práce + odvoz trávy. Proto jsme oslovili několik prodejců zemědělské a zahradnické
techniky se žádostí o pomoc s pořízením
dostatečně výkonné zahradní sekačky
na údržbu rozlehlé Vítečkovské zahrady.
S koncem letní sezóny můžeme s vděčností konstatovat, že se naše žádost neminula účinkem. Naší prosbě vyhověla firma
STROM PRAHA a.s., která je výhradním
distributorem zemědělské, zahradní, komunální a golfové techniky John Deere
pro ČR. Díky pochopení a štědrosti jejího
vedení nám firma STROM s velmi výraznou slevou poskytla výkonnou sekačku,
která od letošního léta udržuje střediskovou zahradu v téměř golfovém greenu.
Tím, že se nám daří zahradu pravidelně

a pečlivě sekat, stupňovitě vede k bezpečnějšímu pohybu zejména tělesně hendikepovaných klientů a vozíčkářů, většímu
využití celé zahrady, zlepšení vzhledu
a na podzim i k jednoduššímu sběru
jablek, švestek, hrušek a dalšího ovoce zkrátka k výrazně vyššímu a bezpečnější-

mu využívání zahrady i hendikepovanými
klienty a vozíčkáři.
Za tuto pomoc pracovníci střediska,
klienti i jejich rodiče vedení firmy STROM
Praha děkují.
Za středisko Víteček
Ing. Jiří Kalista

Přijetí do péče je možné pouze ve všední
dny.
Iva Csanálosi, tel.: 605 226 298, vedoucí
provozovny
Lucie Davidová, DiS., - tel. 722 982 914,
dary, komunikace, fundraising

ce je uskutečňováno z 98 % pouze z darů
a grantů.
Aktuality:
1. 10. - 30. 11. 2021 podpořte sbírku
na Donio.cz, sbírka je on-line, pod názvem „Pokojné umírání“
14. 11. 2021 Vzpomínková bohoslužba
a Setkání pozůstalých, 15.00 hodin, nám.
Republiky 70, Tachov.

Hospic sv. Jiří
Hospic Sv. Jiří o.p.s., mobilní (domácí)
hospic, kontaktní pracoviště Tachov, náměstí Republiky 70
Služby hospice:
- domácí hospicová péče
- péče zdravotních sester a lékařská péče
- nepřetržitá dostupnost zdravotních
sester a lékaře
- sociální poradenství
- poradenství pro pozůstalé
- pomoc pastoračního pracovníka
- zaškolení v ošetřování nemocného
- půjčovna zdravotních a kompenzačních
pomůcek
- některé pomůcky zdarma i pro klienty
poradny

Pro dárce - číslo transparentního účtu:
2400 723 426/2010. Financování hospi-

Sociální poradenství, půjčovna pomůcek a příjem do péče:
Marie Fouňová, DiS., sociální pracovnice,
tel.: 739 686 251,
pro sjednání služeb volejte sociální pracovnici nebo pište na poradna@hospictachov.cz
Markéta Kovandová, vrchní sestra
tel: 605 937 869, vrchni@hospictachov.cz
Pro radu a zdravotnickou část příjmu volejte vrchní sestru, a to od pondělí do pátku v čase od 8.00 - 16.00 hod.
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Z NAŠICH ŠKOL A ŠKOLIČEK
Ve školce svítí dýňové dekorace od rodičů
Mnoho rodičů přijalo v říjnu hřejivé pozvání Mateřské školy ve Stříbře na
Podzimní slavnost Dýňování, která byla
zároveň příležitostí se vzájemně setkat, zastavit se, rozjímat nad doznívajícím létem
a nastávajícím obdobím roku. Setkání se
konalo ve středu 13. října na zahradě mateřinky v Palackého ulici ve Stříbře.
Ten den byl jako malovaný, jak uvádí
jedna z maminek Jana Miltová. „Odpoledne bylo nádherně barevné, veselé a plné
dobré nálady. Počasí nám přálo, děti se

něco nového přiučily a ke všemu strávily
další společný den s ostatními kamarády.
Byla pro ně připravena podzimní detektivní hra, při které pátraly po obrázcích
s tématem podzimu. Nechyběl fotokoutek
a občerstvení, o které se postaralo SRPŠ
a naše milé učitelky. Všichni se jsme se
příjemně bavili,“ uvedla Miltová ze Stříbra.
Dýně vyřezávali všichni, kdo byl trochu zručný, maminky, tatínkové, sestřičky
i bratříčkové. I malé děti radily a pomáha-

ly ze všech sil. Každá dýně byla originálem
podle přání dítěte. „Tady se dýně směje,
jinde se mračí. Vyřezané dýně si potom
děti umístily na předzahrádku u školky.
Každé ráno prý budou naše milé paní učitelky dýně rozsvěcovat, aby vítaly děti,“
dodala Miltová.
I vy, kolemjdoucí, můžete pozorovat
tančící světýlka, která se odrážejí v oknech
školky a vnímat neopakovatelnou atmosféru podzimu.
		
Martina Sihelská
Foto: archiv Miltová

Poznámka MŠ: I v ostatních stříbrských školkách budou v následujících dnech probíhat podobné podzimní akce s rodiči.

Na MČR v terénní lukostřelbě těsně bez medaile
Tréninková skupina Lukostřelců Českého lesa, kterou při DDM Stříbro vede
Mgr. Roman Mužík, měla své zástupce
na MČR v terénní lukostřelbě. Šampionát
se odehrál 25. září 2021 ve Voticích na Benešovsku.
Stříbrská výprava byla z různých důvodů početně skromnější než v minulých
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letech. Všechny tři závodnice nastoupily
ve věkové kategorii starších žákyň v divizi holých luků. V náročné základní části
závodu vystřílela Anežka Šimková čtvrté
místo, pátá byla Květa Dvořáčková a šestá
Anežka Hniličková.
Jediná Šimková tím postoupila do eliminačních rozstřelů o medailové pozice.

Bohužel měla smůlu na nasazení, kdy jí
ani druhý nejlepší semifinálový nástřel na
postup nestačil. Po těsné prohře v následujícím souboji o bronz se ale i poslední
medailová naděje stříbrské reprezentace
rozplynula.
Text a foto: Miroslav Šimek
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Juniorský oddíl SSPK Stříbro v celorepublikové soutěži Fomei Cup 2021 opět uspěl
Fomei Cup je dlouhodobá střelecká
soutěž, jejímž cílem je zpropagovat střelectví u mládeže, a tím podpořit zájem
nejen o střelbu, ale také o myslivost. Jedná
se o čtyři jednodenní turnaje, každý turnaj
je vyhlašován a oceňován jako samostatná
soutěž. Výsledky jednotlivých účastníků
se sčítají do celkového pořadí sezóny - jde
o tři nejlepší výsledky jednotlivců v roce.
Letošní střelecká sezóna již nebyla tak
poznamenaná situací okolo pandemie covid-19 jako loni. Začátkem června se konal Celostátní přebor ČMMJ - Pohár mládeže K4M - I. kolo Fomei Cupu v Tachově.
Koncem června se podařilo uspořádat
soutěž v Písku. V srpnu pak proběhlo
3. kolo Fomei Cupu v Jičíně a 4. kolo
v Kroměříži.
Mladí dorostenci (11 - 15 let) a junioři
(16 - 20 let), kteří se na soutěže připravují
na své domovské střelnici SSPK Stříbro,
ale i na střelnici DDM Stříbro v rámci
Střeleckého kroužku, se zúčastnili všech
čtyř kol letošního Fomei Cupu. Ve střelbě

z malorážky na terče liška - srnec - kamzík
- kňour obstáli opět na výbornou. V Tachově obsadil Dobroslav Beroun 1. místo
a Pavel Čepička byl 3., David Bača a Bára
Alblová získali v Písku krásná 2. místa,
Pavel Kastl byl v Jičíně také 2., Michaela
Krátká obsadila v Kroměříži 3. místo, Daniel Hlaváček byl zde 2. a celkově v silné
konkurenci celoroční soutěže K4M získal
3. místo mezi juniorskými střelci z celé

České republiky. Obhájil tak bronzový pohár za rok 2020 svého kolegy Davida Bači.
Velká gratulace!
Věřím, že i příští rok se všem v soutěžích bude dařit.
Za JO SSKP a Střelecký kroužek
DDM Stříbro, Zdeněk Kastl

Fomei Cup Tachov

Fomei Cup Jičín

Fomei Cup Kroměříž

Evropská příručka pro aktivní ochranu životního prostředí - ZŠ Revoluční Stříbro opět v akci
Ve dnech 21.- 23. 9. 2021 se po dvou
letech opět sešli na pracovní schůzce koordinátoři a ředitelé partnerských škol
mezinárodního projektu Evropská příručka pro aktivní ochranu životního prostředí programu Erasmus + na pracovním
setkání V Karlových Varech. V projektu,
který je tematicky zaměřen na ochranu

životního prostředí, jsou zapojeny kromě
stříbrské Základní školy v Revoluční ulici
i německá škola z Rudolstadtu, chorvatská
škola z Puly a polská škola z Lesnici.
V důsledku pandemie se nemohlo
v loňském roce uskutečnit ani jedno společné setkání žáků partnerských škol,
a proto bylo hlavním úkolem pracovní

schůzky znovu naplánovat harmonogram
společných aktivit a setkání.
V průběhu následujících dvou let stráví
žáci v každé partnerské zemi týden nabitý
projektovými aktivitami.
Koordinátorka Jana Šmídová
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Návštěvní den na SOŠ Stříbro
Všichni zájemci o studium na naší škole, jejich rodiče, přátelé i ti, kteří už absolvovali a chtěli by zavzpomínat, jsou srdečně zváni na letošní NÁVŠTĚVNÍ DEN.
Škola vás přivítá v pátek 19.11. od 13
do 17 hodin a komu by se pátek nehodil,
může přijít v sobotu 20. 11. od 9 do 12
hodin.
Žáci našich čtyř maturitních oborů vás
provedou školou a jejím zázemím, učitelé
a garanti oborů fundovaně zodpoví všechny vaše otázky.
Budeme se na vás těšit.

Ředitelka školy Mgr. Jarmila Kánská
Garant oboru Agropodnikání
Ing. Vlastimil Matys
Garant oboru Veřejnosprávní činnost
Mgr. Petra Vrtělková
Garant oboru Přírodovědné lyceum
Mgr. Pavla Flajtingrová
Garant oboru Informační technologie
Mgr. David Junek

SOŠ Stříbro - 2. místo v Krajské soutěži středních škol
Krajský úřad vyhodnotil Střední odbornou školu ve Stříbře za školní rok
2020/2021 jako 2. nejlepší střední školu
v kraji.
I když byl ten loňský školní rok nestandardní, je vidět, že ani distanční
výuka neubrala nic na kvalitě naší pedagogické práce a pod vedením zkuše-

ných učitelek a učitelů byli žáci úspěšní
i v řadě soutěží.
Máme být právem na co hrdí. Děkujeme všem žákům i pedagogům, kteří se o
tento úspěch zasloužili.
Mgr. Petra Vrtělková

Oslava Gymnázia Stříbro
1. října 2021 se uskutečnilo slavnostní
odpoledne u příležitosti otevření školní
budovy po její rekonstrukci a u příležitosti oslavy 75. výročí českého gymnázia
ve Stříbře.
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Slavnosti se účastnila doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D., hejtmanka Plzeňského kraje, její náměstek pro oblast školství Mgr. Rudolf Salvetr, starosta města
Martin Záhoř, JUDr. Jaroslava Havlíčková,

vedoucí OŠMS KÚ PK, ředitel německé
partnerské školy Kilian Graber, bývalí učitelé školy a řada dalších vzácných hostů.
Svým vystoupením je přivítal pěvecký
sbor pod vedením Mgr. Evy Skalové.
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Přínos a smysl rekonstrukce přítomným popsal projektant Ing. Pavel Koníř.
Stávající i bývalí studenti si pro hosty
připravili bohatý program včetně komentovaných prohlídek školy.
Dorazili rovněž absolventi školy.
V retrokoutku měli příležitost spolu
se svými bývalými učiteli zavzpomínat
na roky strávené na Gymnáziu a obchodní
akademii Stříbro.
Slavnost zakončil koncert kapely CITY
BAND Plzeň.
Hosté odcházeli s pocitem příjemně
prožitého odpoledne a s přesvědčením,
že mladá nastupující generace se ve světě neztratí. Utvrdilo je v tom vystoupení
Malých debrujárů i zástupců studentské
firmy.
Mgr. Milan Deredimos
ředitel školy

Zlatý oříšek a Zlatý oříšek čtenářů ABC
Víte, že ve Stříbře máme „Nejšikovnější
děti České republiky“ a mají na to dokonce doklad?
Debrujáři při Gymnáziu Stříbro získali hned dvě skvělá ocenění. Zlatý oříšek
pro sedm nejšikovnějších dětí nebo týmů
z České republiky a Zlatý oříšek čtenářů
ABC.
Co je Zlatý oříšek? Zlatý oříšek vyhledává a všestranně podporuje aktivní,
nadané a úspěšné děti České republiky.
Jedná se o největší takto zaměřený projekt
s více než dvacetiletou tradicí a pravidelným novoročním finále v České televizi.
Zlatý oříšek každoročně nominuje 21
dětí z více než stovky přihlášených z celé
České republiky a následně vyhlásí 7 vítězů, kteří kromě prestižního titulu držitele Zlatého oříšku získají originální sošku
z dílny brněnského výtvarníka Jaroslava
Homoly.

A my jsme měli to štěstí, že jsme postoupili nejen mezi 21 nominovaných,
kteří na začátku listopadu natáčeli svůj
medailonek, ale i mezi sedm vítězů, kteří
se účastnili loni na konci listopadu natáčení finále v České televizi Brno. Finále
se pak každoročně vysílá v České televizi
na Nový rok. Měli jsme obrovskou radost
a z natáčení v Brně jsme si přivezli spoustu
zážitků.
Během prázdnin vrací časopis ABC
do hry všech 21 finalistů. O prázdninách
mohou čtenáři časopisu ABC hlasovat na
webu časopisu ABC online pro jednoho až
tři finalisty Zlatého oříšku. Soutěžící nebo
tým s největším počtem čtenářských hlasů získá pak ocenění Zlatý oříšek čtenářů
ABC.
Rádi bychom vám prostřednictvím
Stříbrského zpravodaje poděkovali za vaši
podporu. Právě díky vám, Stříbrským,

jsme se stali vítězem této ceny, kterou jsme
převzali 4. října v redakci Časopisu ABC.
Pokud vás zajímá, co všechno debrujáři
dělají a jak naše činnost pokračuje v tomto školním roce, nenechte si ujít ani další
vydání Stříbrského zpravodaje.
.
Mgr. Milan Deredimos
ředitel školy
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AKCE A KULTURA VE STŘÍBŘE
EHD 2021
V sobotu 11. 9. 2021 v rámci Dnů
evropských památek městské muzeum
s partnery zpřístupnilo široké veřejnosti
k zhlédnutí 12 stříbrských památek včetně
možnosti návštěvy Hornického skanzenu
se štolou Prokop. K doprovodným akcím
tradičně patřilo vystoupení skupiny historického šermu, divadla a tance Gloria
z. s. na náměty z historie Stříbra, ukázky
lukostřelby, to vše pod taktovkou agentury
Rylan. Tradiční byla i prezentace základní
organizace Stříbro Českého svazu včelařů ve stánku na muzejním náměstí včetně
zdobení medového pečiva ve vstupní síni
radnice. Nabízela se i možnost zúčastnit

se 28. bodovací výstavy králíků, holubů
a drůbeže, pořádané stříbrskou základní
organizací ČSCH v chovatelském areálu
v Mánesově ulici, včetně výstavy okrasného ptactva a doprovodného programu.
Hlavní význam dne památek spočívá

v tom, že návštěvníci mohou zhlédnout
památky, které nejsou během roku z různých důvodů přístupné veřejnosti.

prací převažovaly exponáty z různých
z oborů malířských technik, včetně malby
na dřevě. Méně už byla zastoupena tvorba fotografická. Městské muzeum by rádo
udrželo tradici „Babího léta“ i do budoucnosti. Jako každým rokem děkujeme panu

Janu Rybeckému za významnou pomoc
při organizaci tohoto uměleckého počinu.

Zbyněk Navrátil
ředitel Městského muzea ve Stříbře

Babí léto 2021
Dne 24. září 2021 proběhla v galerii
Městského muzea ve Stříbře za předepsaných proticovidových opatření vernisáž výstavy prací amatérských umělců
s názvem Babí léto 2021. Na výstavě byly
k vidění práce 23 autorů. Z vystavených
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Knihovnice informují
Ve středu 6. října se v Městské knihovně ve Stříbře uskutečnila vernisáž interaktivní výstavy obrázků paní Evy Eberlové
s názvem „Zastavte se na chvíli…“ a křest
motivační knihy Pro chvilku samoty.
Na závěr příjemného podvečera, který
hudbou na harmonizační nástroje ozvláštnil Pavel Němeček, si mohli zájemci
za zvuku australského domorodého nástroje didgeridoo a zvonečků Koshi zame-

ditovat. Přijďte se i vy „zastavit na chvíli,
zadívat se do obrázků a nechat je, aby se
dotkly vaší duše“. Kalendář na rok 2022
s obrázky paní Evy je v knihovně po dobu
výstavy ke koupi. Výstava potrvá do konce
listopadu.
Vaše knihovnice
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placená inzerce

Novoroční turistický pochod
po důlních dílech stříbrského revíru

Koupím

GARÁŽ
ve Stříbře nebo
okolí.
1. ledna 2022 (sobota)

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

S r a z : 1 0 , 0 0 h o d . u s t a d i o n u B a n í k u v e S t ř í bř e
Trasa : po důlních dílech, cca 12 km
Pořadatel : Hornický spolek Stříbro

placená inzerce

Volejte
728 727 224
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Moderní byt 3+1 s lodžií, Bor

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

2.650.000,- Kč (Prodáno)

3.150.000,- Kč (Prodáno)

RD 4+2 s garáží a zahradou v Heřmanově Huti

Chata na Hracholuskách na vlastním pozemku

4.890.000,- Kč

1.800.000,- Kč

Vážení čtenáři,
v současné době víc než kdy jindy zprostředkováváme prodej nemovitostí zcela bez inzerce. Umožňuje
nám to řada poptávek, které máme. Máte-li z jakéhokoliv důvodu obavu prodej vaší nemovitosti veřejně
inzerovat, přijďte se poradit. Stejně tak, pokud sháníte o nějakou nemovitost, pošlete nám na vás
kontakt, ať vás můžeme přednostně informovat.
Máte k dispozici naše kontakty (mail: hana.kubincova@email.cz, tel.: 724249276) nebo facebook Hana
Kubincová - realitní makléřka a webovou stránku www.realitykubincova.cz s aktualizovanou nabídkou
V současné době máme poptávky zejména na:
- byty 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 ve Stříbře, Kladrubech, Boru, Plané, Černošíně
- rodinné domy - ve městech, menších obcích, na vesnicích i samotách
- chaty - nejlépe se zavedenou elektřinou a s možností vytápění
- chalupy - ideálně s možností trvalého bydlení
- stavební pozemky
Bude nám ctí, stanete-li se našimi klienty i vy!

Více informací na 724 249 276 a www.realitykubincova.cz nebo na
pobočce Dostojevského 189, Stříbro
26
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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

Rodinný dům - chalupa Plešnice Novostavba rod. domu Kladruby

Byt 3+1 Stříbro, Palackého

Cena: 2.350.000,- Kč

Byt 3+1+L s garáží Lestkov

Chata Štáhlavice (Plzeň-jih)

Chata Trnová (Plzeň-sever)

Chalupa Pavlovice - Jos. Huť

Kom. objekt s byty Ostrov

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

Chata Stříbro - osada Florián

Cena: 1.460.000,- Kč

Byt 3+1 Stříbro, Brožíkova

Cena: 1.490.000,- Kč Cena: 1.680.000,- Kč Cena: 8.990.000,- Kč Cena: 2.350.000,- 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
placená inzerce
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Co vás baví
na práci
v KION Stříbro?

Rosteme!
Hledáme kolegy do výroby
i administrativy
Máte přátelé, kterým byste doporučili práci u nás?
Jsme stabilním zaměstnavatelem v Plzeňském kraji
a nabízíme velmi zajímavé pracovní podmínky

Matěj Sojka

výroba | svářeč
v KION Stříbro 2 roky
Na práci v KION Stříbro
mě baví možnost seberealizace
a osobního růstu

Věděli jste, že mezi naše benefity patří příspěvky na
dopravu, závodní stravování zdarma, 5 týdnů dovolené, stravenky za víkendové a noční směny, flexipasy (na sport, kulturu a zdraví), odměny za roky u
firmy a životní jubilea, příspěvek na penzijní či
životní pojištění, příplatky za přesčasy vyšší vždy o
10% než stanovuje zákoník práce, prémie na dovolenou a Vánoce? Jsme přátelský kolektiv s lidským
přístupem. Vyrábíme atraktivní produkt v moderním
závodě s pokročilými technologiemi.
Pokud nám pomůžete najít správného zaměstnance, můžete získat také náborový příspěvek.
Máme skvělý tým. A tento tým
se stále rozrůstá.

Jana Barešová

Děkujeme za důvěru.

HR | HR Business Partner
v KION Stříbro 2 roky
Na mé práci mě baví, že mám
mnoho možností se dále učit
a rozvíjet své schopnosti
a potkávat nové lidi. Kion Stříbro
je pro mě stabilní zaměstnavatel,
který mi nabízí osobní
i pracovní rozvoj
KION Stříbro, c/o Linde Pohony s.r.o., Panattoni park D5, Ostrov u Stříbra 19
Jana Langová | 733 675 810 | jana.langova@kiongroup.com
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Filmové postřehy Laca Kajaby
Milí příchozí do našeho kina,
buďte vítáni v přítmí sálu, když venku
je pořádná zima a gong právě oznamuje začátek promítání dalšího filmu. Malá
ochutnávka právě začíná…
U marvelovky Eternals strávíme v kině
habakuk času - 2 hod 36 min. Potvrdila
i režisérka Chloé Zao. Nejdelší marvelovkou je zatím Avengers: Endgame (2019),
kteří trvali tři hodiny a jednu minutu. Jsou
sice obavy, že tempo může být rozvláčné,
ale s ohledem na množství postav je dobře,
že budou mít tvůrci dost času pořádně vše
vysvětlilt a podělit se o detaily. Producent
Nate Moore uvedl k roli Theny (Angelina
Jolie): „Má v našem filmu tragický příběh,
který se týká něčeho, co se jmenuje Mahd
Wy’ry. Pokud jste fandové komiksu, tak
víte, že Mahd Wy’ry je něco, čím může
Eternal trpět. Je to verze demence. Protože má velké množství vzpomínek, začíná
se odtrhávat od své vlastní mysli a ona začne zapomínat, ve které době je. Takže je
to pro Angelinu zábavná role.” Ale nejde
o její první komiksovou roli (hrála v povedeném Wanted (2008) a teď vyšlo najevo
i to, že původně měla ztvárnit další výraznou superhrdinku. Nicméně to odmítla,
protože, jak sama přiznala, dlouhou dobu
se vyhýbala podobným projektům. A jakou roli tedy Angelina nepřijala? To nechtěla prozradit, protože jí to přišlo neférové vůči herečce, která ji nakonec získala,
ovšem vypadá to, že je řeč o Black Widow.
A určitě o tomto filmu nevíte, že:
- v listopadu 2019 byli herci a štáb evakuováni z natáčení na Kanárských ostrovech
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kvůli nálezu zbytků bomby z vojenské
střelnice v blízkosti natáčení. Na place byli
tehdy přítomni Angelina Jolie a Richard
Madden.
- Chloé Zhao použila pro film praktické
efekty a nedělala příliš mnoho zeleného
plátna.
- The Eternals je druhým filmem, ke kterému Ramin Djawadi vytvořil hudbu, tím
prvním byl původní Železný muž (2008).
Nečekaně aktuální nádech dostává snímek Moje slunce Mad, který se ve Stříbře
představí po české premiéře 21. 10., karlovarském festivalu a poté, co za něj režisérka Michaela Pavlátová dostala cenu poroty
na festivalu animovaných filmů v Annecy.
Jeho děj se totiž odehrává v Afghánistánu
„Ve Varech běžela verze namluvená
afghánskými herci v Afghánistánu. Párkrát jsem byla online, když řekli, že začínají pracovat později, protože ráno je
nejvíc bombových atentátů. Zatímco my
tu šíleli z covidu, který mají také. Naši kolegové byli v ohrožení života,“ připomněla
Pavlátová, že uvedení filmu jim bude alespoň symbolickou podporou. Film vznikal osm let na motivy knihy novinářky
Petry Procházkové a režisérka se v něm
elegantně vyhýbá stereotypnímu pojetí
látky, které se zpravidla týká jenom střetu
dvou kultur.
Téhož dne, jako předešlý film, tj. 21. 10.
měl českou premiéru jeden ze dvou letošních filmů režiséra Ridley Scotta, a to
Poslední souboj (druhým je Vražda v klanu Gucci). Co můžeme očekávat? Ohlasy
kritiků po uvedení v Benátkách (10. 9.)

jsou velmi rozdílné. Všichni se shodují na
tom, že po řemeslné stránce má Scott film
v malíku, a když už se střetnou meče, je to
správně syrové a krvavé. Ani o hereckém
obsazení se nepíše nic špatného a chválí
se zejména úchvatná Jodie Comer i Matt
Damon v pro něj naprosto neobvyklé roli.
Jenže scénář, na němž spojili síly Damon
s Affleckem, úplně neuchvátil ... má se
za to, že scénáristé i samotný režisér si
ukousli až příliš velké sousto, snímek se
spíše rozpadá a režisérská snaha natočit
old school historický počin se „tak trochen“ nepovedla. Tyto první ohlasy berme
s rezervou a doufejme, že nový historický
výlet se filmové legendě povedl - vždyť
i první film Ridleyho Scotta Soupeři
(1977) byl také založen na souboji dvou
lidí (a je to vynikající film, račte dohledat
a stáhnout si ..., pozn. LK). Asi o tomto filmu nevíte, že:
- byl natočen podle knihy „The Last Duel:
A True Story of Trial by Combat in Medieval France“, kterou napsal Eric Jager
- premiéra měla být původně na Vánoce
2020, nakonec je teď na podzim 2021
- Matt Damon spolu s manželkou a 4
dětmi uvízl kvůli vládou nařízené izolaci
na jaře 2020 v Irsku, kde v Dalkey za Dublinem natáčel
- mimo toho se natáčelo ve Francii
na zámcích de Beynac, de Fénelon a de
Berzé, v opatství de Fontfroide a ve městě
Monpazier.
Tak na shledanou příště!

Laco Kajaba
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SOUHRN AKCÍ NA LISTOPAD 2021
2. 11.

18.00 - DRUHÁ PRODLOUŽENÁ TANEČNÍHO KURZU		

KD

3. 11.

17.00 - LOUTKY BEZ HRANIC „PŘÍBĚHY MALÉ LUPITINY GONZALES“

PROSTOR MAS

										MASARYKOVO NÁMĚSTÍ
12. 11. 21:00 - BRUTUS								BESEDA
13. 11. 18.00 - OCHOTNICKÉ PŘEDSTAVENÍ					
HOMOLKOVI VČERA, DNES A ZÍTRA
(ochotnický soubor MARKYTA KŠICE)

KINO SLAVIA

20.11.

21:00 - EXTRABAND							BESEDA

26.11.

20.00 - MATURITNÍ PLES SOŠ						KD

27.11.

21:00 - KEČUP + AGNES ROCK						

BESEDA

28.11.

15.00 - ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU				
vystoupí Vlasta Horváth trio

MASARYKOVO NÁMĚSTÍ

do 25. 11.

probíhá VÝSTAVA EVY EBERLOVÉ „ZASTAVTE SE NA CHVÍLI…“

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

od 30. 11.

VÝSTAVA FIGURÁLNÍCH MOTIVŮ ČERTŮ „ŽERTY S ČERTY“

MĚSTSKÉ MUZEUM

MĚSTSKÉ TRHY: 4., 11., 18. a 25. 11. 2021 					

MASARYKOVO NÁMĚSTÍ

PŘIPRAVUJEME:
1. 12.

4 TENOŘI - koncert v KD - vstupenky v prodeji TICKETPORTAL

4. 12.

ZÁVĚREČNÁ TANEČNÍHO KURZU 2021

10. 12. VÁNOČNÍ PLES
12. 12. STŘÍBRNÝ PŘEDVÁNOČNÍ JARMARK

Uzávěrka dalšího čísla je 15. 11. 2021
Příspěvky zasílejte na zpravodaj.stribro@seznam.cz
Omlouváme se těm, jejichž příspěvky se už do zpravodaje nevešly, není možné všechny zařadit.
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