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Koncert kapely Harlej, foto Vladimír Novotný

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
po dvouměsíční odmlce si Vám dovolím
sdělit vybrané informace z dění „na radnici“. Myslel jsem si, že Vás budu moci
potěšit pouze pozitivními informacemi,
zvláště, když naše vláda rozhodla, že covid-19 skončil, ale bohužel. Máme tu novou krizi, která má, a asi i bude mít, pro
život našich lidí větší dosah, než předchozí pandemie. Mluvím o válce na Ukrajině.
Osobně jsem přesvědčen, že neexistuje
omluva pro zabíjení lidí. Kromě mrtvých
přímo na bojišti, přináší neskutečné utrpení pro mnoho nevinných lidí, včetně
bezbranných dětí. Město Stříbro se po-

stavilo k této humanitární krizi vstřícně.
Reagovali jsme okamžitě po zahájení invaze, a připravili a poskytli jsme ubytování typu vysokoškolských kolejí maminkám, dětem a seniorům, kteří utíkali před
hrůzami války. Pomohli jsme, a splnili tak
veškeré požadavky, které nám byly dány,
možná i něco navíc. Nyní se musí tito lidé,
pokud zde chtějí zůstat, začlenit do našeho systému. Musí začít chodit do práce,
kterou se jim snažíme zprostředkovat, děti
do škol atd. Pokud chtějí výhody našeho
systému, musí pro něj pracovat. Kdo má
práva, má též povinnosti. Naši senioři či

matky samoživitelky také nic nedostávají zadarmo. Chci konstatovat, že většina
z nich se skutečně snaží a nechtějí být
přítěží pro naše občany. Stejně jako mezi
námi, i mezi nimi jsou lidé slušní a ti …
Těch je určitě menšina. Buďme vstřícní,
oni tu válku nechtěli.
Navzdory dvěma krizím se ve městě začíná znovu „probouzet“ kulturní a spolková činnost. V kulturním domě se po
dvou letech uskutečnily maturitní plesy
či koncerty, např. skupiny Harlej. Uskutečnilo se vyhlášení nejlepších spor-
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tovců Tachovska, a jiné. V městském
muzeu byla zahájena první vernisáž
uměleckých děl našich dětí ze ZUŠ pod
názvem „Vlastníma rukama“. Uskutečnil se 1. ročník „Stříbrského sprintu“
za účasti velkého množství musherů a jejich chlupatých psích přátel - super akce,
kterou je třeba v příštích letech podporovat. Městské kino jede na plné obrátky
a v nabídce si určitě každý najde to své.
V rámci radnice už opětovně vítáme naše
nejmenší občánky. Stříbrští dobrovolníci, pod vedením paní Miltové a pana
Maňáka, se i s dalšími zúčastnili krajské
konference a následně společně iniciovali
úklid města - moc děkuji za propagaci a
činnost. Když jsme u kultury, musím zdůraznit individuální úspěch Ondřeje Tolara, který vyhrál celostátní kolo v kategorii
C2 „Karlovarského skřivánka“. Gratuluji.
Akcí proběhlo ještě mnoho. Jsem moc rád
za to, že začínáme, navzdory době, opět
„normálně“ žít. Další akce a jejich program budou, jako vždy, zveřejněny v informačních kanálech města. Těšíme se na
setkání s Vámi.
Do normálního žití počítám i to, že děti
navštěvují školy, kroužky či ZUŠ. Musím
konstatovat, že všechna naše školní i předškolní zařízení pracují normálně a připravují zápisy do dalších ročníků.
V dubnu se konalo zasedání Zastupitelstva města Stříbra, kde byly, kromě
standardních bodů, dva, které si zasluhují
větší pozornost. Toto zastupitelstvo bylo
na začátku slavnostní. Udělili jsme Plakety města Stříbra, které byly schváleny Radou města Stříbra již v minulém roce, ale
z důvodu pandemie jsme nemohli provést
jejich vyhlášení. Plaketu města Stříbra I.
stupně obdržel Ing. Vladislav Moravec u
příležitosti 50 let jeho trenérské činnosti s
atlety Baníku Stříbro, za jeho činnost pro
město Stříbro a jeho občany, a za dlouholetou propagaci města a sportu. Dále
Plaketu města Stříbra I. stupně obdržela Jednotka dobrovolných hasičů města
Stříbra pod vedením Romana Jarabici za
dlouhodobou a nezištnou práci pro širokou veřejnost i nad rámec svých povinností, Plaketou města Stříbra II. stupně
byli oceněni 3 občané a to: Karel Neuberger, MBA za reprezentaci města Stříbra,
rozsáhlou publikační činnost a spolkovou
činnost v oboru hornictví, Mgr. Václav
Peteřík za dlouhodobou práci a výchov-
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nou činnost spojenou s prací ředitele ZŠ,
PhDr. Jitka Soukupová, stříbrská středoškolská učitelka, za reprezentaci a propagaci města Stříbra v oblasti vědy a vzdělávání. Plaketu města Stříbra III. stupně
obdržela in memoriam Hana Štollová
za dlouholetou činnost v oblasti kultury,
sběratelskou činnost a propagaci města
Stříbra. Všem oceněným ještě jednou moc
děkuji za jejich podporu a reprezentaci
města Stříbra.
Druhým důležitým bodem je schválení mandátu k jednání s CT Parkem s. r.
o. Stříbro kdy, v případě dohody dostane město zpět 9 ha plochy v kasárnách
pro vlastní rozvoj s důrazem na bydlení.
Jenom pro pořádek - město vypovědělo
firmě CTP smlouvu pro nedodržování
smluvních ujednání ze strany partnera.
Volně jsme se dostali ke stavebním záležitostem města Stříbra. Proběhla kolaudace a oficiální otevření půdní vestavby
v DDM, kde vzniklo zázemí pro vyučování dětí v technických, přírodovědných
a IT oborech. Akce za cca 19 mil. Kč
s dotací z MMR v objemu cca 15,5 mil. Kč.
Součástí je i bezbariérový přístup výtahem
do budovy a rekonstrukce sociálního zázemí v I. NP za cca 400 tis. Kč. Myslím, že
se akce povedla a pěkné prostředí si budou naše děti užívat.
K opravám jsme předali tři stavby. Kostelík sv. Petra, kde bude provedena úprava
krovu, dále Mostní bránu, která projde
kompletní rekonstrukcí v etapách (dotace
300 tis. Kč) a Boží hrob pod Smutečním
vrchem, kde nyní budou provedeny restaurátorské práce (dotace 150 tis. Kč).
Probíhají opravy fasády polikliniky,
a to částí, které se nám esteticky moc nelíbily a nemohly být provedeny koncem
roku z důvodu klimatických podmínek.
Bohužel, již podruhé soutěžíme VZ
na rekonstrukci bývalého internátu v ulici Revoluční, kde by měly vzniknout byty
pro naše občany. Cena cca 33 mil. Kč - vítězná firma odmítla podepsat smlouvu.
Bohužel, situace ve stavebnictví se projevuje i u nás. Snad někoho vysoutěžíme.
Probíhá VZ na provedení kompletní
opravy Plzeňské ulice od ul. Jiřího z Poděbrad až k čerpací stanici - II/230 . Cena
cca 43 mil. Kč.

Provádí se pokládka kanalizace v obci
Těchlovice za cca 18 mil. Kč.
Je vyhlášeno výběrové řízení na další
etapu komunikací v městském parku, a to
od náměstí k Červené lávce za cca 5,6 mil.
Kč. Poslední zakázkou, která je již nyní
zpracovávána a měla by proběhnout v letošním roce ve spolupráci se SÚS PK, je
chodník od kruhového objezdu k budoucímu OC Billa za cca 5,5 mil. Kč.
V přípravě jsou další stavební záležitosti, se kterými Vás seznámím v dalším čísle
Stříbrského zpravodaje.
V měsíci dubnu jsme prožili krásné velikonoční svátky, které byly již posly jara.
Před námi je, dle mého, jeden z nejkrásnějších měsíců roku, květen, který zahájíme, kromě jiného, oslavami konce II.
světové války.
Vážení spoluobčané, doufám, že tyto
oslavy budou jedinými vzpomínkami
na všechny hrůzy, které válka přináší. Přeji nám všem návrat do normálu a klidných
dní. Pokud byste měli pocit, že některé záležitosti v souvislosti s ukrajinskou či ekonomickou krizí nezvládáte, můžete nás
oslovit. Pokud bude v našich silách Vám
pomoci, určitě to rádi uděláme. Jsme zde
zejména pro Vás, pro občany města Stříbra a místních částí.

S úctou Martin Záhoř,
starosta města
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Z jednání 33. zastupitelstva města 16. března 2022
Přítomno bylo 11 zastupitelů.
V úvodu jednání přivítal starosta Martin
Záhoř přítomné a proběhla protokolární
část jednání.
Následně předseda Kontrolního výboru Blahoslav Kupec seznámil zastupitele
s materiálem kontroly plnění úkolů.

Poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení na území města Stříbra v souladu
s doporučením Výboru výstavby, územního plánování a FRB.

Zastupitelé vzali na vědomí:
Zprávu o vývoji cen energií u města a jím
zřízených organizací.

Záměr prodeje části pozemku cca v k. ú.
Stříbro do vlastnictví žadatele k výstavbě
garáže.

Zastupitelé neschválili:
Z předložených majetkoprávních úkonů:

Před závěrečnou diskusí podal pan starosta města informace k pokračujícímu
jednání se spol. CTP a vysvětlil přítomným postup města v otázce pomoci ukrajinským uprchlíkům.
Do závěrečné diskuse se nikdo z veřejnosti nezapojil a starosta tak poděkoval
všem za účast na jednání.
Marcela Nováková a David Blažek

Zastupitelé schválili:
Z předložených majetkoprávních úkonů:
Záměr prodeje kabelové trafostanice
„TC_0181 Stříbro (za Mlékárnou)“. Cena
je stanovena na základě znaleckého posudku ve výši 545 430 Kč, včetně technologie.
Směnu pozemku 29 m2 (zahrada) v k. ú.
Stříbro v soukromém vlastnictví za pozemky ve vlastnictví města Stříbra, v k. ú.
Stříbro. o výměře 309 m2 (zahrada). Rozdíl v ceně pozemku byl vyrovnán již v roce
2004, kdy původní dohoda vznikla.
Vrácení majetku města Stříbra, technologickou část trafostanice, ze správy a hospodaření Vodohospodářského sdružení
obcí západních Čech zpět městu Stříbru
ke dni 31. 1. 2022.
Bezúplatný převod nevyužitelného, nadbytečného a zastaralého majetku města
Stříbra, a to dvoukolové stříkačky, SH
ČMS - Sboru dobrovolných hasičů Damnov.
Rozpočtové opatření č. 2 ve výši 25 mil.
Kč, kdy město doplní rezervu města, která
byla vyčerpána na pokrytí výdajů za nárůst cen energií. Peníze půjdou z předpokládaného navýšení příjmů a z volných
prostředků města.

SEMINÁŘ KE KOTLÍKOVÝM DOTACÍM
V PLZEŇSKÉM KRAJI
v rámci semináře budou poskytnuty informace k dotačnímu programu
„Pořízení ekologického vytápění v domácnostech 2021+“ pro nízkopříjmové
domácnosti
KDY: 4. 5. 2022, OD 16:30 hod.
KDE: zasedací místnost přízemí radnice, Masarykovo náměstí 1,

STŘÍBRO
Program semináře:
1. Základní podmínky dotačního programu „Pořízení ekologického vytápění
v domácnostech 2021+“ na podporu výměny stávajících kotlů na pevná
paliva s ručním přikládáním pro nízkopříjmové domácnosti.
2. Postup elektronického podání žádosti v aplikaci eDotace.
3. Legislativní požadavky kladené na občany v oblasti ochrany ovzduší.
Zájemci se mohou semináře zúčastnit bez nutnosti předchozího přihlášení.
Seminář je bezplatný.

Uzavření veřejnoprávních smluv s Rodinným centrem a Privilegovaným měšťanským střeleckým sborem o poskytnutí
finanční dotace na rok 2022.
Úpravu závazného ukazatele pro Městské muzeum na rok 2022. Důvodem této
úpravy je zřízení nového pracovního místa, které zajistí rozšíření otevírací doby informačního centra.
Uzavření smlouvy o poskytnutí účelové
dotace Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti.
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Program regenerace naší památkové zóny
Vážení spoluobčané,
dostává se k Vám již pátý díl Programu
regenerace našeho města zpracovaného
Vladislavem Hanzlíčkem. Myslím si, že
za posledních 7 let se naše město opravdu podařilo městskými i soukromými
investicemi povznést. Ze špinavého a nevzhledného města 50. - 80. let 20. století se
stává hezké a malebné město. Musíme si
samozřejmě přiznat, že ne všem občanům
se představitelé města vždy zalíbí, někteří

z Vás by raději dali přednost místo oprav
silnic nebo domů finanční prostředky
do kultury, anebo do sportu či do jiného odvětví. Město se musí přednostně
starat o svůj majetek, a vidíte, musíme si
přiznat, že ne vždy se nám to daří, a to z
jednoduchého důvodu, nemáme k dispozici takové množství finančních prostředků. V druhém případě bychom neměli
dostatek odborného personálu, který je
neméně důležitý. Bohužel zaspalo se v le-

tech předešlých, a to se již dohnat nedá.
Většina z vás kolem níže uvedených projektů (budov) prochází skoro každý den
se samozřejmostí a vůbec si neuvědomuje, že zde před pár týdny či několika lety
došlo k nutným rekonstrukcím či velkým
opravám. Prohlédněte a posuďte sami, jak
se nám to společně s ostatními investory
daří.

DALŠÍ VYBRANÉ PROJEKTY REALIZOVANÉ V UPLYNULÉM OBDOBÍ NA ÚZEMÍ
MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY STŘÍBRO

Projekt: Rekonstrukce domu č.p. 145, Benešova ul. Stříbro
Investor: manželé Minářovi, násl. Tran Thi Hue
Náklady: 5 mil. Kč

Projekt: Rekonstrukce domu č.p. 437, Plzeňská ul., Stříbro
Investor: Kopec, v.o.s., Stříbro
Náklady: 50 mil. Kč

Projekt: Rekonstrukce domu č.p. 32, Plzeňská ul., Stříbro
Investor: manželé Rybovi
Náklady: 4 mil. Kč

Projekt: Rekonstrukce objektu č.p. 250, Plzeňská ul., Stříbro
Investor: Lesní společnost Stříbro, a.s.
Náklady: 14 mil. Kč
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Projekt: Rekonstrukce domu č.p. 28
Plzeňská ul., Stříbro
Investor: Heliopharm, s.r.o., Stříbro
Náklady: 7 mil. Kč

Projekt: Rekonstrukce domu č.p. 71
Žižkova ul., Stříbro
Investor: manželé Koblenovi
Náklady: 3,5 mil. Kč

Projekt: Rekonstrukce objektu č.p. 196
Benešova ul., Stříbro
Investor: SOTER v.o.s Stříbro
Náklady: 5 mil. Kč

Projekt: Rekonstrukce fasády objektu č.p. 4-5
Masarykovo nám, Stříbro
Investor: Qach Van Kinh
Náklady: 5 mil. Kč

Projekt: Rekonstrukce fasády objektu č.p. 487, ul. 28. října,
Stříbro
Investor: Město Stříbro
Náklady: 1 mil. Kč

Projekt: Rekonstrukce pláště objektu č.p. 56
Masarykovo nám., Stříbro
Investor: manželé Voráčkovi
Náklady: 2 mil. Kč

Projekt: Rekonstrukce měšťanského domu na rodinný pivovar
Plzeňská 31, Stříbro
Investor: manželé Rybovi
Náklady: 14 mil. Kč
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Projekt: Rekonstrukce domu měšťanského domu na byty
a provozovnu, Dostojevského 197, Stříbro
Investor: manželé Kubincovi
Náklady: 6 mil. Kč

Projekt: Obnova pláště objektu SOŠ
Investor: Plzeňský kraj.
Náklady: 5 mil. Kč

RESTAUROVANÉ PORTÁLY MĚŠŤANSKÝCH DOMŮ NA ÚZEMÍ MPZ
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Dům č.p. 9 Masarykovo náměstí

Dům č.p. 13 Masarykovo náměstí

Dům č.p. 14 Masarykovo náměstí

Dům č.p. 64 Masarykovo náměstí

Dům č.p. 95 Husova ul.

Dům č.p. 152 Benešova ul.
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Stříbrské renesanční domovní portály
vytvářejí v Čechách, kromě Plzně, ojedinělou architektonickou skupinu. Bez
významu nejsou ani klasicistní portály
a zachované domovní štíty, které dotvářejí
převážně prostor náměstí jako nesporně
hodnotný městský interiér.
Před několika lety při hornickém setkání (2010) dorazil do našeho města kamarád prof. M. Augustýn z Bratislavy, který
mně osobně otevřel oči svým nadšením,
když mě upozorňoval na skvosty portálů jednotlivých domů na našem náměstí
a v jeho okolí. Byl přímo fascinován

množstvím památek, malebností města
a jeho propojením s městským parkem,
který se nachází vlastně hned za rohem.
Co by jiná města za toto panoráma dala.
Přeji vám při krásném jarním slunečném počasí příjemné procházky nejen
městem, ale i krásnou okolní malebnou
krajinou.
Karel Neuberger, MBA
člen Rady města Stříbra
a předseda Výboru VV a ÚP

Vstup do městského parku tvořený vybouraným portálem domu č.p. 63

ROZHOVOR
Rozhovor s Adélou Kožnarovou - cvičitelkou psů a závodnicí v agility
„Na závody si vydělávám brigádou a do školy se občas učím po nocích.“
Adélo, jak byste v jedné větě laikovi vysvětlila, co to je agility?

Který prvek je nejtěžší psa naučit?
Hodně lidí si myslí, že je to slalom. Já to
tak nevidím, protože tam je to spíš o zvyku psa, aby si to naběhal. Já bych jako
to nejtěžší viděla možná sbíhané zóny
na kladinách nebo správné točení psa, aby
nedělal velké oblouky. Ono se to možná
nezdá, ale agility je opravdu těžký sport.
Hrozně moc záleží na psychice jak člověka, tak toho psa. Obzvlášť u těch borderek,
které jsou hodně chytré a všeobecně velmi
citlivé. Někdy si říkám, že je to snazší třeba s trochu hloupějším psem, který neřeší
tolik okolních vlivů.

Je to sport mezi člověkem a psem, kde se
běhá na čas, chyby, odmítnutí a diskvalifikace. Jde o to, aby pes překonal trať překážek bez trestných bodů a v co nejlepším
čase.
Jak se to mimo samotného času hodnotí
a jaké jsou kategorie?
Kromě samotného času, který je většinou
závislý na délce trati, se počítají chyby,
což je třeba shozená laťka, a tak podobně.
Dávají se diskvalifikace za překonání překážek ve špatném pořadí nebo odmítnutí
například za špatně naběhnutý slalom. Jinak se agility rozděluje v podstatě do pěti
velikostních kategorií, kde závodí psi XS,
S, M, ML, L, a pak je to rozdělené do výkonnostních kategorií, kdy musíte mít určitý počet zkoušek, abyste mohl přestoupit
do vyšší výkonnostní kategorie. Nejvyšší
titul, který lze získat, je A3 Champion.
Trochu mi to podle vašich slov připomíná koňský parkur. Jsou oproti parkuru
v agility nějaká specifika?
Hlavní rozdíl je asi v tom, že v agility
nejsou jen skokové překážky. Jinak je to
opravdu dost podobné.

Zkoušela jste i jiné disciplíny, než agility?

to byla určitě border kolie, belgický ovčák
nebo z těch menších papilloni a sheltie.
Jsou to spíš ta atletická plemena, protože
pro ty těžší není vhodné, aby tolik zatěžovali klouby.
Viděla jste, že by to někdo, byť na hobby
úrovni, dělat třeba s bulteriérem?
Ano, viděla. Není jich tolik, ale lidi to
zkouší s různými plemeny.

Jaký pes je pro tento sport vhodný?

Můžete to dělat třeba se psem, který
nemá, jak se lidově říká, papíry?

Já bych řekla, že asi všichni psi. Když bych
ale měla říct nějaká top plemena, tak by

Určitě se může. Dělá to i hodně voříšků.
Ale nesmí na závody světové úrovně.

S Maggie jsem zkoušela i poslušnost, ale
to jí možní i vinou nesprávného přístupu
cvičitele nebavilo. Jako hobby jsme pak
dělali třeba frisbee nebo dog dancing.
Je to dobré pro toho psa i jako zpestření
tréninku?
Je určitě dobré psa nedřít jen na jedné
věci. Samotný agility trénink by neměl být
častěji než dvakrát týdně, protože to podle
mého názoru psa už potom nebaví. Ale
tohle zpestření je určitě dobré. Na druhou
stranu by se pes na vrcholové úrovni měl
věnovat jedné disciplíně. Ale určitě je důležité psům po celý rok udržovat dobrou
fyzičku jinými aktivitami.
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Jaký je správný věk psa, se kterým můžete začít cvičit agility?
Do jednoho roku by se neměly dělat žádné skákané cviky, protože pes ještě nemá
dovyvinutou kostru. Ale se samotnou
přípravou na agility je dobré začít už
od štěněte, protože existuje spousta cvičení, při kterých pes kostru vůbec nenamáhá. Na závodech může startovat až od 18
měsíců.
Jak dlouho se agility věnujete?
Svou první borderku jsem dostala asi před
pěti lety, takže už víc než čtyři roky se
tomu věnuji.
A kolik psů v současné době máte?
My teď máme čtyři psy. Já mám dvě borderky, které soutěží v nejvyšší kategorii
A3. Mamka má starší labrodorku a kavalírku. S tou kavalírkou taky závodí.
Vy jste v agility v poslední době dost
úspěšná. Jakých úspěchů si nejvíce ceníte a co vás čeká?
Asi by to byl titul mistra ČR juniorů
v roce 2019 s Maggie. Pak letošní kvalifikace mistrovství světa. Jsme taky trojnásobní druzí vicemistři republiky družstev
z let 2019, 2020 a 2021.
Vy jste to trochu moc rychle přešla.
Povězte mi víc o tom mistrovství světa.
Letos v březnu jsem se kvalifikovala na
Mistrovství světa juniorů v agility, které se

bude konat ve Finsku nedaleko Helsinek.
Datum připadá na 14. - 17. července 2022
a bude se závodit jak v jednotlivcích, tak
v čtyřčlenných týmech.
Jste studentkou střední školy, konkrétně
stříbrského gymnázia. Jak moc jsou tyto
aktivity finančně a časově náročné?
Finančně hodně. Závody a vše s tím spojené, jako cesta nebo ubytování, jsou opravdu drahé. Víkendové závody se třemi psy
vyjdou zhruba na 4 tisíce korun. Když je
to dál, tak je to ještě dražší. Časově je to

taky náročné a vím, že je to někdy na úkor
školy. Když jsme celý víkend pryč, tak pak
doháním učivo v noci.
Kde na to berete peníze? Máte nějakého
sponzora?
Sponzor by byl fajn, ale žádného zatím
nemám. Jednoho psa mi platí mamka
a druhého si platím z peněz z brigády
sama.
Děkuji vám za rozhovor.
David Blažek

Zlatá svatba
V úterý 12. dubna přivítal v obřadní síni
stříbrské radnice místostarosta města Karel Lukeš a zástupce Sboru pro občanské
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záležitosti Ilja Karásek manžele Samcovy,
kteří si připomínali 50 let od své svatby.
U příležitosti tzv. zlaté svatby jim popřá-

li do dalších společných let a poděkovali
za jejich obětavou práci pro naše město.
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STŘÍPKY HISTORIE
Spolky
- zájmové organizace
(část 4)
Dobrovolní hasiči města Stříbra
Snímkem č. 1 uzavřeme kapitolu
válečných let. Neznámý fotoreportér
ve scenérii stříbrského náměstí zachytil
mimo jiné i vozidla místního hasičského
sboru, jehož příslušníci se právě podílejí
na údržbě městského osvětlení. Zároveň
zde můžeme posoudit i kvalitu barevného diapozitivního materiálu firmy Agfa
v letech 1940 - 1945 (ano, jedná se o
skutečnou a neupravenou podobu originálního snímku).
Jak obrázky č. 2, č. 3 a č. 4 naznačují, prvně zobrazený vozový park přešel
záhy do vybavení stříbrského hasičstva
a požární speciál vůz Opel Blitz LF-15 se
stal zjevně chloubou a miláčkem místního sboru.
V roce 1946 se ve Stříbře konal hasičský sjezd, v jehož rámci proběhlo i několik doprovodných akcí. Jednou z nich
byla také obvyklá požární soutěž. Její
vyhodnocení zachycuje snímek č. 5.
Foto č. 6 je na tablu z roku 1946 popsáno jako „Průvod při oslavách 9. května 1946“. K témuž datu lze pravděpodobně přiřadit i nastoupenou jednotku
na snímku č. 7.
Tablem datovaným rokem 1946 (viz
obr. 8) můžeme rámcově uzavřít první
poválečná léta. Léta snahy znovu obnovit republiku, léta nadšení a nadějí.
František Samec, květen 2022
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obr. 4
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SPOLKOVÝ ŽIVOT
Hornická kůže (flek)
Kůže, nebo-li flek, byl původně kožený
kus hornického oděvu, který sloužil několika účelům. Za prvé při štolách, kde byla
svážná, si horník na flek sedl a sjel dolů,
místo toho, aby složitě lezl po fártech.
Za druhé kůže mu chránila zadní část
těla proti poranění. Chránil dělníka před
vlhkostí a odřením. Za třetí flek otočil
dopředu, jako má žena v kuchyni zástěru,
a mohl ho využít k nošení materiálu či
rudy. Dozorci nosili ke svátečnímu stejnokroji většinou flek z kůže, horníci nejčastěji z černého sukna s podšívkou hnědé
nebo černé barvy. Přezky, kterými byl flek
připevněn k opasku, byly původně mosazné, později z poniklovaného plechu. Byly
na nich nejčastěji vyraženy zkřížený mlá-

tek a želízko. U Společnosti státní dráhy
byl tento znak umístěn ve vavřínovém
věnci pod korunkou a nástroje byly svázány. Jako součást slavnostní uniformy i jako
jeden z rozeznávajících znaků hornického
povolání se stal konec 17. století v Sasku.
Posléze (19. století) hornický flek sloužil
při hornickém ceremoniálu tzv. „Skoku
přes kůži“, kdy nováček či adept hornické profese je na báňské akademii pasován
do hornického stavu skokem přes tento
flek. Flek býval barvy kůže hnědé, objevoval se i v barvě černé. Několik fotografií
ukazuje, jak flek vypadá. Největším sběratelem fleků u nás je Geologická fakulta
Technické univerzity v Ostravě. Tradiční
„Skok přes kůži“ ještě i dnes ctí na Střední

průmyslové škole v Příbrami díky patronátu Cechu horníků a hutníků z Příbrami.
V jiných zemích se tyto tradice stále udržují, např. v Sasku v různých hornických
městech, v Harzu, ve Schwarzvaldu, v Bochumi, při výčtu nesmí chybět Rakousko
s tradicemi na solných dolech v Berchtesgadenu, Salzburku, na bývalých zlatých
dolech v Bad Gasteinu či stříbrných dolech
ve Schwazu anebo na Slovensku, hlavně
v Banské Štiavnici se slavným historickým
hornickým průvodem „Salamandrem“.
Zdař Bůh
Karel Neuberger

Absolventi Skoku přes kůži v roce 1907

11

Stříbrský zpravodaj 5/2022

První motokros - Mistrovství Evropy veteránů
Pouhé 3 podniky rozhodují o mistrech
Evropy v klasickém motokrosu organizovaném holandskou organizací ECMO.
První letošní bitva se odehraje 7. května
od 12:30 hodin příznačně na nejstarší tuzemské trati - Terénu sv. Petra ve Stříbře.
Přijďte si užít stylové zahájení jubilejní 75.
sezóny naší trati. K vidění budou dobové
motokrosové stroje 50. - 70. let 20. století
a na nich neméně doboví jezdci. Za českou reprezentaci se představí například
legendy Jiří Stodůlka a Miroslav Hanáček.
Atraktivním doplňkovým programem
bude kaskadérská show Richarda Mošny
a jeho neposedné čtyřkolky. První vystoupení začne zhruba v poledne, takže kdo
má zájem o tuto podívanou, musí dorazit
opravdu včas.

Pro více informací sledujte
www.amkstribro.cz.
Akci spolufinancuje město Stříbro.
Text: Miroslav Šimek
Foto: Pavel Šroubek, Monika Šavlová
Grafika: Václav Šůcha

Zahájení Stezky bezpečí a jarní úklid v zasněžené stříbrské přírodě
Sněžilo již od brzkého rána, teploty
kolísaly okolo pomyslné nuly, a přesto
naše nálada nebyla mrazivá. S potěšením
jsme vítali dobrovolníky a jejich zvířecí
pomocníky 🙂, kteří postupně přicházeli na druhý ročník jarního úklidu přírody
v blízkém okolí Stříbra v rámci celostátní
úklidové akce "Ukliďme Česko a ukliďme
svět".
Stezka bezpečí je svým pojetím nejen
o kladném přístupu občanů a hostů města
Stříbra k přírodě (s možností získávat informace a zkušenosti o bezpečném pohybu v přírodě), ale i o udržení jeho čistoty
(zejména rodinami a dětmi). Proto jsme
pro rozšíření povědomí o možnosti takto
strávit svůj volný čas, dne 2. dubna Léta
Páně 2022, společně s ostatními dobrovolníky zahájili Stezku bezpečí organizovaným úklidem v okolí stezky i řeky Mže.
Na místo srazu se dostavili dva psi se
svými páníčky, včetně sedmi dětí a sedmi
dospělých dobrovolníků, kterým tímto
za jejich čas i chuť děkujeme.
Na úvod jsme si s účastníky řekli pár
slov o připravené Stezce bezpečí. Pověděli
jsme si bezpečnostní pravidla o pohybu
v přírodě a o sběru odpadu. Všichni dětští
sběrači byli označeni reflexním páskem,
aby byli dobře rozpoznatelní při pohybu.
Rozdali jsme úklidové pomůcky a vytvořili sběračské týmy. A hurá na odpad.
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Už v počátku jsme se rozhodli odpad rovnou třídit, proto někteří nosiči měli pytle
pouze na papír a sklo. Sběr odpadu nám šel
od ruky. Všichni jsme byli smutní z množství a druhu odpadků, které jsou občané
i hosté města schopni odhodit do přírody. Mezi rarity tohoto úklidu patřil pytlík
s cibulí, tři neotevřená piva, plechy a plastová židle. Velké množství bylo sesbíraného skla.

Po úklidu byli dětští účastníci odměněni malým dárkem a děkovným listem. Zhodnotili jsme celou akci a občerstvili se připraveným čajem a buchtou,
A všichni účastníci obohacení zážitky
při sběru odpadků a povzbuzeni občerstvením mohli vyrazit na Stezku bezpečí.
Věříme, že si každý procházku na stezce
náležitě vychutnal a že akce splnila jejich
očekáváni. Rádi se s účastníky letošního
ročníku opět uvidíme i na další dobrovolnické akci.
Stezka bezpečí bude aktivní až do konce května. Na trase je připraven tzv. „pytlomat“ (s úklidovými pomůckami).
Budeme rádi za veškeré náměty a konkrétní připomínky k této stezce i k našim
dalším dobrovolnickým aktivitám.
Ještě jednou děkujeme všem účastníkům akce.
Bez trvalé podpory starosty Martina
Záhoře a místostarosty Karla Lukeše by
se naše dobrovolnické akce neuskutečnily.
Děkujeme 🙂.
Dobro-volně ve Stříbře
Jana Miltová - koordinátor
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0. ročník Stříbrského sprintu
Máme za sebou nultý ročník Stříbrského sprintu závodu psích spřežení, který se konal druhý víkend v dubnu v areálu bývalých stříbrských kasáren. I přes
aprílové počasí se závod vyvedl a všichni
byli nadmíru spokojeni - závodníci, psi
i návštěvníci. Závodu se účastnilo přes

80 závodníků v různých kategoriích se
psem i bez psa. V sobotu po dopoledním
hlavním závodu se uskutečnil závod kol
a koloběžek bez psa, kde závodili i stříbrští
závodníci. Poté byla připravena stezka pro
děti, kterou absolvovalo kolem 100 dětí,
a to i přes nepříznivé počasí. Chtěli by-

chom poděkovat za možnost uskutečnění závodu Lesům České republiky, Městu
Stříbru a ostatním majitelům pozemků
za povolení vstupu na jejich pozemky!
Dále za finanční a materiální podporu pro
ceny závodníkům !!!
Kristýna Kubíková

Hospic sv. Jiří, o.p.s. Tachov
nám. Republiky 70, 347 01 Tachov
e-mail: hospic@hospictachov.cz
+420 722 982 914, Lucie Davidová, DiS,
komunikace a fundraising
www.hospictachov.cz
Příjem do hospicové péče, sociální poradenství a zapůjčení pomůcek:
Marie Fouňová, DiS., +420 739 686 251 ,
poradna@hospictachov.cz
Markéta Kovandová, +420 605 937 869,
vrchni@hospictachov.cz

v průměru na více než 100 000 Kč. Služby hospice jsou hrazeny částkou 200 Kč
za den. Klientské platby pokryjí jen
2 - 3 % z celkového rozpočtu organizace.
Doposud není možné, aby mobilní hospic
v Tachově splnil finančně a personálně
nákladné podmínky na zajištění mobilní specializované paliativní péče a měl
smlouvy s pojišťovnami. Součástí služby je
sociální poradenství, jehož cestou pomáháme zajistit vyřízení příspěvku na péči.

V rámci projektu Nadace rozvoje občanské společnosti a Nadačního fondu
Tesco „Vy rozhodujete, my pomáháme“
získal hospic v Tachově 46 000 Kč. Vaše
hlasy nám zajistily 1. a 2. místo! Děkujeme všem, kdo vhazovali hlasovací žetony
v prodejnách TESCO v Plané, Mariánských Lázních a v Tachově.
Z dotazníků spokojenosti - co Vám
na službě domácího hospice vyhovovalo?

Příjmy do péče a zápůjčka pomůcek
od pondělí do pátku v čase od 8.00-16.00
hod.
Tým domácího hospice během letošního roku navštěvoval více než desítku nevyléčitelně nemocných. Domácí hospic
poskytuje především zdravotní službu,
a to formou návštěv a pohotovostní služby
po 24 hodin denně. Součástí týmu mobilního hospice je 7 zdravotních sester,
3 lékařky a sociální pracovnice. Klientům
zdarma zapůjčujeme různé přístroje a pomůcky. Péče o jednoho klienta vychází
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Sociální rehabilitace Ledovec
Lidem, ze Stříbra a jeho okolí, kteří mají
zkušenost s vážným duševním onemocněním, je k dispozici terénní tým sociální
služby Sociální rehabilitace Ledovec. Jsme
připraveni Vás podpořit, abyste navzdory duševnímu onemocnění mohli žít dle
Vašich představ tam, kde jste doma, máte
rodinu a přátele. Můžeme Vás provést
obdobím, kdy se kvůli onemocnění necítíte dobře, navázat spolupráci s dalšími
odborníky a službami. Zůstáváme v kontaktu i po dobu případné hospitalizace,
abyste se mohli vrátit domů co nejdříve.
Pomůžeme Vám v oblasti sociálních dávek
a podpory, hledání a udržení zaměstnání
nebo vzdělání, v oblasti vztahů, v posílení
dovedností, které Vám pomohou překonat
omezení vyplývající z života s duševním
onemocněním.
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Vedle sociálních pracovníků jsou součástí týmu i odborní konzultanti v oblasti
psychiatrie a klinické psychologie, odbornice pro oblast zaměstnávání i člověk
s vlastní zkušeností s duševním onemocněním. Můžeme přijet k Vám domů, či na
místo, které si zvolíte, nebo Vás doprovodíme, kam bude potřeba. Vše vychází ze
vzájemné domluvy. V Ledovci velmi dbáme o diskrétnost a ochranu před předsudky, které mohou být s duševním zdravím
spojené. Do terénu vyrážíme neoznačenými auty. Provozní doba je každý pracovní
den od 8:30 do 17:00, dle domluvy s pracovníky.
V případě zájmu o službu, kontaktujte
pracovníky na telefonním čísle 737 003
997 nebo na e-mailu sr@ledovec.cz
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HLEDÁ TE PR ÁCI,
K TER Á M Á SMYSL?

OSOBNÍ
ASISTENT
Jste empatičtí, zodpovědní
a máte chuť pomáhat?

PAK SE PŘIDEJTE K NÁM...
STŘEDISKO SOCIÁLCH SLUŽEB VÍTEČEK
HLEDÁ NOVÉ ČLENY DO SVÉHO TÝMU!

Co nabízíme?
- práci, která má smysl
- individuální zaučení
- nadstandartní finanční
ohodnocení
- flexibilní pracovní dobu
Kontakt:
Bc. Nikola Kučerová, DiS., Sociální pracovník
ŘIHLÁŠKY PODÁVEJTE NA WWW.OPRAVDUSKVELYWEB.CZ
tel.:P602
116 781,email:nikola.kucerova@royalrangers.cz

POZVÁNKA
Letos první Relaxační minifestival se bude
konat ve Stříbře
12. června 2022 od 13 - 20 hod.
Všichni potřebujeme nabrat sílu a radost. Jak všichni víme, uzdravit se může pouze tělo, které je bez stresu
a negativity. Stres je v současné době největší příčinou
všech nemocí.
A proto je tu Relaxační minifestival - oslava života,
v neděli 12. 6., den po našich Stříbrských slavnostech.
Tam se dozvíme nové informace o možnostech uzdravování, o kvantové fyzice a epigenetice. Místo, kde si
můžeme jen tak odpočinout, zazpívat si, něco si přečíst
nebo zakusit účinky meditace naživo.
V krásném prostředí Minoritských zahrad si každý
najde to své. I kdyby si pouze koupil suvenýr v podobě
léčivého kamene.
Součástí budou živé koncerty, divadlo, bubenická
show a samozřejmě i občerstvení.
VSTUP DOBROVOLNÝ
Ve spolupráci se Spolkem Markyta,
MAS, MKS, městskou knihovnou
a Studiem Duha
vás srdečně zve Dana Váchová
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INSPIRATIVNÍ
KAVÁRNA
nejen pro učitele a rodiče

PhDr. Mgr. Silvie JANOVCOVÁ
speciální pedagožka, etopedka, psychoterapeutka

INSPIRATIVNÍ KAVÁRNY nejen pro učitele a rodiče
Posezení se zajímavými hosty, odborníky na oblast
vzdělávání, osobnostního rozvoje apod. Otevřený prostor
pro diskusi, vzájemnou výměnu názorů i zkušeností.
Na další Inspirativní kavárny se můžete těšit po letních
prázdninách!
Je téma, které vás zajímá, a chtěli byste ho zařadit
do našeho programu?
Napište na hilpertova@mascz.cz nebo se ozvěte na našich
facebookových stránkách.

Více na www.facebook.com/CeskyZapadLEADER
a na www.mascz.cz/kavarny.html!
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PORUCHY UČENÍ A CHOVÁNÍ
aneb INTEGRACE DĚTÍ S SVP
Silvie Janovcová je ředitelka PPP Lexik Roztoky, speciální pedagožka PPP Rokycany,
externí vědecká pracovnice ZČU Plzeň a psychoterapeutka soukromé praxe. Zabývá se
oblastmi poruch učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyspraxie) a jejich diagnostikou.
Věnuje se problematice související s poruchami chování a pozornosti (ADHD) Poradí jak na
rozvoj, výchovu a vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP).

19. 05. 2022

čtvrtek I
I 17:30 I vstup zdarma
Restaurace Excellent I Masarykovo nám. 9 I Stříbro
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Z NAŠICH ŠKOL A ŠKOLIČEK
DDM po rekostrukci
Ve stříbrském Domě dětí a mládeže došlo v posledních měsících k rozsáhlé rekonstrukci. Prostory se veřejnosti otevřely na začátku dubna při slavnostním
zahájení. Zúčastnili se ho představitelé
Plzeňského kraje, města Stříbra, i místních firem a organizací. Čeho se konkrétně rekonstrukce budovy týkala a na co
všechno se mohou návštěvníci zájmových
útvarů těšit, jsem se zeptal ředitele DDM,
Romana Mužíka.
Pane řediteli, kdy rekonstrukce začala?
O dotaci z IROP bylo zažádáno již v roce
2017. Tehdy ale dotace přiznána nebyla
a my jsme skončili jako náhradníci. Když
se v roce 2020 uvolnily další prostředky na
tyto projekty, měli jsme jako dřívější náhradníci dobrou pozici na získání dotace.
Vlastní rekonstrukce začala v dubnu loňského roku a hotovo bylo letos v březnu.
Čeho se přesně se rekonstrukce týkala?
Dotační titul byl primárně určený na vybudování učeben pro zájmové vzdělávání v oblasti přírodních věd, technických
a řemeslných oborů a práce s digitálními
technologiemi. Důraz byl kladen také na
bezbariérový přístup těchto prostor a vy-

užití kompenzačních pomůcek pro imobilní žáky. Jelikož se jednalo o půdní prostory, tak se musel výrazně opravit krov
budovy, střecha, některé stropy v třetím
podlaží. Vybudoval se výtah.
Kolik to celé stálo?
Celá tahle rekonstrukce vyšla na víc než
18 a půl milionu korun, přičemž téměř
16 milionů představovala dotace. To jsou
částky včetně DPH. Z dotace bylo pořízeno i vybavení a nábytek.
Co konkrétně tedy na půdě DDM nově
najdeme?
Vznikly v podstatě tři učebny a jedna, řekněme, víceúčelová prostorná chodba. Počítačová učebna je vybavena počítači, grafickými tablety, tablety, interaktivní tabulí
s dataprojektorem, 3D tiskárnou a velkou
multifunkční tiskárnou. Máme také nové
robotické stavebnice Lego, Fischertechnik
a Arduino. Počítáme s tím, že tuto učebnu
využijeme pro výuku programování, robotiky a obecně počítačových dovedností.
Vznikla také učebna přírodních věd, kde
máme interaktivní tabuli s dataprojektorem, jsou tam žákovské elektronické mikroskopy, které jsou propojitelné s počíta-

čem. Je tam deset notebooků, vizualizér,
čtyři stereoskopické lupy a jeden velký téměř profesionální mikroskop. Třetí učebna, která v půdních prostorech vznikla, je
určena na technické vzdělávání. V podstatě je to dílna s pracovními stoly, svěráky,
lavicemi a sklady.
Budete tedy rozšiřovat nějaké vaše zájmové útvary?
Ano. Například robotiku, o kterou je velký zájem, bychom chtěli rozdělit do skupin podle znalostí a dovedností. Místo
jednoho kroužku by mohly být například
tři. Dále uvažujeme o nějaké podobě grafického zájmového útvaru. Chceme se věnovat kroužkům zaměřeným na přírodní
vědy - fyziku, biologii a chemii. Hodně ale
bude záležet na pedagogických pracovnících - vedoucích zájmových útvarů. Máme
teď moc pěkné podmínky pro toto zájmové vzdělávání, ale budeme se snažit oslovit
lidi, kteří mají chuť a kvalifikaci takové
kroužky vést. Spoléháme také na spolupráci s místními firmami a organizacemi.
Děkuji za rozhovor.
David Blažek

Na tohle jsme čekali 2 roky!
Taneční soutěžní sezona byla zahájena, a hned úspěšným 1. místem (hodnocení samé jedničky) ji otevřela skupina
Sparkles, na soutěži Taneční skupina roku
2022. Skupina Sparkles SilverTeam Cheerleaders je nejstarší skupinou, kdy tanečni-

ce v této kategorii prošly na začátku roku
rozřazovacími zkouškami. Do této skupiny spadají děvčata, která jsou tanečně
velice vyzrálá a všestranná jak v tanci, tak
v gymnastice a sportovním cheerleaders.
Zaslouží si tedy status PROFI, a proto

i v této kategorii soutěží. Z této skupiny
se pak ještě vytvořil výběr top 6 tanečnic
a tedy skupina Elite, které mají velký potenciál tancovat disco dance, které jsou
jednou z nejtěžších tanečních disciplín
vůbec. Z Ústí nad Labem za námi dojíždí
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kolega, profesionál a dokonce Mistr světa
v Disco Dance, Karel Liška, který zkompletoval pro skupinu Elite choreografii
s názvem GagaForever, a taktéž si z první
soutěže odvezli jasné zlato.
Skupina Elite má na sobě při soutěžích
speciální taneční profi dresy, které se nechaly šít na zakázku za sponzorský dar,
který DDM Stříbro věnovala společnost
Canpack. Velice jim za to ještě jednou děkujeme!
První soutěž Taneční skupina roku,
která proběhla 19. 3. 2022, se nesla v pozitivním duchu, a stejně tak nám dopadla
druhá soutěž Czech Dance tour. 2. 4. 2022
se v plzeňské Lokomotivě sešlo přes 50

choreografií a soutěžilo se v různých tanečních stylech.
Za DDM Stříbro soutěžila skupina
Sparkles, Elite a tentokrát i skupina Eclipse. Eclipse je kategorie pokročilých dětí,
které tvrdě trénují od září na choreografii
Tak co Poppy? Téma Trolíci ze známého
animovaného filmu dodávají dětskost, radost, veselost, a to je v téhle době potřeba.
I přes malou konkurenci si užasné tanečnice a tanečník odvezli 1. místo v kategorii
Cheer Dance. Taktéž byla úspěšná skupina Elite i Sparkles.
Sparkles se po této soutěži může pyšnit hodnocením od poroty, které bylo nad
očekávání obou trenérek, Adély Peevové

i Jitky Zaoralové. Jsme na všechny naše
skupina velice pyšné a těšíme se na zbytek
taneční sezony.
Je pro nás i všechny členy týmu důležité, prezentovat DDM Stříbro a město Stříbro co nejlépe, jak výkonem, tak i sportovním chováním vůči soupeřům. Budujeme
v dětech týmovost, spirit a hlavně radost
z tance.
Nyní nás čeká 7. 5. 2022 Mistroství
Čech Taneční skupina roku, kdy se potkáme s největšími a nejsilnějšími soupeři.
Děkujeme
DDM Stříbro, SilverTeam Cheerleaders

Vítání jara ve stříbrských školkách
Po dvou letech mimořádných opatření
mohly děti konečně pozvat své rodiče na
jarní slavnost spojenou s jarními dílničkami. Děti si připravily krátké pásmo s
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jarní tematikou, plnily s rodiči různé úkoly na školních zahradách, či společně vyráběli velikonoční dekorace. Nálada byla
radostná, všichni se těšili na shledání po

dlouhé době. Jarní slavnost se na všech
budovách vydařila. Těšíme se společně na
další takové akce.
Věra Cikánová, MŠ Stříbro
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ěeditelství MateĜské školy StĜíbro, p.o.,
po dohodČ se zĜizovatelem vyhlašuje
termíny zápisu do MŠ StĜíbro
pro školní rok 2022/2023
Zápis se bude konat ve dnech 9. 5. - 11. 5. 2022
na Ĝeditelství MŠ v SobČslavovČ ulici 1003.
9. 5. 2022
10. 5. 2022
11. 5. 2022

od 8:30 hodin - 12:00 hodin, od 13:00 hodin - 16:00 hodin
od 8:30 hodin - 12:00 hodin, od 13:00 hodin - 16:00 hodin
od 8:30 hodin - 12:00 hodin, od 13:00 hodin - 16:00 hodin

Rodiþe si mohou potĜebné tiskopisy stáhnout z webu MŠ: materskaskola.stribro.cz
popĜípadČ vyzvednout na každém pracovišti MŠ StĜíbro od 4. 4. 2022.
Kriteria pro pĜijetí do MŠ najdete na „Žádosti o pĜijetí“.
K zápisu si rodiþe pĜinesou OP a rodný list dítČte. Pokud budete mít tiskopisy k zápisu
vyplnČné, nezapomeĖte na podpisy obou rodiþĤ.
VČra Cikánová – MŠ StĜíbro p. o.
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Ʉɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɞɢɬ.
ɫɚɞɤɭ ɋɬɪɿɛɪɨ
ɨɝɨɥɨɲɭɽ ɬɟɪɦɿɧɢ
ɡɚɩɢɫɭ ɞɨ ɞɢɬɹɱɨɝɨ ɫɚɞɤɚ ɧɚ
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɪɿɤ 2022/2023
Ɂɚɩɢɫ ɞɥɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɞɿɬɟɣ ɜɿɞɛɭɞɟɬɶɫɹ ɜ ɞɧɹɯ 20. 6. 2022 - 22. 6.
ɧɚ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɿ ɞɢɬɫɚɞɤɚ ɩɨ ɜɭɥɢɰɿ SobČslavova 1003.(ɋɨɛɟɫɥɚɜɨɜɚ)

2022

ɓɨɞɟɧɧɨ ɜɿɞ 9:00 ɝɨɞɢɧɢ - ɞɨ 15 :30 ɝɨɞɢɧɢ
Ȼɚɬɶɤɢ ɦɨɠɭɬɶ ɡɤɨɩɿɪɭɜɚɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɛɥɚɧɤɢ ɧɚ ɫɚɣɬɿ ɞɢɬɫɚɞɤɚ:
materskaskola.stribro.cz
ɚɛɨ ɨɫɨɛɢɫɬɨ 6. 6. -7. 6. 2022 ɧɚ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɿ ɞɢɬɹɱɨɝɨ ɫɚɞɤɚ.
Ʉɪɢɬɟɪɿʀ ɜɫɬɭɩɭ ɞɨ ɞɢɬɫɚɞɤɚ ɡɧɚɣɞɟɬɟ ɜ ɡɚɹɜɿ ɽ ɿ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɦɨɜɿ
Ȼɚɬɶɤɢ ɦɭɫɹɬɶ ɦɚɬɢ ɩɚɫɩɨɪɬ,ɜɿɡɭ, ɤɨɧɬɪɚɤɬ ɩɪɨ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ (ɞɨɝɨɜɨɪ),
ɫɜɿɞɨɰɬɜɨ ɩɪɨ ɳɟɩɥɟɧɧɹ.

Dopravní výuka na ZŠ Mánesova
Počátkem dubna prošli žáci 4. tříd
a 5. třídy ZŠ Mánesova dopravní výukou.
Pod vedením odborníků získávali poznatky o vybavení jízdního kola a cyklisty,
o zásadách bezpečného chování chodců
a cyklistů v silničním provozu. Získali
i znalosti o významu dopravních značek
a seznámili se také s řešením základních
situací v silničním provozu. Svoje znalosti
a vědomosti si mohli žáci ověřit závěrečným testem, kde získali průkaz cyklisty.

Teoretické části dopravní výchovy
se zúčastnili také žáci, kteří pojednou
na okresní kolo Dopravní soutěže v Tachově. Jízdu zručnosti si vyzkoušeli na našem školním hřišti.
Mgr. Eva Florusová
Mgr. Pavlína Benediktová

Žáci ZŠ Mánesova reprezentují svoji školu
V minulém čísle Zpravodaje se mohli
čtenáři dozvědět, že učitelé v Mánesce se
snaží pravidelně zapojovat žáky do nejrůznějších soutěží. A také, že nejde jen
o výsledky, ale také o získání zkušeností,
překonání ostychu a trémy. Často v některé soutěži vynikne žák, kterému se třeba
příliš nedaří při běžné výuce.
Ale soutěž je soutěž, a tak se učitelé snaží nejlepší žáky ve školních kolech „odměnit“ účastí v kolech okresních. V konku-
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renci s jinými školami pak žáci zjistí, že se
budou muset příště více snažit, nebo že se
neztratí ani mezi jinými. Důležitým faktorem je také pocit zodpovědnosti za svoji
školu, potažmo za město Stříbro.
V uplynulé době jsme měli reprezentanty v okresních kolech v následujících
soutěžích - konverzace v anglickém jazyce se zúčastnili Barbora Šťastná a Jaromír Mašek, dějepisné olympiády Valerie
Londová, Michaela Trinh a Ondřej Če-

čil, olympiády v českém jazyce Valerie
Londová a Kamila Šnajdrová, biologické
olympiády Aneta Fialová a recitační soutěže Karolína Třeštíková, Pavel Rabada,
Nelly Kaiserová a Justýna Trávníčková.
Další okresní soutěže budou následovat
i za účasti našich žáků a my jim budeme
držet palce!
Václav Peteřík
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ZŠ Mánesova děkuje organizaci MAS Český Západ
Na začátku dubna se naši sedmáci zúčastnili akce „Prevence rizikového chování na internetu“ pod vedením lektorky D.
Kuncové. Jednalo se o první blok preventivního programu, který bude ve své třetí,
závěrečné části zakončen zhlédnutím tematického filmu V síti. Tento program se
koná ve spolupráci s organizací MAS Český Západ. A to není zdaleka naše jediná
společná akce. Již v únoru díky „MASce“
proběhl preventivní program pro žáky 4.
a 5. tříd - „Prevence bezpečného internetu“ s Ing. P. Šmídem. V dnešní době, kdy
děti tráví na internetu a sociálních sítích

spoustu svého volného času, považujeme
prevenci v této oblasti za velmi důležitou.
Dalším projektem organizovaným
MAS, do kterého se naše škola zapojila, je
společný výtvarný projekt škol „Mořské
akvárium“. Naši žáci se svými vyučujícími
již zahájili tvorbu a my se těšíme na konečný výsledek - výstavu prací v prostorách Dvora Krasíkov.
Do konce školního roku čeká žáky v
Mánesce ještě mnohé. S jistotou ale můžeme říci, že festival VLAŠTOV+FFKY
2022, zahájený 22. 4., bude zpestřovat
a doplňovat svými vzdělávacími akcemi

výuku v oblastech biologie a fyziky až
do konce května, napříč všemi ročníky.
Možná se v rámci festivalu také dozvíme
něco více o životě fauny a flóry na naší
školní zahradě a při společné akci s dětmi
a rodiči na ní něco nového vytvoříme.
Za výbornou spolupráci s organizací MAS Český Západ jsme velmi rádi.
Za veškeré její aktivity směrem ke školám
děkujeme a těšíme se na další projekty.
Za vedení ZŠ Mánesova, Stříbro
Michaela Erbesová

Zápis do prvních tříd v ZŠ Mánesova
Počátkem dubna proběhl v ZŠ Mánesova zápis budoucích prvňáčků. Děti
se mohly pochlubit svými dovednostmi
a mohly tak ukázat, jak jsou připraveny
na vstup do školy. Z rodičovské veřejnosti
byl i velký zájem o přípravnou třídu. Pro
zápis byl také úspěšně využit rezervační

systém na určitou hodinu. Jako památku
na zápis do první třídy si děti odnesly pamětní list a mohly si vybrat nějaký předmět, který pro ně vyrobili žáci školní družiny, přípravné třídy a 1. stupně základní
školy. Hojně byla využita i možnost udělat
si pamětní fotografii ve zřízeném foto-

koutku.
ZŠ Mánesova děkuje všem dětem
a rodičům, kteří přišli a v září se těšíme
na všechny zapsané děti. Přejeme jim, ať
se jim ve škole daří!
Mgr. Hana Klimešová

ZŠ Revoluční Stříbro - Leśnica 4.- 8. 4. 2022 - setkání on-line
„Ochrana a recyklace lesů”
Vzhledem k pandemii koronaviru
a válce na Ukrajině bylo rozhodnuto uskutečnit mobilitu v polské Lesnici on-line.
Každé ráno jsme se spojili se školami
z Německa, Chorvatska a Polska. Pod vedením polské školy jsme diskutovali o regionálních zvláštnostech a realizovali ob-

sah cíleným způsobem na téma recyklace.
V pondělí jsme si virtuálně prohlédli stezku vápencového lomu v Górażdże.
Pak jsme vyrazili na Hornickou stezku ve
Stříbře.
V úterý jsme se věnovali recyklaci. Vyráběli jsme z plastových lahví květináče

a z plechovek včely. A protože nám u práce vyhládlo, udělali jsme si pomazánku
s bylinkami, které jsme zasadili do našich
květináčů.
Ve středu jsme navštívili Knihovnu
ve Stříbře a vyslechli si přednášku o udržitelnosti v knihovně. Pak nám paní kni-
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hovnice půjčila knížky o ekologii, ve kterých jsme našli mnoho nápadů. Ve škole
jsme si z vyřazených časopisů, které jsme
dostali v knihovně, vyrobili krásné obaly
na sešity.
Ve čtvrtek jsme vyrazili na orientační
pochod. Hledání v mapě pro nás byl trochu oříšek, ale nakonec jsme šťastně dorazili zpět do školy a tam jsme si u ohýnku
odpočinuli a opekli buřty.
V pátek jsme se spojili virtuálně s ostatními školami a zhodnotili průběh týdne.
Rozloučili jsme se s nadějí, že se osobně
setkáme alespoň na příští mobilitě v německém Rudolstadtu.
Jana Šmídová, koordinátorka projektu

Čtenáři a recitátoři z Gagarinky v měsíci knihy
Březen, jak známo, si nese přízvisko
Měsíc knihy. Proto uspořádaly učitelky
čtvrtých a pátých tříd pro své žáky soutěž v recitaci a ve čtenářském umu právě
v březnu.
Recitační soutěže se zúčastnilo šestnáct
dětí, čtenářské sedmnáct. Všichni, recitátoři i čtenáři, se na soutěže pečlivě připravili a předvedli vynikající výkony. Pro
porotu sestávající z vyučujících českého

jazyka v těchto ročnících bylo velice těžké
rozhodnout, kdo je nejlepší.
Výsledky recitační soutěže:
1. místo: Natálie Bronecová (5. A)
2. místo: Klára Svobodová (4. B)
3. místo: Vanesa Tollarová (5. B)

Mezi čtenáři zazářila Tereza Turková,
žákyně 5. A, další pozice obsadili: Václav
Pechman a Ema Šavelová, oba ze 4. A.
Všechny oceněné děti obdržely diplom
a věcnou cenu.
Zuzana Součková

Dívky, které obsadily první dvě pozice,
postoupily do okresního kola.

Den otevřených dveří v Gagarince
Dne 5. 4. se v režii učitelek 1. stupně ZŠ
Gagarinova uskutečnil Den otevřených
dveří pro předškoláky. Paní učitelky si
pro děti připravily různé úkoly, které děti
s nadšením plnily. Po celé odpoledne
vládla ve škole příjemná atmosféra. Bu-
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doucí školáci na otázku, zda se do školy
těší, odpovídali shodně - moc.

žilo čtyřicet dětí se svými rodiči. Všem se
moc líbilo a odcházeli spokojeni.

Po dlouhých dvou letech se konečně předškolní děti mohly přijít podívat
na místo, kam v září nastoupí. Obhlédnout třídy i vyučující. Tuto možnost vyu-

Zuzana Součková
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GOAS pomáhá Ukrajině
Dne 4. 3. 2022 se v našem gymnáziu
konal Den za Ukrajinu. Celá škola se symbolicky oblékla do barev ukrajinské vlajky a o přestávkách se prodávaly buchty
a zákusky, které napekli studenti a učitelé.
Společnými silami se nám podařilo vybrat
neuvěřitelných 12 000 Kč. Výtěžek poputuje na pomoc lidem zasaženým válkou
na Ukrajině.
Současně také běžela celý týden sbírka
materiální, kam mohli studenti, učitelé
a přátelé školy přinést trvanlivé potraviny,
spacáky, deky, teplé oblečení či hygienické
a zdravotnické potřeby.
Do sbírky se zapojilo ohromné množství lidí. Každý den ve studovně, která se
stala naším provizorním skladem, přibývaly nové tašky a výsledkem byla naplněná dodávka „praskající ve švech".

Náš obdiv si zaslouží každý, kdo v této
nelehké době myslí na druhé a neváhá
pomoci. Děkujeme například paní Olze
Tiché, která se celý život stará o handicapovanou dceru a do sbírky nám přispěla
velmi užitečnými věcmi. Děkujeme lidem
z Nového Sedliště, jejichž příspěvek byl
zcela největší. A děkujeme také panu škol-

níkovi, který náš náklad bezpečně odvezl
na odběrové místo.
Obě akce se velmi vydařily a nepochybně byly jednou z kapek obrovské vlny solidarity, která se v naší zemi zvedla. Doufáme, že nám ukáže, co můžeme dohromady
jako kolektiv dokázat, a bude příkladem
v situacích, kdy naši pomoc potřebují před
válkou prchající lidé i z jiných koutů světa,
než je Evropa, neboť cena lidského života,
i přes rozdíly kulturní, rasové či náboženské, zůstává stále stejná.
Děkujeme všem, kteří se zapojili.
Sláva Ukrajině!
Anežka Brahová a Lucie Procházková,
studentky Gymnázia Stříbro

Předjaří v ZUŠ Stříbro
Žáci ZUŠ Stříbro se už moc těšili
na jaro. Aby čas rychleji ubíhal, uspořádali pro ně učitelé v prvních dnech prvního jarního měsíce dva malé koncerty.
Na 2. března byl naplánován Koncert
k výročí narození B. Smetany a 15 malých muzikantů se těšilo na svá vystoupení. Jenže znovu zasáhl covid, onemocněla korepetitorka a koncert se nemohl
konat. Pevně věříme, že to byl poslední
koncert, který nám tenhle neviditelný nepřítel překazil! Hned ve čtvrtek 3. března
se ale Zimní koncert v sále školy podařil.
Všichni si vedli moc dobře a vlastně hned
se začali těšit na další žákovské koncerty.
Na týden od 7. do 13. března připadly
ve Stříbře jarní prázdniny. Jenže ZUŠ
opuštěná nezůstala. Žáci oboru Sólový
zpěv se totiž v korepeticích připravovali
na Národní soutěž základních uměleckých škol.
Okresní kolo této soutěže proběhlo
v úterý 15. 3. . Hostitelem všech 20 soutěžících byla Základní umělecká škola ve
Stříbře. Krásně zazpívalo 11 stříbrských
soutěžících, 9 z nich získalo 1. místa a 5
dětí postoupilo do krajského kola.

Před krajským kolem si děti ještě jednou stihly ověřit, jak jsou připraveny
na soutěž, a to na malém Jarním koncertě ve středu 23. března opět v sálku ZUŠ.
Koncert probíhal v přátelské atmosféře,
všichni posluchači se těšili na krásné hudební výkony našich žáků. S trémou a nervozitou bojovali malí i velcí, ale všichni se
snažili přednést své skladby v bezvadné
kvalitě, a kromě potlesku v předsálí čekala
sladká odměna.
V sobotu a v neděli 26. - 27. března se
konalo v krásném Dvořákově sále v Domu
hudby v Plzni krajské kolo Národní soutěže základních uměleckých škol. Také
tady, mezi zpěváky z celého Plzeňského
kraje, byli žáci ZUŠ Stříbro úspěšní: Laura
Illek získala Čestné uznání v I. kategorii,
Barbora Prokopová 2. cenu v II. kategorii, Václav Chudáček Čestné uznání v V.
kategorii, Filip Burian 2. cenu v VII. Kategorii. Kategorii V. vyhrál a do celostátního kola postoupil Ondřej Tolar.
V březnu se konalo celostátní kolo
pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek.
Karlovy Vary přivítaly vítěze krajských kol
z celé České republiky v úterý 22. března.
Ve velké konkurenci 34 zpěváků v katego-

rii C2 (muzikálový zpěv) zvítězil Ondřej
Tolar a dostal příležitost ještě jednou pro
všechny zazpívat.
V březnu zabodovaly také děti z literárně-dramatického oboru. V okresním kole
Přehlídky dětských recitátorů, která proběhla v Tachově 25. března, uspěli ve IV.
kategorii Aneta Šrédlová, která postoupila do krajského kola, a také Matěj Brhel,
který byl vybrán jako náhradník. Ve II.
kategorii bylo žákyni Zuzaně Válkové
uděleno Čestné uznání za výběr textu.
Úspěšný březen pro ZUŠ Stříbro zakončil
soubor Tajrdlíci. Získal 30. března na oblastní přehlídce dětských divadel Plzeňský
Tajtrlík přímý postup na krajské kolo této
přehlídky -Tartas v Dobřanech.
Soutěžící zpěváky připravili učitelky
Kristýna Radačovská a Hana Bezděková, soutěžící recitátory a soubor Tajtrdlík
učitelka Terezie Pecharová. Všem dětem
i učitelkám děkujeme za vzornou reprezentaci školy, gratulujeme a přejeme hodně radosti do dalších vystoupení a soutěží.
Mgr. Hana Bezděková
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Vernisáž výstavy Vlastníma rukama
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ZÁKLADNÍ UMċLECKÁ ŠKOLA
STěÍBRO
pod záštitou
místostarosty mČsta StĜíbra Karla LUKEŠE
poĜádá

v nedČli 29. kvČtna 2022
v 15.00
pĜed muzeem

56. PROMENÁDNÍ
KONCERT
vystoupí

AMATOVKA

s kapelníkem Josefem Konstantinoviþem
V pĜípadČ nepĜíznivého poþasí bude koncert v muzeu
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MKS Stíbro
Msto Stíbro
Dm dtí a mládeže Stíbro

zábavné odpoledne nejen pro dti
s umleckými, kreativními a pohybovými aktivitami
tvrtek 2. 6. 2022
1400 hod.
Stíbro - Masarykovo námstí
1400 - 1630 Kreativní a pohybové aktivity pro dti

1445 Culinka - písniky a taneky pro dti
1550 Na kole dtem 2022
- dojezd etapy
1630 vystoupení stíbrských kapel

oberstvení zajištno


  

 

     
      !  
 "    #! $   % 
!    &
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Ohlédnutí - koncert skupiny Harlej

Noc s Andersenem 2022
V pátek 25. 3. 2022 proběhla v městské knihovně již osmnáctá Noc s Andersenem. K přespání v knihovně se sešlo
12 nocležníků. Letos jsme se inspirovali
knihou Alice Kavkové Retrohraní. Vráti-

li jsme se o třicet let zpět a zahráli si hry
z dětství knihovnic např. Krvavé koleno,
skákání Panáka, gumy, přebírání provázků, čáru s céčky, roztleskávačky a další.
Také jsme navštívili muzeum minerálů

Duchmaus, děkujeme majiteli panu Petru
Osvaldovi za vstřícné přijetí a zajímavý
výklad.
Knihovnice
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Knihovnice doporučují
Kniha o tichu - Josef Formánek
Nejosobnější kniha autora. Přestože není primárně o něm, ale o jeho blízkých, věcech mezi nebem i zemí
a tichu. Sám autor jako anotaci ke knize napsal: „Je jiná než moje ostatní. Je o klidu. Je jinak psaná. Sama
se poskládala podle toho, koho jsem potkal. Stal se ze mne obyčejný vypravěč neobyčejných příběhů opsaných od života.“

Naprosto nezbytná Hana Zagorová - Petr Macek
Devítinásobná Zlatá slavice a jedna z nejúspěšnějších zpěvaček v historii české pop-music, ale i textařka,
moderátorka a herečka - to je Hana Zagorová. V rámci oslav 75. narozenin, které připadly na září 2021, se
ve spolupráci se spisovatelem a publicistou Petrem Mackem vrátila k nejdůležitějším okamžikům svého
života i kariéry. Hanku na její knižní cestě vlastními vzpomínkami doprovázejí klíčové osobnosti z její rodiny a nejbližšího okolí, v čele s manželem Štefanem Margitou. O Hance tak v knize hovoří Karel Vágner,
Standa Hložek, Petr Kotvald, Vlastimil Harapes, Lucie Borhyová, Monika Absolonová, Blanka Matragi
a mnozí další!

Retrohraní - Alice Kavková
Sběratelka retroher Alice Kavková posbírala více než dvě stovky návodů na hry, které mnozí jako malí
hráli, ale málokdo je předal dalším generacím. Třeba skákání gumy, přebírání provázku nebo tleskačky.
V knize nejdete také povídání s dětskou psycholožkou a logopedkou o významu her a hraní pro vývoj
dítěte a vše je doplněné kouzelnými ilustracemi Lukáše Fibricha. Retrohraní je zkrátka pokladnice her
Husákových dětí.

Nahlédněme za oponu současné Číny
Tomáš Etzler působil jako novinář
pro americkou CNN například na Haity,
v Afghánistánu či v Iráku. Později, už jako
zpravodaj České televize, informoval o dění
v Číně. Právě Číně se věnuje jeho filmový
dokument Nebe, který sám autor uvede 17.
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května v kině Slavia ve Stříbře. Film vypráví
o každodenní realitě, běžných lidech, se kterými měl možnost se setkat, o mikrosvětě,
který objevil v malé vesnici na severovýchodě Číny. Přijďte se podívat a podebatovat
s Tomášem Etzlerem.

Vstupenky jsou v prodeji v MKS ve Stříbře a na portále www.smsticket.cz. Studenti,
senioři 65+ a zdravotně postižení mají 50%
slevu.
David Blažek
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VZPOMÍNKA

VZPOMÍNKA
I když jsi odešla,
v našich srdcích zůstáváš.

Dne 8. května
to bude rok,
co nás navždy opustila
paní

Dne 17. května
uplynou 3 roky, co navždy
utichlo srdce
paní

Anežka Součková.

Rosalie Abrahámové
ze Stříbra.

Kdož jste ji znali, vzpomeňte
s námi.

Za tichou vzpomínku děkuje
rodina Abrahámova.

placená inzerce

Mateřská škola Kostelec, okres Tachov, příspěvková organizace hledá:
Hlavní kuchařku
- úvazek 1,0 s nástupem od 1. 7. 2022.
Vyučení výhodou, praxe v kuchyni vítána.

Pomocnou kuchařku
- 0,5 úvazku s nástupem od 22. 8. 2022.
Praxe v kuchyni vítána.

Nabízíme:
finanční ohodnocení za spoluúčasti zřizovatele,
závodní stravování,
penzijní připojištění,
práci v moderní kuchyni.

Vedoucí školní jídelny
- 0,5 úvazek s nástupem od 1. 7. 2022.
Zkušenost se stravováním vítána.

Více informací:
Benediktová Marie - tel. 728 260 959

DO HISTORICKÉHO PARKU ZA ZÁBAVOU I VĚDOMOSTMI
Nedaleko hranic leží Historický park Bärnau-Tachov; největší archeopark svého druhu v Německu.
Najdete v něm přes 30 budov z období středověku,
ale i moderní výletní restauraci s venkovní terasou
a velkým hřištěm pro děti.
Otevřeno je každý den kromě pondělí.
U příležitosti Mezinárodního dne muzeí 15. 5. můžete
využít snížené poloviční vstupné. Ve 14 hodin se uskuteční také komentovaná prohlídka, ovšem jen při dostatečném počtu zájemců. Prosíme proto o předběžnou registraci do 12. 5. na e-mail:
petra.musilova@geschichtspark.de.
Více na webu www.historicky-park.cz.

placená inzerce
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PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek
prodává slepičky z našeho chovu typu

typu Tetra hnědá, Dominant ve všech barvách,
slepičky Green Shell-typu Araukana
Dark Shell-typu Maranska
Stáří 16 - 20 týdnů
Cena 199 -245 Kč/ks
Prodej: 21. 5. a 18. 6. 2022
Stříbro - naproti čerpací st. MOL - 15.25 hod.

Výkup králičích kožek - cena dle poptávky.
Informace:
Po-Pá 9 - 16 hod.
tel.: 601 576 270
728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz
30
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Rodinný dƽm u lesa, Dolní SedlištĢ
3.700.000,- Kē

Byt 2+1 ve StodĢ
2.400.000,- Kē

Byt 2+kk ve StƎíbƎe, Žižkova ul.
1.790.000,- Kē

Chata na Hracholuskách na vlastním pozemku
1.400.000,- Kē (Rezervováno)

Vážení ētenáƎi,
pokud se náhodou bez pƎedchozí domluvy vydáte ke mnĢ do kanceláƎe a narazíte na zamēené dveƎe,
neznamená to, že nepracuji. Jen za mnou nemovitosti nepƎijdou, musím já za nimi, a nĢkdy i v dobĢ, kdy
bych podle "úƎedních hodin" v kanceláƎi mĢla být. Proto prosím, využijte mƽj telefon 721854706 a
domluvte se pƎedem, staēí poslat sms nebo prozvonit, ozvu se vám.
DĢkuji za pochopení.
Hana Kubincová

V souēasné dobĢ máme stále poptávky zejména na:
- byty 1+1, 2+1, 3+1 ve StƎíbƎe, Kladrubech, StodĢ, ChotĢšovĢ, Boru, Plané, ernošínĢ, NýƎanech, Plzni
- rodinné domy (menší i dvougeneraēní) - ve mĢstech, menších obcích, na vesnicích i samotách
- chaty - nejlépe se zavedenou elektƎinou a s možností vytápĢní
- chalupy - ideálnĢ s možností trvalého bydlení
- stavební pozemky

Více informací na 724 249 276 a www.realitykubincova.cz nebo na poboēce
Dostojevského 189, StƎíbro
placená inzerce
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Přijmeme řídiče skupiny C+E
na pravidelnou práci z Boru u Tachova s denním návratem.
Požadujeme:
Profesní průkaz, kartu řidiče do digitálního tachografu, platné psychotesty.
Nabízíme:
Stabilní práci, včasné vyplacení mzdy, benefity, příspěvek na dopravu,
vánoční prémie a spoustu dalších. Nabízíme pozici i pro začátečníky (zaučíme).

Více informací: p. Kratochvíl, tel.: +420 602 260 422
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HARVILLA – REALITY s.r.o.

Váš dlouholetý partner na trhu s nemovitostmi
SÍDLO:
POBOKY:

PlzeŸ, Slovanská alej 24
StƎíbro, Benešova 442
Tachov, nám. Republiky 70
Sušice, Pod Svatoborem 54

Srubová chata StƎíbro

Rod. dƽm Rybník, okr. DO

Cena: 3.900.000,- Kē

Byt 2+1 Tachov, BĢlojarská

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

Rodinný dƽm StƎíbro, Ruská

Rod. dƽm StƎíbro, Dukelská

Multifunkēní objekt StƎíbro

Cena: 2.100.000,- Kē Cena: 5.490.000,- Kē Cena: 6.990.000,- Kē

Chata StƎíbro - osada Florián Rekreaēní chalupa Pavlovice

Rodinný dƽm PƎehýšov

Rodinný domek StƎíbro

Cena: 1.320.000,- Kē Cena: 1.590.000,- Kē

Cena: 2.690.000,- Kē

Cena: 2.495.000,- Kē

Našim klientƽm nabízíme mimo jiné tyto služby:
- zprostƎedkování prodeje, koupĢ a pronájmu nemovitostí
- vypracování kupních, rezervaēních, nájemních, zástavních, pachtovních smluv, atd.
- vypracování znaleckých posudkƽ a ocenĢní pro úēely dĢdictví, apod.
- vypracování prƽkazu energetické nároēnosti budovy (tzv. "energetický štítek")
- pƎehlášení vody, elektƎiny a plynu
- zprostƎedkování hypoteēních úvĢrƽ nebo úvĢrƽ ze stavebního spoƎení na koupi nemovitostí

Kompletní nabídku nemovitostí najdete na www.harvilla.cz
placená inzerce
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Filmové postřehy Laca Kajaby
Milé a milí, co vcházíte pravidelně i nepravidelně do našeho kina, buďte vítáni v měsíci, kdy (řečeno slovy klasika) „Byl pozdní
večer - první máj - večerní máj - byl lásky
čas. Hrdliččin zval ku lásce hlas, kde borový
zaváněl háj…“
Ano, je tady, pokračování kultovní klasiky
z poloviny 80. let! Kdo jí viděl, okamžitě
rezervuje vstupenky, jinak si vystojí frontu
u pokladny. Co, o čem je řeč? Přece o Top
Gun-u (1986), teď v jeho přímém pokračování pod názvem Top Gun: Maverick!
Nejedná se tedy o žádný reboot či remake,
které má Hollywood dnes tolik v oblibě.
Za to mají u mě tvůrci malé bezvýznamné
plus.

Plusem jsou také:
- efektní letecké souboje. Točilo se i na letadlové lodi USS Theodore Roosevelt a pro let
nebezpečně blízko nad zemí si filmaři museli vyžádat zvláštní povolení amerického
námořnictva
- „Než Cruise herce posadil do letounu F/A18, podrobil je tříměsíčnímu vyčerpávajícímu procesu, aby zvládli vysoké G. Pro tyto
mladé herce to byl opravdu náročný úkol,
protože museli zvládnout i výcvik přežití ve
vodě, kdy si museli zakrýt oči, dát je do nádrže s vodou vzhůru nohama a zjistit, jak se
dostat ven. A Tom si tím vším prošel také!
Ten výcvik absolvoval úplně stejně jako dvaadvacetiletí herci - tak dobrý je,” vyjádřil se
producent Bruckheimer
- „Nikdy jsem neviděla nikoho tak tvrdě
pracovat a být do své práce tak zapojený. Nic
nepovažuje za samozřejmost. Každý okamžik je pro ni příležitostí, aby ze sebe vydala
to nejlepší. Nikdy jsem nebyla tak paranoidní, abych si pamatovala své repliky.” řekla
Connellyová (ta hraje provozovatelku baru
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u letiště a blízkou přítelkyni Mavericka)
a přiznala, že Cruiseova tvrdá pracovní morálka ji donutila k tomu, aby si na svůj výkon
kladla vyšší nároky
- letoun P-51 Mustang z druhé světové války,
který je ve filmu k vidění, je ve skutečnosti
vlastní letadlo Toma Cruise, který je ve skutečném životě velice zkušeným pilotem
- účast Toma Cruise v tomto filmu byla
podmíněna tím, že v leteckých sekvencích
budou použita skutečná letadla, nikoliv CGI
- na naléhání Toma Cruise nejsou ve filmu
žádné letecké záběry na zeleném plátně
nebo CGI a dokonce i detailní záběry kokpitu jsou pořízeny během skutečných letových
sekvencí. Letadlo při těchto záběrech řídil
skutečný pilot ze zadní, druhé, sedačky
- jedná se o nejdéle propagovaný film v historii kinematografie, a to kvůli téměř tříleté
pauze mezi prvním trailerem a oficiálním
uvedením. První uvedení mělo být už 12.
7. 2019. Kvůli premierám jiných dvou filmů
studia Paramount Pictures byl termín posunut na 26. 6. 2020. A to už byl covid-19...
Proto je americká premiéra 27. 5. 2022 a už
o den dříve, 26. 5. česká, heč!
- ve Vietnamu se promítá pod názvem Phi
Công Siêu Đẳng Maverick a v Litvě Asas
Maverikas :-)
Od 14. dubna vešla do kin nekorektní komedie Vyšehrad: Fylm,(takže honem, honem do kina, než kvůli hyperkorektnosti
některých aktivistů film Fylm zakážou)
navazující na populární internetový seriál.
V roli fotbalového průšviháře Laviho se vrací Jakub Štáfek, jako herec i jako rejža.
Více než rok uběhl od chvíle, kdy Štáfkův
hrdina „prodal“ zápas, jenže zapomněl na
to a dal krásný gól. Lavimu se zase konečně
začalo dařit, Vyšehrad postoupil do druhé
ligy, a bere si svou přítelkyni. A na svatbě
zjistí, že s jinou má už osmiletého syna (s
velkými brýlemi a intelektuála. Po kom ???),
jenž říká, že je synem čísla 10. Právě tato dějová linka zajišťuje, že si snímek užijí i neznalí fotbalového prostředí. Narážek a vtipů
na konkrétní osoby je celá řada. Své si ale najde i nefotbalový fanoušek. Bláznivá komedie si díky tomu dokáže také emočně získat
diváka.
Ovšem co asi nevíte:
- dobří holubi se vracejí, ústřední trojice aktérů se oproti seriálu nemění - Jakub Štáfek,
Ondřej Pavelka a Jakub Prachař
- „Já děkuju za tu příležitost. Za mě je to
takhle dobré. V dalším filmu bude prav-

děpodobně někdo jiný, když bůh dá, tak já
budu ve trojce,“ se smíchem řekl Jakub Prachař
- ve filmu hraje, dle slov režiséra, nejdražší
komparz všech dob (Tomáš Rosický, Patrik
Berger, Vladimír Šmicer, Jan Koller, Tomáš
Řepka, Václav Kadlec, Roman Bednář, Ondřej Pavelec či Jakub Voráček)
- Tomáš Rosický má i lehce větší roli. Zhostil se jí na jedničku. Výkony Lavického totiž rostou a Lavimu i jeho agentovi dochází peníze. To pociťuje taky Jakub Prachař
alias Jarda na svém vztahu se ženou, který
je zde velice dobře a humorně vykreslen.
Malý Mozart se tedy sejde na večeři s Jardou
a probere možnosti návratu Laviho na Letnou. Rosický sice řekne ve filmu jenom pár
vět, ale svým chladným způsobem se herecké role zhostil opravdu brilantně
- děj filmu rychle odsýpá a na konci snímku
se zdálo, že 105 minut je málo. V dobrém
smyslu slova. Narážky na korupcí prohnilé
prostředí českého fotbalu bychom dokázali se smíchem poslouchat mnohem déle.
Miroslav Hanuš si totiž zahrál šéfa českého
fotbalu Romana, zvaného Taťka, který je
toho názoru, že se vždy musí trochu naklonit rovina. Role se zhostil opravdu brilantně
a scény s ním patří k těm nejlepším.
Ano, pro diváka, který si ve sportu příliš
nelibuje, ztratí Vyšehrad to hlavní kouzlo.
To ale neznamená, že ho nebude bavit. Především díky vztahu Laviho se svým synem
(Lavi: vlevo plyn, vpravo brzda. Syn: není to
obráceně?) si dokážou na své příjit i lidé, kteří nepochopí některé narážky na konkrétní
postavy, nebo věci v českém fotbalovém (nasmrádlém) rybníčku.
Tak na shledanou příště!

Laco Kajaba
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SOUHRN AKCÍ NA KVĚTEN 2022
1. 5

10.30 - 12. ROČNÍK KERMI BĚHU

AREÁL FIRMY KERMI

2. 5.

19.00 - CESTOVATELSKÁ PŘEDNÁŠKA J. GRESCHLA
- CESTOVÁNÍ S HANDICAPEM

KINO SLAVIA

3. 5.

18.00 - JARNÍ MUZIKÁLOVÉ POHLAZENÍ, koncert ZUŠ

KOSTEL NANEBEVZETÍ Panny Marie

5. 5.

11.00 - KLADENÍ VĚNCŮ UPŘÍLEŽITOSTI DNE OSVOBOZENÍ
MĚSTA STŘÍBRA

PAMÁTNÍKY MĚSTA

7. 5.

12.30 - CLASSIC MOTOCROSS - „Memoriál Josefa Hřebečka“

TERÉN SV. PETRA

8. 5

14.00 - CANPACK CHARITATIVNÍ BĚH

MASARYKOVO NÁMĚSTÍ

9. 5.

8.30-12.00, 13.00-16.00 - ZÁPIS do MATEŘSKÉ ŠKOLY Stříbro p.o. ŘEDITELSTVÍ MŠ

10. 5.

8.30-12.00, 13.00-16.00 - ZÁPIS do MATEŘSKÉ ŠKOLY Stříbro p.o. ŘEDITELSTVÍ MŠ

11. 5.

8.30-12.00, 13.00-16.00 - ZÁPIS do MATEŘSKÉ ŠKOLY Stříbro p.o. ŘEDITELSTVÍ MŠ

14. 5.

7.00 - IX. ROČNÍK MÁJOVÉ JÍZDY HISTORICKÝCH VOZIDEL
OKOLÍM STŘÍBRA

PLOVÁRNA, AREÁL SDH

15. 5.

14.00 - XXVII. PŘEHLÍDKA MLÁDEŽNICKÝCH ORCHESTRŮ

KINO SLAVIA

17. 5.

19.00 - BESEDA S NOVINÁŘEM TOMÁŠEM ETZLEREM
K FILMU NEBE

KINO SLAVIA

19. 5.

19.00 - 4 TENOŘI

KULTURNÍ DŮM

21. 5.

9.00 - STŘÍBRSKÝ BLEŠÍ TRH

BÝVALÁ HASIČÁRNA NA NÁMĚSTÍ

25. 5.

14.00 - ZUŠ OPEN 2022 - UMĚNÍ VE DVOŘE

VENKOVNÍ PROSTOR ZUŠ

29. 5.

15.00 - 56. PROMENÁDNÍ KONCERT, hraje AMATOVKA

MUZEJNÍ NÁMĚSTÍ

MĚSTSKÉ TRHY: 5., 12., 19. a 26. 5. 2022

MASARYKOVO NÁMĚSTÍ

PŘIPRAVUJEME:
11.6.

MĚSTSKÉ SLAVNOSTI 2022

Uzávěrka dalšího čísla je 15. 5. 2022
Příspěvky zasílejte na zpravodaj.stribro@seznam.cz
Omlouváme se těm, jejichž příspěvky se už do zpravodaje nevešly, není možné všechny zařadit.
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