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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
stejně jako každý měsíc Vás chci seznámit
s činností vedení města a prací příspěvkových organizací. Měsíc září i říjen byly
a budou plodné na události.
V termínu 2. a 3. října probíhají volby do krajských zastupitelstev, do Senátu
a místní referendum ke stavbě krytého
bazénu. Volby, které jsou samozřejmě velice důležité, komentovat nebudu, všichni víme, oč se jedná. Místní referendum
a jeho výsledek je z hlediska života města

důležitější. Budete rozhodovat o největší
investici v rámci historie města, a proto si
dovolím být obšírnější. Rychlá rekapitulace: lokalita mezi bývalým letním kinem
a stávající ledovou plochou. Kompletní náklady cca 200 mil. Kč, 180 mil. Kč
úvěr na dobu 20 let - cca 10 mil. Kč ročně
splátka, předpokládaná ztráta do 1,5 mil.
Kč ročně. Ostatní informace jste všichni
obdrželi v letáku i s otázkou pro místní
referendum. Zdůrazním jednu věc, kterou jsme možná více nevyzdvihli, protože

jsme si mysleli, že je to samozřejmé - ta
záležitost se týká dalších investic do oprav
ulic, do majetku města - zde naše činnost
v žádném případě neskončí. Také hledáme další externí zdroje příjmů vč. dotací, abychom eliminovali vliv této stavby
na náš rozpočet. Jsme přesvědčeni, že tento
projekt zapadne do volnočasových aktivit
s kladným dopadem na zdraví pro všechny věkové kategorie občanů. Tento typ relaxace je čím dál více v rámci měst občany
pokračování na str. 2
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Ohlédnutí

- Dny evropského dědictví

pokračování ze str. 1
požadován. Kromě jiných, i tento projekt
zapadá do konceptu, do mozaiky opatření,
které je pro nás obzvláště důležité, a tím
je zastavení odchodů mladých vzdělaných
lidí. Musíme jim kromě adekvátního zaměstnání, možnosti bydlení, nabídnout
i tyto aktivity a tím zatraktivnit naše město. Neděláme si iluze, že vybavením, kulturním zázemím můžeme konkurovat
např. Plzni, ale můžeme nabídnout např.
větší klid, krásnější přírodu, lepší životní
prostředí atd. Všechny tyto informace
byly podrobněji rozebrány dne 16. 9. v KD
ve Stříbře, kde proběhla prezentace možného ztvárnění bazénu. Škoda, že přišlo
jenom 37 lidí. Žijeme v krásném městě,
které může mít ambice stát se ještě přitažlivějším, a Vy o tom máte právo rozhodovat. Dovoluji si Vás všechny touto cestou
požádat:„ Přijďte, prosím Vás, k referendu,
k volbám a využijte svého práva, ne povinnosti, rozhodovat o své budoucnosti“.
Ohledně vlastního referenda, každý z Vás
má spádovou volební místnost, hlasovací lístek pro referendum obdržíte v místě
a zaškrtnete políčko, které bude vyjadřovat Váš postoj, následně vhodíte
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do hlasovací urny. Musím zmínit v tomto případě ještě jednu záležitost směrem
ke Covidu-19, použijte roušky, respirátory, jednorázové pomůcky, byť Vám hlasování nezabere více nežli 2 minuty. Kritická
doba, kterou zmiňují epidemiologové je
15 minut, to zde určitě nebudete. Větší
riziko možné nákazy podstupujete v případě nákupů, docházky do zaměstnání,
v hromadné dopravě, při setkávání s přáteli, s rodinou. Pokud budete mít pocit, že
jste skutečně ohroženi nebo jste dokonce
v karanténě - je možno hlasovat přímo
z auta, v objektu SÚS (krajských silnic).
Přijedete, obdržíte hlasovací lístky, odhlasujete a následně můžete odjet. Sledujte
pozorně podklady k volbám, kde tento
postup bude upřesněn.
Od 1. září se otevřela naše školní zařízení - MŠ, ZŠ, ZUŠ. Všechna jedou
v režimu, který je přímo ovlivňován nařízeními Vlády ČR, Ministerstva školství ČR
a Ministerstva zdravotnictví ČR. Rozhodující slovo ve školách mají ředitelé
a jejich postup plně podporuji. Je to jejich
odpovědnost a jejich rozhodnutí. Vedení
města – zřizovatel, by zasáhl pouze v pří-

padě nedodržování zákonných opatření.
K tomu nedochází. Jistě, někteří rodiče
prvňáčků byli rozčarováni, když nemohli
vstoupit s dětmi do budovy, ale bohužel,
situace je taková, jaká je a všichni přinášíme určité oběti. Buďme v tomto ohledu
tolerantní a vstřícní, nikdo nechce dělat
naschvály.
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Naše organizace MKS v této době také
řeší mnoho problémů, ukončování a překládání akcí. I když se moc snaží, v letošním roce není kultury mnoho. Mohu
vyzdvihnout akci pořádanou společně
s Městským muzeem ve Stříbře, a tou byly
Dny kulturního dědictví EHD - tradiční,
oblíbená akce, letos i díky krásnému počasí oslovila nevídané množství návštěvníků. Doufám, že si to všichni užili, já ano.
Musím poděkovat i některým spolkům,
které se v tento den podíleli na úspěšném
průběhu a to jmenovitě Základní organizaci chovatelů ve Stříbře, Základní organizaci včelařů, Hornicko - historickému
spolku, Ostrostřelcům, Dolníkům, našim
dobrovolným hasičům, klukům od ŘOPíků…… doufám, že jsem na nikoho nezapomněl ?
21. 9. zahájila činnost DDM. Řídí se platnou legislativou stejně jako ostatní školní zařízení a i pro letošní rok naplánoval mnoho
zajímavých kroužků a aktivit pro děti. Když
jsme již v sekci DDM, musím Vám sdělit
příjemnou zprávu. Obdrželi jsme vyrozumění od Ministerstva pro místní rozvoj, že
na projekt, na který jsme podávali žádost
o dotaci v roce 2017 - 2018, máme možnost
obdržet finanční částku 14,8 mil. Kč z celkové investice kolem 18,5 mil. Kč. Zastupitelstvo k tomuto schválilo na svém mimořádném jednání v srpnu rozpočtové opatření
ve výši 20 mil. Kč. Mělo by dojít k obnově
střešního pláště, části krovu, vytvoření podkrovního celku s učebnami a osazení výtahu. Tímto se i budova stane bezbariérovou.
Předpoklad realizace 2021 - 2022.
Nyní zahájím tradiční report ke stavebním akcím ve Stříbře. Největší probíhající akcí je nyní zasíťování pozemků pro
42 RD v lokalitě Za Stadionem v objemu
cca 44 mil. Kč (dotace 3,8 mil. Kč). Práce
pokračují s menšími odchylkami dle harmonogramu, tak abychom do konce roku
měli všechny sítě funkční a bylo provedeno štěrkování, přesně v souladu s Plánovací smlouvou. Dle mých informací zbývají
k prodeji poslední 2 parcelní místa. Musím dementovat jednu nepodloženou
informaci, že se při výkopových pracích
našla štola a že se jedná o poddolované
území. Nemám žádnou informaci, a to
se pravidelně zúčastňuji kontrolních dnů
a chodím tam i mimo ně, že by se takový
objekt našel. Město má i posudek od znalce, který byl součástí dokumentace pro
územní řízení, že se v této lokalitě žádné
důlní dílo nenachází. Zaznamenal jsem
tuto argumentaci u osoby, která chtěla odstoupit od smlouvy, protože si asi špatně

odhadla své finanční možnosti a nechtěla
platit sankce dle uzavřené smlouvy a hledala důvod pochybení na straně města.
Rekapitulace zní - v této době nemáme
znalosti, důkazy, které by kohokoli opravňovaly tvrdit, že území v této lokalitě je
poddolované a potenciálně nebezpečné.
Další důkazem je, že stavební odbor již
vydal několik stavebních povolení a již
zde někteří stavebníci pracují. Pokud by
byl problém, určitě by bylo vše řešeno i
v rámci stavebního řízení.
Město úspěšně dotáhlo kompletní revitalizaci MŠ Soběslavova, kde došlo ke
zdárnému dokončení II. etapy a děti mohly v termínu 1. 9. řádně nastoupit. Kompletní dílo stálo cca 18 mil. Kč a bylo plně
hrazeno z rozpočtu města. Předmětem díla
byla kompletní výměna střešního pláště,
výměna výplní otvorů, zateplení střechy
a obvodového pláště, zazdění stávajících
lodžií, a tím zvětšení užitného prostoru
ve třídách pro děti a osazení vzduchotechnických jednotek, aby naše děti dýchaly čerstvý vzduch. Na grafickém ztvárnění školky
se kromě architekta podílely i naše paní učitelky. Děkuji za pomoc a nápady. Doufáme,
že takto dílo bude sloužit min. dalších 20 let
ku prospěchu našich občánků.
Další akcí, která je úspěšně dokončena,
jsou chodníky a parkovací stání a zastávka
autobusů v ulici Brožíkova. Dílo je nyní
ve zkušebním provozu. Akce za cca
5 mil. Kč. Nyní připravujeme projekčně
i II. etapu, která bude obsahovat i druhou část ulice, kde by měla v příštím roce
proběhnout výměna vodovodního řadu,
a pak následovně obnova všech zbývajících povrchů. Ulice Vodičkova - cca 5 mil.
Kč, řádně předána, zkolaudována a plně
funkční. Probíhají práce na propojení ul.
Májová - Jabloňová (8 mil. Kč), kde byl termín dokončení 30. 9. 2020. V rámci oprav
ulic a chodníků musím zmínit činnost
SMMS s.r.o., která kromě každoročních
vysprávek komunikací, provedla i zásadní obnovu chodníků u BD v ul. Máchova,
zrealizovala úpravy komunikací u nové
cyklostezky, provedla výměnu veřejného
osvětlení v ulici Brožíkova, elektrické rozvody v kostele Nanebevzetí Panny Marie
a mnoho dalších činností.
V současné době je vysoutěžena akce
dokončení opravy ZUŠ včetně venkovního nádvoří. Dílo za cca 6 mil. Kč. Staveniště již bylo předáno dodavateli. Termín
dokončení 2021.
Konečně máme po třetí veřejné soutěži
vybraného dodavatele na komunikaci -

propojení náměstí - přes Svatováclavskou
lávku - k Baníku. Součástí akce za cca
7,2 mil. Kč., je i předpolí u DDM. Dojde
k vytvoření nových povrchů chodníku,
včetně osazení veřejného osvětlení, kamerového systému a zábradlí.
Z dotačních titulů máme nyní zažádáno o dotaci na kompletní revitalizaci
pláště a střechy městské polikliniky. Akce
za cca 20 mil. Kč.
Z projektových prací nyní připravujeme zřízení pěších tras a obnovu veřejného prostoru v ul. 5. května - od kruhového objezdu, podél objektu Policie ČR až
k bývalé hlavní bráně do kasáren. Zakreslujeme pro dotaci přestavbu bývalého
internátu v ulici Revoluční. Zde by měl
vzniknout objekt pro seniory. Pracuje se
též na projektu opravy a revitalizace KD.
Nezapomněli jsme ani na ulici Ruskou,
která je ale součástí mnohem komplexnějšího řešení, které zahrnuje i průjezd
Mostní bránou, napojení ul. Plzeňské
a vytvoření a opravu chodníků v této ulici. Studii máme již zpracovanou, budeme
pokračovat i dále.
Poslednímu tématu, kterému se v tomto článku budu věnovat, je změna autobusového dopravce. Všichni víte, že od
června tohoto roku byl bývalý dopravce
ČSAD vyměněn po veřejné soutěži Plzeňským krajem za firmu Arriva. Město mělo
též povinnost po 10 letech provést soutěž
na MHD. Rozumnějším konceptem bylo,
abychom se stali součástí Integrované dopravy Plzeňského kraje i v tomto segmentu. Jedná se o velice rozsáhlou záležitost,
která sebou nese i negativní faktory, jako
jsou zpoždění, neznalost tras od nových
řidičů, neznalost tarifů. Časy, dojezdy a
jízdní řády již nyní řešíme, aby odpovídaly Vašim požadavkům. Co se týče tarifů,
Rada města Stříbra odsouhlasila, a v nejbližší době bude zrealizováno, že pro věkovou kategorii 65 + bude opětovně MHD
zdarma. Výši dalších tarifů budeme řešit.
Bylo povinností firmy POVED udělat
řádnou osvětu ohledně nového dopravce
a tarifů. To je záležitost, kterou si v rámci krajského zastupitelstva vyřídím, stejně
jako všechna ostatní porušení smlouvy.
Pokud Vás něco zajímá, nebojte se kontaktovat starostu i místostarostu města napřímo, rádi Vám odpovíme nebo pomůžeme, prostě jsme k dispozici.
Za vedení města Martin Záhoř, starosta
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OZNÁMENÍ

o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje
a Senátu Parlamentu České republiky
Starosta města Stříbra podle § 27 odst. 1 a 2 zákona č. 130/2000
Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 15 odst. 1 a 2 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky
a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje:
I.
1. Volby do zastupitelstva kraje a Senátu Parlamentu České
republiky se uskuteční:
v pátek dne 02. 10. 2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu dne 03. 10. 2020 od 08.00 hodin do 14.00 hodin.
2. Místem konání volby jsou okrsky:
II.
Volební okrsek č. 1:
volební místnost: Hotel U Branky, Plzeňská ul. 420
pro oprávněné občany s bydlištěm:
Americká, Kladrubská, Lesní cesta, Na Vrchu, Nad Kučerkou,
Nádražní, Partyzánská, Plzeňská ul. 288, 289, 336, 339, 340,
342, 347, 354, 356-360, 362, 363, 365-368, 408, 416, 420, 424,
461, 466-468, 486, 496, 506, 553, 564-568, 572, 586, 597, 606,
607, 609, 630, 650, 676, 677, 679, 686, 697, 756, 770, 839, 977,
991, 1029, 1040, 1146, 1276, 1349, 1356, 1358, 1359, 1360, 1361,
1492, 1508, 1511, 1526, 1622, 1743, Polní, Přemyslova, Stodská,
Tovární, V Lipkách, Vranovská, Vrchlického, část města - Lhota
u Stříbra
Volební okrsek č. 2:
volební místnost: Městský úřad, Masarykovo nám. 1
pro oprávněné občany s bydlištěm:
Alešova, Benešova, Bezručova, Boženy Němcové, Dostojevského, Dvořákova, Havlíčkova, Hradební, Husova, Jakoubkova, Jiřího z Poděbrad, Komenského, Kostelní, Kostelní náměstí, Mánesova, Masarykovo náměstí, Na Příkopech, Na Výsluní, náměstí
Svobody, Pastýřská, Pivovarská, Plzeňská 24-36, 50-56, 73, 250,
266-269, 315, 316, 319, 542, 642, 1342, 1446, Prokopa Holého,
Ruská, Smetanova, Smuteční vrch, Sokolská, Tylova, U Červené
lávky, V Domkách, Žižkova, 28. října, části města - Jezerce, Milíkov, Otročín, Těchlovice
Volební okrsek č. 3:
volební místnost: Základní škola Stříbro, Revoluční 1431
pro oprávněné občany s bydlištěm:
Hornická, Máchovo údolí, Myslivecká, Na Vinici, Na Vyhlídce, Revoluční, Rooseveltova, tř. 5. května, U Věže, Ve Svahu,
Vodičkova, Západní předměstí, 75E, 114E
Volební okrsek č. 4:
volební místnost: Klub důchodců, Třešňová ul. 1438
pro oprávněné občany s bydlištěm:
Jabloňová, Jiráskova, Krátká, Kruhová, Luční, Májová, Malá,
Mírová, Ořechová, Sadová, Soběslavova 214, 500, 543, 549, 716,
Třešňová, U Kaple, U Rybníka, Větrná, Višňová, Zadní

Volební okrsek č. 5:
volební místnost: Základní škola, Gagarinova ul. 1039
pro oprávněné občany s bydlištěm:
Gagarinova 748, 1039, 1187-1192, 1434, Hřbitovní, Nerudova,
Palackého 533, 583, 584, 633-637, 663-665, 689, 746, 747, 852,
1175-1186, 1588, 1738, Soběslavova 509, 809, 810, 811, 1003,
1026, 1293-1298
Volební okrsek č. 6:
volební místnost: Základní škola, Gagarinova ul. 1039
pro oprávněné občany s bydlištěm:
Brožíkova 959-972, Dukelská, Gagarinova 818, 825, 918, 927,
928, 929, 930, 934-937, 938-941, 953-956, 1416, 1496, K Floriánu, Máchova, Nerudova 696, 795, Palackého 283, 631, 647,
717, 718, 773, 784, 792-794, 808, 832, 836, 843, 844, 849-851,
877-879, 931, 932, 951, 952, 973-976, 978, 979, 1013, 1266, 1268,
1416, 1425, 1432, 1576, 1691, 1704, 1706, 1713, Zahradní a část
města - Butov
III.
1. Voliči bude umožněno hlasování do zastupitelstva kraje poté,
kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky
(platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České
republiky).
Voliči bude umožněno hlasování do Senátu Parlamentu České
republiky poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství
České republiky (platným občanským průkazem, cestovním,
diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo
cestovním průkazem).
Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude
mu hlasování umožněno.
2. Každému voliči budou dodány tři dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky
i ve volební místnosti.
3. Volič hlasuje tak, že po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží úřední obálku s hlasovacím lístkem
před okrskovou volební komisí do volební schránky. V prostoru
určeném pro úpravu hlasovacích lístků nesmí být nikdo přítomen zároveň s voličem, a to ani člen okrskové volební komise.
S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv
však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho
upravit a vložit do úřední obálky.
4. V případě konání II. kola voleb do Senátu Parlamentu České
republiky se tyto uskuteční:
v pátek dne 09. 10. 2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu dne 10. 10. 2020 od 08.00 hodin do 14.00 hodin.
Volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech
voleb.								
		
Ve Stříbře dne 14. 9. 2020
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Martin Záhoř
starosta města Stříbra
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OZNÁMENÍ

o době a místě konání místního referenda
Starosta města Stříbra podle § 31 odst. 1 a 2 zákona č. 22/2004
Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, oznamuje dobu a místo konání místního
referenda. Otázka položená k rozhodnutí v místním referendu
zní:
„Souhlasíte s výstavbou krytého plaveckého bazénu ve městě
Stříbře?“
I.
1. Hlasování se uskuteční:
v pátek dne 02. 10. 2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu dne 03. 10. 2020 od 08.00 hodin do 14.00 hodin.
2. Místem konání hlasování jsou okrsky:
II.
Volební okrsek č. 1:
volební místnost: Hotel U Branky, Plzeňská ul. 420
pro oprávněné občany s bydlištěm:
Americká, Kladrubská, Lesní cesta, Na Vrchu, Nad Kučerkou,
Nádražní, Partyzánská, Plzeňská ul. 288, 289, 336, 339, 340,
342, 347, 354, 356-360, 362, 363, 365-368, 408, 416, 420, 424,
461, 466-468, 486, 496, 506, 553, 564-568, 572, 586, 597, 606,
607, 609, 630, 650, 676, 677, 679, 686, 697, 756, 770, 839, 977,
991, 1029, 1040, 1146, 1276, 1349, 1356, 1358, 1359, 1360, 1361,
1492, 1508, 1511, 1526, 1622, 1743, Polní, Přemyslova, Stodská,
Tovární, V Lipkách, Vranovská, Vrchlického, část města - Lhota
u Stříbra
Volební okrsek č. 2:
volební místnost: Městský úřad, Masarykovo nám. 1
pro oprávněné občany s bydlištěm:
Alešova, Benešova, Bezručova, Boženy Němcové, Dostojevského, Dvořákova, Havlíčkova, Hradební, Husova, Jakoubkova, Jiřího z Poděbrad, Komenského, Kostelní, Kostelní náměstí, Mánesova, Masarykovo náměstí, Na Příkopech, Na Výsluní, náměstí
Svobody, Pastýřská, Pivovarská, Plzeňská 24-36, 50-56, 73, 250,
266-269, 315, 316, 319, 542, 642, 1342, 1446, Prokopa Holého,
Ruská, Smetanova, Smuteční vrch, Sokolská, Tylova, U Červené
lávky, V Domkách, Žižkova, 28. října, části města - Jezerce, Milíkov, Otročín, Těchlovice
Volební okrsek č. 3:
volební místnost: Základní škola Stříbro, Revoluční 1431
pro oprávněné občany s bydlištěm:
Hornická, Máchovo údolí, Myslivecká, Na Vinici, Na Vyhlídce, Revoluční, Rooseveltova, tř. 5. května, U Věže, Ve Svahu,
Vodičkova, Západní předměstí, 75E, 114E
Volební okrsek č. 4:
volební místnost: Klub důchodců, Třešňová ul. 1438
pro oprávněné občany s bydlištěm:
Jabloňová, Jiráskova, Krátká, Kruhová, Luční, Májová, Malá,
Mírová, Ořechová, Sadová, Soběslavova 214, 500, 543, 549, 716,
Třešňová, U Kaple, U Rybníka, Větrná, Višňová, Zadní

Volební okrsek č. 5:
volební místnost: Základní škola, Gagarinova ul. 1039
pro oprávněné občany s bydlištěm:
Gagarinova 748, 1039, 1187-1192, 1434, Hřbitovní, Nerudova,
Palackého 533, 583, 584, 633-637, 663-665, 689, 746, 747, 852,
1175-1186, 1588, 1738, Soběslavova 509, 809, 810, 811, 1003,
1026, 1293-1298
Volební okrsek č. 6:
volební místnost: Základní škola, Gagarinova ul. 1039
pro oprávněné občany s bydlištěm:
Brožíkova 959-972, Dukelská, Gagarinova 818, 825, 918, 927,
928, 929, 930, 934-937, 938-941, 953-956, 1416, 1496, K Floriánu, Máchova, Nerudova 696, 795, Palackého 283, 631, 647,
717, 718, 773, 784, 792-794, 808, 832, 836, 843, 844, 849-851,
877-879, 931, 932, 951, 952, 973-976, 978, 979, 1013, 1266, 1268,
1416, 1425, 1432, 1576, 1691, 1704, 1706, 1713, Zahradní a část
města - Butov
III.
1. Oprávněné osobě bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni hlasovat
na území České republiky, platným občanským průkazem, jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky
nebo cestovním průkazem.
Neprokáže-li oprávněná osoba uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude ji hlasování umožněno.
Oprávněná osoba obdrží hlasovací lístek v hlasovací místnosti
v den hlasování.
2. Oprávněná osoba v prostoru určeném pro úpravu hlasovacího
lístku označí křížkem v příslušném rámečku předtištěnou odpověď "ano" nebo "ne", pro kterou hlasuje, a vloží tento hlasovací
lístek do úřední obálky. K jiné úpravě hlasovacího lístku se nepřihlíží.
					
3. Oprávněná osoba hlasuje tak, že po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacího lístku vloží úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou komisí do hlasovací schránky.
Za oprávněnou osobu, která není schopna vložit úřední obálku
s hlasovacím lístkem do hlasovací schránky, tak může učinit jiná
oprávněná osoba, nikoliv však člen okrskové komise.
					
				
Ve Stříbře dne 14. 9. 2020
			
		

Martin Záhoř
starosta města Stříbra
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Z jednání zastupitelstva
K mimořádnému jednání se sešlo zastupitelstvo města 24. srpna. Přítomno
bylo 10 zastupitelů a na programu byl jediný bod. Jednalo se o finanční a rozpočtové

opatření, konkrétně o navýšení v kapitole
Investiční akce a opravy. Město chce podat
žádost o dotaci u Ministerstva pro místní
rozvoj na akci „Modernizace sportoviště

Stará pískovna, Stříbro“. Předpokládané
náklady na tuto akci jsou více než 5 milionů korun. Zastupitelé tento bod schválili.
Marcela Nováková a David Blažek

MŠ Soběslavova v novém kabátu
Během letních měsíců proběhla druhá etapa rekonstrukce Mateřské školy
v Soběslavově ulici. Završila se tak investice ve výši 18 miliónů korun hrazená plně
z finančních zdrojů města Stříbra.
Naše největší mateřinka byla postavena ve 2. polovině 80. let minulého století
tehdy obvyklou panelovou technologií
a dosud se dočkala pouze dílčích vylepšení v interiérech. Hlavním cílem nynější
modernizace bylo snížení energetické náročnosti provozu budovy. Za tímto účelem
byla provedena renovace střechy, zazdění
lodžií, výměna oken a zateplení fasády.

O splnění hygienických požadavků
na třídy se začala starat výkonná vzduchotechnika. V důsledku těchto prací bylo
pochopitelně nutné náležitě zrenovovat
také interiéry. Hlavně děti a paní učitelky
tak dostaly elegantní místnosti, z nichž
některé jsou dokonce větší než dříve. MŠ
Soběslavova prostě odhodila starý, děravý a šedivý kabát a oblékla se do nového,
úsporného a veselejšího.
Po výstavbě MŠ Přístavní, která byla
uvedena do provozu v r. 2018, se město
Stříbro může pochlubit dvojicí velkých
a moderních školek. Doplňuje ji útulná

MŠ Palackého, jejíž starší stavba ale stále
velmi dobře splňuje soudobé požadavky.
Všechny budovy obklopují rozlehlé zahrady s řadou atraktivních a bezpečných
hracích prvků. Možná není všechno dokonalé, vylepšovat se musí dál. Ale nestyďme
se pochválit si dosavadní práci. Vždyť ještě
nikdy v historii Stříbro nedopřávalo dětem ve svých mateřských školách prostředí takové úrovně, na jakou jsme se dostali
v posledních letech.
Text: Ing. Miroslav Šimek
Foto: město Stříbro

MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE
Městská policie Stříbro vás tentokrátbude informovat o novém přírůstku do
svých řad. Někteří z vás jistě z facebookové stránky města Stříbra již vědí, ale
pro ty, kteří facebooku příliš neholdují,
by se mohlo jednat o novou informaci.
Nově má MP Stříbro od konce srpna svého vlastního „komisaře Rexe”, respektive
dva. Jedná se samozřejmě o rasu německého ovčáka, Rex se bohužel nejmenuje ani
jeden z nivh, ale i tak dostali krásná jména Samuel a Archibald. Toto plemeno je
známo svou inteligencí, odvahou, věrností
a učenlivostí, jsou to psi obranáři.
Německý ovčák je oblíbený nejen
u bezpečnostních složek, ale také se jedná
o nejvíce obsazovanou rasu na filmovém

6

plátně již od konce první světové války
(zřejmě největší psí hvězda Rin Tin Tinovi). A pak samozřejmě v našich končinách
známý z TV obrazovek Komisař Rex.
Oba psi i se svými psovody nastoupí
do výcviku a na konci tohoto měsíce by
již měli být k vidění v ulicích připraveni
k akci. Tím, že se jedná o služební psy,
musíme občany vyzvat k opatrnosti, aby
se k nim a ani ke psovodům nepřibližovali
bez svolení. Rádi bychom předešli nepříjemným situacím a zraněním, psi budou
přece jen cvičeni na obranu. Psi samozřejmě poslouchají svého psovoda, ale pokud
vyhodnotí přiblížení ke svému pánovi
jako ohrožující, budou ho bránit a mohli
by zaútočit.

Psi budou ve službě koncem tohoto
měsíce, takže v tomto období se můžete
těšit, že uvidíte psi v akci.
Michal Záprt,
strážník Městské policie
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Rozhovor s Andreou Zárubovou, vedoucí Městské knihovny ve Stříbře
„Základem úspěšné knihovny je dobrý kolektiv knihovnic.“
Andreo, co jsou první slova, která se
vám vybaví, když se řekne „knihovna“?
Asi pohoda. Velké množství knížek srovnaných v policích regálů, prostor k setkávání lidí, prostor, kam si lidé chodí pro
zážitky a kam se rádi vrací.
Přibližte nám, kolik knih máte a kolik
čtenářů knihovnu navštěvuje?
Naše knihovna má víc než 70 tisíc svazků,
čtenářů bylo ke konci loňského roku 959.

ke čtení dostanou nejvíce přes rodiče čtenáře, i když výjimky se samozřejmě najdou.
Velkou měrou přispívají k růstu počtu malých čtenářů i návštěvy školních skupin.
Dále už tradičně pořádáme pasování prvňáčků na čtenáře – Knížka pro prvňáčka.
Nezapomínáme ani na seniory. Kolegyně
chodí jednou měsíčně předčítat do stříbrského stacionáře a připravuje pro seniory
literární kavárny v DPS ve Stříbře. Pak tu
máme menší, doplňkové aktivity, jako je
Semínkovna nebo jsme se letos již podruhé
zapojili do sbírky pro Světlušku, která ale
k našemu zklamání nebyla příliš úspěšná.
Stříbrská knihovna se stará i o menší regionální knihovny. Co přesně to znamená a o které jde?

Jaké typy knih jsou u vašich čtenářů nejoblíbenější?
Je to beletrie, knihy českých autorů, detektivky u dětí pak komiksy.
Co všechno stříbrská knihovna mimo
půjčování knih nabízí?
Pořádáme kulturní i vzdělávací akce. Připravujeme výstavy fotografií nebo obrazů
a vernisáže s nimi spojené, autorská čtení.
Děláme vzdělávací programy pro mateřské,
základní i střední školy. Připravujeme lekce
seznámení s knihovnou, představujeme regionální a stříbrské autory, ilustrátory, tradice a zvyky. Velký úspěch má komiksový
workshop.
Zapojujeme se do celostátních akcí jako je
Bookstart – S knížkou do života, což je projekt určený dětem už od narození, snažíme
se probudit u dětí lásku ke knihám v jejich
raném věku. Oslovujeme naše čtenářky
s malými dětmi. Zjistili jsme, že děti se

Stříbrská knihovna je městská knihovna
pověřená výkonem regionálních funkcí, což znamená, že máme na starosti 10
vesnických knihoven - Cebiv, Erpužice,
Kladruby, Kostelec, Kšice, Ošelín, Svojšín,
Sytno, Trpísty a Záchlumí. Těmto knihovnám zajišťujeme nové knihy a výměnu
knih. Na tuto funkci každoročně úspěšně čerpáme dotace od Plzeňského kraje.
Do konce roku by nám díky osvícené
paní starostce měla přibýt nová knihovna v Prostiboři. Nemají tam zatím ani
samostatnou místnost, ale vyčlenili část
společenské místnosti, kam knihy umístí.
Máte z toho velkou radost. Bohužel tento přístup je poměrně ojedinělý, protože
v malých obcích je většinou knihovna při
řešení obecních záležitostí až na posledním místě. Přitom je to na vesnici často
jediný prostor, který občané můžou pro
kulturní a společenský život využít. Je to
velká škoda.
Andreo, pravidelně se setkáváte s kolegy
a kolegyněmi z jiných knihoven v kraji
i v republice. Jaké jsou trendy v knihovnictví?
Jsou takové, že knihovny už nejsou jen
místa, kde knihovnice za pultem vydává
knihy. Knihovny se stávají společenským
a kulturním centrem, místem setkávání. Knihovny se hodně modernizují, a to
nejen jejich interiér a technické vybavení,
ale i přístup ke čtenářům. V některých
knihovnách už vám například udělají
kávu.

Často zmiňujete knihovnice. Proč myslíte, že se knihovnictví věnují většinou
ženy?
Myslím, že na to má velký vliv finanční
ohodnocení knihovníků. To opravdu není
práce, kterou by člověk dělal pro peníze.
Děláme to, protože máme tuto práci rádi.
Máme rádi knihy, literaturu a hlavně lidi.
Protože práce knihovníka je především
práce s lidmi.
A co tedy ta práce přesně obnáší?
Začíná to mapováním trhu s novinkami,
pak je to výběr a nákup nových titulů, katalogizace, zpracování nových knih, jejich
údržba a péče o ně, příprava výstav a nejrůznějších besed, prezentace na sociálních
sítích a webových stránkách. Velkou část
naší práce ale představuje už zmiňovaná
práce s lidmi. Někdy jsme více psychology
než knihovnicemi. Podle mě je základem
úspěšné knihovny dobrý kolektiv knihovnic. Když v knihovně vládne pohoda,
tak se tam čtenáři rádi vracejí. Dovolím si
říct, že tohle naše knihovna má, a vždycky
měla. Mám dvě skvělé kolegyně Alenku
Brahovou, která se stará o dětské oddělení a přichází se spoustou nových nápadů,
a Alenku Pivoňkovou, která má na starost
vesnické knihovny a samotné půjčování
knih v oddělení pro dospělé. Navíc jsem
měla skvělou předchůdkyni Boženku Solovou, na jejíž práci se snažím důstojně
navázat.
Co byste vy ve stříbrské knihovně ráda
zavedla, jaká je vaše vize?
Myslím si, že stříbrská knihovna je
na slušné úrovni. V poslední době jsme
hodně zapracovali na dětském oddělení, které jsme zútulnili a zmodernizovali.
Máme sedací vaky, dětské teepee, nové barevné regály. Snažíme se vytvořit prostředí
příjemné dětem i mládeži, které bychom
rádi do knihovny i tímto nalákali. A není
podmínkou stát se naším čtenářem, prostory knihovny mohou děti vyžívat i k trávení volného času, např. při čekání na autobus nebo kroužek v DDM. Začali jsme
také nabízet audio knihy, o které je velký
zájem. Určitě je, kam se nadále posouvat.
Ve větších knihovnách například půjčují
e-knihy, což je pro nás zatím poměrně finančně náročná záležitost.
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Je nějaká knihovna, kde se necháváte
inspirovat?
Z každého setkání knihovníků přijedeme
s novými nápady. Někde se nám zalíbí
nástěnka, jinde zase uspořádání prostoru nebo akce pořádané knihovnicemi.
Samozřejmě je krásné navštívit nové
knihovny, které vznikly přímo za tímto
účelem ve spolupráci s architekty. Například nová knihovna v Tachově je moc povedená.
Která je vaše nejoblíbenější kniha?
Že bych jmenovala jednu knihu, tak to
nedokážu. Žádnou nejoblíbenější nemám.
A jakou jste tedy četla naposledy?
Novou detektivku Michaely Klevisové
Drak spí.
Jste ten typ, který čte dvě knihy týdně,
nebo si spíš pečlivě vybíráte, do čeho se
začtete?

Z vernisáže fotografií D. Brabcové

Někdy přečtu dvě knihy týdně, jindy čtu
pozvolna. Spíš mám takový pocit, že bych
měla mít přečteno všechno, co čtenářům

nabízím, což samozřejmě nejde, ale někteří čtenáři si to i tak myslí 😊.
Děkuji za rozhovor.

David Blažek

INFORMAČNÍ LETÁK SOCIÁLNÍ PRÁCE
Řešíte některou z níže uvedených obtížných životních situací?


Rizikovou finanční situaci spojenou s dluhy, hrozbou exekucí,
ztrátou bydlení nebo zaměstnání?



Městský úřad Stříbro
sociální odbor
 Masarykovo nám. 63
349 01 Stříbro

Způsob života spojený s užíváním drog nebo závislostí na hracích
automatech?



Propuštění z výkonu trestu odnětí svobody?



Ohrožení domácím násilím nebo trestnou činností jiné osoby?



Situace seniora, osoby se zdravotním postižením či duševnímu
onemocněním, která nemá zajištěny základní životní potřeby a je
ohrožena sociálním vyloučením?

http://www.mustribro.cz/
https://www.facebook.com/mustribro

Jakým způsobem vám pomůžeme řešit vaši obtížnou situaci?

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍCI:



Sociální pracovnice
sociální poradenství, pečovatelské služby, označení vozidla O7
 374 801 171, kancelář č. 104



Sociální pracovník
sociální poradenství, veřejný opatrovník, kurátor pro dospělé
 374 801 172, kancelář č. 104,

Vaši životní situaci kompletně posoudíme, můžeme vás navštívit i
v místě bydliště.
Poskytneme vám informace o sociálních dávkách a návazných
službách, doprovodíme vás na jednání s jinými institucemi.



Pomůžeme vám získat přehled o poskytovatelích sociálních a
souvisejících služeb ve vašem okolí.



Při řešení vašeho problému spolupracujeme s dalšími službami
nebo odborníky formou odborných konzultací a pořádáním tzv.

VEDOUCÍ ODBORU
 374 801 170, kancelář č. 104

případových konferencí apod.


Můžeme vám pomoci předcházet vzniku dalších nepříznivých
životních situací

Naším základním cílem je zajistit pomoc a podporu osobám, které
se nacházejí v nepříznivé sociální situaci způsobené oslabením
nebo ztrátou schopností tuto situaci vyřešit vlastními silami.
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Obraťte se na nás s důvěrou - čím dříve, tím lépe.

NEODDALUJTE ZBYTEČNĚ SVÉ PROBLÉMY!
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STŘÍPKY HISTORIE
Obchody, provozovny, živnosti (část 7)
V úvodní části pojednání o podniku
zastřešujícím drobné provozovny služeb
v našem městě byly použity chaoticky sestavované seznamy odborností, jimiž se
stříbrský „Komunál“ zabýval (či případně
byly tomuto podniku připisovány). Mnohý pamětník snadno odhalí některé nesrovnalosti, nebo opomenutí.
Dnešní úvodní obrázek č. 1 představuje
minule uváděnou výstavbu garáží „U Panského mlýna“, které byly dle kroniky pana
Vešty předány do užívání Komunálními
službami města Stříbra v roce 1960.
Oproti tomu zmiňovanou opravnu plnicích per avizuje vývěsní štít v pravé frontě

stoupání ulicí Žižkovou (viz obr. 2). Kdeže
se dnes, v době „propisek“ a textů tvořených na počítači, ještě setkáme se vzpomínaným psacím náčiním. A kdože ještě
vzpomene na poválečného provozovatele
citované opravny pana Hejhala, mimo jiné
letitého člena místního Sboru dobrovolných hasičů.
Obrázek č. 3 dokumentuje sídlo komunálních lakýrníků a snad i malířů pokojů - v padesátých létech v přízemí čp. 94
v Husově ulici (poschodí tehdy obývala
hudební škola).
I případ městských lázní jsme již zmiňovali. Až do jejich zrušení v roce 1960

bychom příslušných služeb mohli využít
návštěvou sklepních prostor čp. 563 v Mánesově ulici (přímo do lázní se ale vstupovalo bočním vchodem z ulice Bezručovy).
Jmenované zařízení zde působilo od roku
1922, pravděpodobně záhy po zkolaudování novostavby uvedeného čísla popisného - vystavěného coby sídlo Okresní
nemocenské pokladny.
Na tomto místě je snad vhodné připomenout, že ještě v padesátých létech
20. století totiž nebyla koupelna samozřejmou součástí vybavenosti bytového
fondu. Je jen potěšující, že daným stavem
se zjevně zabývali již naši předchůdci

obr. 2

obr. 3

obr. 4

obr. 5
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a snažili se přiblížit mýdlo a ručník širokým masám. Dokonce určitá forma lázeňských služeb snad byla ve městě Stříbře
provozována již ve 14. století.
Snímek č. 4 (z května 2006) dokládá
zbytek reklamních nápisů pod odlupující se fasádou čp. 563. Současně pak vložený reklamní leták z Miesere Zeitung
26. 8. 1922 informuje o aktuálních cenových relacích nabízených požitků. Pro
snazší orientaci - přiložené foto č. 5 zachycuje situaci z roku 1958, kdy hlavními
uživateli daného objektu byli zdravotníci - konkrétně Okresní ústav národního
zdraví ve Stříbře, dnešním názvoslovím
„poliklinika“.
Dle abecedního pořadí jsme se dopracovali k instituci ne zrovna populární
- k pohřební službě. V roce 1946 lákala
dobová inzerce potenciální zákazníky
sloganem: „Pohřby, převozy, exhumace
vzorně pečlivě obstará Václav Lenk, národní správce pohřebního ústavu, Stříbro. Husova ul. Č 16 Telefon 142.“ (Pozn.
V počátku byl po válce učiněn pokus
o nové číslování domů, posléze však došlo
k návratu k původním číslům popisným.
Konkrétně v tomto našem případě k čp.
139.) V přilehlém dvoře byl „garážován“
i pohřební vůz (v původní verzi tažený koňmi) a dle prvorepublikové reklamy musela být příslušenstvím objektu
i truhlářská dílna - v dobách komunálních zde dokonce působila i autolakovna
(viz obr. 6). Nedovedu ani rámcově určit
dobu, kdy se nápis Pohřební služba zaskvěl
nad výkladními skříněmi čp. 545 v ulici
Jakoubka ze Stříbra (viz obr. 7). Leč tomu
chronologicky nutně musela předcházet
událost zaznamenaná kronikou pana Vešty, která s odvoláním na září roku 1960
připomíná: „…dále byla zřízena rychloprádelna v Jakoubkově ulici“ (viz obr. 8).
Jak dokládá snímek č. 9 (z roku 1964),
podnik místního hospodářství chápal
i význam reklamy, pročež instaloval upro-

obr. 6

střed plochy náměstí (tehdy Gottwaldova)
reklamní poutač s výčtem některých poskytovaných služeb.
Pozn.: V rámci okresu Tachov působilo
pět samostatných „komunálů“, jejichž ředitelství sídlila v Bezdružicích, Boru u Ta-

chova, Plané u Mariánských Lázní, Stříbře
a v Tachově. Souhrnně pak okresní administrativa vykazovala jejich existenci jako
„Okresní podnik služeb“.
František Samec, říjen 2020

obr. 7

obr. 9

obr. 8
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KULTURA VE STŘÍBŘE
Umění nezná hranic
Skutečné umění vzniká spontánně
a nezná hranice ani národnost, patří všem.
Říká se také, že umění bourá bariéry, a to
platí i dnes pro výstavu s názvem „Umění nezná hranic“, kterou pořádá Městské
muzeum ve Stříbře.
Výstava přináší průřez tvorbou dvou
malířských umělců. Tím prvním je akademický malíř Andrej Vystropov, rodák
z Volgogradu, absolvent Akademie výtvarných umění v Petrohradu, výrazná
osobnost ruské umělecké scény. Jeho malířská technika vycházející z podnětů renesanční tvorby se vyznačuje dokonalým
realistickým zpracováním námětu s kultivovanou kombinací barev. Malířská tvorba Andreje Vystropova není jednoduchá,

ve zdánlivě realistické malbě je ukryto
hluboké hledání podstaty současného
bytí. Hluboká mystika jeho malířské tvorby upoutá diváka na první pohled. Jako
významný ruský umělec založil ve Volgogradě i výtvarnou školu, ve které může
rozvíjet svůj zájem o malování jak široká
veřejnost, tak i lidé s různými sociálními
a tělesnými hendikepy. Pan Vystropov vystavuje ve Stříbře poprvé. V loňském roce
už proběhla úspěšná výstava jeho obrazů
v prostorách zámku v Boru.
Druhým vystavujícím je nám malíř
dobře známý, pan Jan Rybecký, rodilý Moravák, zakládající člen Klubu výtvarníků
Borska, tvořící v západních Čechách. Je
absolventem Lidové školy umění v Tachově pod vedením Františka Trobla. Na
jeho umělecký růst měl vliv profesor Akademie výtvarných umění, ak. malíř František Hodonský, v současnosti i ak. malíř
Josef Břečka. Od práce s uhlem a tužkou
bravurně zvládl i těžkou techniku pastelu,
ve které se věnuje převážně tématu krajiny. Jeho pastely se vyznačují lehkostí
a vzdušností s příjemným prolínáním oku
lahodících barev. Jeho osobité ztvárnění
krajiny v technice pastelu má charakte-

ristický rukopis, který nelze s ničím zaměnit. Jako krajinář akceptuje i techniku
olejomalby. Je potěšitelné, že si své zkušenosti nenechává jen pro sebe a předává je
i dalším amatérským žákům se zájmem
naučit se techniku malby pastelem. Pan
Rybecký absolvoval přes třicet samostatných i skupinových výstav v České republice i v zahraničí, jeho práce jsou zastoupeny v řadě soukromých sbírek.

Výstava bude zahájena vernisáží
16. října 2020 v 17 hodin. Hudební doprovod zajistí: pěvecký sbor Souhlas. Výstava
potrvá do 18. prosince 2020. Doufejme, že
situace s pandemii koronaviru bude natolik příznivá, že nám umožní realizovat
tentovýznamný kulturní počin.
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SPOLKOVÝ ŽIVOT
Poháry a čestné ceny byly rozdány, výstava se vydařila
O prvním zářijovém víkendu se uskutečnila ve Stříbře 27. bodovací výstava
králíků, holubů a drůbeže, okresní výstava, doplněná expozicí okrasného ptactva.
V pátek proběhlo posouzení zvířat, které provedl posuzovatelský sbor ve složení
př. J. Koczai, Z. Koczai a J. Doboš, kteří
posuzovali králíky, Ing. M. Kroft a Ing. F.
Slepička bodovali holuby, a drůbež hodnotili M. Loukota, J. Šedivý a A. Drbal.
Již tradičně byli při hodnocení zvířat nápomocni studenti Střední odborné školy
ve Stříbře. Tento den byl určen také našim předškolákům a školákům, kteří měli
na výstavu vstup zdarma, děti tak využily
možnost prohlédnout si slepice, husy, králíky, holuby, perličky, poníka, kozu i kachnu s kachňaty. Poprvé se ve Stříbře také
předvedla expozice zakrslých králíčků
teddy, kteří jsou pro svoji velikost a vlastnosti chováni často jako domácí mazlíčci.
Výstavu obeslalo téměř 70 vystavovatelů z Tachovska, Plzeňska i Domažlicka.
Předvedeno a oceněno bylo 184 králíků
velkých, středních, malých i zakrslých
plemen, 182 holubů několika plemen
a barevných rázů a téměř 200 kusů drůbeže v 72 voliérách a klecích. Svoji expozici
připravili také stříbrští chovatelé okrasného ptactva, kteří vystavili alexandry malé,
papoušky vlnkované, zpěvavé, Fischerovy,
kouřové, nádherné, královské, amadiny
Gouldovy, korely, rosely, kanáry několika
barev, zebřičky a chůvičky. Mnoho zví-
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řat bylo na výstavě prodejných. Návštěvníci využili možnosti nakoupit chovný
materiál pro další sezonu. Kupující měli
zájem hlavně o králíky masných plemen
na křížení, prodávalo se i okrasné ptactvo
a drůbež.
V sobotu se již výstava otevřela pro veřejnost. Po slavnostním zahájení, kde byli
kromě chovatelů přítomni starosta města
Stříbra M. Záhoř a senátor Mgr. M. Nenutil, se mohli všichni již věnovat vystaveným exponátům. Hudební produkce
pana V. Žákovce a A. Volínové tradičně
pohladila duši nejednoho posluchače, zazněly známé písničky, ale i skladby na přání - pro chovatele, kteří oslavili v letošním
roce významná životní jubilea.
Nejlépe oceněná zvířata získala poháry
a čestné ceny, poháry za účast na výstavě si
také odnesli všichni mladí chovatelé.
Slavnostního vyhodnocení výstavy
se kromě zástupců města Stříbra - starosty M. Záhoře, místostarosty Bc. K.
Lukeše a senátora Mgr. M. Nenutila zúčastnila i Mgr. R. Trylčová, členka rady
KÚ PK pro oblast životního prostředí
a zemědělství. Pohár pro oceněné vystavovatele věnovali poslanec PČR Ing.
V. Votava, starosta města Vohenstrauss
A. Wutzlhofer, A. Uschold a chovatelský
spolek KTZV Vohenstrauss, kteří se bohužel akce nemohli zúčastnit. Poháry do soutěže základních organizací věnovala také
okresní organizace chovatelů Tachov.

POHÁRY
Králíci:
pohár starosty města Stříbra M. Záhoře durynský - př. A. Stehlík
nejlepší národní plemeno - věnoval př.
A. Stehlík - český albín - př. V. Kochta
nejlepší vídeňské plemeno - věnoval př.
J. Šedivý - vídeňský šedý - př. V. Kestřánek
pohár A. Uscholda KTZV Vohenstrauss nejlepší samec - francouzský beran železitý - př. F. Kopecký
pohár starosty města Vohenstrauss
A. Wutzlhofera - nejlepší samice - rex dalmatinský strakáč černý -př. L. Kesner
Holubi:
pohár starosty města Stříbra M. Záhoře moravský pštros modrý - př. Z. Kantová
pohár místostarosty Stříbra Bc. K. Lukeše
- moravský pštros modrý - př. K. Tengler
pohár poslance PČR Ing. V. Votavy - moravský pštros černý šupinatý - př. J. Šedivý
nejlepší voláč - věnoval př. J. Šedivý - moravský voláč sedlatý modrý - př. A. Stehlík
nejlepší národní plemeno - věnoval př.
A. Stehlík - benešovský holub bílý - př.
J. Krejsa
nejlepší výletek - věnoval př. J. Šedivý - gigant - př. J. Kohout
pohár 18. ročníku memoriálu př. K. Klímy
- dragoun modrý - př. J. Švehla
pohár KTZV Vohenstrauss - rakovnický
kotrlák červeně plavý - př. V. Derfler
Drůbež:
pohár starosty města Stříbra M. Záhoře -
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bojovnice tuzo černá - př. J. Šedivý
pohár senátora Mgr. M. Nenutila - bojovnice šamo bílé - př. L. Šalom MCH
pohár 20. ročníku memoriálu př. V. Žůrka
- vlaška koroptví - př. A. Stehlík
pohár 11.ročníku memoriálu př. V. Bartoše - vyandotka zdrobnělá bílá kolumb.
- př. Mgr. D. Fecková
nejlepší národní plemeno - věnoval př.
A. Stehlík - husa česká chocholatá bílá - př.
M. Loukota
nejlepší jedinec vodní drůbeže - věnoval
př. J. Šedivý - kachna zakrslá bílá stříbrně
div. - L. Kesner
nejlepší jedinec středně těžké drůbeže věnoval př. J. Šedivý - orpingtonka žlutá
- L. Benešová
Okrasné ptactvo:
pohár ZO Stříbro - expozice amadina
Gouldova - př. K. Řezníček
Mladí chovatelé:
pohár pro nejlepšího mladého chovatele L. Šalom MCH
POHÁR PRO NEJÚSPĚŠNĚJŠÍHO VYSTAVOVATELE
věnovaný Mgr. R. Trylčovou převzal
za obsáhlou a kvalitní expozici dodaných
zvířat ve všech odbornostech z rukou paní
radní př. J. Šedivý.

VÝSLEDKY OKRESNÍ SOUTĚŽE
Soutěžily jednotlivé základní organizace
v odbornostech králíci, holubi a drůbež ,
a celkové pořadí:
1. ZO Stříbro - 1 438,50 bodu
2. ZO Tachov 1 - 1 428,00 bodů
3. ZO Tachov 3 - 935,00 bodů
Při slavnostním vyhodnocení došlo
i na předání finančního příspěvku paní
Míše Červenkové z Tachovska. Ztratila řeč
a po mnoha lékařských vyšetřeních vyšlo
najevo, že se za tím skrývá zákeřná nemoc
ALS (amyotrofická laterální skleróza).
Chovatelé doufají, že tato akce přivede
i další dárce, kteří tak přispějí na transparentní účet č. 234 742 533/0600 na nákup
léků a potřebného vybavení. Hodně sil,
Míšo!
Počasí výstavě přálo, odpolední přeháňka sice naplnila připravené poháry pro
nejlepší vystavovatele „dešťovou vodou“,
ale při slavnostním vyhodnocení už bylo
opět sluníčko.
Pořadatelé tímto děkují za podporu
Městu Stříbru, Městskému muzeu Stříbro,
Plzeňskému kraji, prodejci vozů značky
Škoda, studentům SOŠ za pomoc při posuzování a také sponzorům, kteří výstavu
podpořili hodnotnými věcnými dary. Velké poděkování však patří všem chovate-

lům, kteří přispěli ke zdárnému průběhu
výstavy, ale hlavně pomohli se závěrečným úklidem.
Akce byla spolufinancována Městem
Stříbrem.
Do konce roku se stříbrští chovatelé sejdou ještě několikrát, proběhnou tři
chovatelské trhy, které se konají každou
první sobotu v měsíci, a v plánu je ještě
výstava ptactva. O termínech Vás budeme
informovat.
Zdeňka Kantová

Odtokový kanál z královské dědičné štoly sv. Prokopa
Vážení Stříbrští a návštěvníci našeho města, možná jste se při svých procházkách
nebo jízdě na kole mohli všimnout, že odtokový kanál u Červené lávky doznal změny.
Je vyčištěn a vysekán, prostě „prokoukl”.
Horníci ke kanálu nainstalovali i lavičku.
Pan Václav Cuřín se ujal tohoto úkolu sám
od sebe. Následně již opakovaně v kanále vysadil krásné lekníny (viz foto). Ti
z Vás, kteří dovedou ocenit tuto snahu
a píli, se mohou kochat nádherou rozkvetlých leknínů. Bohužel jsou mezi námi i ti,
kteří jsou schopni toto ničit a co je ještě
horší, práci nadšence pokazit krádeží.

Prosím zamyslete se nad svým chováním
a vy ostatní, pokud někoho takového spatříte, zavolejte městskou policii, určitě přijede.
Karel Neuberger

Dny EHD
V sobotu 5. září se ve Stříbře uskutečnil
již tradiční Den památek. I horníci se již
tradičním způsobem přidali k programu
dne. Od ranních hodin ještě stihli pouklízet a osadili u odtokového kanálu lavičku
pro oddych turistů. Doufáme, že se nestane místem spíše těch problémových, jinak
bude ihned odstraněna. Lokomotiva a řidiči byli připraveni na nával lačných turistů, štola a průvodci rovněž. Nával se neko-

nal, ale lidé chodili průběžně. Po obědě se
strhnul pěkný liják. Mysleli jsme si, že to
zabalíme, ale opak byl pravdou. Udělalo se
nádherně a turisté přicházeli na návštěvu
až do 17,00 hod. Předpokládám, že jsme
všechny návštěvníky plně uspokojili. Den
se povedl. Můžeme se těšit na rok příští.
Karel Neuberger
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Den horníků pořádaný Hornickým spolkem Praha
Ve středu 9. září se uskutečnil v Praze,
na Kozím plácku, Den horníků pořádaný
Hornickým spolkem Praha. Celkem se na
pozvání hornického spolku sešlo cca 40
osob spojených s hornictvím. Počasí nám
přálo až moc, ale postupný stín okolních
budov nás zachránil. Úvodní slovo měl
předseda hornického spolku Praha ing.
Zbyšek Sochor, poté měl krátké a velmi
výstižné aktuální slovo k historii měs-

ta Prahy ing. Jan Kavka. Mnoha rádoby
ochráncům přírody by se to asi nelíbilo.
Naše slavná hornická historie tu je a nikdo ji nevymaže, bohužel současnost je
trochu jiná. Přítomným hrál k poslechu
harmonikář J. Janoušek doprovázený
zpěvem příbramských horníků, P. Milce
a V. Dubnického. Zástupce stříbrského
spolku předal předsedovi pražského spolku kopii stříbrské hornické sekery. Kdo se

zde potkal? Hlavně členové hornického
spolku Praha, zástupci dalších pražských
hornických organizací, NTM, Ostrava,
Příbram, Stříbro a Chomutov. V příjemném počasí zábava pokračovala do večerních hodin. Tak zase za rok.
Zdař Bůh
Karel Neuberger

vě. Co Vám budu vyprávět, nejhlasitější
z nich byl ten nejstarší, asi nejvíce si pamatuje ten nejmladší. Ale celkově mohu
z poslechu jejich rozhovorů nabýt jednoznačného dojmu, že si pamatují, a když
ne, tak dají hlavy dohromady a nakonec
si vzpomenou. No, někteří současníci by
z nich měli „horkou hlavu“, co všechno ví a pamatují, protože nezůstalo jen
u hornictví, ale probírala
se různá stará rodinná tajemství. Vůbec by se jim
nechtělo domů, nakonec
jsem musel zasáhnout
a vyhnat je domů
s příslibem dalšího setkání. Hornické historky
budou určitě součástí
kapitoly vzpomínek stříbrských horníků v další

mé připravované publikaci. Ti, kdo budou
váhat s vánočním dárkem, jsou již nyní
upozorňováni na další titul o stříbrském
hornictví, v pořadí již 13., který vyjde
v tomto měsíci.
Zdař Bůh
Karel Neuberger

Vzpomínky na dolování
Ve čtvrtek 10. září se sešla na pozvání Karla Neubergera ml. ke vzpomínání
z časů dolování ve stříbrském revíru šestice starých horníků, kteří zde leccos zažili.
Vzpomínky staré minimálně 50 let jsou
možná dnes již historickým mementem.
Kdo si ze současných obyvatel města uvědomí, že se tady těžila olověná ruda a tito
pánové jsou takříkajíc živými legendami? Nejstaršímu z nich je letos 90 let, na
šachty nastoupil v roce 1951. Jeden z nich
dělal štajgra, druzí dva se hornickému
řemeslu vyučili v Příbrami a ve Zbůchu.
U dvou z nich to bylo pokračování rodinné tradice, kdy jejich otcové či dědové na
stříbrských šachtách pracovali v minulosti. Všichni se shodli, že to byla těžká, ale
i zajímavá práce, občas s velkým štěstím,
které k této práci patří. Dovedli si slušně vydělat, jeden z nich posléze pracoval
v Uranových dolech v Zadním Chodo-

Úspěch mladých stříbrských atletek
Dne 13. 9. 2020 proběhlo na Atletickém stadionu města Plzně finále Oblastního mistrovství družstev mladšího
žactva Plzeňského a Karlovarského kraje,
ročníků narození 2007 a mladších. Soutěží v bězích na kratší i delší běžecké tratě,
dálce, výšce, hodu kriketovým míčkem
a vrhu koulí se zúčastnila za Plzeňský kraj
družstva dívek AK ŠKODA Plzeň A a B,
AKM Viktoria Plzeň, Atletika Klatovy,
MÍLAŘI Domažlice a TJ Baník Stříbro, za
Karlovarský kraj TRIATLET Karlovy Vary
a SKP Union Cheb.
Naše atletky dosáhly vynikajícího
výsledku, když se mezi osmi družstvy
umístily na bronzové pozici. O tom, jak
byly konečné výsledky těsné, svědčí i to,
že rozhodčí museli výsledky opakovaně
přepočítávat, než vynesli konečný verdikt. Naše atletky dělilo od stříbrné pozice pět bodů a o konečné bronzové pozici

14

nakonec muselo rozhodnout pomocné
kritérium, neboť družstva našich atletek
a MÍLAŘŮ Domažlice měla na konci soutěže stejný počet 71 bodů. Tím bylo jedno
první místo, a to Kristýny Záhořové na
60 m, zatímco domažlické atletky nezískaly žádné umístění na nejvyšším stupni.
Z jednotlivkyň největší porcí 27 bodů svými výsledky získala Kristýna Záhořová,
která zvítězila v běhu na 60 m ve vynikajícím novém osobním rekordu 8,35 s (tímto
výkonem se zároveň dostala do čela letošních průběžných tabulek České republiky
v kategorii dívek narozených v roce 2009),
ve skoku dalekém obsadila znovu vynikajícím osobním rekordem 464 cm druhé místo (opět nejlepší v ČR v letošním
roce) a nakonec doběhla čtvrtá v běhu
na 150 m opět v novém osobním rekordu
20,72 s (stejně jako v předchozích disciplínách i zde vede současné průběžné tabulky

Zleva Kristýna Záhořová, Lucie Danielová, Aneta
Matůšková a Markéta Andrlová
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ČR). Když vezmeme v úvahu, že soupeřkami jí byly většinou dívky ročníku narození
2007, je to pro ni vynikající úspěch. Dalšími atletkami, které přispěly k celkovému
bodovému zisku, byly Markéta Andrlová
se 17 body za 2. místo v hodu kriketovým
míčkem novým osobním rekordem 42,01
m a za 3. místo ve vrhu 2kg koulí opět
v novém osobním rekordu 9,92 m, Lucie
Danielová s 11 body za 5. místo v běhu
na 300 m v novém osobním rekordu
47,13 s a za 6. místo ve vrhu 2kg koulí
opět v novém osobním rekordu 8,44 m,
Adriana Würknerová s 5 body za 7. místo v běhu na 300 m v novém osobním
rekordu 47,67 s a za 10. místo ve skoku
do výšky také v novém osobním rekordu 1,20 m, Aneta Matúšková se 4 body
za 8. místo ve skoku do výšky v novém
osobním rekordu 1,25 m a za 10. místo
v běhu na 800 m, Stela Kořínková se
3 body za 8. místo v běhu na 800 m v novém osobním rekordu 2:46,78 min. Z tohoto výčtu je zřejmé, že všechny dívky daly
enormní úsilí do co nejlepší reprezentace
svého oddílu i města. Ještě jednou všem
gratulujeme k vynikajícímu vystoupení
v rámci vrcholné krajské soutěže.

Kristýna Záhořová při rekordním skoku do dálky
464 cm

Kristýna Záhořová při vítězném finále na 60 m

Václav Baxa
Bronzové družstvo Baníku Stříbro

Zápas Stříbro z. s. pořádal soustředění v Mariánských Lázních
I letos jsme v měsíci srpnu v době od
20. - 23. 8. 2020 uspořádali soustředění
v Mariánských Lázních společně s tamním
partnerským oddílem TJ Sokol Mariánské Lázně za účasti trenérů obou klubů
a také mládeže všech věkových kategorií.
Úhradu nákladů (stravování, dopravu, regeneraci, bazén, nájem tělocvičny apod.)
jsme řešili operativně na místě společně se
zástupci klubu TJ Sokol Mariánské Lázně
a za podpory - spolufinancování Města Stříbra. Tréninky vedli trenéři Tomáš
Adam, Michael Janda, Bohuslav Pírka,
Lukáš Adam, Jan Adam a za klub TJ Sokol Mariánské Lázně Miroslav Pinc. Účast
byla opět hojná. Kromě našich bývalých
a současných členů - zápasníků se zúčastnili také borci z mariánskolázeňského klubu. Tématem tréninků byla zejména práce
s mládeží (jak děti zaujmout pro sport,
tréninková náplň, nábory, procvičování
fyzických dovedností apod.) Dále jsme se
zaměřili na vylepšení techniky provádění
chvatů, způsobu vedení boje na žíněnce
a fyzické vytrvalosti. Hlavním cílem pak
byla snaha o znovuzačlenění bývalých čle-

nů do našeho klubu, a tím rozšíření řady
trenérů. Vše proběhlo bez zranění, v klidné a pohodové atmosféře. Musíme konstatovat, že se nám podařilo naplnit téma
i cíl soustředění, borci byli spokojeni a
dožadovali se opakování soustředění v
příštím roce. Musíme pochválit všechny,

kteří zvládli tréninkovou zátěž a soustředění skutečně věnovali maximální úsilí.
Také bychom chtěli poděkovat za vzorný
servis zaměstnancům restaurace Kamenný dvůr v Mariánských Lázních, kteří nám
zajistili stravování a příjemnou atmosféru
v době soustředění.
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Společnost pro církevní právo
Společnost pro církevní právo, z. s.
(dále jen SPCP) je zapsaný spolek, založený roku 1994 při Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Cílem SPCP je napomáhat studiu a bádání v oborech církevního
práva (kanonického práva katolické církve
i vnitřního práva reformačních církví),
českého i zahraničního světského konfesního práva a právních dějin církví. Současně se zabývá souvisejícími právními
i společenskovědními obory.
SPCP se v současnosti skládá z pražské,
brněnské, olomoucké a stříbrské místní
skupiny a je otevřena zřízení dalších místních skupin podle zájmu.
SPCP má 500 členů (1. 1. 2020). Je kolektivním členem České křesťanské akademie, z. s. (1995) a členem Rady vědeckých společností České republiky (2014).
V České křesťanské akademii plní úlohu
její právní sekce.
SPCP tvoří příslušníci rozmanitých
profesí. Největší počet mezi nimi tvoří
studenti, pedagogové, vědečtí pracovníci
a právníci z různých oborů praxe. Mezi
členy jsou příslušníci duchovních správ
různých církví, úředníci místní správy
a železničáři.
Členství v SPCP není vázáno na příslušnost k církvi nebo jinému náboženskému společenství. Podmínkou členství
je však úcta a přátelský vztah k církvím
a jiným náboženským společenstvím.
Zvláštní pozornost SPCP věnuje účasti zástupců církví při pomoci uzavřeným světským společenstvím, zejména v ozbrojených silách, ve vězeňství,
ve zdravotnictví (zvláště v nemocnicích),
u policejních služeb a hasičů, ve školství
a sociálních ústavech. Zabývá se právní a organizační úpravou pomoci církví
ve prospěch obětí trestných činů a katastrof a resocializace bývalých vězňů
po návratu z výkonu trestu.
Předsedou SPCP je český právník, katolický kněz a člen dominikánského řádu
P. prof. Jiří Rajmund Tretera OP, který
působí jako profesor na Právnické fakultě
Univerzity Karlovyv Praze. Patří k předním evropským odborníkům v oblasti církevního práva, konfesního práva a právních dějin církví.
Místopředsedou SPCP je český právník
a vysokoškolský učitel doc. JUDr. ICLic.
Záboj Horák, Ph. D., LL. M., který se odborně věnuje zejména církevnímu právu,
konfesnímu právu a právním dějinám
církví.
SPCP spolupracuje
s mnoha vědeckými institucemi v České
republice i v zahraničí. Jsou to především:
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• všechny právnické a teologické fakulty
v České republice a na Slovensku
• Akademie kanonického práva v Brně
• Právnická fakulta Vídeňské univerzity
(Institut für Rechtsphilosophie, Religions-und Kulturrecht)
• Právnická fakulta univerzity v Cardiffu
(Centre for Law and Religion)
• EuropeanConsortiumforChurch and
StateResearch
• International ConsortiumforLaw and
Religion Studies (ICLARS)
• ConsociatioInternationalis Studio IurisCanoniciPromovendo
• Slovenská spoločnosť kánonického práva
• Österreichische Gesellschaft für Kirchenrecht
• StowarzyszenieKanonistówPolskich
• PolskieTowarzystwoPrawaWyznaniowego
• EcclesiasticalLaw Society (United Kingdom)
• EssenerGesprächezumThemaStaatundKirche
• Sociétéinternationale de droitcanonique
et de législationsreligieusescomparées
(Paris)
• EUREL - Donnéessociologiques et juridiquessur la religion en Europe et au-delà
(Strasbourg)
• G.I.D.D.C. - GruppoItaliano Docenti di
DirittoCanonico

ce první místo za rok 2003, druhé místo
za rok 2014 a třetí místo za rok 2017 a byla
roku 2015 zapsána do prestižní mezinárodní databáze Web of Science.

Svých cílů SPCP dosahuje
• Publikační činností
• Pořádáním přednášek a konferencí
• Provozem vlastních internetových stránek v češtině, angličtině a italštině
• Vytvářením a správou vlastní odborné
knihovny určené badatelské činnosti členů Společnosti pro církevní právo

Informace o činnosti místní skupiny
SPCP ve Stříbře získáte na mobilním telefonu č. 776 323 971 (F. Kratochvíl) nebo
na e-mailu: fra.kratochvil@seznam.cz

SPCP vydává
• recenzovaný vědecký časopis Revue církevního práva v nákladu 1 000 výtisků
o rozsahu 120–150 stránek čtyřikrát ročně, a to v tištěné formě a současně v internetové formě
• internetové periodikum Zrcadlo církve,
Aktuality Společnosti pro církevní právo
Praha - Brno - Olomouc - Stříbro dvakrát
měsíčně (24x do roka)
• internetové periodikum Church Reporter, NewsletterfortheEnglishspeakingmembers and friendsoftheChurchLawSocietyPrague-Brno-Olomouc-Stříbro jednou měsíčně(12x do roka)
Revue církevního práva získala v soutěži
Společnosti německých, českých, slovenských a rakouských právníků Karlovarské
právnické dny o nejlepší odborný právnický časopis vydávaný v České republi-

SPCP organizuje
• veřejné celovečerní přednášky a diskuse v cyklu Působení práva ve společnosti
a církvi v Praze několikrát do roka
• mezinárodní výroční konferenci Církev
a stát v Brně každé září ve spolupráci s Katedrou ústavního práva a politologie Masarykovy univerzity
• několikadenní mezinárodní konference
Pražské rozhovory o církvích a státu jednou za několik let, naposledy v červnu
2019
Informace o SPCP získáte na
http://spcp.prf.cuni.cz
Místní skupina ve Stříbře
Pracovní výbor Společnosti pro církevní
právo projednal na svém zasedání dne
4. března 2020 návrh na ustavení nové
místní skupiny Společnosti pro církevní právo, tentokrát pro oblast západních
Čech, se sídlem ve Stříbře. Současně byl
předsedou místní skupiny ve Stříbře jmenován Bc. František Kratochvíl, ředitel
Základní umělecké školy Stříbro.

Místní skupina Společnosti pro církevní právo ve Stříbře zve na setkání svých
členů a příznivců

Sobota 24. října 2020
10:00

Mše svatá v kostele Všech svatých ve Stříbře

11:00

Setkání v Základní umělecké škole Stříbro, ulice Kostelní 106
Rozhovor o významu církevního práva a jeho vyučování v České
republice (prof. Jiří Rajmund Tretera OP a doc. Záboj Horák
z Právnické fakulty Univerzity Karlovy)
Setkání doprovodí hudebním vystoupením ZUŠ, na závěr bude pro
účastníky připraveno občerstvení

Více na spcp.prf.cuni.cz
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VIII. ročník jízdy pionýrů o pionýrský šátek a 1. ročník Babetacupu
12. 9. uspořádal Stříbrský Veterán club
VIII. ročník jízdy pionýrů o pionýrský šátek a 1. ročník Babetacupu.
Do areálu SDH (plovárna) se sjelo
82 účastníků, 72 na Pionýru, Stadionu
a 10 na Babetě. Mezi všemi účastníky bylo
také 7 odvážných žen. Po cestě plnili šest
úkolů, mimo jiné slalom, přejezd úzkého
prkna atd. V obci Pernarec na hřišti byl
připraven oběd. Po dojezdu do cíle jsme
ocenili a odměnili ty nejlepší. Všech 7 žen
obdrželo dárek a ta nejlepší také pohár.
Babeťáků bylo 7 a všichni dostali hodnotné ceny, první tři také pohár.
U Pionýrů jsme odměnili prvních deset
nejlepších, první tři obdrželi navíc pohár.
Výsledková listina VIII. jízdy o pionýrský šátek (první 3 místa):
1. Jiří Jačka, 2. Miloslav Hofman,
3. Ota Klbík.

Výsledková listina I. ročníku Babetacupu
(první 3 místa) :
1. Rudolf Morávek, 2. František Štrobl,
3. Bohumil Růžička
Výsledková listina VIII. jízdy o pionýrský
šátek - dámský pohár (první 3 místa):
1. Zuzana Hofmanová, 2. Martina Jarolímová, 3. Kateřina Entová
Absolutním vítězem se stal pan Jiří Jačka,
získal 21,8 bodu.
Všem se vyjížďka velmi líbila a podle
ohlasů se již všichni těší na příští ročník.
Poděkování si zaslouží nejen sponzoři, kteří nám darovali věcné ceny, ale také
město Stříbro, SDH Stříbro, obce Čerňovice, Pernarec, Okrouhlé Hradiště, Cebiv
a motorkářský club Stříbrná míle.
Vše podstatné, včetně seznamu sponzorů najdete na našich stránkách:
www.stribrskyveteranclub.cz

Z NAŠICH ŠKOL A ŠKOLIČEK
První září na Mánesce
Slavnostní zahájení letošního školního
roku proběhlo tentokrát na nádvoří školy. Shromáždili se tam žáci ze všech tříd
a očekávali je jejich třídní učitelé.
Krátce před osmou hodinou všechny přivítal pan ředitel, který jim popřál
v tomto nelehkém období hodně úspěchů
v učení a hlavně pevné zdraví. Poté žáci
a jejich učitelé odešli do tříd a vítání pokračovalo.
Nedočkaví ten den byli zvláště prvňáčci a jejich rodiče, kteří je přišli podpořit
a mohli v omezeném počtu a v rouškách
i do třídy. Tam je přišli pozdravit zástupci
města Stříbra, místostarosta Karel Lukeš a
Marcela Nováková, také ředitel naší školy
Václav Peteřík.
Děti si odnášely domů drobné dárečky
a rodiče dobrý pocit, že s nimi první den
ve škole mohli být.
					
Třídní učitelky 1. tříd
ZŠ Mánesova Stříbro
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Odpoledne plné her
Dne 14. 9. se uskutečnilo hravé odpoledne s rodiči a dětmi v MŠ Přístavní. Distributor didaktických pomůcek předvedl
dětem a hlavně rodičům, jak se dá pomocí

edukačních a didaktických her zaměřit na
různé úkoly v různých oblastech vzdělávání, které se s dětmi učíme.

Odpoledne se vydařilo nejen počasím,
ale i zájmem rodičů a hlavně dětí.

Pro nepřízeň počasí se koncert konal díky
ochotě ředitele Zbyňka Navrátila v prostorách muzea. Několik desítek věrných posluchačů vyslechlo nádherné vystoupení

Úhlavanky z Klatov s kapelníkem Janem
Červeným.

za MŠ Stříbro Věra Cikánová

50. promenádní koncert
V neděli 30. srpna pořádala Základní
umělecká škola Stříbro jubilejní 50. promenádní koncert. Záštitu tentokrát převzal starosta města Stříbra Martin Záhoř.

Koncert ve Valdštejnské zahradě
Ve čtvrtek 10. září vystoupila Zlatíčka ze Stříbra v novém
složení a s novým dirigentem Danielem Baxou ve Valdštejnské
zahradě Senátu Parlamentu ČR v Praze. Program zpestřil Ondřej Tolar, který zazpíval píseň Žal se odkládá. Z důvodu hygienických opatření bylo přítomno jen několik desítek posluchačů,
ale vystoupení Stříbrských bylo opravdu vynikající. Zúročilo se
zkoušení o letních prázdninách.
Koncert byl společný s JC Bandem ze ZUŠ Františkovy Lázně.
S touto školou už několik let spolupracují výtvarné obory.
Akci pořádal senátor Parlamentu ČR Miroslav Nenutil.

Žáci ze ZUŠ Stříbro po prázdninách
Pro některé žáky Základní umělecké
školy Stříbro jako by prázdniny nebyly.
V létě se připravovali na svá vystoupení
na začátku září. Ale pěkně popořádku!
Hned na začátku roku 2020 se dva šikovní žáci ZUŠ Stříbro - Natálie Bronecová a Ondřej Tolar -přihlásili do 13. ročníku mezinárodní pěvecké soutěže ČESKO
ZPÍVÁ 2020. Odeslali své nahrávky a če-
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kali, jestli budou pozváni do výběrového
kola. Oběma se to podařilo. Do výběrového kola, kde se již zpívalo živě, vybrala porota ze 460 přihlášených dětí 212 zpěváčků. Výběrové kolo proběhlo 8. března 2020
v Konferenčním centru Aquapalace Hotel
Prague a zúčastnilo se ho 174 zpěváků.
7členná porota v čele s patronkou soutěže,
zpěvačkou Kamilou Nývltovou, vybrala

necelou stovku zpěváků, kteří postoupili
do semifinále. V kategorii, kam byli přihlášeni Natálka s Ondrou, tedy v kategorii
zpěváků ve věku 9-14 let, postoupilo 52
soutěžících. A máme velikou radost, že
Natálka i Ondra byli mezi postupujícími.
A tady vstoupila do hry covidová karanténa a semifinále i finále soutěže se muselo
odsunout až na září. Semifinále proběhlo
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ve středu 9. září 2020 ve společenském
sále UFFO v Trutnově. Oba naši zpěváci,
kteří se pilně připravovali celé prázdniny,
se sice mezi finálovou sedmičku nedostali,
ale svoje vystoupení odvedli prvotřídně
a moc si ho užili - oběma se dostalo pochvaly od 10členné poroty, kterou opět
vedla zpěvačka Kamila Nývltová. Natálka slyšela od poroty, že předvedla příjemné, velmi dobré vystoupení. Ondrovi
pak vyslovili pochvalu hned dva porotci:
manažer Hudebního divadla v Karlíně,
a pak muzikálový herec Peter Pecha (držitel ceny Thalie za rok 2018 za roli muziká-

lového Rockyho) doslovařekl: „Ondro, to
byla skvělá one man show!“ Ondřej Tolar
totiž skončil z necelé pětistovky přihlášených na skvělém 9. místě.
Natálce i Ondrovi moc gratulujeme
a děkujeme za vzornou reprezentaci ZUŠ
Stříbro.
Pro Ondru to ale nebylo jediné vystoupení. Celý srpen se pilně připravoval
na svoji roli v muzikálu Billy Elliot na
Nové scéně DJKT v Plzni. A 2. září 2020
dostal příležitost se představit plzeňskému
publiku na prknech Nové scény s částí písně Jako nabitý v rámci představení „Jsme

muzikál! 70“. Tento výjimečný koncert
se konal k výjimečnému výročí - 70 let
od uvedení prvního muzikálu v plzeňském divadle. Kromě báječného sólového
vystoupení, zvládl Ondřej také vystoupení
s Muzikálovým studiem DJKT, jehož je
členem již 3. rok.
Za tento silný muzikantský zážitek také
moc děkujeme a Ondrovi i Natálce přejeme mnoho dalších krásných hudebních
zážitků.
Mgr. Hana Bezděková
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Dožínky SOŠ Stříbro - 10.10. v 10 hodin
Konec loňského školního roku byl hodně nestandardní. Pro nás je mimořádný
i začátek toho letošního, protože ve škole
probíhá velká rekonstrukce. Proto se rádi
vracíme k tradicím.
Přijměte proto naše pozvání na dožínkovou slavnost, která se uskuteční v sobotu 10. října na náměstí.
Průvod se žáky ve stříbrských krojích
vyjde od budovy Střední odborné školy
ve Stříbře v 9:30.
Po 10. hodině si můžete na náměstí
poslechnout dudáky z Tachova, projet se
v kočáře, koupit si výpěstky ze školní zahrady a produkty z Farmy U řeky. Kdo navštěvuje naše akce pravidelně, těší se určitě na pověstné langoše a domácí koláčky.
Teď si jen všichni přejme, aby nám
epidemiologická situace přála a přísnější
opatření nezhatila naše plány.
					
		 Mgr. Petra Vrtělková

SOŠ Stříbro - rekonstrukce školy a pozvánka na Dny otevřených dveří
Od poloviny června probíhá v budově
naší školy rozsáhlá rekonstrukce - došlo
ke kompletní výměně rozvodů elektřiny,
datových rozvodů, vodoinstalace, kanalizace a ústředního topení, protože ve sto
dvacet let staré budově byla většina z nich
v havarijním stavu.
K 17. září byla stavba těsně před předáním poslední etapy - učeben a chodby
v přízemí. V prvním a ve druhém patře je již hotovo, vymalováno, uklizeno a
nastěhováno zpět do tříd a kabinetů. 18.
září jsme začali v budově školy opět učit.
V první polovině září jsme učili první a
druhé ročníky v prostorách domova mládeže, školního hospodářství a v budově
v Pastýřské, kterou máme pronajatou od
města. Žáci třetích a čtvrtých ročníků byli
v té době na odborných praxích.
Nyní se již žáci i všichni zaměstnanci
těšili, až se konečně budeme moci vrátit.
Pro většinu žáků to byl návrat do lavic
po půl roce. Těžko říct, jestli je situace složitější pro ně nebo pro pedagogy. Ale to je
jiná kapitola.
Pro stříbrskou veřejnost bylo asi nejviditelnější změnou to, že kvůli stavbě
naše školní jídelna fungovala během léta
v restauraci Q. To, že naše kuchařky vaří
výborně, se projevilo i tím, že se počet
strávníků z řad veřejnosti během léta
zdvojnásobil, což nás pochopitelně těší.
Píši dnes především proto, že bych ráda
touto cestou poděkovala.
A to v první řadě firmě Bolid-M
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z Mariánských Lázní, která zvládla stavbu
kvalitně a v dohodnutém termínu. Objem
prací, které musela spolu s několika subdodavateli zvládnout, byl opravdu obrovský. Velmi často pracovali i o víkendech,
abychom se my mohli s výukou vrátit
do školy tak, jak bylo naplánováno.
Můj velký dík ale patří především všem
zaměstnancům školy za to, jak zvládli připravit školu na stavbu, fungovat několik
měsíců ve velmi nestandardních podmínkách a zejména za to, jak budovu vracejí
zpět do normálního stavu. I když úklid
po stavebních pracích provedla úklidová
firma, je toho mnoho, co zvládli zaměstnanci pro školu udělat, ačkoli to jejich pracovní náplň ani vzdáleně nepřipomíná.
Potěšíte nás, pokud se přijdete podí-

vat, jak to dopadlo. Budete mít možnost
seznámit se i se všemi čtyřmi maturitními
obory, ve kterých u nás žáci studují - agropodnikání, veřejnosprávní činnost,
přírodovědné lyceum a informační technologie.
Doufáme, že nám situace s koronavirem umožní zrealizovat Dny otevřených
dveří tak, jak je máme naplánované:
v pátek 9. 10. 2020 od 13:00 do17:00
a v sobotu 10. 10. 2020 od 10:00 do 13:00
Srdečně vás zveme a budeme se na vás
těšit.
Za Střední odbornou školu, Stříbro
Mgr. Jarmila Kánská, ředitelka školy
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Knihovnice doporučují
Osmý život (pro Brilku) - Nino Haratischwili
Strhující rodinná sága provázená vůní čokolády se odehrává na pozadí celého dvacátého století, za gruzínskoruské války a v neklidném revolučním období.
Gruzie, 1900: Vše začíná jako v pohádce. Prapradědeček si z cesty do Vídně přiváží recept na nejlepší horkou
čokoládu na světě. Je hustá, „černá jako noc před bouří“ a naprosto neodolatelná. Její konzumace má ovšem
tragické, nezřídka i smrtelné následky… Zděšený chocolatier, který stejně jako všichni Gruzínci věří na pohádky, záhy dospěje k přesvědčení, že na jeho lahodném nápoji spočívá kletba. Přesto však recept předá jako
rodinné tajemství své nejstarší dceři Anastasii, která se bude k vaření čokolády během svého stoletého života
opakovaně vracet.
Německo, 2006: Anastasiina pravnučka Nica přerušila kontakt s rodinou a odstěhovala se do Berlína. V Gruzii
právě probíhá občanská válka a její neteř Brilka, která se vydala na cestu na Západ, se odmítá vrátit do Tbilisi.
Nica ji vyhledá a celý rodinný příběh jí vypráví.
Horká čokoláda připravovaná podle staré rodinné receptury přináší po šest generací spásu i neštěstí…

Být sama sebou – Veronika Vieweghová
Poznat svou hodnotu, najít vlastní cestu. Autobiografie Veroniky Vieweghové.
Člověk může snadno ztratit kontakt s vlastní podstatou, a pokud žije se slavným partnerem, platí to dvojnásob. Veronika Vieweghová si touto zkušeností prošla, aby nakonec zjistila, že by nikdy neměla zapomínat na
vlastní touhy a sny. Jak prožívala dětství a dospívání, manželství, rozvod nebo těhotenství po čtyřicítce? Nejen
během těchto situací nakonec přišla na to, že i v těžkých časech lze zvládnout to nejdůležitější: být sama sebou.

Dne 7.10. v 18:00 se koná křest knihy
Pro chvilku samoty a vernisáž výstavy

ZASTAVTE SE
SE… NA CHVILKU
Interaktivní výstavu pro dospělé i děti, bude možné
shlédnout po celý říjen
říjen. Přijďte naladit svůj vnitřní
svět, pohladit svoji DUŠI. Vernisáž bude ukončena
dobrovolnou společnou meditací!
Těšíme se na vás v městské knihovně Stříbro
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VZPOMÍNKA
Kdo žije v srdci těch, které
opustil, ten nikdy neodešel.
Dne 13. října si připomeneme
14. výročí úmrtí
pana Pavla Abraháma

Týden knihoven
V letošním roce proběhne Týden knihoven, celostátní
akce, kterou vyhlašuje pravidelně od roku 1996 Svaz
knihovníků a informačních pracovníků,

5. - 11. října 2020.

Při této příležitosti máme pro čtenáře
připravené „výpůjčky naslepo“.
Výpůjčky s překvapením v březnu mnoho
čtenářů zaujaly, ale kvůli epidemiologickým opatřením
mohly být využívány pouze pár dní.

ze Stříbra.
Za tichou vzpomínku děkuje
rodina Abrahámova.

Ve středu 7. 10. 2020 v 18.00 h.
proběhne v knihovně vernisáž výstavy
a křest knihy
paní Evy Eberlové - Pro chvilku samoty.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Vaše knihovnice

PRODEJ
SLEPIČEK
Červený Hrádek prodává

slepičky typu Tetra hnědá,
Dominant všechny barvy,
Green Shell-typu Araukana
a Dark Shell-typu Maranska.
Stáří 15- 19 týdnů			
Cena 169 - 229,- Kč/ ks
Prodej: 11. 10. a 8. 11. 2020
■ Stříbro - naproti čerp 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
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Realitní kancelář RVA
Pobočka Stříbro, Dostojevského 189
Telefon: 724 249 276

2

Byt 3+1, Stříbro, 80 m , Palackého ul.
1.990.000,- Kč (Prodáno)

RD se stodolou a zahradou, Pytlov
2.000.000,- Kč

Byt 1+1, Stříbro, Třešňová
1.280.000,- Kč (Prodáno)

Byt 2+1+L+garáž, Kladruby
1.250.000,- Kč

Byt 1+kk, 43,09 m , Heřmanova Huť
1.577.860,- Kč (Novostavba)

2

Chalupa s terasou, Popov
1.550.000,- Kč (Rezervováno)

Byt 2+1+L 68 m2, Mariánské Lázně
1.990.000,- Kč

Chata u Dolního Hradiště, pozemek 306 m2
700.000,- Kč

placená inzerce
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Rodinný den CANPACK
... tak trochu jinak
Společnost CANPACK v rámci nabídky zaměstnání nabízí spoustu výhod a pestrých benefitů.
Jedním z nich jsou firemní akce. Historicky první
akce stříbské pobočky CANPACK byla plánována
na sobotu 5. 9. 2020. V tento den byl na programu Rodinný den, který se měl konat přímo v areálu
naší společnoti.

Krásný slavnostní dort, který vážil 10 kg, jsme
věnovali místní stříbrské mateřské škole. Děti měly
z překvapení upřímnou radost a neváhaliy ani
chvilku alespoň kousek dortu ochutnat. Další překvapení jsme připravili pro naše zaměstnance, a to
ve formě grilování přímo v naší firemní kantýně.

Akce byla určená pro všechny naše zaměstnance a jejich rodinné příslušníky. Na zaměstnance čekal bohatý program, na své si mohli přijít dospělí
i jejich ratolesti. Pro děti byla připravena spousta
soutěží, dárečků a atrakcí jako například bungee
trampolíny, malování na obličej, kreativní dílny, vystoupení „Culinka“, pěnová show s hasiči a mnoho
dalšího. Rodiče si mohli posedět a poslechnout si
živou hudbu, prohlédnout si výrobní halu a všechny
naše stroje. Samozřejmě v plánu nechybělo občerstvení zdarma a sladká tečka na konec ve formě
velkého slavnostního dortu.
Bohužel vzhledem k nepříznivému vývoji situace
s COVID – 19 jsme byli nuceni již kompletně připravenou akci zrušit a předejít tak komplikacím spojeným s případnou hrozící nákazou. A jelikož nám
není spokojenost našich zaměstnanců lhostejená,
zákonitě se nabídla otázka, jak zrušenou akci alespoň trochu dětem i dospělým vynahradit.

Grilování jsme zorganizovali pro každou směnu
zvlásť, aby měl každý možnost přijít a dát si něco
dobrého. Zaměstnanci se mohli občerstvit grilovaným masem nebo libovou klobásou, výběrem salátů a různých omáček. Nechybělo ani čepované nealkoholické pivo nebo ochucené nealkoholické pivo
v plechovkách vyrobených v jednom
z našich závodů.
Také jsme nemohli ošidit děti našich
zaměstnanců,
u kterých zklamání
ze zrušené akce
bylo asi největší.
Připravili jsme pro
ně balíček se sladkostmi a drobným
dárkem s logem
CANPACK.
Pevně doufáme ve zlepšení aktuální situace
a v další možnost organizace podobné akce, která
se tentokrát snad uskuteční.
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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

Rodinný dům Prostiboř, okr. TC

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

Stav. parcely Nýřany - Kamenný Újezd

Rodinný dům Vranov u Stř.

RD (chalupa) Holostřevy

RD (chalupa) Olešovice

Býv. prodejna Velké Dvorce

Byt 2+KK Stříbro,Plzeňská ul.

Byt 2+1 Stříbro, Plzeňská ul.

Byt 3+1+L Stříbro, Nerudova

Byt 2+1 Kladruby, Kostelní

Cena: 1.990.000,- Kč Cena: 2.990.000,- Kč Cena: 3.290.000,- Kč

Cena: 740.000,- Kč

Cena: 525.000,- Kč

Cena: 1.190.000,- Kč Cena: 2.650.000,- Kč Cena: 1.350.000,- 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
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SOUHRN AKCÍ NA ŘÍJEN 2020
3. 10.

18.00 - ZPÍVANÁ A PROMÍTÁNÍ FILMU BONACHA			

U SUMCE, BUTOV

7. 10.

18.00 - VERNISÁŽ INTERAKTIVNÍ VÝSTAVY PRO DOSPĚLÉ I DĚTI
+ KŘEST KNIHY paní Evy Eberlové

KNIHOVNA

9. 10.

13.00 - DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ SOŠ STŘÍBRO				

SOŠ STŘÍBRO

10. 10. 10.00 - DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ SOŠ STŘÍBRO				

SOŠ STŘÍBRO

10. 10.

KINO SLAVIA

9.00 - DIVADĚNÍ – NESOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH
DIVADELNÍCH SOUBORŮ

		

16. 10. 17.00 - VERNISÁŽ VÝSTAVY „UMĚNÍ NEZNÁ HRANIC“ 			
vystavují Jan Rybecký a Andrej Vystropov

MĚSTSKÉ MUZEUM

27. 10. 18.00 - DRUHÁ PRODLOUŽENÁ TANEČNÍHO KURZU		

KD

27. - 31.10.

KINO SLAVIA

- FILMOVÝ MINI FESTIVAL A DENNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY		

do 9. 10. POTRVÁ VÝSTAVA AMATÉRSKÝCH UMĚLCŮ „BABÍ LÉTO 2020“ 		

MĚSTSKÉ MUZEUM

PŘIPRAVUJEME:
12. 11. - JAN KRABEC - POVÍDÁNÍ O VIETNAMU
LEDEN - PŘELOŽENÉ PŘEDSTAVENÍ SALOME /PÍSNĚ KARLA KRYLA/

Lesy města Stříbra s.r.o. NABÍZEJÍ PALIVOVÉ DŘÍVÍ:
Palivové dřevo štípané, sypané - smrk, borovice 			

650 Kč/prm

Palivové dřevo štípané, rovnané - smrk, borovice 			

800 Kč/prm

Palivové dřevo krácené (špalíčky), sypané - smrk, borovice 		

500 Kč/prm

Rovnané dřevo 2 - metrovky 						

280 Kč/prm

KONTAKT: 374 622 504
Uzávěrka dalšího čísla je 15. 10. 2020
Příspěvky zasílejte na zpravodaj.stribro@seznam.cz
Omlouváme se těm, jejichž příspěvky se už do zpravodaje nevešly, není možné všechny zařadit.

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