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KNIHOVNICE
DOPORUČUJÍ

rok 2021, číslo 1										

cena 10,- Kč

Rok v Domově pro seniory sv. Jana Pavla II. ve Stříbře
Do roku 2020 jsme počátkem ledna hleděli s nadšením a očekáváním, co nového

nás v tomto roce s magickým letopočtem
čeká. Začali jsme tradičně Tříkrálovou sbír-

kou. Ještě jednou bychom rádi poděkovali
všem štědrým dárcům.
pokračování na str. 6
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Ohlédnutí
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- Vánoční výzdoba v centru města
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MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
je tu rok 2021! Dovoluji si Vám jménem
celého vedení města a městského úřadu
popřát vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí,
spokojenosti, osobní i pracovní úspěchy,
stále dobrou náladu, spokojený rodinný
život.
Na začátku roku je vždy dobré zrekapitulovat ten minulý a nastínit plány pro
ten nový. Ani já nebudu výjimkou. Dovolím si začít stavebními akcemi. Dokončili
jsme tyto: rekonstrukci Vodičkovy ulice
(cca 4,5 mil. Kč), chodníky v ul. Brožíkova (cca 6,0 mil. Kč), propojení ul. Májová - Jabloňová (cca 8,5 mil. Kč), větší část
chodníků v ulici Máchova (cca 1,3 mil.
Kč), každoroční lokální opravy komunikací za cca 1,5 mil. Kč, další etapu ohradní zdi kostela sv. Petra (cca 1,0 mil. Kč),
dokončení revitalizace MŠ Soběslavova
(cca 18,0 mil. Kč), obnovili činnost kina
po částečné revitalizaci (13,0 mil. Kč). Dokončují se stavební práce na opravě objektu radnice (cca 5,0 mil. Kč), byla předána
další etapa oprav na kostelíku Nanebevzetí
Panny Marie (cca 1,0 mil. Kč) - tentokráte výmalba, obnova fresek a kůru, blíží se
k závěru další část akce oprav hřbitovních
zdí (cca 3,0 mil. Kč). Proběhla též další
etapa obnovy WC v budově ZŠ Gagarinova cca (2 mil. Kč).
Největší stavební akce, která probíhá a bude přechází do letošního roku je
vybudování infrastruktury pro 42 RD
v lokalitě Za Stadionem (44 mil. Kč).
V současné době jsou již prodány všechny parcely a my se zamýšlíme, kde připravíme v rámci města další lokalitu pro
výstavbu individuálního bydlení, protože
poptávka je velice vysoká.
Na sklonku roku byly zahájeny dvě stavební akce, a to dokončení opravy fasády
ZUŠ včetně úprav veřejného prostranství cca 7,0 mil. Kč a druhá akce - komunikační propojení Masarykovo nám. přes Svatováclavskou lávku k TJ Baník Stříbro (cca
7,5 mil. Kč) - ta obnáší zřízení zpevněných
ploch pro pěší, stavbu veřejného osvětlení
a následně i osazení kamerového systému.
Pro rok 2021 již nyní soutěžíme 2 větší
akce, a to zateplení stěn a obnovu střešního pláště budovy polikliniky (cca 18,5
mil. Kč - dotace cca 5,0 mil.Kč) a půd-

ní vestavbu učeben objektu DDM, kde
vzniknou nové učební prostory a zároveň
dojde ke kompletní opravě střešního pláště (cca 19 mil. Kč - dotace 14,8 mil. Kč).
Ve schváleném rozpočtu města je namátkou též oprava schodiště v Husově
ul., rekonstrukce ul. 5. května, kde dojde
k výstavbě nových chodníků po pravé
straně směrem na Tachov až do míst bývalého hlavního vstupu do kasáren. Součástí
rozpočtu je též oprava náměstí a plochy
výstřiků.
Nejvýznamnější akcí, kterou nyní připravujeme, je výstavba krytého bazénu,
o které jste rozhodli Vy v rámci referenda.
Nyní probíhají práce na zadávací dokumentaci pro výběrové řízení na stavební dokumentaci (v rozpočtu města cca
6,0 mil. Kč), v tomto měsíci proběhne
inženýrsko - geologický průzkum lokality
pro výstavbu. Naším cílem je mít na konci
roku 2021 platné stavební povolení a následně vyhlásit veřejnou zakázku.
To byl hrubý výňatek ze stavebních
akcí, které město nyní provádí, dokončilo
či připravuje. Je mnoho dalších, menších,
které se týkají zejména oprav památek,
stávajících chodníků a komunikací, městských bytů - zde stojí za zmínku již zpracovaná dokumentace na bývalý internát
v ul. Revoluční, ze kterého může v budoucnu vzniknout cca 16 b. j. např. (cca
31 mil. Kč) pro seniory.
V rámci údržby města musím vyzdvihnout činnost Správy majetku města Stříbra, která dlouhodobě zajišťuje kompletní
servis městu v rámci údržby města, zelených ploch, oprav chodníků, bytových
jednotek, správu kotelen, správu bytů,
správu kompletního majetku města….atd.
Nesmím zapomenout ani na další organizaci města, a to Lesy města Stříbra, které se zdatně popraly s probíhající
kůrovcovou kalamitou a dlouhodobě odborně spravují a chrání náš majetek, poslední dobou i se zbraní v ruce, kdy dochází
k odstřelu černé zvěře, která páchá škody
na veřejném statku.
Bez ztráty kytičky se s covidovou situací
popralo vedení a zaměstnanci polikliniky, kde byla činnost omezena pouze
ze strany některých subjektů mimo město.

Zvláštní kapitolou byla v uplynulém
roce činnost základních škol, ZUŠ, DDM,
městského muzea, MKS. Všichni ředitelé a zaměstnanci byli ve své činnosti
silně ovlivněni celosvětovou pandemií
viru covid-19. Všichni víme, jakým způsobem byla limitována výuka našich dětí
a činnost výše zmíněných organizací, kdy
veškeré akce, až na výjimky, nebylo možné
realizovat. Značně tím utrpěl duchovní,
kulturní a sportovní program města, ale
životy a zdraví lidí jsou přednější. Osobně jsem přesvědčen, že se, až na menší
přehmaty, s touto situací vypořádali se ctí
a musím všem učitelům a zaměstnancům
za jejich činnost poděkovat. V této chvíli musím poděkovat i rodičům dětí, kteří
se v rámci omezené výuky po večerech do nočních hodin pilně věnovali, za podpory škol, výuce svých ratolestí. Bylo,
a zatím to je, pro Vás velice obtížné, ale
pamatujme, že jde o budoucnost našich
dětí i naši.
Ve chvíli, kdy píšu tento článek (15. 12.)
jsou před námi vánoční svátky, které jste,
jak doufám všichni prožili v klidu, pohodě a rozzářené atmosféře, byť asi značně
ovlivněné virovou pandemií a vyhlášenými přísnějšími stupni „ PSA“. Vím, že
mnohým z Vás z nás již dochází trpělivost,
jsou silně ovlivněny Vaše životy, jak osobní, tak ekonomické - všichni zaznamenáváme ztráty, někteří i ty nejtěžší - úmrtí
svých bližních, v souvislosti s pandemií.
Dovoluji si Vás všechny požádat, poprosit,
vydržme, dodržujme pravidla, která jsou
nám nařízena, buďme odpovědní jeden
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k druhému, pomáhejme si, všímejme si
okolí, zejména osamocených seniorů sousedů, semkněme se. Jenom tímto způsobem dokážeme tuto nelehkou situaci
společně překonat. Víme, že se již ukazuje
možné světlo na konci tunelu, a tím je očkování, ale to také nebude hned, a určitě
zatím ne pro všechny. Vydržme. Za vedení
města Vám mohu slíbit jakoukoli podpo-

ru, pomoc, která bude pro nás dosažitelná.
Jsme tu pro Vás.
Na závěr tohoto článku si dovolím poděkovat všem občanům, zastupitelům,
zaměstnancům městského úřadu, příspěvkových organizací, našim obchodním
organizacím za jejich činnost, práci a podporu, protože vedení města by mohlo být
sebelepší, ale bez Vás a těchto obětavých

lidí by nezvládlo nic. Moc Vám děkuji.
Ve světle výroku „Král je mrtev, ať žije
král!“ - ať žije rok 2021, ať je lepší než ten
minulý, buďte spokojeni, šťastni, zdrávi.
S úctou
Martin Záhoř,
starosta města Stříbra

Z 19. jednání zastupitelstva města 18. listopadu 2020
Jednání se zúčastnilo 12 zastupitelů,
3 se omluvili. Na úvod přivítal starosta
města zastupitele, přítomné vedoucí odborů městského úřadu, ředitele městských
organizací a hosty. Následovalo schvalování programu jednání.
Zastupitelé poté vzali na vědomí:
Kontrolu plnění úkolů.
Informaci Ministerstva obrany ČR, že přihláška města Stříbra do veřejné soutěže
na odkup pozemků (p. č. 758/2 a 758/4
v k. ú. Stříbro) nebyla vybrána z důvodu
vyšší nabídky jiného zájemce.
Návrh rozpočtu města Stříbra na rok 2021.
Schválili:
Prodej jedné z posledních stavebních parcel v Lokalitě Za Stadionem.
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Dodatek č. 1 kupní smlouvy a smlouvu
o vázaném účtu se společností Lidl Česká
republika, v. o. s.
Rozpočtová opatření, například vrácení
dotace od TJ Baník Stříbro na vybudování
hloubkového zásobního vrtu pro závlahovou vodu na sportoviště areálu, dále navýšení závazného ukazatele na investiční
akce a opravy (projekt zateplení budovy
zdravotnického zařízení města Stříbra)
o téměř 18 mil. Kč a navýšení závazného
ukazatele výdaje HIO na opravy komunikací a majetku města o 500 000,- Kč.
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě
o poskytnutí účelové dotace Plzeňskému
kraji na zajištění dopravní obslužnosti.
Ocenění členů a tajemníků výborů zastupitelstva a komisí rady za uplynulé období. Mimořádnou odměnu pro starostu

a uvolněného místostarostu města za práci vykonávanou nad rámec pracovních
povinností.
Neschválili:
Podání přihlášky do výběrového řízení na
odkup pozemku (p. č. 468 trvalý travní
porost o výměře 5883 m2 v k.ú. Stříbro)
z majetku Ministerstva obrany ČR.
V závěrečné diskuzi s občany padl dotaz na pozemky v Lokalitě Za Stadionem.
Dále se ptal zastupitel Robin Šín na možnost on-line přenosu ze zasedání zastupitelstva. Starosta města poděkoval za podnět a slíbil, že se jím bude vedení města
zabývat.
Marcela Nováková a David Blažek
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MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE
Tentokrát se společně podíváme, co
dělat v případě, když najdete peněženku,
platební kartu, občanský průkaz, případně
vše dohromady.
Nálezy se v České republice řídí občanským zákoníkem, a to §1051 - §1065,
další zmínka je pak v §8 zák. 251/2016
o některých přestupcích, který řeší případy, kdy dojde ke spáchání přestupku zatajením nálezu.
Pro nálezce jsou důležité hlavně tyto odstavce občanského zákoníku:
- má se za to, že si každý chce podržet své
vlastnictví a že nalezená věc není opuštěná. Kdo věc najde, nesmí ji bez dalšího
považovat za opuštěnou a přivlastnit si ji
- ztracenou věc vrátí nálezce tomu, kdo ji
ztratil, nebo vlastníkovi proti úhradě nutných nákladů a nálezného
- nelze-li z okolností poznat, komu má
být věc vrácena, a nepovažuje-li se věc
za opuštěnou, oznámí nálezce bez zbytečného odkladu nález obci, na jejímž
území byla nalezena, zpravidla do tří dnů,

byla-li však věc nalezena ve veřejné budově nebo ve veřejném dopravním prostředku, odevzdá nálezce nález provozovateli
těchto zařízení, který se zachová podle
jiných právních předpisů, a nejsou-li, postupuje jako by byl nálezcem
- nepřihlásí-li se o věc nikdo do jednoho
roku od vyhlášení nálezu, může nálezce,
obec nebo jiná osoba, které byla věc svěřena, nakládat s věcí jako poctivý držitel.
Spočívá-li však nález v penězích, mohou
je tyto osoby jen užívat; to platí i o výtěžku
za věc strženém
- přihlásí-li se ten, kdo věc ztratil, nebo její
vlastník po uplynutí doby jednoho roku
od vyhlášení nálezu a před uplynutím tří
let od vyhlášení nálezu, vydá se mu věc
nebo výtěžek za ni stržený po zaplacení
nákladů a nálezného
- uplynou-li tři roky od vyhlášení nálezu,
nabude nálezce, obec nebo jiná osoba,
které byla věc svěřena, vlastnické právo
k věci nebo k výtěžku za ni strženému.

Tyto odstavce znamenají, že nálezce je
povinen vrátit nalezenou věc majiteli, případně tuto věc odevzdat orgánům obce.
Pokud by si nálezce věc ponechal, dopouští se tak přestupku nebo dokonce trestného činu. Zde záleží na hodnotě nalezené
věci, kdy hranicí trestného činu je částka
10 000 Kč. Po uběhnutí 1 roku může také
nálezce tuto věc využívat, ale je zde stále
možnost, že se původní majitel najde.
Je nutno podotknout, že nálezce má
nárok na nálezné, které činí desetinu ceny
nálezu, ale pokud má nalezená věc hodnotu jen pro toho, kdo ji ztratil, nebo pro jejího vlastníka, náleží nálezci nálezné podle
uvážení.
Veškeré informace jsou obsaženy v občanském zákoníku, který vešel v platnost
v roce 2012. Pokud se o tématu chcete
dozvědět více, doporučujeme si zmíněné
paragrafy vyhledat a přečíst.
Michal Záprt,
strážník Městské policie

DI VA D LO R A D K A B R ZO B O H AT É H O U VÁ D Í
B E S T S E L L E R DA L E WA S S E R M A N A

H R A JÍ: ROMANA GOŠČÍKOVÁ / AN NA KU LOVAN Á, M IR OS L AV HR ABĚ / LU K ÁŠ BU R IAN , P E T R KL IM E Š ,
MILAN ENČE V, LUK ÁŠ MALÍN E K , JINDŘ IC H Ž AM PA / MART IN Š NA JDR , K AR E L HÁBL / AN TONÍN HAR DT,
ALŽBĚTA FIŠEROVÁ / BAR BOR A KE P KOVÁ, M IC HAL R ON E Š , MAR E K HE L MA
Ú P R AVA A R E ŽIE : LU K ÁŠ BU R IAN
P Ř E KL AD: LU DĚ K K ÁR L

DIVADLO
RADKA BRZOBOHATÉHO

Partner
představení:

Beauty
partner
divadla
pro sezónu
2018 / 2019:
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pokračování ze str.1
Další plánované akce nám přerušilo
preventivní omezení provozu, ke kterému
došlo kvůli nepříznivé epidemiologické
situaci. Naši klienti patří do nejrizikovější skupiny, proto bylo potřeba přistoupit
k zákazu návštěv. Tato situace byla velice
náročná hlavně pro klienty, kteří takřka
na tři měsíce byli v kontaktu se svými blízkými pouze díky moderním komunikačním technologiím. Byl uskutečněn první
Skype hovor v dějinách našeho Domova.
Klienti byli šťastní, že mohou své drahé
nejenom slyšet, ale i vidět. Během tohoto
období jsme se zapojili do celostátní akce
nazvané kamínkování. Všichni jsme s napětím očekávali, kam se naše malované
kamínky dostanou. K velké radosti jsme
dostali zprávy, že se naše kamínky našly
v různých koutech republiky.
Jaro jsme přivítali s novými mobilními záhonky, čímž jsme celé léto i podzim
mohli konzumovat vlastní bylinky, jahody i cukety a dýně. Také nám na zahradu
přibyl skleník. Už plánujeme, co budeme
pěstovat letos. Tyto zahradnické akce jsou
určeny k rozptýlení a aktivizaci klientů
a samozřejmě i k obohacení jídelníčku.

V létě se preventivní opatření uvolnilo,
a tak jsme začali realizovat všechny plány,
které předtím bylo potřeba pozdržet. Byla
vyměněna 3 lůžka za nová, modernější
a bezpečnější. Pro potřeby klientů jsme
dostali darem prostřednictvím Charity ČR
oxygenátor, což je přístroj, který je určen
nemocným s chronickou dechovou nedostatečností ke zlepšení kvality dýchání.
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Velkou akcí bylo pořízení přístroje k dekontaminaci použitých inkontinenčních
pomůcek Medivak MV6, který umožňuje bezpečně odstranit infekční vlastnosti
odpadu přímo v našem zařízení. Tento
přístroj byl pořízen za významného přispění investiční dotace Plzeňského kraje.

byla vyměněna kompletně střešní krytina
a obnoveno zateplení střechy, které bylo
hned znát. Za tento počin jsme moc vděčni a děkujeme.
A protože nejen prací živ je člověk,
v létě jsme užívali i kulturních akcí. Seniorům přijela z Prahy zazpívat Bára Hrzánová se svou kapelou, známé písně zazpíval
soubor Divadla Slunečnice z Brna a přijel
i pan Jiří Blábolil s harmonikou. Po ukončení preventivního opatření také mohly
být opět slouženy pravidelné bohoslužby
celebrované páterem Barhoněm. Vzácnou
návštěvou byl příjezd emeritního biskupa
Františka Radkovského. S klienty strávil
celé dopoledne, během kterého spolu besedovali, zpívali i žertovali.

Během léta se podařilo vymalovat všech
osm pokojů klientů, na podzim jsme ještě
stihli vymalovat i chodby. Také nás opustila pračka. Pro naše zařízení, ve kterém
se pere i třikrát denně, to byla obrovská
komplikace. Nyní již pereme ekonomicky,
šetrně i ekologicky v nové pračce a máme
i novou sušičku. S jejich nákupem pomohla firma DATART, za což děkujeme.

Bohužel příchodem září se opět zhoršila epidemiologická situace v České republice a znovu bylo nutno přistoupit
k preventivnímu uzavření Domova. Protože je třeba pravidelně testovat na virus covid-19 všechny zaměstnance, byl
zakoupen přístroj k provádění POC
antigenních testů. Tento přístroj umí testovat i jiné parametry, a tím se z něj i do
budoucna stává cenný pomocník. Rok
2020 nám rychle uběhl. Byl úplně jiný než
všechny roky, které pamatujeme. Opět
hledíme plni naděje a očekávání do roku
2021 a zároveň vám touto cestou přejeme
do nového roku hodně zdraví, štěstí, lásky
a porozumění.

Díky Městu Stříbru je vyřešen i problém se zatékající střechou. V rychlé akci

Kolektiv zaměstnanců
Domova sv. Jana Pavla II.
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STŘÍPKY HISTORIE
Obchody, provozovny,
živnosti (část 9)
V dnešním příspěvku uzavřeme kapitolu „Komunál“, i když některé další
obory a činnosti se v průběhu let součástí
zmíněného multipodniku buď přímo staly, nebo s ním alespoň okrajově souvisely.
Pro představu o činnosti multifunkčního podniku „Komunál“ snad bude vhodné tuto kapitolu uzavřít pokusem o jakýsi
volný seznam oborů, jimiž se kdy námi
probíraný subjekt zabýval (přičemž vynecháme většinu provozoven uvedených již
v předchozích textech).
Služba domácností (1954) která nabízela čištění prádla, praní prádla a opravu deštníků, autodílna na Palackého ul.
(1957), Opravna plnicích per (1959),
Broušení nůžek a nožů (1959), Knihařství
(1959), Lakýrnictví (1959), Stříkání aut
(1959), Půjčovna motorek (1959), Svařovna duší (1959).
Zatímco v roce 1961 se Komunální
služby města Stříbra mimo jiných hlásí
k Vahařství, Opravě motocyklů, Cementárně, Sedlářství Kladruby, Opravě bot
a punčoch, Osobní dopravě, Traktorové
dopravě, Fotoreportáži, Sběrné službě,
Oděvní službě, Opravě duší, Sodovkárně,
Lakýrnictví, Sklenářství, Kamenictví.
Ani tento seznam vypreparovaný
ze starých zápisů z jednání Rady MNV
zřejmě nebude zcela vyčerpávající. Matně si třeba vzpomínám na Opravnu praček (a snad i elektromotorů) a na Mandl
- obojí v dnešní ulici Bezručově, možná
i na Truhlárnu v dnešním objektu pekárny
Kuric. Tuším, že stříbrský Komunál stál i
u výroby kožené galanterie v dnešních
prostorách firmy Soter. Bohužel k žádné
z uvedených provozoven se doposud nepodařilo objevit jakoukoli fotografickou
dokumentaci.
Obrázek č.1 zachycuje dnes již neexistující trojúhelníkový průčelní štít čp. 128
v ulici Boženy Němcové. V prvních poválečných letech zde ve dvoře působila autodílna pod národní správou pana Olexy
(dříve Auto Matyas - viz 1. část našeho
seriálu z dubna 2020). Postupem času se

obr. 3
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pod taktovkou komunálu změnila specializace tamního provozu na obor instalatér,
klempíř, zámečník.Jak již bylo naznačeno
- dílenské prostory se nacházely ve dvoře,
jak nám je v pohledu ze střechy sousedního čp. 127 ukazuje snímek č. 2.
Jako úzce související, ba přímo prolínající se obor s řemeslem zámečník lze nepochybně vnímat mistry cechu kovářského. Je tudíž možné, že i zámečnická dílna
disponovala kovářskou výhní.
Obrázek č. 3 (z prosince 1910) je komentován jako: „Bývalá kovárna u císařské plavírny rudy (Pochwerku)“. Foto je
datováno prosincem 1910. Publikace Mies
1870 - 1945 Dr. Wilhelm Weschta, Dinkelsbühl 1971) v tomto směru na straně 126
upřesňuje: „Kovárna - V ulici Pochmühlweg (a sice na rohu, kde se stýká cesta
od finančního úřadu s ulicí Pochmühlweg) stávala stará kovárna. Byla stržena
v roce 1925 a nebyla již znovu obnovena“.
Pozn.: Název Pochmühlweg dříve nesla
dnešní ulice Ruská. Dnes v těchto místech
nalezneme čistírnu odpadních vod, k orientaci možno použít železniční viadukt
v pozadí.
Foto č. 4 je datováno dnem 15. 11. 1921
s dodatečně přidanou poznámkou „Bývalá kovárna v dnešní ulici Boženy Němcové, někdo z příbuzných rodáka ze Stříbra
p. Gerharda“. Dle adresáře z roku 1912
i z roku 1928 působilo ve Stříbře pět živnostníků vedených v kolonce „KOVÁŘ“ žádný však s adresou „Spitalgasse“ (dnes
B. Němcové). Zato jeden ze tří místních
zámečníků „zámečničil“ ve zmiňované lokalitě v čp. 124. Možná, že v tomto případě
se obě řemesla skutečně prolnula. Ostatně
vlastní kovárny mívaly i jiné podniky, od
důlních provozů až po různé servisní dílny a podobné přidružené cechy.
Kovárna, kterou skutečně z dětství pamatuji, fungovala v poválečných letech
pod dnešní terasou čp. 368 (naproti hotelu
U Branky - viz obr. 5 a 6). Zmíněná terasa tvořila vlastně jakýsi do ulice otevřený
přístřešek (dnes zazděn vraty a luxfery),
sloužící k provozování pohledově velice
atraktivních úkonů, kterými bývalo zvláště kování koní. Především v podvečerních
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hodinách, kdy manipulace s doruda rozžhaveným kovem nabývala jakési až přízračnosti, se stávalo pozorování dění s tím
spojeného atraktivní podívanou… pro
školou povinné kluky přímo nezapomenutelný zážitek.
I posunem v čase se stále ještě budeme
pohybovat v těsném sousedství čp. 368.
Snímek č. 7 totiž zachycuje účastníky kurzu svářečů v roce 1936. A znalost sváření
patřila nepochybně k vyšší kvalifikaci jak
zámečníků, tak i kovářů. V případě této
skupinové fotografie se ocitáme na dřívějším nádvoří dílny (dnes čp. 486). V současnosti je tento prostor zastřešen a objekt je víceméně součástí nově vystavěné
přilehlé výrobní haly. Hlavní náplní podnikání zde sídlící firmy je prodej, nákup
a servis manipulační techniky. Aktuální

obr. 7
podobu daného místa zobrazuje obrázek č. 8 - původní nádvoříčko se nalézalo

v prostoru za velkými tmavými vraty vpravo od středu záběru.
František Samec, leden 2021
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Rozhovor s Jiřím Pitoňákem, příznivcem vojenské historie
„Přijde mi hrozné, když někdo zničí bunkr kvůli umělecké akci.“
Pane Pitoňáku, vy se spolu s dalšími
nadšenci staráte o několik vojenských
bunkrů, nebo jak se odborně říká,
objektů lehkého opevnění. Co všechno
to obnáší?
Vzhledem k tomu, že to opevnění bylo
dlouhou dobu bez jakékoliv údržby, tak
jsme ty bunkry museli vyklidit a obnovit
vzhled, který měly mít. To znamená hlavně to maskování a drobné stavební opravy
jako opravy prasklin, dodělání ocelových
doplňků a tak podobně.
Jak dlouho už se o ty objekty staráte
a kde jsou?
Jsme tady ve Stříbře takhle tři nadšenci
a máme v pronájmu od města čtyři bunkry. Jsou to objekty poblíž hotelu U Branky,
pak u betonárky, u Červené lávky a na ostrůvku mezi hornickým kanálem a řekou.
Já jsem s tou fyzickou rekonstrukcí bun-

krů začal v roce 2006. Do té doby jsem se
o tohle téma zajímal spíš teoreticky.
K nejrůznějším významným dnům pořádáte prohlídky i s výkladem. Jak to
vypadá?
Snažíme se otevírat bunkry pro veřejnost
v nějaké sváteční dny, které se vztahují k té
historii. Jsou to tedy dny osvobození, Dny
evropského dědictví nebo vzniku republiky.
Občas se domluvíme s místními školami,
že uděláme výklad a prohlídku pro žáky
vyšších ročníků, kteří právě probírají v dějepisu období první republiky nebo 2. světové
války. S kluky jsme si za ty roky už pořídili
ze svých prostředků vlastně kompletní dobové vybavení těch bunkrů. Máme znehodnocené zbraně, uniformy, doplňky jako
čutory, vařiče, lampy, torny, helmy. Některý
z našich bunkrů pak kompletně nastrojíme,
oblečeme se do uniforem a uděláme jim venku výklad. Potom se lidé mohou po menších

Zleva Jiří Pitoňák, Miroslav Löbl Suchel
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skupinkách podívat do objektů. Musím říct,
že zájem je vždy velký. Snažíme se hlavně
navodit atmosféru konce 30. let 20. století.
Jakou uniformu máte vy?
Já mám těch uniforem několik. Mám uniformu armády, pak uniformu Finanční
stráže a uniformu celního úředníka.
A jaké máte hodnosti?
Tak na armádní mám svobodníka, protože jsem takové hodnosti dosáhl i na vojně.
Na uniformě Finanční stráže mám zase
hodnost vrchního respicienta. To proto,
že obdobnou hodnost jsem měl u Celní
správy, kde jsem sloužil.
Když se řeknou 30. léta minulého století,
co se vám jako první vybaví?
Vybaví se mi, že ta doba musela být taková
klidná. Určitě o dost klidnější, než ta současná.
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V poslední době se k období tzv. první
republiky hodně vzhlíží. Je to podle vašeho názoru po právu? Byla to opravdu
tak skvělá doba?
Nevím, jestli to byla skvělá doba. Určitě
tam byla hodně cítit určitá euforie ze vzniku samostatné republiky. Ale každá doba
má své. To pozitivní i své problémy.
Když se vrátíme ještě k samotnému lehkému opevnění, o jak důležitý či výjimečný projekt ve své době šlo?
Výjimečné bylo zejména v tom směru,
že dokázali za tak krátkou dobu vybudovat takové dílo. Sice už asi i v té době
začali zjišťovat, že linie lehkého opevnění
nebude tou záchranou, kterou chtěli, ale
i přesto je to obdivuhodné. Celý ten projekt začal v roce 1935 a byl plánovaný až
do 50. let. Do září 1938 bylo postaveno
na 10 tisíc bunkrů. Po válce jich zůstala
asi polovina, protože hned po obsazení
pohraničí začali Němci s jejich systematickou likvidací. Některé bunkry zcela
odstranili. Železné prvky uřezali a beton
vytěžili. V některých místech bunkry zase
zalili uvnitř betonem. Proto například kolem Klatov linii bunkrů nenajdete, přestože tam byla vybudovaná tak jako kolem
Stříbra.

asi řeknu, že je to možná škoda, ale budiž.
Ale, když někdo část uřízne, jen kvůli nějaké umělecké akci, tak to nechápu.
Už jsme přiblížili, o jaké objekty se vy
a vaši přátelé staráte a jaké v nich děláte
akce. Máte v úmyslu myšlenku vojenské
historie ve Stříbře ještě nějak rozvíjet?
Nápadů je hned několik, ale všechno je
samozřejmě časově a finančně náročné.
Začali jsme připravovat naučnou stezku,
která měla vést od nádraží ve Vranově až
na vlakové nádraží ve Stříbře. Zapojit se
do ní mělo město Stříbro a Českosloven-

ská obec legionářská, ale zatím to trochu
usnulo na půl cesty. Část cedulí je však
u bunkrů osazená. V roce 2019 jsem
také vydal za podpory Nadace Jakoubka
ze Stříbra publikaci s názvem Objekty lehkého opevnění v okolí města Stříbra. Před
časem tu byl i nápad vybudovat ve Stříbře stálou expozici, která by měla tradici
armády ve Stříbře připomínat.
Děkuji za rozhovor.
David Blažek

Co si myslíte o tom, jak v současné době
bunkry vypadají a co se s nimi děje?
Poměrně mě překvapuje, když vidím,
u kolika těch staveb se lidé pustili do nějaké rekonstrukce. Například poblíž Slaného nadšenci právě z těch objektů zalitých
betonem dostávají beton ven a dávají je do
původního stavu. Ale pozoruji, že hlavně
v místech, kde je větší pohyb turistů, tak
se lidé vrhli na rekonstrukce a využívají je
k prohlídkám pro veřejnost.
A jak se díváte na akce, jako byla ta před
několika lety, kdy v rámci umělecké prezentace nějací lidé část bunkru odřízli?
Mně osobně to přijde hrozný. Chápu to,
že každý k tomu má jiný vztah. Spousta
lidí to bere jen jako betonovou stavbu.
Pokud si z toho někteří dělají chatu, tak si
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Lhota u Stříbra
První písemné zmínky o obci Lhota
jsou z počátku 15. století. Ve středověku
zde byla tzv. náprava kladrubského kláštera. Šlo o sídlo drobného feudála, který pro
klášter vykonával brannou službu, za což
mohl bezplatně užívat zdejšího dvorce.
(Procházka Z., Stříbrsko a Borsko, 1995).
Podle dostupných historických zdrojů
tu v polovině 17. století stálo 9 usedlostí.
Většina z nich však během let 1658 a 1701
vyhořela. Před 2. světovou válkou už obec
čítala 95 stavení a na tři stovky obyvatel.
(Procházka Z., Stříbrsko a Borsko, 1995).
Jak popisuje dále tentýž autor, „Obec mívala malou obdélnou náves. Usedlosti,
které ji uzavíraly na severní straně, byly
však po roce 1945 odstraněny. Svojí architekturou je zajímavé čp. 19 datované
r. 1908 se zachovalým starým vjezdem“.
Dnes žije ve Lhotě necelá stovka obyvatel (k 31. 12. 2019 měla 93 obyvatel). Návsi vévodí šestiboká kaple, která pochází
z počátku 18. století. Její střechu zdobí věžička se zvonkem osazeným v roce 1920.
Kaple je v současné době opravená a opět
je skutečnou ozdobou celé obce.
Přes Lhotu vede hojně využívaná cyklotrasa č. 37 z Kladrub na Sytno a dále do
Stříbra. I přesto, že se jedná o menší vesnici, místní obyvatelé si tu v posledních
letech pořádají spoustu zajímavých akcí.
„Nejtradičnější je srpnová pouť, která patří k velmi oblíbeným i u přespolních a návštěvnost je na naší malou vesnici opravdu
vysoká. Během roku se snažíme uspořádat
několik dalších akcí hlavně pro děti. Jako
velmi úspěšné bych zmínila lampionový
průvod, dětské odpoledne plné her nebo
pohádkovou cestu. Také každoroční čerti
nebo oslava Máje jsou velmi úspěšné. Pro
dospělé potom pořádáme turnaj v prší,
nohejbalu nebo pingpongu. Každý rok
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také uklízíme vesnici a okolí v rámci Dne
Země,“ přiblížila nám obyvatelka Lhoty,
Petra Vraná.
I Lhotu u Stříbra trápí problémy, se
kterými se potýká velká část malých obcí
v republice. „Všude je co zlepšovat, tudíž

i u nás. Jedna z dlouhodobě požadovaných
a řešených věcí je vodovod a případně
i kanalizace. Většina z nás má poloprázdné studny a každoročně řešíme problémy
s nedostatkem vody. Ale zde už je velmi
pozitivní vidina lepších zítřků ze strany
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Města Stříbra. Dále bychom rádi omezili
provoz na místní spojovací cyklostezce
Lhota-Sytno, kam chodí většina z nás pěšky ať už na procházku, na malý nákup do
blízké večerky nebo děti na autobusové
spojení a ohled řidičů je v drtivé většině
nulový, tím pádem rizika úrazů velmi vysoká. Ale rozumíme tomu, že nejsme jediná ves s nedokonalostmi a jsme tu vděční
za každý nový posun vpřed,“ doplňuje
paní Vraná.
Město Stříbro o neduzích svých městských částí samozřejmě ví, ale u některých

řešení je to běh na dlouhou trať. V letošním roce se přesto ve Lhotě určité opravy a práce chystají. „Chystáme se rozšířit
a upravit sportoviště, a to už v tomto roce.
Na řadu pak přijdou další veřejná prostranství,“ prozradil plány města ve Lhotě
starosta Martin Záhoř.
Ať už v zimních dnech v období pandemie nebo třeba v létě na kole, rozhodně se
vyplatí tuto krásnou vesnici jen pár kilometrů na jihovýchod od Stříbra navštívit.
David Blažek

SPOLKOVÝ ŽIVOT

Horníci ze Stříbra Vám přejí
krásné a pohodové prožití vánočních svátků
a šťastný nový rok 2021
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placená inzerce
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Z NAŠICH ŠKOL A ŠKOLIČEK
Hurá, vrátili jsme se do školy
Po osmnácti pracovních dnech s probíhající distanční výukou se 18.11. opět vrátili žáci 1. a 2. tříd do školy. Paní učitelky
se velmi snažily nahradit výuku, natáčely
videa na každý předmět, posílaly prezentace, přesný návod, jak pracovat v sešitech
i učebnicích, ale nic z toho plně nemohlo
nahradit přímou práci žáků s učiteli.
Předávání úkolů probíhalo často dle

individuálních potřeb rodičů, kdy se jim
paní učitelky v plné míře snažily maximálně vyjít vstříc. Velké poděkování patří zejména rodičům, bez kterých by žáci
distanční výuku nezvládli.
Výuka se rozběhla bez problémů a žáci
se mohli v prosinci těšit na jednodenní
projekt „Čertí škola“. 4. prosince přišli
přestrojeni za čertíky a ve škole se učili

čertovským mravům. Přikládali pod kotel, plivali oheň, vyhýbali se vodě, pekelně počítali, luštili rébusy, a jiné lotroviny.
Za splněné úkoly si děti odnášely čertovskou nadílku.

svým dětem novou techniku. Jiným rodinám škola zapůjčuje počítače a zajišťuje
předplacené karty T- Mobile.
Rodiče pomáhají svým dětem, zejména mladším, s připojením, hlídají pravidelnou účast na hodinách, plnění úkolů.
Zároveň musí zvládnout vlastní práci
i provoz domácnosti.
Pro mladší školáky je maminka jiná
autorita než paní učitelka. Mamince se
může odmlouvat, utíkat, s maminkou lze
smlouvat… Prvňáčci jsou roztomilí. K výukovému videu nesou paní učitelce ukázat
koťátko, křečka nebo plyšovou hračku.
Ale sedmák, ten maminku k distanční
výuce nepustí. Puberta totiž velí: „Není
nic trapnějšího než rodič ve výuce!“
Deváťačka se k výuce přece nemůže
připojit pomocí kamery, ke komunikaci se

připojuje pouze mikrofonem. Vždyť není
namalovaná! Ale všichni vítají, že učitel
má zapnutou kameru.
Učiteli chybějí dětské tváře, jejich výraz. Z výrazu totiž pozná, zda žáci rozumějí, zda je třeba něco probrat podrobněji, může reagovat na aktuální odezvu žáků,
společně se radovat ze zdařilé práce.
Distanční výuka je prostě jiná.
Dospělou sebereflexi řady žáků dokazuje věta: „Já se tak těšil, až se vrátíme
do školy.“

Tř. učitelky 1. a 2. tříd
ZŠ Gagarinova

Výuka zvaná distanční
Oproti jarnímu období podzimní
distanční výuku na ZŠ Mánesova jsme
zavedli přes jednotnou platformu Microsoft Teams. Umožňuje komunikaci učitele
a žáka prostřednictvím videokonferencí
a výukových videí.
14. 10. (středa) - uzavření škol
15. 10. (čtvrtek) - 14:00 zakoupená technika (notebooky, i-Pady, kamery) na stříbrské poště
16. 10. (pátek) - 10:05 do školy vchází doručovatel s nákladem ICT techniky, první
videoschůzky učitelů se žáky.
V zázračně rychlém čase učitelé Mánesky zvládají zásadní změny výuky
přes monitor. Rodiče i žáci vítají a oceňují
zavedení pravidelných vyučovacích hodin
na dálku. Podzimní distanční výuka je
už povinná, takže mnozí rodiče zakupují

Na základě poznatků rodičů,
žáků, kolegyň a kolegů
Mgr. Alena Deredimosová
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SEBAG ,,S kapsičkou a rouškou všude, jednou nám zase lépe bude.”
Jsme studentská firma 3. ročníku oboru Obchodní akademie se zaměřením
na podnikání a cestovní ruch Gymnázia ve Stříbře. Firma SEBAG se zaměřuje
na výrobu a šití roušek, pouzder na roušky
a kosmetických taštiček. Naše výrobky šijeme z kvalitní bavlny s vysokou gramáží.
Na výběr máte hned z několika vzorů látky. Mezi hlavní plusy firmy patří neotřelý
design a férové jednání. Sortiment výrobků neustále rozšiřujeme, a tak se nemusíte bát, že si nebudete mít z čeho vybrat.

Dostupnost cen je samozřejmostí a odpovídá kvalitě nabízeného zboží. Naše
výrobky šijeme s láskou a naší prioritou
je jejich precizní provedení. Nyní přicházíme na trh s novinkou, a tou je rouška
s antibakteriální vnitřní vrstvou, která Vás
ještě více ochrání.
Přejeme Vám všem pevné zdraví
a spoustu radosti o vánočních svátcích.
Váš SEBAG

AKCE A KULTURA VE STŘÍBŘE
Leden nabídne Karla Kryla, divadlo i bunkry
Máme tu nový rok a všichni věříme, že
se v něm co nejdříve vrátí věci „do normálu“ a vše zase poběží, jak má. Ani my
v Městském kulturním středisku nejsme
výjimkou, a proto jsme už na druhou
polovinu ledna zařadili dva zajímavé kulturní projekty. Ve středu 20. ledna by se
v sále kina Slavia měla představit Divadelní společnost Karla Soukupa s úsměvnou
hrou Commedia Finita. V hlavních rolích
se můžete těšit na Annu Kulovanou a Valerii Zawadskou. Druhou akcí je vystoupení skvělých muzikantů v čele s Pavlem
Baťkem s názvem Salome. Jedná se o pásmo nezapomenutelných písní Karla Kryla. V plánu je 28. ledna od 19 hodin také
v kině ve Stříbře. Věříme, že nám situace
dovolí obě tato představení uskutečnit.
Pro příznivce venkovních akcí jsme
zase připravili naučnou vycházku na téma
lehké opevnění v okolí Stříbra. Začá-
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tek je 9. ledna ve 14 hodin před hotelem
U Branky. Průvodce Miroslav Löbl Suchel
vás zavede k bunkrům při řece Mži a poví
vám více i méně známá fakta o těchto objektech. Vstupné je zdarma.
Bohužel jsme se nemohli všichni potkat na tradičním Novoročním punči,
byť jsme měli program včetně ohňostroje
kompletně připravený. Ale nebojte. Počítáme s tím, že vám ohňostroj nabídneme
v tomto roce při jiné vhodné příležitosti.
A sbírku stříbrských hrnků s letopočtem
si můžete rozšířit také. V prodeji jsou už
nyní v MKS ve Stříbře, v knihovně nebo
v informačním centru v budově stříbrského muzea. Tentokrát hrnky vyráběla paní
Koblenová ze Stříbra a moc se jí povedly.
Cena je 110,- Kč.
David Blažek
ředitel MKS ve Stříbře
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Umění nezná hranic
... je název výstavy, která se měla uskutečnit v galerii Městského muzea ve Stříbře
ve dnech 20. 10. - 18. 12. 2020 s vernisáží
plánovanou na 16. 10. 2020. Bohužel vše
dopadlo oproti očekávání jinak. Probíhající pandemie koronaviru zhatila naše
plány. Pro připomenutí uvedu, že jde
o autorskou výstavu obrazů dvou umělec-

kých osobností. Na jedné straně akademický malíř ruské umělecké scény, pan
Andrej Vystropov, na straně druhé osoba
nám známá, pan Jan Rybecký, brilantní
mistr techniky pastelu. Výstava tedy byla
nainstalována s datem konání 15. 12. 2020
- 26. 2. 2021. Doufejme tedy společně, že
Protiepidemický systém ČR - stupně po-

hotovosti dle aktuální epidemiologické situace (PES) nám umožní setrvat na pozici
stupně 3, aby návštěvníci muzea mohli
tuto výstavu zhlédnout.

Vážení spoluobčané,
možná, že jste získali informaci o tom,
že v našem městě vznikla další publikace
s tématikou dokumentující sto let života
ve městě. Máte pravdu, jedná se o publikaci Stříbrských sto let 1918 - 2018 ve fotografii z pera pana Františka Samce. Tato
nesmírně faktograficky cenná publikace
zahrnuje nejen proměny města vlastního,
ale i jeho život v dlouhém stoletém intervalu. Publikaci vydala před ukončením

své činnosti Nadace Jakoubka ze Stříbra jako svůj poslední počin, za podpory
vedení města i soukromých donátorů.
V současné době nadace čeká až epidemiologická situace umožní uspořádat křest
knihy, která si to společně s autorem zaslouží. Pro upřesnění uvádím, že distribuce výše uvedené publikace nemá nic
společného s městským muzeem a jeho
informačním centrem. Městské muzeum
jen umožnilo nadaci uložení knih v pro-

storách muzea. Distribuce publikace je
výlučně v kompetenci Nadace Jakoubka ze
Stříbra a bude dle informace realizována
až po křtu knihy.

Zbyněk Navrátil, ředitel muzea

Zbyněk Navrátil, ředitel muzea
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Knihovnice doporučují
Dobrodruhům - Tereza Ramba
Neplánujte cesty… prožijte je!
Cestování si nikdy nenaplánujete na sto procent – vždy vás něco překvapí. Ví to i oblíbená herečka a cestovatelka Tereza Ramba (Voříšková). Za dva roky navštívila dvacet zemí a rozepsala se o jejich známých
i nečekaných podobách. Ať už máte sami neklidného cestovatelského ducha, nebo radši jenom jezdíte
prstem po mapě, Tereziny zážitky v kombinaci s autentickými fotografiemi a ilustracemi jsou natolik
inspirující, že vás začnou svrbět pohorky.

Můj život mezi slzami a smíchem
Jiřina Bohdalová & Jiří Janoušek
Knižní událost podzimu - Jiřina Bohdalová v téměř devadesáti letech vypráví o svém životě. Poprvé knižně, s fotografiemi z osobního archivu. Jak Jiřina Bohdalová bilancuje svůj život? Čeho si považuje ve své
herecké dráze, kterou začala před 81 lety jako osmiletá? Co cítí, když se ohlédne za svým soukromým
životem, který se snažila tak přísně střežit? Jak prožívala žalářování otce za vlastizradu a v jakých podmínkách vychovávala dceru Simonu? Proč nad ní držel ochrannou ruku Jan Werich? Kolikrát jí do života
vstoupila StB – od zatčení přes návrhy na donášení až k soudnímu rozhodnuté provést výmaz jejího
jména ze seznamů spolupracovníků? Proč jí prezident Novotný děkoval za to, že si ho nevzala, zatímco
prezidentova manželka jí chtěla vystrojit svatbu s Radkem Brzobohatým? Jiří Janoušek ke spolupráci s
Jiřinou Bohdalovou říká: „Pokusili jsme se spolu vylíčit tu klikatou životní pouť a přiblížit ji fotografiemi
i dokumenty z rodinného archivu. Doufal jsem, že v jejím věku nechce nic předstírat a nepotřebuje si nic
namlouvat. Že se nebojí přiznat, co jak bylo, a že se nebude ohlížet na to, co tomu kdo řekne. Nezklamal
jsem se.“

Dost dobrá matka - Bev Thomas
Ruth Hartlandová je zkušená psychoterapeutka, ale její profesní praxe ji neuchrání před osobním utrpením. Je totiž matkou dospělých dvojčat a jedno z nich – složitý a křehký Tom, který „nikdy nikam nezapadal“ - před časem náhle zmizel.
RUTH SE NEVZDÁVÁ NADĚJE, ŽE SYNA NAJDE, ČEKÁ VŠAK NA JEHO NÁVRAT TAK ÚPĚNLIVĚ,
ŽE ŽIJE POUZE NAPŮL.
V tragickém rozpoložení začíná pracovat s labilním a traumatizovaným pacientem. Je tady ale háček: Dan
Griffin se nesmírně podobá jejímu pohřešovanému Tomovi. Ruth nasazuje všechny síly, aby novému pacientovi pomohla, jenže osobní těžkosti a výčitky svědomí zeslabily její profesionální úsudek.
I PROTO SE SITUACE VYMKNE KONTROLE – A NÁSLEDUJÍCÍ DĚSIVÉ UDÁLOSTI PŘEKONAJÍ
I TY NEJTRAGIČTĚJŠÍ PŘEDSTAVY…
Dost dobrá matka nás zavede do utajeného světa mezi psychoterapeutem a jeho pacientem, v jehož centru
tiká časovaná bomba. Držíme v rukou dramatický příběh o nekončícím závazku matky a o tom, že…

Hotýlek na Islandu - Julie Caplin
Lucy nic nechybí, má dobrou práci v hotelu a přítele. Jenže stačí jedna jediná nehoda a vše se změní – dostane padáka a kopačky. Její život je náhle v troskách, nedaří se jí najít novou práci, úspory docházejí a už
brzy nezbude nic jiného, než se přestěhovat zpátky k rodičům, a to za žádnou cenu nechce. Takže když jí
personální agentura nabídne místo manažerky hotýlku Polární záře na Islandu, okamžitě přijme i přesto,
že nesnáší zimu. Po příjezdu se nemůže zbavit dojmu, že udělala chybu. Jako šéfová se navíc uvede naprostým trapasem, takže pochybuje, jestli ji podřízení přijmou. Jenže pak jako by jí osud dal znamení, že má
zůstat. V noci se na nebi roztančí polární záře a Lucy se při sledování této fascinující podívané rozhodne
vytěžit z téhle životní příležitosti co nejvíc. Využije všech svých znalostí a zkušeností a postará se, aby se
z Polární záře stal nejúžasnější romantický hotel na celém Islandu! Hotel má špatné hodnocení a je poloprázdný, takže ji čeká pořádně tvrdá práce. Lucy dělá, co může, ale má pocit, že se jí někdo snaží škodit.
Jsou k ní všichni kolegové upřímní? Může jim důvěřovat? Navíc ji začíná zneklidňovat barman Alex…
Mezi ním a Lucy to sice jiskří, ale záhy se ukáže, že Alex skrývá nějaké tajemství…
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Vzpomínka na paní Bauerovou
Paní Jarmila Bauerová, narozená 12.
11. 1927, významná občanka našeho města, pracovala celý svůj život jako učitelka.
V roce 2017 dovršila 90 let a zúčastnila
se oslavy ve sborovně v Základní škole
v Mánesově ulici, odkud odešla do důchodu. Protože měla za manžela důstojníka,
často se stěhovali. Učila v Mladé Boleslavi,
Plzni, Brně a nakonec ve Stříbře. Manžel
Jan Bauer se po roce 1990 velmi angažoval
v životě města.
Paní Bauerová psala kroniku našeho
města od roku 1984 do roku 1996. Myslím,
že jejím významným pomocníkem byl její
manžel. V kronice té doby jsou vloženy
listy psané strojem, kdy pan Bauer vzpomíná na své začátky ve Stříbře. Zde popisuje, jak se rodina přátelila s ThDr. Karlem Forstem, podplukovníkem duchovní
služby Československé armády. Zásluhou
pana Forsta se rodina Bauerových sešla
s pražským biskupem Františkem Tomáškem, který naše město navštívil dne
27. května 1969. Neoficiální setkání se
konalo za spoluúčasti manželů Bauerových, protože bydleli s panem Forstem
ve stejném domě v Benešově ulici č. 147.
Pan apoštolský nuncius Tomášek napsal
dne 22. listopadu 1990 dopis paní Jarmile
Bauerové, v něm vzpomíná na návštěvu
ve Stříbře.
Paní Bauerová určitě zanechala u řady
dětí vzpomínku, naučila je číst a psát. Další velká vzpomínka je na její kronikaření.
Zanechala ještě další stopy v osobě své
dcery MUDr. Blažkové, jejího muže Jiřího
Blažka a vnuka také zubního lékaře .
Umřela ve věku 93 let a za svůj život
vykonala mnoho pozoruhodného. My, co
jsme ji znali, na ni budeme vzpomínat.
Jindřiška Netrvalová,
taky bývalá kronikářka

přijme na své poradenské místo ve Stříbře
Raiffeisen stavební
spořitelna
FINANČNÍHO
SPECIALISTU
přijme na své poradenské místo ve

Podmínkou je středoškolské vzdělání a skvělé komuniStříbřeNabízíme
finančního
specialistu.
kační schopnosti.
zajímavé
výdělky a pracovní dobu, kterou si budete sami plánovat.

Podmínkou je středoškolské

Volejte na 603 843 904
vzdělání
skvělé komunikační
Ing.aJaroslav
Wisura
placená inzerce

schopnosti. Nabízíme zajímavé

výdělky a pracovní dobu, kterou si
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Realitní kancelář RVA
Pobočka Stříbro, Dostojevského 189
Telefon: 724 249 276

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

2

RD se stodolou a zahradou, Pytlov
2.000.000,- Kč (Rezervováno)

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

ŘRD s garáží, Bor u Tachova
3.250.000,- Kč

Vážení čtenáři,
děkujeme vám za přízeň, kterou jste nám projevili v uplynulém roce a těšíme se na setkání a
spolupráci v roce 2021. Udělejme všechno pro to, aby to byl rok plný milých setkání osobních i
pracovních, příjemných chvil, radostných zážitků. Přejeme vám všem, abyste ho prožili ve zdraví a
splnili jste si svá předsevzetí a sny. Šťastný a veselý rok 2021!
František a Hana Kubincovi

WWW.REALITYKUBINCOVA.CZ
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HARVILLA – REALITY s.r.o.
Váš dlouholetý partner na trhu s nemovitostmi
SÍDLO:
POBOČKY:

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

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

RD Plzeň - Božkov

RD (chalupa) Holostřevy

Rodinný dům Prostiboř

Rodinný dům Vranov u Stř.

Cihlový byt 3+KK Vejprnice

Byt 2+KK Plzeň, Božkovská

Byt 3+1+L Poběžovice (DO)

Byt 3+1 Tachov, Bělojarská

Byt 2+1 Plzeň, Blatenská

Byty 2+1 Stříbro, Plzeňská

St. pozemek Stříbro, Plzeňs.

Cena: 8.290.000,- Kč Cena: 2.990.000,- Kč Cena: 1.590.000,- Kč Cena: 1.990.000,- Kč

Cena: 3.790.000,- Kč Cena: 2.990.000,- Kč Cena: 1.890.000,- Kč Cena: 1.950.000,- Kč

Býv. prodejna Velké Dvorce

Cena: 525.000,- Kč

Cena: 2.390.000,- Kč Cena: 1.190.000,- Kč

Cena: 390,- Kč/m2

St. parcely Bělá nad Radbuz.

Cena na webu RK

St. parcely Kamenný Újezd

Cena na webu RK

Kompletní nabídku nemovitostí najdete na www.harvilla.cz
placená inzerce

23

Stříbrský zpravodaj 1/2021

SOUHRN AKCÍ NA LEDEN 2021
NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH VÁS BUDEME INFORMOVAT O KONÁNÍ PŘÍPADNÝCH AKCÍ.

www.mustribro.cz
www.mks-stribro.cz
www.knihovna-stribro.cz

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. 1. 2021
Příspěvky zasílejte na zpravodaj.stribro@seznam.cz
Omlouváme se těm, jejichž příspěvky se už do zpravodaje nevešly, není možné všechny zařadit.

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