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Zdarma

Dožínky ve Stříbře 2019
Byli jste v úterý 3. října dopoledne
na náměstí? Pokud ano, tak jste mohli potkat děvčata a chlapce v krásných krojích,
ochutnat guláš, zabijačku, domácí koláče,
pečená jablka v těstíčku i naše vyhlášené

langoše. Ke koupi byla jablka, zelí, papriky
a brambory. Po všem se jen zaprášilo. Kulturní program po průvodu žáků a pracovníků školy zajistil dětský dudácký soubor
z Tachova. A pokud jste letošní dožínky

propásli a je vám to líto, můžet se těšit
na přístí rok, střední odborná škola je
uspořádá zase.
Ať žijí Dožínky 2020
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Ohlédnutí
Dožínky

Amatovka v KD

Slam poetry v muzeu
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MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE
Z jednání zastupitelstva 11. 9. 2019
Přítomno bylo 12, později 13 zastupitelů.
Na úvod jednání představil starosta nové
propagační video o městě Stříbře, které
natočila televize ZAK. Poté starosta spolu
s tajemníkem udělili osmi občanům města
plakety města Stříbra II. a III. stupně za reprezentaci a propagaci města.
Následně proběhla dlouhá debata
ke kontrole plnění úkolů.
Při projednávání jednotlivých bodů
schváleného programu zastupitelé schválili:
- Záměr prodeje pozemků pro společnost
Lidl
- Poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje
bydlení na území města Stříbra
- Záměr prodeje pozemků v lokalitě
„za stadionem“ včetně podmínek prodeje
pozemků a ceny 968,- Kč/m2 s DPH
- Zadání Změny č. 5 Územního plánu Stříbro
- Zahájení stavebních prací na akci „Vybudování cyklostezky Stříbro - Těchlovice,
II. etapa“ před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace z IROP

Zastupitelé neschválili:
- Odkoupení budov PZH /bývalého vojenského prasečáku/ od Státního pozemkového úřadu
Zastupitelé vzali na vědomí:
- Zápisy z výborů zastupitelstva
- Vyhodnocení výsledků projednání zadání Změny č. 5 Územního plánu Stříbro
(záměr zkušebního automobilového polygonu)
V závěrečné diskusi s občany zazněl
dotaz na další záměry města s městským
parkem. Za vedení města odpovídal místostarosta Martin Záhoř, že předpokládá pokračování stavebních prací v parku
v příštím roce. Další dotaz směřoval k areálu
bývalých kasáren a případnému vybudování provozovny nového obchodního řetězce.
Místostarosta Záhoř vysvětlil, že město má
zájem vytvořit zde další nákupní centrum
a snaží se na společnost CTP v tomto ohledu tlačit.
Občany zajímal také další osud budovy bývalé Mateřské školy v Pastýřské ulici.
Starosta Václav Votava informoval o tom,

že město na jeden školní rok pronajalo budovu SOŠ Stříbro pro účely výuky. Dále budou probíhat jednání s Plzeňským krajem
o prodeji této budovy (například pro vybudování domova mládeže pro SOŠ Stříbro).
V diskusi padaly také připomínky k dopravní situaci ve městě, mimo jiné k špatnému umístění zrcadla v Plzeňské ulici nebo
parkování v centru města.
Zastupitel Karel Lukeš informoval
o výsledku vyšetřování kauzy ubytovny TJ
Baník Stříbro. Podle jeho slov Police ČR
i napodruhé případ odložila s tím, že nebylo
nic spácháno.
Na závěr se občané zajímali o záměry
města s budovou bývalého internátu SOŠ
Stříbro v Revoluční ulici, konkrétně s možností vybudování domu s pečovatelskou
službou nebo domova pro seniory. Starosta
odpověděl, že město má zájem zde vybudovat zařízení sloužící seniorům, ale vzhledem k velké investici jej lze realizovat jen
s pomocí státní dotace. A o tu bude město
usilovat.
Marcela Nováková a David Blažek

Nová kniha o Stříbře
Zcela zaplněný podkrovní sál stříbrského muzea přihlížel 6. září slavnostnímu křtu nové publikace o městě Stříbře.
Knihu s názvem Stříbro - Historie a současnost ve fotografiích připravil ředitel
místního muzea Zbyněk Navrátil. Jak už
název napovídá, najdete v ní spoustu zajímavých fotografií míst, pamětihodností,
akcí a spolkového života ve Stříbře. Podle
slov starosty města Václava Votavy, taková publikace ve Stříbře chyběla. Určena je
jak pro návštěvníky města, tak pro jeho
obyvatele. Někteří ze stříbrských obyva-

tel se dost možná na fotografiích v knize
i najdou.
V rámci večera, kterým provázel známý moderátor Petr Jančařík a hudebně
přispěl písničkář Miroslav Paleček, bylo
také uvedeno propagační video o Stříbře. Vzniklo v dílně televize ZAK a lidé se
na ně mohou podívat například na stránkách www.mustribro.cz. Knihu je možné zakoupit v infocentru v muzeu nebo
v místní knihovně.
David Blažek
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MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE
Blíží se nový rok a s ním přichází i
několik změn v zákonech. Na jednu takovou změnu se dnes společně podíváme, a sice na zákon č. 302/2017 Sb.
o povinném čipování psů, který se zavádí od 1. 1. 2020. Ten určuje, že každý pes
na území České republiky musí být označený mikročipem, jinak bude jeho očkování proti vzteklině bráno jako neplatné.
A to i přesto, že psa naočkujete v roce
2020 a bude to uvedeno v očkovacím
průkaze. Bez čipu bude stále bráno, jako
kdyby pes očkování neměl, i když záznam
o očkování je platný a uvedený v očkovacím průkazu. Platí pouze jediná výjimka,
pro majitele, kteří nechali psa označit tetováním před 3. červencem roku 2011,
tetování je viditelné a identifikační číslo
je zaznamenané v očkovacím průkaze psa.
Kromě toho, že čipování psů bude povinné, nese s sebou i určité výhody. Největší vidí MP Stříbro v tom, že pokud se pes
zaběhne, je potom snadné nalézt majitele
a psa mu rychle vrátit. Dále by měly čipy
pomoci při odcizení psa snáze prokázat
jeho vlastnictví, a snadnější vycestování
se psem do zahraničí. Jako nevýhody čipování se mohou považovat, náklady spojené s čipováním a registrace čipu.
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Očipování psa provádí soukromí
veterinární lékaři, kteří mají oprávnění vykonávat veterinární činnost.
Čipování samotné není nijak složitý
zákrok a zdraví psa nijak nepoškodí. Veterinář dá čip na levou stranu krku jednorázovým aplikátorem, který je dodáván
ke každému čipu. Aplikátor je vlastně
pouze o trošku větší dutá jehla, kterou se
1 cm dlouhý a 1 mm široký čip vpraví pod
pokožku psa. Psa byste měli očipovat nejpozději do stáří 6 měsíců, kdy se provádí
první povinné očkování proti vzteklině.
Nejdříve se dají štěňata čipovat ve věku
4 týdnů. Cena čipů se pohybuje od 150
do 450 Kč a cena zákroku je na veterináři,
ale většinou se pohybuje mezi 300 až 500
Kč. Čip samotný nemá zdroj energie a jedná se jen o pasivní nosič informace, takže
nijak neohrožuje ani psa ani okolí. Zároveň čip v sobě nese pouze unikátní kód
a neobsahuje žádné informace o majiteli.
Životnost čipů je 25 let, což z očipování
dělá jednorázovou investici
Po provedení očipování ještě zbývá jeden krok, a sice registrace čipu.
Bez registrace je čip pouze ztrátou času
a peněz. V tuto chvíli bohužel v České republice neexistuje jeden centrální registr

čipovaných psů. Ten by měl vzniknout
do 3 let. Existuje ale několik alternativ:
Národní registr majitelů zvířat
– www.narodniregistr.cz
Mezinárodní centrální registr zvířat
- www.iftaregistr.cz
Centrální evidence zvířat a věcí
– www.identifikace.cz
a ještě několik dalších. Každý z registrů
má vlastní poplatek za registraci a lhůtu,
ve které se vaše data zapíší. Některé registry mají registraci zdarma, a to v případě,
že si vyberete určitého výrobce čipu.
Jak jsem již uvedl, čipovaný musí být
každý pes bez ohledu na věk, rasu a velikost, s jedinou výjimkou - viz výše.
V případě, že pes nebude očipovaný, hrozí majiteli pokuta až do výše 20 000 Kč,
v případě právnických a podnikajících osob se pokuta může vyšlphat až
na 300 000 Kč. Proto pejskaře prosíme,
aby nechali svého mazlíčka čipovat a provedli registraci alespoň v jedné databázi
zvířat, už jen proto, aby se pes v případě
útěku snáze našel.
Michal Záprt, strážník Městské policie
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Pozor na červeného kohouta
Slunné letní dny spolu s teplem už nás
pro letošní rok nadobro opustily a dorazil k nám chladnější podzim. Spolu s
ním ale přišla i topná sezóna. Ta s sebou
každoročně nese i požáry komínů. Jejich
příčin může být povícero, ale nejčastěji jde
o vznícení nevyčištěných sazí. Pojďme si
tedy společně připomenout pravidla, která
pomohou ochránit vaše zdraví a majetek.
Od roku 2016 se na komíny vztahuje
zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně
s prováděcí vyhláškou č. 34/2016 Sb. o čištění, kontrole a revizi spalinových cest.
My si zopakujme jen ty základní údaje. Každý uživatel komínu je povinen pro
svůj komín zajistit čištění. Minimální četnost čištění závisí na době provozu spotřebiče a druhu paliva. Pro celoroční provoz
spotřebiče do výkonu 50 kW je to pro tuhá
paliva 3x ročně, pro kapalná paliva 2x
ročně a pro plynná pak 1x ročně. Jednou
ročně je zde také povinnost mít provedenou kontrolu spalinové cesty oprávněnou odbornou osobou - tedy kominíkem.
Nejbližšího kominíka najdete například
na internetové adrese https://www.skcr.cz/.
Čištění komína si může uživatel provést
i sám, ale roční kontrolu musí provádět

vždy odborník.
Každá spalinová cesta (komín) musí
mít také platnou revizi. Revize se dělá
v následujících případech:
• před uvedením nové spalinové cesty
do provozu nebo po každé stavební úpravě komínu,
• při změně druhu paliva připojeného
spotřebiče paliv,
• před připojením spotřebiče paliv do nepoužívané spalinové cesty,
• před výměnou spotřebiče paliv s výjimkou výměny spotřebiče stejného druhu,
typu, provedení a výkonu za podmínky,
že způsobilost spalinové cesty je potvrzena zprávou o provedení čištění a kontroly
spalinové cesty,
• po komínovém požáru, nebo
• při vzniku trhlin u používané spalinové
cesty, jakož i při důvodném podezření
na výskyt trhlin u používané spalinové
cesty.
Pokud se i přes veškerou vaši snahu
a splnění výše zmíněných pravidel stane,
že váš komín vzplane, postupujte následovně:
• zachovejte klid
• okamžitě přestaňte topit a uzavřete

přívod vzduchu do kotle,
• zavolejte hasiče na lince 150 nebo 112,
• co nejrychleji odstraňte všechen hořlavý
materiál z blízkosti hořícího komínu,
• pokud je to možné a bezpečné, pak můžete srážet plameny vhazováním suchého
písku vymetacími dvířky či přímo ze střechy do komína,
• v žádném případě se nesnažte hasit hořící komín vodou! Z 1 litru vody se stane
až 1700 litrů páry a kvůli tomu by mohlo
dojít k jeho popraskání nebo dokonce výbuchu.
Buďte, prosím, obezřetní a věnujte
svým komínům patřičnou péči. Vrátí se
vám to na vašem zdraví a majetku.

byla přesně 7. listopadu 1925 pod názvem
Kino invalidů. První úvahy o samostatné
budově kina se objevily již v letech před
1. světovou válkou. Místem plánované
výstavby měla být tzv. Adlergarten (dnes
velkoparkoviště v Mánesově ulici). Údajně
dokonce byly zahájeny i první zemní práce. Světová válka však nastolila jiné priority a projekt výstavby kina ve městě Stříbře
byl odložen. Za téměř sto let své existence prošlo kino několika rekonstrukcemi.
Ta poslední proběhla v letech 1983-1987.
Budova kina se stala neodmyslitelnou

součástí města. Na přiložených fotografiích ho můžete vidět například jako kulisu prvomájových průvodů z konce 50. let
minulého století.
Jak se proměňovala samotná budova,
doznávalo změn i její nejbližší okolí. Až
do konce 50. let stávaly v její těsné blízkosti, v místě dnešního parku U Poledníku,
velké stodoly.
Dobu minulou nám opět připomněl
během probíhajících stavebních prací nález historických dokumentů, lahví
a podepsaného prkna na krovu. Na něm je

Roman Jarabica
velitel JSDH Stříbro

Oprava kina Slavia
V posledních měsících prochází budova stříbrského kina rozsáhlou rekonstrukcí vnějšího pláště. To obnáší především
zateplení a izolaci stěn, zateplení stropu
sálu, novou střechu a výměnu oken a dveří. Novou tvář dostane také čelní strana
budovy. Interiéru kina se rekonstrukce
prozatím nedotkne, byť se budeme snažit
dosáhnout na dotace na pořízení nových
sedaček do sálu.
Je to už několikátá proměna budovy, která vznikla už v roce 1925 na místě
zasypaného Husího rybníčku. Otevřena
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konkrétně napsáno: Ernst Hora aus Sittna
12, 28. 8. 1931. I my jsme samozřejmě zanechali schránku, která bude připomínat
naši dobu.
Byť se probíhající rekonstrukce dotkne

interiéru budovy jen minimálně, budeme
se do budoucna snažit například žádat
o dotace na pořízení nových sedaček nebo
opravit toalety ve vestibulu. V každém případě jsme rádi, že ve Stříbře kino funguje

a po čase bude mít opět důstojnou kulturní tvář. Věřím, že si do něj najdete cestu.
David Blažek
ředitel MKS ve Stříbře

Rozhovor s malířem a ilustrátorem Janem Rybeckým
„Abstraktní umění uznávám, ale nemám na ně“
Pane Rybecký, uvedl jsem vás jako malíře a ilustrátora. Na čem právě pracujete?
Na začátku října jsme křtili knihu Míly
Antropiuse, kterou jsem ilustroval. Je to
o takových vzpomínkách z dětství. Jinak
mám teď rozdělané dva obrazy, které maluji pastelem. Jeden je z Gutštejna a druhý
je příroda u Malovic. My máme v Malovicích chalupu a hodně mých obrazů vzniklo tam.

Mění se nějak vaše díla podle ročních
období?
Já maluju hodně v plenéru, protože
potřebuji slyšet tu přírodu, prožít to. Tak
na těch ročních obdobích samozřejmě záleží.
Jak se vaše obrazy proměňovaly a vyvíjely v čase?
Já jsem vlastně začal malovat až potom, co jsme tu ve Stříbře postavili barák.
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Vždycky jsem k malování vztah měl, ale
v tuhle chvíli jsem začal chodit k řediteli Lidové školy umění v Tachově Františku Troblovi, abych se naučil malovat.
To byl skvělý člověk a výborný malíř.
K němu jsem chodil 4 roky. Tam jsem
dostal základy. Potom jsem začal chodit
k Františku Hodonskému, což byl profesor na akademii. S ním jsem pak maloval
20 let. Ale k tomu vývoji. Já jsem vždycky
maloval hlavně přírodu. A ze stylů jsem
prošel vlastně všechno. Od kresby přes
akvarel, olej až k pastelu. Ale kresba je samozřejmě základ všeho.
Dost často používáte pro svou práci už
zmiňované olejové barvy a pastel. Proč?
Olej je takový vrchol. Ale hodně používám v poslední době pastel. Já jsem takový
impresionista. Když maluji venku, tak to
musím namalovat najednou. Vystihnout
tu náladu, okamžik a na to jsou ty pastely
skvělé.
Kde získáváte inspiraci?
Mě nejvíc inspiruje příroda. Jedině příroda.
Jak už jste sám řekl, nejraději malujete
přírodu. Jak se díváte na moderní, abstraktní umění?
Já se na abstraktní umění dívám rozhodně pozitivně. Můj syn Pavel se mu
věnuje a myslím, že to dělá velmi dobře.
U abstraktního umění je základ to, že to
nesmíte posuzovat podle toho, jestli v tom
obrazu něco vidíte, nebo nemůžete najít. Tam je to něco víc. Tyhle obrazy jsou
symbiózou barev, musíte z nich mít nějaký pocit. To je pocitová záležitost. Buď vás

osloví, nebo ne.
Neměl jste někdy chuť si namalovat taky
nějakou abstrakci?
Ne, já ne. Já na to prostě nemám, to přiznám. Jednou jsem byl na výstavě v Plzni,
kde vystavoval ruský malíř Bělov. Dělal
úžasné věci. Pak chtěl být moderní a začal
malovat abstrakci. Ty obrazy byly plytký,
ošklivý, prostě nepovedený.
Máte za sebou už velké množství výstav a úspěchů. Co považujete v umění
za svůj největší úspěch?
Jednou za tři roky se v Muzeu Českého
lesa v Tachově pořádá trienále, cena France Rumplera, kde pravidelně dostávám
ocenění. To mě velmi těší. Hodně si taky
vážím svých zahraničních výstav, hlavně
té ve Vídni a ve Francii.
Jste zakládajícím členem Klubu výtvarníků Borska. Co přesně má toto sdružení za cíl?
Hlavním cílem je setkávání umělců
a pořádání společných výstav. V poslední
době to však dostává takový ráz, který mi
až tak nesedí. Já osobně nemám rád direktivní řízení, které tam teď trochu je. Takže
uvažuji, jak dál a jestli v tom klubu dále
zůstávat.
Nebyl někdy plán vytvořit nějaké obdobné „stříbrské“ sdružení umělců?
Tady ve Stříbře je umělců hodně, ale
myslím, že by to v tuto chvíli vypadalo, že
si tu vytváříme něco jako opozici. Možná
by to bylo chápané jako určitá zrada. Teď
na to vhodný čas není.
Děkuji vám za rozhovor
David Blažek
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STŘÍPKY HISTORIE
Stříbrských 100 let (část 21.)

14. 6. 2003 - Uměle snížené hladiny
vody v prostoru mezi starým a novým
mostem bylo využito k vyčištění a prohloubení koryta Mže v tomto úseku (viz
obr. 1)
8. 5. 2004 - V rámci oslav konce
2. světové války navštívil Stříbro velvyslanec USA v České republice pan William
Cabanis. Po jeho vystoupení následoval
koncert hudby 49. obrněné divize Texaské
národní gardy (viz obr. 2)
24. 8. 2005 - budova čp. 166 v Mánesově ulici v době výstavby (viz obr. 3)
14. 4. 2005 - čp. 13 na Masarykově
náměstí prošlo generální rekonstrukcí.
Od dubna roku 2006 zde nabízí své služby
čtyřhvězdičkový hotel Alexander. V průběhu prací byla přímo v objektu odhalena
a pietně zachována původní studna, která
se stala jednou z historických atrakcí města. (viz obr. 4)
2005 - v prostoru u Červené lávky byl
10. 9. 2005 slavnostně otevřen hornický
skanzen. Je výsledkem nadšení a nezměrné pracovitosti členů Hornicko-historického spolku, který oficiálně vznikl 5. dubna 2002 (viz obr. 5 z 1. 6. 2010)
11. 6. 2005 - na stříbrském náměstí
proběhlo poslední vyřazení absolventů
33. výcvikového střediska ve Stříbře a
zároveň symbolické rozloučení armády
s městem. Oficiálně pak byla činnost místního útvaru ukončena k poslednímu dni
roku 2005, čímž Stříbro po 99 letech přestalo být posádkovým městem (viz obr. 6)
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obr. 5
29. 9. 2005 - byla na starém mostě
osazena kopie původní sochy sv. Jana
Nepomuckého (viz obr. 7). Dílo je prací
ak. malíře Jaroslava Šindeláře. Na realizaci
tohoto projektu se podílela místní Nadace
Jakoubka ze Stříbra. Pro zajímavost snad
dodejme další informace.
Celé sousoší je s mírným otazníkem
připisováno plzeňskému sochaři Lazaru
Widmannovi.
Dnes již nezřetelný latinský nápis
vzadu na soklu měl, dle literatury, zníti
v češtině takto: „K větší cti a slávě Boží
a sv. Jana Nepomuckého, ochránce svého, věnoval a nechal zaplatit Jan František
Curtius, doktor medicíny a měšťan stříbrský roku 1721.”
Na kartuších, nesených anděly měl pak
být text: „Nebo andělům svým přikázal
o tobě, aby tě ostříhali na všech cestách
tvých.” (viz Kamper - Wirth str. 256 - 257)
Andělé, tvořící zmíněné sousoší, se
bohužel nedochovali (nebo alespoň jejich
osud není znám). Na základě starých fo-
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tografií je ale již zpracována studie s návrhem podoby jejich replik.
V letech 2005 - 2011 byla v několika
etapách provedena rekonstrukce (viz obr. 8
z 3. 10. 2011) inundační části starého
mostu (dlažba, odvodnění, izolace, balustráda - do balustrády bylo zabudováno

víceméně orientační osvětlení).
Poznámka: Pokud je uvedeno přesné datování, vztahuje se k době pořízení daného
snímku.
František Samec, listopad 2019
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SPOLKOVÝ ŽIVOT
Hornický den ve Zbůchu
V sobotu 28. září jsme se zúčastnili na
pozvání hornických kamarádů ze Zbůchu
hornického dne. Zahájení průvodu bylo
odstartováno příjezdem historického
parního vlaku na místní nádraží. Původ
prošel městečko až do areálu bývalého
ZUD. Nejdříve došlo k odhalení pomníku, jako vzpomínka na bývalé hornické
kamarády. Poté se účastníci přesunuli
do areálu ZUD, kde byl připraven program. Členové hornického spolku
ze Zbůchu od loňského roku vybudovali
malé místní hornické muzeum. Před více
než 100 lety ve Zbůchu bydlelo pár rodin.
Zahájením těžby černého uhlí se vesnička
změnila na městečko. V místních dolech
pracovalo v době největší slávy přes 3 000
horníků. Největší hloubka místních dolů
je cca 900 m. Dnes již bývalou slávu připomíná bývalý odval, který je jen torzem.
Samozřejmě nechybělo stužkování praporů, poděkování starým horníkům, kteří
se podíleli na výstavbě muzea a do příštího roku doufáme, že zvládnou výstavbu

krátké štoly. Akce se zúčastnili hornické
spolky ze Zbůchu, Tlučné, Sokolova, Plané a Stříbra. Za SHHS ČR se dostavil V.
Klabouch. Asi již tradičně se po počátečním sluníčku spustil déšť, ale po čase ustal
a akce mohla dále pokračovat. Znáte to

všichni, počasí je ukazatelem zdaru celé
akce. Zdař Bůh
Karel Neuberger
Hornický spolek Stříbro

někdejší horníci vzpomínají na své mládí,
další kapitola hovoří o hornických čepicích jako o jednom z doplňků hornické
uniformy. Tentokrát tvoří hlavní kapitolu
důlní mapy stříbrského revíru, jedná se
o výtah jen 74 kusů těch nejzajímavějších.
Celkem má autor důlních map cca 280 ks.
Z archivních dokumentů vyplývá, že by
jich mělo být okolo 1 200 kusů, zbývající
rozdíl se dosud nepodařilo objevit. Nová
publikace má 380 stran čtení a obrázků,
je dosud nejmohutnější knihou. Autor
ji věnuje svému otci Karlovi, který ho

v mládí k hornictví přivedl. Křtu publikace se zúčastnili jen pozvaní hosté z celé
ČR (Sokolov, Chodov, Nové Sedlo, Jáchymov, Příbram, Zbůch, Tlučná, Planá,
Chomutov, Most a nesmíme zapomenout
na představitele státní báňské správy
z Prahy a Plzně). K poslechu nám při zahájení akce zazpíval soubor ZŠ Mánesova pod vedením paní učitelky Červené,
za hudebního doprovodu A. Neubergerové. O křest mé knihy byly požádány
tři dámy (manželka autora Alena, Soňa
Šustrová a Lenka Marešová). Posledně

V muzeu se křtilo
V pátečním odpoledni 4. října uspořádal hornický spolek Stříbro v městském
muzeu křest další publikace, a to již 12.
v pořadí z pera člena spolku Karla Neubergera. Kniha opět pojednává o městě
Stříbře a rudním revíru v okolí města. Data dějin jsou neustále doplňována novými údaji. Kniha se opět člení
na několik kapitol. Jedna z nich doplňuje
nové informace o hornických uniformách,
další bohatou historii a sbírku stříbrských
minerálů, další z kapitol opět dává možnost nahlédnout do nedaleké historie, kdy
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jmenovaná je grafičkou, tzn. tou osobou,
která knize dávala finální pohled. Již před
mnoha lety zavedl hornický spolek tradici, že při křtu obdrží účastník jeden výtisk
knihy zdarma, což se stalo. Při zahájení
jsme nezapomněli ani na několik kamarádů, kteří obdrželi naše hornická vyznamenání - Bivoj Merc, Bohumil Machek,
Soňa Šustrová, František Šimůnek, spolek
Řimbaba Bohutín. Zasloužilí horníci převzali také pamětní listy od firmy Diamo
s. p. o. z. SUL z Příbrami, a to přímo
z rukou jejího ředitele Z. Skály. Pak se již
jen podepisovalo. Poté nám k poslechu
při drobném občerstvení hrála hudební
skupina. Myslím, že dobrá parta hornic-

kých kamarádů měla možnost po delší
době se neformálně sejít.
Zdař Bůh
Karel Neuberger
Nová publikace Karla Neubergera
„Mieser Bergbau Revier” je určitě vhodným
vánočním dárkem pro ty, kteří se o tuto
problematiku zajímají, či zde bydlí.
Cena 400,-Kč
K sehnání v Městském muzeu ve Stříbře,
v Hornickém skanzenu ve Stříbře, u pana
Neubergera, nebo ji lze samozřejmě zaslat
poštou.

Spolek zdravotně handicapovaných Plzeňského kraje
Ne každému čtenáři Stříbrského zpravodaje je známo, že v našem městě pracuje
již od listopadu 2016 organizace, která je
součástí Spolku zdravotně handicapovaných Plzeňského kraje se sídlem ve Staňkově, jehož smyslem je sdružovat zdravotně handicapované (TP, ZTP, ZTP/P)
a chronicky nemocné osoby, a vzájemně si
pomáhat, a tak bychom Vás s ní rádi seznámili. Spolek sdružuje několik místních
organizací z Plzně, Staňkova, Rokycan,
Zbiroha, Lužánek, Břas a dalších. Patří
k nim i Stříbro. Tuto organizaci úspěšně
vede paní Jana Křelovcová, proto jsme ji
požádali o krátké seznámení s její činností.

těší velké oblibě. Členové rádi absolvují
také společné vycházky, vybrat si mohou
i z akcí pořádaných městem Stříbrem,
nebo Městským kulturním střediskem,
ať už jsou to oblíbená taneční odpoledne
v kulturním domě, promítání filmů pro
seniory, nebo nejrůznější výstavy. Udržují
krok i s využíváním moderních technologií a zúčastňují se kurzů zaměřených na
práci s počítačem (Informovaný senior),
nebo si na kurzech ručních prací zdokonalují jemnou motoriku. Mezi vyhledávaná setkání patří vánoční posezení,
na kterém se společně scházejí u dobrého
pohoštění a vzájemně zhodnotí uplynulý
rok.

ANI HANDICAPOVANÍ NESTOJÍ
STRANOU

Naší poslední akcí byl zářijový výlet
na Šumavu, jehož se - i přes nepřízeň počasí - zúčastnilo 47 osob. První zastávkou
byla Sušice, brána Šumavy, kde jsme si
prohlédli krásně upravené náměstí, které
opravdu lahodí oku. Odtud jsme zamířili
do Jezerní slatě, která se nachází v Národním parku Šumava a od roku 1933 patří
k přírodním památkám. Má rozlohu necelých 104 ha, je bohatá na srážky a patří
k nejchladnějším místům naší republiky.
Na začátku stezky se nachází vyhlídková
plošina, která poskytuje neopakovatelný
pohled do okolí. Asi 300 m dlouhá naučná stezka vede po povalovém chodníčku,
z něhož je možné pozorovat typické porosty - kleče, břízy zakrslé, ostřice, rašeliník, borovici blatku, mechy či brusinky,
a je zakončena vyhlídkovou terasou.
Každá rostlina je označena informační
tabulkou. Dozvěděli jsme se také, že zde

Naše organizace čítá v současné době
79 členů, pro které ve spolupráci se Spolkem zdravotně handicapovaných Plzeňského kraje (SZHPK) zajišťujeme bohatý
program, aby se mohli bez problémů začlenit mezi ostatní spoluobčany a necítili se kvůli svému handicapu vyloučeni
ze společnosti. Naším cílem je organizovat pro ně nejrůznější akce, jakými jsou
třeba rekondiční pobyty (na Šumavě
a v Krkonoších), nebo pobyty pro seniory
(v Karlových Varech a ve Františkových
Lázních). Velký zájem je však mezi členy
i o zahraniční pobyty, společně jsme navštívili např. Itálii, Chorvatsko, nebo lázně Velký Meder na Slovensku. Pravidelně
dvakrát ročně, zpravidla v květnu a září,
pořádáme jednodenní výlety, které se
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žije zmije obecná, ještěrka obecná, rejsek
horský, nebo tetřívek. Mezi Horskou Kvildou a Kvildou jsme měli v plánu navštívit
také Jelení oboru, ta však byla z důvodu
jelení říje uzavřena. Zavítali jsme tedy do
Chalupské slatě, kde jsme v informačním
středisku měli možnost zhlédnout neobyčejně poutavý film ve formátu 3D o flóře
Šumavy. Stezka k Chalupské slati měla
délku cca 600 m po povalovém chodníčku,
který nás dovedl k další vyhlídkové terase,
odkud se nám naskytl neobyčejný výhled
na největší rašelinné jezírko Šumavy (a zároveň i ČR) o ploše 1,3 ha s rašeliništěm
o výměře 137 ha. Tato slať má nepravidelný tvar a nachází se na ní řada plovoucích
ostrůvků. Procházeli jsme oblastí s kouzelnou přírodou a jejími typickými porosty, na jezírku nás okouzlily kachny divoké.
O všech zajímavostech jsme získali podrobné informace z mnoha panelů
umístěných podél trasy.
Nejznámějším střediskem Šumavy, které jsme také navštívili, byla Kvilda, nejvýše položená obec naší republiky (1065 m
n. m.), ale také výchozí bod pro pěší túry.
Zavítali jsme do informačního centra NP
Šumava, prohlédli si pozoruhodný kostelík, známou pekárnu, a poté jsme po celodenním putování doplnili kalorie v místní
restauraci u dobrého oběda. Příjemné posezení jsme završili osvěžujícím životabudičem - kávou.
Cestou na Srní jsme projeli Modravou,
kolem Antýglu. V Srní jsme obhlédli vyhlášený hotel Srní či pozoruhodný kos-
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telík, který byl jedním z hlavních objektů
fotografického zájmu těch, kteří si chtěli
odnést i vzpomínky trvalejší. Tuto obec
proslavil v posledních letech seriál Policie
Modrava, který se zde natáčel, a tak ani
našemu zájmu nemohly uniknout budo-

vy, které jsme mohli vidět na televizních
obrazovkách.
A pak už jsme se, příjemně unaveni
a obohaceni o spoustu nových zážitků,
vydali na cestu domů. Ráda bych alespoň touto skromnou formou poděkovala

panu řidiči za bravurně zvládnutou jízdu
a vstřícnost a všem účastníkům za dochvilnost a dodržování všech pokynů. Těším se na další společné akce.
Jana Křelovcová

Stříbrský Veterán club v AČR - a rok 2019
Začneme poděkováním všem, kteří
pomáhají při zajištění našich akcí. Městu
Stříbru za finanční pomoc, Sboru dobrovolných hasičů za poskytnutí zázemí, ostrostřelcům - strom za aparaturu
k ozvučení, MKS Stříbro za propagaci,
Stříbrskému střeleckému klubu za zajištění soutěže, motorkářům Stříbrná míle
za fotodokumentaci, všem našim sponzorům a v neposlední řadě našim ženám
za pomoc při pořádání těchto akcí.
Naší první akcí byla Májová jízda historických vozidel okolím Stříbra 11. 5. 2019.
Po velkých přípravách nám vše zkazilo
deštivé počasí. Přihlášených účastníků
přijela 1/3, ale přesto se v minimálním
množství obsadily všechny kategorie.
Po tomto datu vyrazil reprezentovat náš klub s názvem Stříbrský na jiné
akce pořádané v okolí. 8. 6. jsme zavítali
do obce Běšiny - Jízda Klatovskem, 26. 6.
do Mariánských Lázní, 13. 7. na Chebskou
veterán rallye, 10. 6. na Retro jízdu Plzeň,
17. 6. do Cerhovice na závod O zlatý píst.
A konečně zase na naši akci 14. 9.

Jízdu Pionýrů o pionýrský šátek - pro
moto do 50 ccm. Tato akce se dle ohlasu účastníků vydařila. S počasím jsme
byli spokojeni, „nevyšplouchlo” nás jako
v květnu.
Za celou tuto sezonu se nemáme za co
stydět, úspěchů jsme posbírali dost, hlavně v Klatovech a Chebu. Snad bude příští
rok také tak dobrý.

Články k jednotlivým akcím najdete
na našich stránkách:
www.stribrskyveteranclub.cz.
Souhrn výsledků za celý rok najdete
v přiložené tabulce
Josef Dlouhý

Naše účast na akcích v roce 2019 a výsledky členů/nečlenů clubu
startujících pod hlavičkou Veterán clubu

8. 6. Jízda Klatovskem
Kategorie ženy 		
		
Kategorie moto
Kategorie auto

1. místo Dominika Nová		
6. místo Marcela Brabcová
4. místo Dominika Nová		
4. místo Dlouhý-Kubinec		
6. místo Pulkevič-Kuvik		
5. místo Dominika Nová		

ČZ 175
Fiat 600
ČZ 175
Škoda Felicia
Škoda 105
ČZ 175

Absolutní vítěz
26. 6. Mariánské Lázně
Kategorie ženy		
1. místo Dominika Nová		
ČZ 175
13. 7. Cheb
Kategorie ženy		
1. místo Kubincová-Dlouhá-Lišková
Š1000MB
Kategorie auto		
1. místo Kubincová-Dlouhá-Lišková
Š1000MB
			
2. místo Dlouhý-Kubinec 		
Škoda Felicia
Absolutní vítěz		
Kubincová-Dlouhá-Lišková
Š1000MB
Divácká cena za nejhezčí automobil Škoda 1000MB - Dana Dlouhá
10. 6. Retro jízda Plzeň
Kategorie moto
3. místo Jan Křen 		
Jawa 350
Divácká cena za nejhezčí automobil Fiat 600 D - Vladimír Voráček
17. 6. Cerchovice - 50 ccm
		
10. místo Lukáš Nový		
Jawa 23
14. 9. Stříbro – 50 ccm jízda o pionýrský šátek
		
7. místo Miroslav Míka 		
Jawa 21
		
9. místo Michal Sůva 		
Jawa 20
10. místo Jaroslav Ryp 		
Jawa 21

Svatováclavskej vejšlap
V sobotu 28. září se uskutečnil již
16. ročník Svatováclavského vejšlapu. První ročník pochodu, který pořádá vždy starosta města, se šel do obce Lhota. Postupně
se připojily další obce - Kladruby, Kostelec
a Hněvnice. Časem byl vytvořen symbol
pochodu, a to Svatováclavský škrpál jako
putovní cena. Na něm jsou napsána jména
pochodů jednotlivých obcí. Svatováclavskej vejšlap - Stříbro, Kladrubská desítka
10 - Kladruby, Kostelecká míle - Kostelec

a Po staré zemské cestě - Hněvnice. Letošní ročník zahájil tehdejší starosta města
Ing. Václav Votava a poslal na trasu 42
účastníků pochodu. Na 11 km dlouhý pochod, který vedl přes obec Svinnou, Sytno do Lhoty, kde bylo připraveno malé
občerstvení v režii pana starosty, a pak již
cíl v obci Hněvnice. Vítala nás dechovka
a občerstvení. Šlo se za pěkného a slunečného počasí a menší sprška začala až když
jsme všichni seděli pod stany a dobře se

bavili. V letošním roce šlo ze Stříbra 42
lidí, z Kladrub 76, z Kostelce 18 a z Hněvnic 46. Celkem se tedy do Hněvnic vydalo 182 účastníků. Starostové a starostka
obcí si pak připili na zdar akce a na zdraví
účastníků. Starosta Kostelce předal Škrpál starostovi Hněvnic, kde bude uložen
jeden rok. Hostitelem 17. ročníku bude
město Stříbro.
Karel Kašpar
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Mladí hasiči zúročili své znalosti v praxi
Mladí hasiči SDH Stříbro se v sobotu
5.10.2019 zúčastnili okresního kola hry
PLAMEN, který se konal v Boru. Závod
se pořádal v areálu zámeckého parku.
SDH Stříbro přihlásilo do závodu 3
družstva ( 1 pětičlenný tým starších žáků
a 2 pětičlenné týmy mladších žáků).
Při štafetě požárních dvojic se všem
týmům dařilo. Do závodu požární všestrannosti všichni nastupovali s velkým
odhodláním.
Závod hasičské všestrannosti je vrcholem sportovní sezony. Trať závodu je cca
2 km dlouhá a pro závodníky zcela nezná-

má. Při běhu míjejí závodníci jednotlivá
stanoviště, na kterých plní úkoly (střelba
ze vzduchovky, základy topografie, uzlování, základy první pomoci, požární
ochrana a překonání vodorovného lana).
Bohužel při běhu po mokré trávě si
jedna závodnice z týmu mladších žáků
poranila kotník. Členové týmu nezaváhali, dva zůstali u zraněné a dva se vrátili
ke stanovišti. Zde se právě nacházel tým
starších žáků. Členové staršího týmu běželi malé závodnici na pomoc. Využili
znalostí zdravovědy a dopravili ji k pověřeným osobám, které ji převezli do prosto-

ru cíle a následně si ji převzali rodiče.
Členové staršího týmu tak dobrovolně obětovali minuty ze závodu. Členy
mladšího týmu, kterého byla závodnice
členkou, čekala bohužel diskvalifikace
za nedokončení závodu se všemi členy
týmu.
Pro nás jsou děti obou týmu vítězi. Za
jejich ochotu pomoci, týmovou spolupráci a duchapřítomnost jim patří velké poděkování.
Jmenovitě Lucii Dohové a Viky Novotné, které malou závodnici nesly.
Jana Miltová

INSPIRATIVNÍ
KAVÁRNA

nejen pro učitele a rodiče

Mgr. Zuzana HANÁKOVÁ
lektorka, koučka a psychoterapeutka

JAK PŘEDEJÍT ZÁVISLOSTEM

(NEJEN) VE VZTAHU RODIČ - DÍTĚ
INSPIRATIVNÍ KAVÁRNYnejen pro učitele a rodiče
Posezení se zajímavými hosty, odborníky na oblast
vzdělávání, osobnostního rozvoje apod. Otevřený prostor
pro diskusi, vzájemnou výměnu názorů i zkušeností.
Hosty dalších kaváren vždy ve čtvrtek od 17:30 budou:
16. 1. 2020IMgr. Monika Stehlíková
lektorka, terapeutka, pedagožka
Jak nadané děti rozpoznat a jak s nimi pracovat
13. 2. 2020 
IPhDr. Mgr. Silvie Janovcová
speciální pedagožka, etopedka, psychoterapeutka
Vzdělávání bez bariér aneb integrace dětí se SVP
Více na w
 ww.facebook.com/CeskyZapadLEADER
a na www.mascz.cz/kavarny.html!
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Zuzana Hanáková se věnuje oblasti vztahů a osobního rozvoje. Pět let pracovala
jako terapeutka individuální a skupinové terapie pro lidi závislé na návykových látkách
v ZSI Kladno. Absolvovala pětiletý sebezkušenostní výcvik v Integrativní psychoterapii
a roční výcvik Koučink jako umění. Osobnímu rozvoji se věnuje od roku 2006.

21. 11. 2019

čtvrtek I
I17:30 Ivstup zdarma
Restaurace Excellent IMasarykovo nám. 9 IStříbro
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RC Stříbro ve
spolupráci s
klubem Castello
pořádá

KDE: RODINNÉ CENTRUM
STŘÍBRO

KURZ MASÁŽÍ DĚTÍ A
KOJENCŮ

Ve 3 lekcích se nau
celé t

ělíčko

va

číte

šeho

MIKULÁŠSKÁ
ZÁBAVA PRO
DĚTI
7. 12. 2019
14:30 - 18 HODIN

masírovat

d

ěť á t k a ,

nahlédnete do základu
aromaterapie. Vhodné pro
nastávající rodi

če

i rodi

1. lekce pondělí 4.
2. lekce pondělí 11.
3. lekce pondělí 18.
Lekce probíhají od 9

če

s d

ětmi

listopadu
listopadu
listopadu
do 11 hodin

Cena: 1050 v ceně kniha od Jany
Hašplové

VSTUP:
75 Kč
Vstup je možný pouze pro předem přihlášené.
V ceně vstupného je balíček. Vstupné platí pro dítě a jeden
doprovod. Další doprovod za 25 Kč.

Rodinné centrum Stříbro – pravidelný rozvrh
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

18:00-19:30
Aj pro dospělé
Hernička
Čertíci
s programem
(2-4 roky)
s Jarkou 9 - 11
15:30 – 16:30
9 - 11 Hernička
pro veřejnost
Mimi
Lezíci
Tučňáci
Včeličky
(3-6M)
(7-12M)
(12-18M)
(18-24M)
8:45 – 9:30
9:45 - 10:30
10:45-11:30
15:30 – 16:30
Sudý týden – Šátkovna s herničkou10:00 – 12:00
Sudý týden – Dílničky pro nejmenší 16:00 – 18:00
Prostor pro vaše rodinné oslavy
Prostor pro vaše rodinné oslavy
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Podzimní klasika 2019 šlágrem sezóny
Rekordní 72. sezónu Terénu sv. Petra
ve Stříbře ukončila v neděli 29. září 2019
podzimní klasika v podobě velkého finále
Kovošrot Nepomuk Západočeského přeboru. Na 166 jezdců v 6 soutěžních kategoriích čekala velká trať včetně „stříbrské
bestie“, veleskoku přes silnici.
Důstojný pietní akt provázel odhalení
pomníčku Josefu Hřebečkovi. Na slavného stříbrského jezdce a později trenéra
zavzpomínaly motokrosové legendy M.
Souček, J. Churavý, Z. Velký a A. Baborovský. Mezi hosty nechyběli Hřebečkovi rodinní příslušníci, zástupci Autoklubu ČR
a starosta města Ing. V. Votava.
Přestože přípravy nebyly bez různých
komplikací se suchem či technikou, zkušený tým AMK Stříbro pod vedením M.

Vraného vše zvládl. A když závodní neděli navíc ovládlo slunce, tak se skvěle připravený podnik hladce odjel jako jeden
z opravdových vrcholů celé české sezóny
2019.
Krásné počasí a nabídka kvalitní motokrosové show přilákala na 3 tisíce přihlížejících. Na poměry nejen regionálních
závodů jde o skvělý počet. Místní fanoušci
prostě motokros milují a svatopetrský amfiteátr navíc dokáže přitáhnout publikum
i ze vzdálenějších míst.
Po delší době byl k vidění Dominik
Kučeřík, který drtivě vyhrál ve třídě do
85 ccm. K dobré náladě místních příznivců přispěli kvalitními výkony také další
domácí piloti. Do první desítky se probili Patrik Liška, Tomáš Žipaj a Jakub Kos

v MX1 a Jan Jarolím v Hobby MX1. Ve veteránech vyhrál Pavel Nový kategorii nad
50 let, mezi čtyřicátníky byl Petr Vraný
na 4. a David Paleček na 6. pozici. Paleček
se navíc blýskl dvojicí prestižních hole-shotů.
Nadmíru povedený motokros sklidil hodnocení v superlativech a završil
72. sezónu Terénu sv. Petra. Trvající přízeň závodníků i diváků ukazuje, že obětavá práce pořádajícího klubu a jeho spolupracovníků není marná. AMK Stříbro
všem příznivcům děkuje, že jsou součástí
skvělého příběhu nejstaršího českého závodiště, a těší se na shledanou v roce 2020.
Text: Miroslav Šimek
Foto: Jan Šroubek

Český svaz chovatelů z.s., Základní organizace Stříbro
a Město Stříbro

VÁS ZVE NA

22. – 23.11.2019
Stříbro, Mánesova ulice

otevřeno: pátek–sobota 8 – 17 hodin
VÝSTAVA SE KONÁ POD PATRONACÍ
Ing. Václava VOTAVY.
K prohlídce výstavy a k návštěvě
města Stříbra zvou pořadatelé !
Akce je spolufinancována městem Stříbrem.
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MIKULÁŠSKÁ DVACÍTKA XXVII. ročník
Pořadatel: 		
Ředitel závodu: 		
Hlavní rozhodčí: 		
Organizační pracovník:
Datum: 			
Místo: 			
Přihlášky: 		
Start: 			
Startují: 			

oddíl atletiky Baník Stříbro
MORAVEC Vladislav
SCHIMMEROVÁ Hana
KOTEK Jaroslav
sobota 23.listopadu 2019
stadion Baníku Stříbro
9,00 - 9,45 hod. v závodní kanceláři v tribuně na stadionu Baníku 			
v 10,00 hodin
všichni zájemci, kteří nemají zdravotní omezení. Za zdravotní stav odpovídá každý
závodník nad 18 let osobně.
Šatny: 			
v tribuně na stadionu
Popis tratě: 		
startuje se na stadionu, průběh po silnici, lesních cestách a pěšinách k železničnímu mostu
			
u Pňovan a po téže straně řeky zpět. Nebude se přecházet přes železniční most.
Startovné: 		
dospělí a dorost 70 Kč při přihlášce předem do 22.11.2019 do 20.00 hodin na adresu
vladislav.moravec@seznam.cz .
			
Při přihlášce na místě se platí 100 Kč
Cestovné: 		
hradí vysílající složka
Kategorie: 		
viz časový rozpis
Ceny: 			
každý účastník obdrží pamětní list, malou věcnou cenu, závodníci na prvních třech
			místech věcnou cenu
Zvláštní ustanovení:
závodí se dle pravidel atletiky a na vlastní nebezpečí.

Kategorie:		
		
			

běh 18 let a starší - závod
ženy I		
1980 – 2001
ženy II		
1979 a starší
muži			
1980 – 2001
			veteráni I		1970 – 1979
			veteráni II		1969 a starší
K účasti srdečně zvou pořadatelé

GRATULACE

VZPOMÍNKA
Dne 1. listopadu
si připomeneme
1. výročí náhlého úmrtí
našeho milovaného tatínka,
dědečka a pradědečka

Jaroslava Brožka
ze Stříbra.
Kdo jste ho znali, věnujte mu
s námi tichou vzpomínku.
Začátkem listopadu se dožívá významného
životního jubilea zakladatel Obce Slovákov ve Stříbře,

Děkuje rodina

Ján Považanec.

Gratuluje rodina, Slováci a sympatizující
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Z NAŠICH ŠKOL A ŠKOLIČEK
Podzim v lese
Starší děti z MŠ Stříbro se ve dvou
podzimních dnech vydaly s učitelkami
na výlet do lesa. Chtěly vidět, co dělá les
na podzim. Díky panu Vladimíru Součkovi se mnoho dozvěděly.
Třeba jak se v lese chovat, kdo škodí
lesu a okusuje mladé stromky, proč se střílí zvířata, kde se vzal na stromech lišejník
a mnoho dalšího. Děti díky panu Součkovi
viděly trofeje jelena, muflona, daňka, srny,
mohly si sáhnout na kožich lišky a prasete.

Také jsme zahlédli několik hub a larvy
kůrovce, které nám ničí lesy.
Viděli jsme také lesní školku, kde rostou nové stromky.
Panu Součkovi patří velké poděkování.
Rádi bychom se do lesa podívali ještě
v zimě a něco dobrého lesním zvířátkům
přivezli.
Za MŠ Stříbro - Věra Cikánová

Žáci ZŠ Revoluční se zapojili do projektu 72 hodin
CO JE PROJEKT 72 HODIN?
Jedná se o tři dny plné dobrovolnických aktivit, které se v ČR konají již posedmé. Kdykoliv během těchto 72 hodin
(10.-13. října 2019) a zároveň jakkoliv
dlouho se dobrovolníci po celém Česku
pustí do aktivit, které pomohou druhým,
přírodě, či jejich okolí. Výsledkem těchto
projektů bude mnoho úsměvů, radosti,
dobrých pocitů z vykonané práce a mnoho dalších pozitivních účinků.
Cílem 72 hodin je zapojit do akce co
nejvíce mladých lidí a ukázat jim, že stačí
málo, aby společně dokázali mnoho! Přesvědčit je, že jsou sami schopni změnit věci,
které se jim nelíbí, naučit je spolupracovat
a víc vnímat svět kolem sebe. Díky pořádání jednotlivých projektů by měly být
posíleny vztahy v místních komunitách
a vytvořeny hodnoty a zajímavé podněty pro smysluplné trávení volného času.
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Předpokládá se i navázání partnerství
s místními radnicemi a podnikateli v obcích.
Projekt je určen dětem i rodičům, mladým lidem, neziskovým organizacím, ale
i neformálním skupinám a jednotlivcům,
zkrátka všem, kteří podporují myšlenku
dobrovolnictví a není jim cizí nezištně pomoci druhým nebo svému okolí.
Se žáky naší školy se akce 72 hodin zúčastňujeme pravidelně. V letošním roce
jsme realizovali dokonce dva projekty.
První byl zaměřený na úklid okolí školy
a byl určený žákům prvního stupně. Druhého projektu, který byl věnovaný výsadbě ovocných stromů, se zúčastnili žáci
z celé naší školy. Každá třída měla za úkol
zasadit svůj ovocný strom. Žákům prvního stupně při sázení pomáhal i bývalý žák
školy, který se vyučil zahradníkem, Aleš.
Tímto Alešovi ještě jednou děkujeme

za jeho odborné rady, účast a pomoc.
Všichni jsme si hodiny věnované akci
72 hodin užili a těšíme se na další akce
EVVO, ve kterých můžeme pomoci přírodě, našemu okolí i druhým.
Mgr. Jaroslava Londová
Koordinátorka EVVO
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Exkurze na zámek Kynžvart očima žáků 5. A
Ve čtvrtek 26. 9. 2019 jsme s naší třídou
5. A ze Základní školy Stříbro Gagarinova, jeli na vlastivědnou exkurzi na zámek
Kynžvart. Zámek Kynžvart nevypadá
dobře jen zvenku, ale i zevnitř. Pánem
na Kynžvartu býval Klemens von Metternich, který pracoval jako kancléř. Klemens
Metternich byl velký sběratel. V zámku
měl spoustu vzácností. Například velké
množství zvířecích trofejí, mnoho knih
a velkou sbírku zbraní. V průběhu prohlídky jsme si prošli mnoho krásných
pokojů, které pánovi Kynžvartu sloužily k
různým činnostem. Pro mě byla nejhezčí

místností jídelna. Uprostřed místnosti
stál veliký dřevěný stůl a nad ním visel
nádherný křišťálový lustr. Další místnost,
která mě hodně zaujala, byla knihovna.
Od paní průvodkyně jsme se dozvěděli,
že se v ní nachází kolem 3 000 knih. Okolo
zámku Kynžvart je krásný zámecký park,
ve kterém jsou veliké staré stromy a pěkný rybník. Po prohlídce jsme si se třídou a
paní učitelkou prošli park, a potom jsme
odjeli domů. Tento výlet na zámek Kynžvart se mi moc líbil a určitě se tam s rodiči ještě někdy podíváme.
Kristýna Záhořová

Dravci z pohledu školáka 5. třídy
V pátek 4. října jsme byli na akci „Dravci“. Viděli jsme tam orla mořského, největšího orela na světě, a pak výra afrického.
Je to větší druh sovy. Viděli jsme, jak orel
mořský létá a pan sokolník nám ukazoval
vejce různých ptáků, jako třeba pštrosů.
Sokolník nám ukazoval ptačí kostru a vycpané mládě pštrosa. Tato akce se mi moc

líbila. Chtěl bych, aby zase přijeli.
Tomáš Krajčík, 5.A

Nová přátelství z Olešnice
Každý podzim se organizují na naší
škole partnerské, česko-německé akce.
Letos si je mohla užít třída šesťáků. Nejdřív byli rozpačití a plní obav, jak celý den
zvládnou. A když potom děti z olešnické
německé školy přijely, všechno se začalo
odvíjet tak nějak hladce a přirozeně. Oni
jsou totiž úplně stejně vykulení a ze začátku trochu zaražení školáci. Stejně jako ti
naši. Slyším je mluvit jazykem, kterému
vůbec nerozumím (omlouvám se své paní
učitelce na němčinu). Jdou na mě mdloby,
tohle nepřežiju. Jenže brzy se tvoří u tácků

s domácími koláči (maminkám za pomoc
moc děkuji) česko-německý chumel. Oni
spolu mluví! Zkouší to německy, anglicky,
vidím pantomimu a značné herecké úsilí. Srdce mi poskočilo radostí - všichni se
snaží a jsou bezprostřední! Jdeme se poznat blíž pomocí různých her. Pak vyrážíme na procházku a trochu se chlubíme
naším městem. Čas nám letí a po obědě
se loučíme a domlouváme další setkání.
Těším se a přiznávám, že tyhle česko-německé partnerské akce smysl mají.
Učí nás spolu komunikovat, zbavovat se

předsudků a prostě se jinak bavit. Přináší
dokonce nová kamarádství, a že jsem si to
nevymyslela, přikládám postřehy našich
šesťáků. Eli: „Nových kamarádů není přece nikdy dost”, Adél: „Mluvila jsem s nimi
anglicky snad víc než mluvím ve škole.
Těším se, až se spolu zase setkáme”, Dan:
„Byli strašně přátelský. Super akce!”
Za ZŠ Gagarinova,
B.Vačviricová, E. Němečková a třída 6.A
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Hokejbalový turnaj minipřípravek
se uskutečnil v sobotu 28. září 2019
na stadionu ve Stříbře. Hráče přivítalo
vlhké počasí, které zapříčinilo značnou
kluzkost hrací plochy a nouze tedy nebyla
o řadu nekoordinovaných pádů a naraženin různých částí těla hráčů. Postupně
se ale situace zlepšovala a většina zápasů
proběhla za příjemného počasí.

K dalšímu turnaji jeli Buldoci 19. října
do Písku, kde na ně čekali soupeři z jižních

Čech. O výsledcích budeme informovat
v dalším čísle zpravodaje.
Václav Peteřík

Na turnaji hrálo cekem 7 družstev.
HBC Plzeň zelená, HBC Plzeň bílá, SK
Horní Bříza, Tatran Třemošná, Snack
Dobřany bílá, Snack Dobřany červená a
domácí Buldoci Stříbro. Každé družstvo
sehrálo 2 zápasy a k vidění byla řada napínavých bojů. Obě svoje utkání vyhrála
Třemošná a také domácí Buldoci, kteří
porazili Plzeň zelenou 11:1 a po dramatickém průběhu plném krásných i hloupých
branek Dobřany červenou 14:12.

Podzimní putování přípravné třídy ZŠ Mánesova
Jedno z říjnových dopolední si žáci
přípravné třídy společně s třídní učitelkou a asistentkou zpestřili putováním
na Ronšperk. Během cesty jsme pozorovali především barvící se koruny stromů,
určovali druhy listů a poznávali podzimní
plody. Z přírodnin jsme „psali“ nám již
známá písmena.
Křížovou cestou jsme vystoupali až na vrchol Ronšperku, odkud se nám
naskytl krásný výhled na část města Stříb-

ra i na naši školu. Také zde na děti čekaly
aktivity v podobě vyplňování tématicky
laděného pracovního listu. Odměnou
nám poté byla pečená jablka a brambory,
které zahřály náš žaludek. Na duši nás
zase hřeje pocit, že už si snad nespleteme
dub s bukem.
				
Za přípravnou třídu Lenka Bubová

GO kurz ZŠ Mánesova
Je tu nový školní rok a s ním nové šesté
třídy v ZŠ Mánesova. Natěšené děti odjely
s novými třídními učitelkami na tradiční
seznamovací GO kurz ve Svojšíně, kde
měly možnost lépe, a hlavně jinak než ve
školní lavici, poznat nejen své spolužáky
a třídní učitelky, ale i samy sebe. Více či
méně fyzicky i psychicky náročné aktivity
vedené metodikem prevence patologických jevů Mgr. Václavem Dedkem a psycholožkou Mgr. Alenou Matějkovou byly
zaměřeny především na rozvoj komunikace, spolupráce, empatie, sebepoznání,
řešení problémů a konfliktů a upevnění
pozitivních vzájemných vazeb ve třídách.
A co se dětem nejvíce líbilo? Každému
asi něco jiného. Velký úspěch měla bezpochyby noční hra, dostihy, opékání vuřtů
a úžasný tradiční „Dedkův čaj.“
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Mgr. Alena Kadlecová, Mgr. Zdeňka Rottenbornová,
třídní učitelky 6.A a 6.B
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Promenádní koncerty ve Stříbře
48. promenádním koncertem, který se konal ve Stříbře před
muzeem v neděli 29. 9. ukončila Zlatíčka ze Stříbra jubilejní
10. ročník. Velmi omlazený soubor ZUŠ Stříbro s novým dirigentem Danielem Baxou velice potěšil na sedm desítek posluchačů.
Promenádní koncerty ve Stříbře pořádá místní základní umělecká škola s podporou města Stříbra. Nad tím posledním měl
záštitu bývalý starosta ing.Václav Votava. Ředitel ZUŠ František
Kratochvíl přítomné ujistil, že i v příštím roce bude dalších 5 promenádních koncertů.
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
STŘÍBRO
pořádá

Holky a kluci v 5. a 9. třídě ZŠ

ve čtvrtek 14. 11. 2019

Zvažujete spolu s rodiči volbu té správné střední školy?
Máte šanci studovat na střední škole s mezinárodním
certifikátem kvality INTERNATIONAL EDUCATION
SOCIETY a s velmi vysokou úspěšností u státních maturit!

v sále ZUŠ Stříbro

Takovou školou je Gymnázium Stříbro.
Rozhodování Vám usnadní

KONCERT
ŽÁKŮ

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
GYMNÁZIA STŘÍBRO,

hudebního oboru
Začátek v 17:00

Soběslavova 1426

v pátek 29. 11. 2019 od 14:30 do 18:00 hod.
v sobotu 30. 11. 2019 od 9:00 do 12:00 hod.
v pátek 17. 1. 2020 od 14:30 do 18:00 hod.
nabízené studijní obory:

osmileté gymnázium (pro žáky 5. roč. ZŠ)
obchodní akademie (pro žáky 9. roč. ZŠ)
Další informace také na: www.goas.cz
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Opustil nás Ladislav Jiránek
Také se Vám stává - stejně jako mně
- že potkáváte lidi, o nichž si myslíte, že
vůbec nestárnou? Tak přesně takový typ
člověka pro mě byl pan Ladislav Jiránek.
Když jsem se v uplynulém měsíci dozvěděla, že odešel tam, odkud není návratu,
zdráhala jsem se té skutečnosti uvěřit.
A vzápětí mně v mysli vytanula vzpomínka stará pět let. Potkali jsme se tehdy spolu u polikliniky, ale tentokrát to neskončilo pouhým pozdravem. Zastavil se u mě
a řekl: „Dášo, chtěl bych Vám poděkovat.“
Dívala jsem se asi dost překvapeně, nebyla jsem si vědoma ničeho, za co bych si
jeho díky zasloužila. A on hned pokračoval: “Za ten článek o Láďovi Kořínků, co
jste dala do zpravodaje.“ V tu chvíli mně
problesklo hlavou, že před několika dny
zemřel první ředitel městského kulturního střediska, Vladislav Kořínek, s nímž
jsme oba měli tu čest spolupracovat. Byl
to člověk, který se uměl svým pozitivním
přístupem k životu nesmazatelně zapsat
do života mnoha lidí. A stejný pocit mám
i teď, když chci několika slovy připomenout člověka, který byl v mých očích jedním z těch, které zmiňuji ve svém úvodu.
S panem Jiránkem jsem se poprvé setkala před 43 lety, kdy jsem začala pracovat v MKS a kde pro nás společně s dalšími
dvěma kolegy pořizoval fotodokumentaci
z akcí a po technické stránce zajišťoval
pravidelné týdenní vysílání v rozhlase,
jímž jsme stříbrské občany informovali
o chystaných akcích či událostech, které
by jim neměly uniknout. V té době ještě

zpracovával fotografie v obyčejné fotokomoře a snímky si vyvolával sám. Ale rozhodně léty neustrnul a ve své fotografické
tvorbě držel krok s moderní dobou a nevyhýbal se ani digitální fotografii.
Pan Jiránek byl z mého pohledu neodmyslitelnou součástí našeho města, často
jsme ho potkávali ruku v ruce s manželkou, o které vždy uctivě hovořil, stejně
jako o svých dětech a vnoučatech. Nenápadný, ale citlivý člověk, který celý svůj
život vnímal okolní svět především přes
objektiv svého fotoaparátu. Již v začátcích
MKS založil fotokroužek, který si v průběhu let našel spoustu příznivců a mnozí
z nich mu mohou poděkovat za to, že se
i díky němu naučili pozorněji dívat kolem sebe, aby prostřednictvím fotoaparátu
přiblížili sobě i ostatním život v té nejniternější podobě. Svoje fotografické umění
pan Jiránek v průběhu let vypiloval takřka
k dokonalosti, stal
se pečlivým dokumentaristou snad
každé společenské
události, spolupracoval s městským
úřadem i kulturním
střediskem, neodmítal ani žádosti
o soukromé fotografování. Postupem let
své fotografie povýšil na profesionální
úroveň, i když on
sám se stále skrom-

ně považoval za amatéra. Dlouhá léta vedl
i nový stříbrský fotokroužek, v němž mohl
zúročit své mnohaleté znalosti a dovednosti, realizoval bezpočet výstav. Tou poslední byla červnová fotovýstava v Galerii
bývalé hasičské zbrojnice, která dokumentovala jeho tvorbu za uplynulých (a skoro
neuvěřitelných) 50 let. Mohli jsme na ní
vidět mnoho portrétů osobností kulturního, sportovního i politického života, a tyto
fotografie zůstanou vzácné především pro
svoji vypovídající dokumentární hodnotu,
stejně jako snímky zachycující krásy přírody, nebo fotografie z jeho zahraničních
cest za poznáním. Pan Jiránek měl spoustu přátel. A není divu, tak nekonfliktního,
chápavého a tolerantního člověka nepotkáváme každý den. O to větší prázdné
místo po něm vnímáme.
Tak, pane Jiránku, dobré světlo!
Dagmar Lamplová

Co dnes budeme varit?
No přece, staré - skoro zapomenuté recepty, vztahující se k našemu regionu
Obloha nám šedne, rok se pomalu uzavírá a vzduch chladne. Chladne, ale ještě
ne tak, aby chlad šel až do své podstaty, to
nám ještě měsíce před námi ukáží. Ve spadaném listí na zemi se lesknou kapky vody
a na větvích stromů mnohdy ráno visí slabá
mlha. Není hustá, ale dává tomuto období
jisté tajemství a hloubku, je totiž listopad.
„Na svatého Martina zima u nás začíná.”
Staré české pořekadlo, které specifikovalo
tento čas. Čas, kdy v kuchyni zavoněly svatomartinské rohlíčky, které s hrnkem čaje
úžasně zahřály. Nejen uvnitř člověka samého, ale i na duši. Teplo - teplo domova a čas
na pár slov navečer.
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SVATOMARTINSKÉ ROHLÍČKY PANÍ
FOŘTOVÉ
420 g hladké mouky, 280 g másla, 140 g
moučkového cukru, 4 žloutky, špetka soli,
20 g droždí. Do mísy mouku, do hrnku
vlažné mléko asi 2 dcl, do něj rozdrobíme
droždí a přidáme lžičku cukru - zamícháme. Až vzejde kvásek nalijeme do mouky
a přidáme ostatní přísady, propracujeme
těsto, které má být vláčné. Dáme kynout.
Vyválíme placku 1 cm vysokou a vykrájíme trojhránky. Ty plníme náplněmi, jaké
dáváme do buchet, makovou, tvarohovou,
ale můžeme i ořechovou, nebo marmeládu.
Potřeme žloutkem, nebo máslem, necháme

15 minut dokynout a pečeme dozlatova.
Posypeme cukrem.
ŠVESTKOVÉ KNEDLÍČKY V BRAMBOROVÉM TĚSTĚ
750 g měkkého tvarohu, 3 žloutky, 1 moučkového cukru, 6 lžic polohrubé mouky,
špetka soli, 100 g tvrdého tvarohu na posypání a 100 g másla na polití.
Z uvedených přísad zpracujeme na vále
těsto. Do kousků těsta balíme švestky. Vaříme ve slané vodě 5 - 8 minut.Na míse je
posypeme strouhaným tvarohem, cukrem
a polijeme máslem. Já přidávám do cukru
skořici.
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30. listopadu je svátek Ondřeje - je to
den, kdy se dodržovaly magické úkony,
den, který nás vede do období - adventu.
Jeho název se pochází z latinského slova
„adventus” - příchod. Očekávání příchodu
Páně - narození Ježíše Krista. V současné

době nastává období shonu a ruchu pro
přípravu na Vánoce. Kdysi tomu bylo naopak - příroda usnula sladkým spánkem
a člověk se zklidnil, ustaly práce kolem
domu a na polích. Nastala doba, kdy se lidé
scházeli, vyprávěli příběhy, dokázali vní-

mat jeden druhého a díky těmto setkáním
si byli bližší.
Přeji Vám krásný čas Adventu.

průmyslu. Což jsou klíčová odvětví pro
obchod s hliníkovými nápojovými plechovkami skupiny CANPACK.

faktorů dlouhodobého úspěchu je zaměstnat lokální lidi. Samozřejmě naše nejmodernější technologie dostupné v našem
průmyslu si vyžaduje odborný trénink.
Proto k zahájení výroby je nutné přemístit
zkušené zaměstnance CANPACK z jiných
míst na dobu zaškolení našeho personálu,
kteří přenesou know-how výroby hliníkových plechovek do nového závodu.

Hana Štollová

Společnost CANPACK
V září oznámila společnosti CANPACK novou investici v České Republice.
Závod na výrobu hliníkových plechovek
bude situován ve Stříbře. O této investici
hovořilo redakční středisko Stříbrského
zpravodaje s panem Attila Szabo, generálním ředitelem společnosti CANPACK
v České republice.

Proč si CANPACK zvolilo Stříbro jako
své umístění?
Stříbro se nachází nejen v těsné blízkosti provozu našeho zákazníka, což významně snižuje spotřebu energie a hladiny CO2, ale také nabízí vstřícný přístup
k investorům.
Jaká bude celková kapacita továrny?
Roční kapacita závodu bude přibližně
1 miliarda plechovek s potenciálem pro
další růst v budoucnu.

Můžete nám říci pár slov o skupině CANPACK?
CANPACK Group je předním výrobcem inovativních a ekologických řešení
primárně co se týká obalových materiálů.
Společnost v posledních letech zvyšuje
své zahraniční investice po celém světě.
V současné době provozuje činnost v 19
zemích a zaměstnává 8 000 lidí po celém
světě ve výrobních závodech, které vyrábí
hliníkové plechovky na nápoje, skleněné
láhve, kovové uzávěry a kontejnery pro
potravinářský průmysl.
Co vyvolalo rozhodnutí společnosti CANPACK investovat v České republice?
Investici v České republice vyvolalo strategické partnerství, které jsme
v uplynulých letech vytvořili s Plzeňským
Prazdrojem, jakožto se silnou českou
firmou v nápojovém a pivovarnickém
placená inzerce

Jakou hodnotu má celková investice?
Jaký je časový plán projektu a kdy začne
výroba?
Nová investice skupiny CANPACK
bude v hodnotě přes 100 milionů eur.
Všechny stavební práce i získávání potřebných povolení probíhají v souladu
s naším plánem. Podařilo se nám dohodnout se i se společností Vodakva ohledně
napojení závodu na vodovodní řád a kanalizaci. Všechny úkony jsou naplánovány tak, abychom zahájili výrobu v polovině roku 2020.
Jaký typ pracovních míst nabídne CANPACK na místním pracovním trhu?
CANPACK plánuje najmout přibližně
160 zaměstnanců. Máme v úmyslu zaměstnat například operátory, elektrikáře,
mechaniky, kontrolory kvality, pracovníky chemických laboratoří. Paralelně
nabízíme manažerské pozice. Podrobné
informace o volných pozicích naleznete
na www.canpack.com/cz/.
Stříbro a Plzeňský kraj mají jednu z nejnižších mír nezaměstnanosti v Evropě.
Kdo bude zaměstnán v závodu, jelikož
lokace má kritickou personální situaci
a postrádá místní pracovní sílu?
CANPACK plánuje najímat místní zaměstnance. Věříme, že jedním z klíčových

Jaké inovace ve výrobním procesu budou
použity (např. rekuperace tepla / vody /
řešení hluku)? / Jaký bude dopad nového
závodu na životní prostředí (hluk, znečištění atd.) v místě, kde bude umístěna?
Linka bude vybavena nejmodernějšími
řešeními a zařízeními dostupnými na trhu.
Použijeme RTO ke snížení emisí VOC,
systém rekuperace tepla z RTO ke snížení
emisí CO2 a spotřeby energie. Stroje budou vybaveny redukcí úrovně zvuku pro
snížení vnitřního a vnějšího hluku. Vnitřní systémy budou vybaveny řešeními pro
úsporu vody. Kde to bude možné, budeme
vodu používat opakovaně. Celý závodbude používat LED osvětlení, stejně jako pokročilé ventilační systémy ve výrobní hale,
zavlažovací systémy ve skladu a výrobní
hale, jakožto i materiály snižující spotřebu
energie a redukující hluk. V závodě budeme od začátku postupně budeme zavádět
systémy ISO 9001, 14001, 18001, A BRC
IOP.
Jak bude CANPACK podporovat místní
komunitu?
CANPACK je dobrým sousedem místních komunit, ve kterých provozuje své
závody. Naše CSR programy se zaměřují
na místní komunitu a na naše zaměstnance. Jsme otevřeni diskusi s vedením města
o tom, jak by tato podpora mohla vypadat
ve Stříbře. V současné době dokončujeme
administrativu k podpoře Mládežnického
fotbalového týmu s nákupem kvalitních
teplákových souprav pro celé mužstvo,
a také podpoříme finančním darem místní kulturní středisko.
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Knihovnice doporučují
Margaret Atwood - Alias Grace
Historický román Alias Grace je založen na skutečných událostech, vraždách Thomase Kinneara a Nancy
Montgomeryové, z nichž byla obviněna mladičká služebná Grace Marksová a sluha James McDermott.
Za mladou Grace, trpící ztrátou paměti, přijíždí do věznice po deseti letech mladý psychiatr Simon Jordan, aby se v ní pokusil vzkřísit pohřbené vzpomínky a zjistil, jestli zločin skutečně spáchala. Během
dlouhých rozhovorů hledá cestu do její paměti skrz sny a dotazy na dětství strávené v Irsku, odkud se
celá rodina přesunula do Kanady za lepším životem. Přes původně čistě profesionální zájem o Gracin případ se postupně zaplétá do jejího příběhu. Gracino vyprávění i Jordanovy životní peripetie se odehrávají
v kulisách Kanady první poloviny 19. století. Propracovaný historický román patří mezi nejdůležitější
a nejčtenější díla Margaret Atwoodové - v roce 2017 podle něj natočila společnost Netflix oceňovaný
televizní seriál.

Jiří Stránský - Štěstí napodruhé
Prozaický soubor Štěstí napodruhé se časovým i tematickým obloukem vrací o šedesát let zpět. Jednotlivé
prózy totiž pocházejí z krabic náhodně nalezených ve sklepě pod schody, kam je kdysi ukryla Jitka Stránská, aby manželovy texty uchránila před příslušníky StB při domovních prohlídkách. Na základě těchto
rukopisů vznikl pozoruhodně vrstevnatý text, kde se úsporný jazyk povídky Flašinet a zejména novely
Měsíce prolíná s autorovým vypravěčstvím, jeho vzpomínkami, deníkovými záznamy, osobními postřehy,
poznámkami k filmové i literární tvorbě a komentáři současného stavu světa - „Leccos je jinak, než jsem
si představoval, ale slíbil jsem si, že tahle moje poslední knížka-neknížka podá zprávu o tom, jaký jsem
byl i jaký jsem teď.”
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MATEŘSKÁ ŠKOLA STŘÍBRO
VÁS SRDEČNĚ ZVE
11. 11. 2019 v 16.30 HODIN

NA

SVATOMARTINSKÝ
PRŮVOD
SRAZ U MŠ SOBĚSLAVOVA, LAMPIONY
S SEBOU. OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO.

Slavnostní rozsvícení

ˇ
vánocního
stromu
ˇ 1 . 12 . 2019
nedele
ˇ ˇ
Masarykovo nám. ve Stríbre
15 : 00 Tvořivá vánoční dílna pro děti
Zdobení stromku vlastními ozdobami
Ježíškova pošta
16 : 00 Vystoupení dětských
pěveckých sborů /Stříbráček a
Dětský pěvecký sbor ZŠ Mánesova/
17 : 00 Rozsvícení stromu
Občerstvení a prodej drobných
vánočních předmětů
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Nabízím služby
ELEKTRO
Veškeré opravy,
výměny i revize.
Kontakt:
+420 733 679 843

placená inzerce
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Realitní kancelář RVA

Pobočka Stříbro, Dostojevského 189
Telefon: 721 854 706

Byt 2+kk, Stříbro, Žižkova
Info o ceně u RK

Dům 3+1, zahrada 2.198 m2, Koloveč
2.100.000,- Kč (Rezervováno)

Byt 3+1, Stříbro, Revoluční ul.
2.300.000,- Kč (Prodáno)

Byt 4+1, Stříbro, Nerudova ul.
2.100.000,- Kč

Podnájem restaurace v centru Stříbra
Info o ceně u RK

Novostavba RD s garáží, Benešovice
4.500.000,- Kč (Prodáno)

Byt 2+1, Stříbro, Gagarinova ul.
1.300.000,- Kč

Byt 4+1, Stříbro, Nerudova ul.
1.870.000,- Kč

placená inzerce
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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 Stříbro - Jiráskova ulice

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

Rodinný dům Prostiboř

Rod. dům Stříbro, Husova

RD Horní Kozolupy - Vlčkov

Rekreační chata Butov

Byt 2+1 s gar.Chodová Planá

Byt 3+1 Černošín, Javorová

Byt 2+1 Černošín, Javorová

Byt 2+1+G Stříbro, Máchova

Byty 2+1, 2+KK Stříbro, Plz.

Cena: 3.490.000,- Kč Cena: 3.490.000,- Kč Cena: 1.390.000,- Kč Cena: 1.350.000,- Kč

Cena: 1.095.000,- Kč Cena: 1.190.000,- Kč Cena: 1.890.000,- Kč

Ceny na dotaz v RK

Našim klientům nabízíme mimo jiné tyto služby:

- zprostředkování prodeje, koupě a pronájmu nemovitostí
- vypracování kupních, rezervačních, nájemních, zástavních, pachtovních smluv, atd.
- vypracování znaleckých posudků včetně daňového přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí
- 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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Filmové postřehy Laca Kajaby
Milé divačky a diváci,
už nám to chybělo, zajít na nějaký film
do kina, že? Po úspěšné „časově kraťoučké“ rekonstrukci venkovních fasád
a střechy račte zakoupit co nejvíc lupenů
(vstupenek) a vstupte s fanouškovským
napětím do potemnělého sálu…
Malinká ochutnávka zde:
Dokumenty promítané v kinech nejsou časté - ale tento si rozhodně nenechte ujít. Vždyť tento film Olgy Sommerové
Jiří Suchý - lehce s životem se prát získal diváckou cenu deníku Právo na letošním Mezinárodním filmovém festivalu
Karlovy Vary, což je s ohledem na zdejší
publikum, řádově o půl století mladší než
protagonista filmu, velmi příjemná zpráva, protože:

- písničky Suchého a Šlitrovy patří k národním pokladům, které zcela přirozeně přebírají stále nové a nové generace.
A také jako další důkaz celkem známého
faktu, že karlovarské publikum má dobrý
vkus. Ostatně právě dobrý vkus vždycky
byl i jednou z obrovských ctností fenoménu Semafor a Olze Sommerové se tuto
ctnost podařilo ve filmu nenápadnými
prostředky, ale nepřehlédnutelně vyzdvihnout
- film je složen jednak ze Suchého vyprávění, vzpomínání a střípků jeho současné
práce, jednak ze střihových ukázek starých semaforských her a písniček. A je to
také poprvé, kdy Suchý nechal nahlédnout
i do svého rodinného života
- většina filmu se váže ke zlaté éře Semaforu, kdy jí vládla legendární dvojice S + Š,
kdy se tu hrál Člověk z půdy, Jonáš a tingltangl, Taková ztráta krve či hry o Zuzaně,
která je (zase) sama doma. Divák se tedy

potěší písničkami, které dávno zlidověly
v tom smyslu, že je řada lidí dnes zpívá,
aniž by znala jejich autory. Ale také si divák uvědomí, jakou líheň talentů Semafor zejména v té době představoval a kdo
všechno jím prošel, ať už šlo o herce, muzikanty, nebo zpěváky
- Sommerová se Suchým samozřejmě neopomněli éru po Šlitrově smrti, prostor
dostal Jonáš a Melicharová, respektive Jitka Molavcová, stejně jako Kytice s hudbou
Ferdinanda Havlíka. Méně prostoru pak
má celkem po právu polistopadová éra,
v níž sice principál své divadlo navzdory
nepřízni osudu obdivuhodným způsobem
udržel při životě, ale jde už spíše o navazování na tradici než objevování nového
jako v prvních dekádách existence divadla
- i když pan Suchý (muž více než devatera řemesel, divadelník, zpěvák, textař,
básník, skladatel, spisovatel, kabaretiér,
filmař, grafik, výtvarník, sběratel a režisér)
oslavil teprve nedávno (1. října) osmaosmdesátiny, tak navzdory věku nepěstuje
stesk, nostalgii ani bolestínství
- nechybí bratr Ondřej ani vnoučata, vyprávění o rodičích a dětství v komži ministranta či ve skautském úboru. Zábavně
Suchý komentuje fotografie a domácí videa z Vánoc či oslav dětských narozenin,
kde po boku jeho potomka figurují Formanovi synové či dcera Věry Chytilové.
A svou sběratelskou vášeň dokládá mimo
jiné kolekcí cínových vojáčků
- úplně základní fakta snímek záměrně
vynechává, ideálními diváky jsou proto
ti, kteří Jiřího Suchého a alespoň některé
jeho písničky už znají, mají ho rádi a chtějí se o něm dozvědět víc. Celkem jasnou
představu o jeho životě, tvorbě a významu
pro divadlo Semafor si však z filmu odnesou i ti, kteří ho prakticky neznají, neviděli snímek Kdyby tisíc klarinetů a případně
ani netuší, co je divadlo Semafor zač
Jinak jde samozřejmě z podstaty věci
především o pochvalný a obdivný medailonek, který se zabývá jen tím veselým
a pozitivním a nikdy se ani nepokusí být
jakkoli kritický nebo cokoli rozporovat.
Alespoň se na něj však díky tomu dívá nesmírně příjemně.
Tenkrát v Hollywoodu, tenkrát
na konci zlatých 60. let, to muselo žít…
O filmech Q. Tarantina by se dalo psát
hóóódně, proto jen pár zajímavostí o tomto filmu:
- film měl premiéru na festivalu v Cannes
21. 5. (… a ještě v týdnu před premiérou,

snad i pár hodin před, rejža Q. Tarantino
stříhal premiérovou verzi - „ňák” se nám
to tady rozmohlo ☺, pozn. LK), USA premiéra byla 22. 7., britská 30. 7., slovenská
a česká 8. 8. a např. maďarská spolu s novozélandskou až 15. 8. končilo to v Jižní
Koreii 23. 9.
- lokací použitých ve filmu „bolo neúrekom”, namátkou:
Corriganville, Ray Corrigan Ranch, Simi
Valley, California, USA (jako Spahn
Ranch)
Cielo Drive, Los Angeles, California, USA
Tustin, California, USA (Taco Bell)
10969 Alta View Dr, Studio City, California, USA (Rick's house)
Los Angeles, California, USA
Paramount Drive-In Theatres - 7770 Rosecrans Ave, Paramount, California, USA
Santa Clarita, California, USA
Cicada Club - 617 S. Olive Street, Los Angeles, California, USA (italská restaurace)
Musso & Frank Grill - 6667 Hollywood
Blvd., Hollywood, Los Angeles, California, USA
Melody Ranch - 24715 Oak Creek Avenue, Newhall, California, USA ("Lancer"
Western scény)
Western Street, Backlot, Universal Studios
- 100 Universal City Plaza, Universal City,
California, USA
5515 Melrose Avenue, Hollywood, California, USA ( jako Columbia Studios exteriéry)
Casa Vega, 13301 Ventura Blvd, Sherman
Oaks, California, USA (Rick and Cliff si
vychutnávají jídlo)
Los Angeles International Airport - 1 World Way, Los Angeles, California, USA
Cameron Nature Preserve - 3501 Puerco
Canyon Rd Malibu, California, USA (FBI
exteriéry)
7312 Beverly Blvd, Los Angeles, California, USA (Sharon Tate večeří s přáteli v El
Coyote)
Bruin Theatre, Westwood, Los Angeles,
California, USA (kino, kde Sharon Tate
sleduje "The Wrecking Crew")
Earl Carroll Theatre - 6230 Sunset Boulevard, Hollywood, Los Angeles, California,
USA
Frolic Room - 6245 Hollywood Blvd, Los
Angeles, California, USA (místo Rickyho
autonehody)
Toluca Lake, California, USA (scény
na ulici)
10236 Charing Cross Rd, Los Angeles,
California, USA (scény z Playboy Mansion party)
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- v prvním traileru, a poté ve dvou kino
trailerech, byly vystřiženy některé záběry když Cliff Booth vidí, jak Charles Manson
odchází od domu Sharon Tate. Oba si vymění pohledy. Charlie zpočátku pozdraví
Clifa, později Charlie na něj zavrčí nebo
jak Sharon Tate tančí v černých šatech
v dojemné scéně, nebo jak Schwarz
pozdraví promítačku před vstupem
do promítací místnosti
- když skupina přátel se Sharon Tate
vstoupí na večeři do restaurace El Coyote, Sharon Tate a Jay Sebring diskutují
o premiéře filmu, kterou mohou vidět dále
na Beverly Blvd., v erotickém kině. Jedná se
o kino Eros, skutečné kino pro dospělé v té
době. Budova stále existuje, i když je nyní
repertoárovým kinem The New Beverly
a je ve vlastnictví Quentina Tarantina
- Margot Robbie, která portrétovala Sharon Tate, měla na sobě některé její skutečné šperky. Půjčila je Debra, sestra S. Tate
- produkce měla určité potíže přesvědčit
obchodníky na hollywoodských bulvárech, aby se mohly upravit fasády tak, aby
lépe odrážely 60. léta. Po natáčení někteří
obchodníci požádali, aby filmaři úpravy
nesundávali, že to takto lépe vypadá
- toto je poslední film Luka Perryho (no
přece Beverly Hils 90210, pozn. LK).
Na konci února 2019 Perry utrpěl masivní
mrtvici a 4. března zemřel. Scott Lancer
je poctou Wayne Maunderovi a jeho roli
ve filmu Lancer (1968). Maunder zemřel
11. listopadu 2018, deset dní po natáčení
filmové sekvence vložené do tohoto filmu.
- pro charakteristiku Sharon Tate do filmu
Quentin Tarantino nepožádal Romana
Polanského, ale požádal její sestru Debru,
které je také poděkováno v závěrečných
titulcích. Také dal Debře scénář, který si
mohla přečíst, a šel ji navštívit do Santa
Barbary a strávil s ní víkend. Dokonce se
účastnila natáčení v diivadle ve Westwoodu.
- Quentin Tarantino označil Leonarda
diCapria a Brada Pitta za „nejúžasnější
dynamickou dvojici od dob Roberta Redforda a Paula Newmana“.
- pro Leonarda diCapria to byla první
role od filmu Revenant (Zmrtvýchvstání)
z r. 2015.
Tož vzhůru do Hollywoodu - nebo aspoň
do našeho kina !
Tak na shledanou příště !

Laco Kajaba

Doplňte citát od Václava Havla - Život je radostná spoluúčast na ...........(viz tajenka).
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Listopad 2019
V sekci program kina můžete provést rezervaci.

5. 11. Út
7. 11. Čt
10. 11. Ne
11. 11. Po
14. 11. Čt
15. 11. Pá
19. 11. Út
19. 11. Út
21. 11. Čt
23. 11. So
28. 11. Čt

www.mks-stribro.cz

19.00 				JIŘÍ SUCHÝ
					
- LEHCE S ŽIVOTEM SE PRÁT

DOKUMENT - ČR					102 min		Vstupné 110,-Kč

19.00 				

RAMBO: POSLEDNÍ KREV

Přístupnost od 15 let
AKČNÍ - USA - titulky					91 min		Vstupné 110,-Kč

10.00 				
OVEČKA SHAUN VE FILMU:
					FARMAGEDDON
ANIMOVANÝ - V.B. - USA - FR			

19.00 		

		

Vstupné 130,-Kč

POSLEDNÍ ARISTOKRATKA

KOMEDIE - ČR 					

19.00 				

87 min

110 min		

Vstupné 120,-Kč

ŽENSKÁ NA VRCHOLU

KOMEDIE - ČR 					105 min		Vstupné 130,-Kč

19.00 				

Přístupnost od 15 let
KOMEDIE/DRAMA - USA- titulky

14.00 				

Přístupnost od 12 let
KOMEDIE, ROMANTICKÝ - ČR

TENKRÁT V HOLLYWOODU
			

162 min		

Vstupné 120,-Kč

ROMÁN PRO POKROČILÉ
			

95 min		

Vstupné 60,-Kč

19.00 				NÁRODNÍ TŘÍDA

Přístupnost od 15 let
DRAMA - ČR						91 min		Vstupné 100,-Kč

19.00 				BLÍŽENEC

Přístupnost od 12 let
AKČNÍ, SCI-FI - USA - titulky				117 min		Vstupné 130,-Kč

10.00 				

LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II

ANIMOVANÝ - USA 					102 min		Vstupné 130,-Kč

19.00 				ABSTINENT

Přístupnost od 12 let
DRAMA - ČR						78 min		Vstupné 120,-Kč

VYUŽIJTE MOŽNOSTI PŘEDPRODEJE V MKS - KINĚ SLAVIA STŘÍBRO
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SOUHRN AKCÍ NA LISTOPAD 2019
1.11.

21.00 - KONCERT O5 A RADEČEK + JAKUB DĚKAN				

BESEDA

3.11.

15.00 - CHODOVARKA - taneční odpoledne /ne/jen pro seniory

KD

5.11.

19.00 - TANEČNÍ KURZ								KD

6.11.

19.00 - MŮŽEM I S MUŽEM - vtipná autorská féerie 4 žen, 4 archetipů			

KD

8.11.

17.00 - VERNISÁŽ VÝSTAVY BÄRBEL JÍLKOVÉ „PEL - MEL“			

MĚSTSKÉ MUZEUM

9.11.

18.00 - DIVOCH uvádí hru „PODIVUHODNÁ NOC NA KARLŠTEJNĚ“

KD

11.11

16.30 - SVATOMARTINSKÝ LAMPIONOVÝ PRŮVOD				

MŠ SOBĚSLAVOVA

11.11.

17.00 - SVATOMARTINSKÝ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ					

ZUŠ

12.11.

19.00 - TANEČNÍ KURZ								KD

14.11

17.00 - KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ 							ZUŠ

16.11.

20.00 - JAN BENDIG & MONIKA BAGÁROVÁ - pořádá CASTELLO CLUB		

16.11.

21.00 - OLDIES DISCO PÁRTY							BESEDA		

19.11.

19.00 - TANEČNÍ KURZ								KD

21.11.

14.00 - DEN SENIORŮ - přednáška, občerstvení, tanec a zábava			

			

KD

KD

22.-23.11. 8.00 - XII. PROPAGAČNÍ VÝSTAVA OKRASNÉHO PTACTVA			

MÁNESOVA ULICE

23.11.

21.00 - EXTRA BAND - rocková zábava						

KD

24.11.

19.00 - ANNA K. AKUSTICKY 2019						

KINO SLAVIA

26.11.

19.00 - TANEČNÍ KURZ								KD

27.11.

16.00 - SPOZ - SETKÁNÍ SENIORŮ SE ZÁSTUPCI MĚSTA - zahraje Amatovka		

29.11.

20.00 - MATURITNÍ PLES SOŠ							KD

30.11.

20.00 - ZÁVĚREČNÝ PLES TANEČNÍHO KURZU					

KD

30.11.

21.00 - ZAKÁZANÝ OVOCE - KOLAPS TOUR 2019					

BESEDA

17.00 - SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

MASARYKOVO NÁMĚSTÍ

1.12.

			

12.11. - 31.12. VÝSTAVA OBRAZŮ A FOTOGRAFIÍ BÄRBEL JÍLKOVÉ „PEL - MEL“ 		

KD

MĚSTSKÉM MUZEU

MĚSTSKÉ TRHY ve dnech 7., 14., 21. a 28. 11. 2019
Připravujeme:
3.12.

BUBENICKÁ SHOW MILOŠE MEIERA - DRUMMING SYNDROME TOUR 2019

15. 1. 2020 ŽENA ZA PULTEM 2 - divadelní představení – hl. role OLDŘICH KAISER A JIŘÍ LÁBUS

Uzávěrka dalšího čísla je 15. 11. 2019
Příspěvky zasílejte na zpravodaj.stribro@seznam.cz
Omlouváme se těm, jejichž příspěvky se už do zpravodaje nevešly, není možné všechny zařadit.
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