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Včelařská organizace Stříbro
Stříbrští včelaři v letošním roce slaví významné jubilem, je to přesně 75 let, co se poprvé sešli, aby si spolu vyměnili zkušenosti
a porozprávěli o práci u včel.
pokračování na str.12
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Slovo úvodem
Vážení čtenáři, uzávěrka tohoto čísla Stříbrského zpravodaje je v době, kdy
jsou opatření kvůli šíření nového viru
COVID-19 teprve v počátcích. Netušíme
tedy, jak dlouho potrvají, ani jak budou
nadále vypadat. Na následujících stránkách vám tedy nenabídneme ani ucelený
kulturní přehled, ani souhrn filmových
projekcí v kině Slavia. Spousta původně plánovaných kulturních akcí bude
s největší pravděpodobností přesunuta

Ohlédnutí

Stříbro připravil zajímavý příspěvek o vypalování porostů. Opět se můžete ohlédnout do historie společně s panem Samcem nebo si přečíst slovo starosty. Přeji
vám krásný duben a věřím, že se brzy potkáme na nějakém koncertě, plese nebo
jiné zajímavé akci.

pro které jsme přímo v zahradách připravili IQ test a řadu zajímavých stanovišť
jako je bosostezka, střílení z luku, divadlo,
slackline a další. V době soutěžení dospělých v přetahování, bude možné využít atletickou minipřípravku pro děti.
O kulturní program se postará řada
zajímavých osobností. V průběhu dne
Vám bude hrát jazz, u kterého si budete
moci vychutnat dobrou kávu, dále bude
možné se zaposlouchat do tónů piana
v podání Terezy Dischingerové. V průběhu celého odpoledne Vám bude k dispozici kromě dobré kávy a piva Bagoun také

řada gastronomických lákadel jako jsou
Dobrotyturek se svými hamburgery, farma Údolíčko s nabídkou sýrů a originální
slané a sladké palačinky Baghýra. Celou
akci bude uzavírat koncert kapely Simply
cover band.
I přes situaci, která v České republice nastala, věříme, že bude možné se
23. května 2020 potkat v Minoritských
zahradách ve Stříbře a užít si kulturně sportovní a gastronomické odpoledne.

David Blažek, ředitel MKS ve Stříbře

- Pokáč v KD ve Stříbře

ZA-HRA-DY 2020

Na třetí víkend
v květnu pro vás
připravujeme již
druhý ročník festivalu ZA-HRA-DY.
Letošní ročník bychom chtěli více
situovat do Minoritských
zahrad
a nabídnout návštěvníkům mnoho zajímavých stanovišť nejen pro děti. Nedílnou součástí festivalu budou závody na
odrážedlech a kolech pro děti do 6 let.
Zároveň nechceme opomenout starší děti,
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na pozdější termíny. Chytřejší však budeme, až skončí opatření, která vláda zavedla. Ihned poté vás budeme na webových
stránkách, facebookových profilech, ale
také na výlepových plochách informovat.
Spoustu dalších rubrik vám však nabídnout můžeme, protože život není jen
o kultuře či sportu. Můžete si tak přečíst
další díl cyklu o stříbrských spolcích, tentokrát o včelařích. V souvislosti s jarními
měsíci nám Sbor dobrovolných hasičů

Za pořadatele Markéta Zabloudilová
a Terezie Turek Nevěčná
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MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
tento příspěvek píši v době, kdy vláda
ČR vyhlásila nouzový stav a karanténu
v celé naší zemi. Nebudu se rozepisovat
o všech aspektech a nařízeních, které jsou
Vám známy ze sdělovacích prostředků
a našich elektronických médií. Doufám,
že až tyto řádky budete číst, bude situace
již klidnější, pokud ne, věřte, že se Vám
budeme snažit pomoci v těchto nelehkých
chvílích všemi dostupnými prostředky,
které máme k dispozici. Jsme tady pro
Vás. Neváhejte a kontaktujte vedení města
prostřednictvím emailů, popř. telefonicky. Kontakt na starostu Martina Záhoře
- zahor@mustribro.cz, tel. 374 801 101,
místostarostu Karla Lukeše - lukes@mustribro.cz, tel. 374 801 101. Informace vždy
najdete na www.mustribro.cz, na facebookových stránkách města, popř. na vývěskách. Dodržujte veškeré pokyny, které
zde najdete. Zvláště apeluji na naše seniory, chronicky nemocné, samoživitelky,
nebojte se nás oslovit, nechceme, abyste
zůstali v této tíživé situaci sami, rádi Vám
zařídíme nezbytné záležitosti. Děkujeme též za vstřícnost a trpělivost směrem
k městskému úřadu, kdy většina z Vás
pochopila situaci a ponechala odkladné
záležitosti na pozdější čas. Dovoluji si též
poděkovat všem členům integrovaného
záchranného systému – lékařům, sestřičkám, policistům, hasičům a v neposlední
řadě dobrovolníkům za jejich činnost.
Nesmím zapomenout na učitele, kteří
i v těchto podmínkách se snaží vést výuku
našich dětí.
Teď zkusím nás naladit na trochu optimističtější vlnu a seznámím Vás s vybranými činnostmi a projekty, které pro Vás
připravuje vedení města. Kromě záležitostí, jakými jsou dokončení MŠ Soběslavova
a kina Slávie, pokračujeme ve stavebním
úsilí na dokončení cyklostezky na Těchlovice. Je předáno staveniště pro rekonstrukci povrchů a VO v ulici Vodičkově.
Proběhla soutěž a vyhodnocení veřejné
zakázky - Výstavba parkoviště a chodníku v ul. Gagarinova za cca 4,0 mil Kč,
zde jsme těsně před podpisem smluv. Je
vyhlášeno výběrové řízení na propojení
ulic. Jabloňová - Májová - za cca 8 mil. Kč
a též na dokončení rekonstrukce ZUŠ
včetně přilehlé zahrady (4,5 mil. Kč), kde

by mělo vzniknout zázemí pro venkovní
prezentaci našich mladých umělců. Proběhla též soutěž na opravu a odvlhčení
radnice, nyní probíhá hodnocení. V brzké
době začnou stavební práce na další etapě obnovy ohradní zdi u kostela Sv. Petra,
který je již v našem vlastnictví. Dokončíme revitalizaci rybníka v Otročíně.
Připravujeme vypsání výběrového řízení na zhotovitele infrastruktury v rámci
bytové zóny – Lokalita Za Stadionem (velká písmena jsou tu nějak divoká, ale asi
to tak mají ofiko pojmenované). Projektová cena činí cca 50 mil. Kč. Zastupitelé
schválili finanční krytí v rámci posledního zasedání zastupitelstva a též schválili
plánovací smlouvu mezi budoucími a již
novými nabyvateli, kde se město zavazuje infrastrukturu vybudovat - v letošním
roce veškeré sítě, v příštím roce dokončení
povrchů. Tato smlouva by měla být i podkladem pro získání stavebního povolení
a popř. hypotéky. Předpoklad zahájení
stavební činnosti je začátek měsíce května. Snad nám toto virová infekce nezhatí.
Do veřejných soutěží připravujeme
další zakázky, které jsou ve schváleném
rozpočtu - např. propojení náměstí a
TJ Baníku Stříbro přes Svatováclavskou
lávku, další etapu obnovy kostela Nanebevzetí Panny Marie, obnovu schodiště
do ul. Plzeňské a mnoho dalších.
Z projektů máme již připravené studie bazénu, které Vám brzy představíme.
Je hotová dokumentace pro revitalizaci
vnějšího pláště a střechy polikliniky. Zde
chceme žádat o dotaci - snad ještě nějaké budou. Připravujeme dokumentaci pro
rekonstrukci bývalého internátu na malometrážní byt (nemá být mn. č. byty) v ul.
Revoluční, totéž z bývalé záchranky v ul.
Alešova. Připravujeme studii rekonstrukce bývalé hasičárny na náměstí. Nezapomněli jsme ani na naše místní části. Dokončuje se studie veřejného prostranství
v Těchlovicích a také projekt kanalizačního řadu pro tuto obec. Tyto záležitosti
nás čekají i v Milíkově a Lhotě u Stříbra.
Připravuje se dokumentace pro chodník
v ul. 5. května - od Policie ČR až k bývalé
vjezdové bráně do kasáren - vč. přechodu.
V rámci dalších ekonomických aktivit
podporujeme také více činnost našich
společností - Lesů města Stříbra a SMMS,

s.r.o. Mají obě nelehké úkoly, se kterými
se zdárně vypořádávají. Za jejich práci
jim velice děkuji. Věřím, že v příštím čísle
zpravodaje budou příspěvky od našich ředitelů, kde Vám blíže přiblíží vlastní činnost.
Musím se též zmínit o aktivitě pana
místostarosty Ticháčka, který se plně
věnuje problematice odpadů. Díky jeho
aktivitě se vybralo za loňský rok více peněz za odpady. Přesto po zdražení, které
v loňském roce proběhlo, město Stříbro
zadotovalo občany města částkou cca
2,0 mil. Kč. V rámci jednání, které kolega
vedl s firmou Ekodepon, se podařilo vyjednat, že v příštím roce a těch následujících, bude odpad vyvážen do spalovny
v Chotíkově. Díky tomu nedojde k dalšímu zásadnímu zdražení pro občany města
Stříbra.
Na příští rok bylo a stále je naplánováno mnoho stavebních i kulturních akcí,
které vycházejí z možností stávajícího
městského rozpočtu. Po odhadech ekonomů jsem osobně přesvědčen, že budeme
muset svoji vize upravit, jak se říká lidově
„do výše vlastní kapsy“.
Další část článku měla být o kultuře
a spolkové aktivitě. Bohužel, všichni víme,
jak tato část života města byla v tomto
období pozastavena. Nezoufejme, vše se
v dobré obrátí a osobně věřím, že se společně uvidíme dříve nežli při slavnostech
města.
S přáním pevného zdraví a duševního
klidu za vedení města Martin Záhoř.
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MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE
Během měsíce února proběhla na Základní škole v ul. Mánesova série přednášek pro žáky 2. a 6. tříd Jedním z témat
byla také kyberšikana, a právě na tu se
nyní společně podíváme. Řekneme si, co
je to kyberšikana, jak ji rozpoznat, jaké má
následky a také poradíme několik způsobů, jak jí předejít.
Co to vlastně je kyberšikana? V tomto
případě se jedná o formu šikany, která je
zprostředkována elektronickými médii,
internetem a mobilními telefony, jejím
cílem je záměrné ublížení a ponížení cíle.
Kyberšikany je na několik druhů:
Kyberstalking, zde hrozí oběti naprostá
ztráta soukromí, osobních údajů a pocitu
bezpečí. Stalkeři jsou v tomto případě často známí oběti, může se jednat o bývalého přítele, milence/milenku, ale i někoho
zcela neznámého, kdo si vyhlédne svůj cíl
náhodně na internetu. Od roku 2010 se
stalking považuje za trestný čin.
Kyberharašení, tento výraz označuje
opakované zasílání zpráv, bud prostřednictvím internetu nebo SMS, které jsou
oběti nepříjemné.
Kybergrooming, tímto výrazem se
označuje pokus útočníka o přesvědčení,
donucení, k osobní schůzce, kde potom
svoji oběť nějakým způsobem využije či
zneužije.
Flaming, jedná se o agresivní chování,
kdy útočník uráží, nadává a vyhrožuje,
cílem těchto útoků je pouze rozčílit oběť
a vyvolat hádku, útočník se schovává
za anonymitu, kterou v tomto případě poskytuje virtuální prostředí, a to, že se toto
chování téměř nedá potrestat.
Sexting, do této kategorie patří rozesílání elektronických zpráv se sexuálním
obsahem, případně také fotografie nebo
videa.
Hoax, poslední kategorie kyberšikany,
přeloženo z angličtiny toto slovo znamená úmyslně vydanou klamnou/poplašnou
zprávu, také by se dalo říci, že se jedná
o podfuk nebo tzv. kachnu. Může se jednat o varování před smyšlenými viry, malwary, ale i jiné nereálné nebezpečí.
Existuje několik varovných signálů, jak
rozpoznat, že se vaše dítě stalo obětí kyberšikany.
1. Dítě je nervózní, nebo dokonce vy-
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děšené, když má jít do školy nebo ven v tomto případě se jedná o silný signál, že
se vaše dítě necítí dobře ve školním prostředí a mezi spolužáky.
2. Nervozita ve chvílích, když vaše dítě
používá telefon a sociální média, nebo obdrží zprávu.
3. Vztek nebo frustrace po připojení
online nebo hraní her.
4. Ztráta, nebo naopak přibrání váhy,
bolesti hlavy, břicha nebo poruchy příjmu
potravy
5. Ztráta zájmu o oblíbené aktivity
a koníčky.
Toto je pouze několik z množství projevů kyberšikan, ale i klasické šikany.
Existuje několik rad a opatření, které
je dobré děti naučit, aby se šance těchto útoků minimalizovala. Nejdůležitější
je neposkytovat soukromé materiály ani
osobní údaje, nedávat si schůzky přes internet bez doprovodu, nevěřit všemu, co
se na internetu píše. Toto jsou základní
rady, které by měl vědět každý pro svoji ochranu. Možností, jak ochránit vaše
děti, je také nainstalování na jejich PC
a mobilní telefon program, který vám
umožňuje sledovat, jaké stránky děti navštěvují, mít dohled nad tím, jak dlouho

zařízení používají, dohled nad sociálními sítěmi, ale i třeba dohled nad polohou
a aplikacemi. V tomto případě bych zmínil dva programy, které jsou jak na PC, tak
na iOS i Android, a sice Norton Family
a Kaspersky Safe Kids. Pokud by vám jeden z těchto zmíněných nevyhovoval, je
programů k dispozici více.
Poslední, co je asi třeba zmínit, jsou
následky kyberšikany, které nejsou o nic
menší než následky klasické šikany. Obě
mohou vést k psychickým problémům
a v nejhorších případech i k pokusu o sebevraždu.
V České republice je také několik aktivních organizací, které provozují i svoje linky, kam je možné zavolat v případě, že se
vy nebo někdo z vašich blízkých stane obětí kyberšikany. Jedná se o Linku bezpečí
online tel. číslo 116 111, internetová adresa www.internethelpline.cz , a také Krizovou linku IPPP ČR tel.: 286 881 059 nebo
+420 774 089 181. Další možností je také
internetová poradna www.e-bezpeci.cz,
nebo národní centrum bezpečnějšího internetu www.saferinternet.cz.
Michal Záprt,
strážník Městské policie
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Ordinační hodiny lékařů ve Zdravotnickém zařízení města Stříbra
PLATNÉ V BĚŽNÉM PROVOZU OD 10.1.2020
INFOSTÁNEK - informace o ordinačních hodinách lékařů - 736 511 141
MUDr. Bohumil Cikán, praktický lékař
Tel.: 374 633 519

PSYCHOLOGIE - Mgr. Ing. Ivana Holubcová
Tel.: 374 633 551

PO
ÚT
ST

PO

ČT
PÁ

8:00 - 10:00
13:00 - 17:00
7:30 - 12:30
OBJEDNANÍ
12:30 - 17:00
17:00 - 18:00 (JEN OBJEDNANÍ)
7:30 - 12:00
7:30 - 12:30

MUDr. Zuzana Šímová, praktická lékařka
Tel.:374 633 504
PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

8:00 - 12:00
8:00 - 12:00
8:00 - 12:00
8:00 - 12:00
8:00 - 12:00

15:00 - 18:00
13:00 - 15:00

MUDr. Lenka Markupová, praktická lékařka
Tel.: 374 633 503
PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

8:00 - 13:00
8:00 - 12:00
12:00 - 18:00
8:00 - 13:00
8:00 - 12:00

12:00 - 13:00 JEN ZVANÍ

UROLOGIE - MUDr. Milan Chaloupka
Tel.: 374 633 501
ÚT
ČT

8:00 - 13:00
12:00 - 16:00 (JEN OBJEDNANÍ)

DIABETOLOGIE - MUDr. Vlasta Rojková
Tel.: 374 633 534
ÚT
ČT

7:30 - 11:30
7:30 - 11:30

12:00 - 14:00
12:00 - 14:00

DERMATOLOGIE (kožní) - MUDr. Naděžda Petrášová
Tel.: 374 633 551
ÚT
ST

8:00 - 11:00
8:00 - 12:00

13:00 - 16:00

NEUROLOGIE - MUDr. Zdeňka Turčová
Tel.: 374 633 532
ÚT

8:30 – 11:15

12:30 – 14:15

SONO - MUDr. Alexandr Kokay
Tel.: 374 633 546
PO
ÚT
ČT

8:00 - 10:00
15:30 - 16:30
8:00 - 10:00

9:00 - 12:00

13:00 - 18:00

OČNÍ - MUDr. Miluše Kačerová - objednávkový systém
pouze akutní případy bez objednání
Tel.: 374 633 510
ÚT
ST
ČT
PÁ

7:30 - 11:30
7:30 - 10:00
7:30 - 11:30
9:00 - 11:30

12:00 - 14:00
12:00 - 14:00
12:00 - 14:00

STOMATOLOGIE - MUDr. Vladislav Kvapil
Tel.: 374 633 543
PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

8:00 - 12:00
8:00 - 12:00
8:00 - 12:00
8:00 - 12:00
8:00 - 12:00

12:30 - 14:00
13:00 - 16:30
13:00 - 14:00
13:00 - 16:30

STOMATOLOGIE - MUDr. Kocková/Kocek
Tel.: 374 633 542
PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

7:30 - 12:00
7:30 -12:00
7:30 - 12:00
7:30 - 12:00
7:30 - 12:00

12:30 - 14:00
12:30 - 16:30
12:30 - 14:00
12:30 - 16:30

PEDIATRIE - MUDr. Pavla Šandová
Tel.: 374 633 516
PO
ÚT
ST
ČT
PÁ
PO - PÁ

7:30 - 12:00
7:30 - 11:00
7:30 - 11:00
7:30 - 11:00
7:30 - 12:00
do 10:30

13:00 - 15:00
13:00 - 15:30
13:00 - 15:00
13:00 - 15:30

KOJENECKÁ PORADNA
KOJENECKÁ PORADNA
KOJENECKÁ PORADNA
KOJENECKÁ PORADNA

NEMOCNÍ

LABORATOŘ Privamed - odběry krve
Tel.: 374 633 548
PO - PÁ 7:00 - 9:30

GYNEKOLOGIE - MUDR. Klicmanová
Tel.: 374 624 852
PO
ÚT
ST
PÁ

7:30 - 14:00
14:00 - 15:00 ADMINISTRATIVA
JEN OBJEDNANÍ
7:30 - 14:00
14:00 - 15:00 ADMINISTRATIVA
7:30 - 13:00
13:00 - 14:00 ADMINISTRATIVA
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MUDr. Helena Krajčíková, praktická lékařka
Tel.: 374 633 508

INTERNA - MUDr. Renáta Andrlová
Tel.: 374 633 502

PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

7:30 - 12:00
8:30 - 12:00
7:30 - 14:00
7:30 - 12:00

13:00 - 15:00

12:00 - 18:00
12:00 - 13:00 (JEN OBJEDNANÍ)

MUDr. Markéta Prokopová, praktická lékařka
Tel.: 374 633 506
MUDr. Helena Střeštíková, praktická lékařka
Tel.: 374 633 506
Stříbro
Kladruby
PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

7:30 - 12:00
13:00 - 15:30
13:00 - 17:00
8:00 - 11:30
17:00 - 18:00 (JEN OBJEDNANÍ)
7:30 - 12:00
13:00 - 15:30
13:00 - 15:00
8:00 - 11:30
7:30 - 11:30

ORL - MUDr. Tomáš Sluka
Tel.: 374 633 538
PO
ÚT
ČT
PÁ

10:30 - 12:30
13:00 - 15:30
8:00 - 11:30
11:00 - 12:30

ÚT - ČT 9:00 - 10:00 (JEN OBJEDNANÉ ZÁKROKY)
ÚT - ČT 10:00 - 12:00

PLICNÍ - ordinace MUDr. Hůzlové
ordinuje MUDr. Dubová
Tel.: 374 633 534
PO
ST

7:30 - 11:30
7:00 - 11:30

12:00 - 16:00
12:00 - 15:00

PSYCHIATRIE - MUDr. Luboš Janů
Tel.: 374 633 532
PO

8:00 - 14:00

14:00 - 16:00 (JEN OBJEDNANÍ)

REVMATOLOGIE - MUDr. Václav Vokatý
Tel.: 374 633 532
ST

8:30 - 12:00

13:00 - 16:00

RTG - MUDr. Alexandr Kokay - 374 633 509
PO
ÚT
ST
ČT
PÁ
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7:30 - 16:30
8:00 - 17:00
7:30 - 16:30
8:00 - 13:00
8:00 - 12:00

14:00 - 16:30

14:00 - 16:30

ORTOPEDIE - MUDr. Ivo Němec
Tel.: 374 633 539
PO
ÚT
ST
PÁ

7:30 - 13:00
14:00 - 18:00
8:00 - 12:00
8:00 - 11:30

12:00 - 13:00 SONO DĚTI

STOMATOLOGIE - MUDr. Petr Kvapil
PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

8:00 - 12:00
8:00 - 12:00
8:00 - 12:00
8:00 - 12:00
8:00 - 12:00

12:30 - 14:00
13:00 - 16:30
13:00 - 14:00
13:00 - 16:30

ORTODONCIE - MUDr. Jaroslav Němeček
Tel.: 374 633 544
PO

CHIRURGIE - MUDr. Jan Špeta
Tel.: 374 633 539

7:30 - 12:30
7:30 - 12:30
7:30 - 12:30
7:30 - 12:30
7:30 - 12:30

7:30 - 11:30

12:45 - 14:15

PEDIATRIE - MUDr. Kristina Kozderková
Tel.: 374 633 520
PO
9:00 - 12:30 NEMOCNÍ 13:00 - 18:00 ZDRAVÍ
ÚT
7:30 - 10:30
10:30 - 13:30
ST
7:30 - 10:30
10:30 - 13:30
ČT
7:30 - 10:30
10:30 - 13:30
PÁ
7:30 - 11:00
Dopoledne vždy nemocní - odpoledne vždy zdraví a poradny

REHABILITACE - Hana Chválová
Tel.: 374 633 552
PO ST 7:15 - 12:00
ÚT
7:15 - 12:00
ČT
8:00 - 12:00
PÁ
7:15 - 11:00

13:00 - 17:00
13:00 - 14:30
13:00 - 17:00

GYNEKOLOGIE - MUDR. Havránek
Tel.: 374 622 340
PO
ÚT
ST
PÁ

8:00 - 11:30
12:00 - 16:00
9:00 - 11:30
12:00 - 18:00
8:00 - 11:30 JEN OBJEDNANÍ
8:00 - 14:00

Domácí péče - vrchní sestra 724 261 037, 374 633 545

Stříbrský zpravodaj 4/2020
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Rozhovor s Ondřejem Tolarem (11), zpěvákem, hudebníkem a sportovcem
„Svůj volný čas nemám.“

Ondřeji, na kolik hudebních nástrojů
hraješ?
Hraju na trubku a klavír, hrál jsem
na flétnu a chodím na zpěv.

připravuji na roli Billiho Elliotta v divadle. Jedu tam hned po škole a trénuji balet, step, jazz, zpěv a herectví s Lumírem
Olšovským a lidmi z Karlínského divadla
v Praze. Domů se vracím tak v devět deset večer. Někdy mám zkoušky v divadle
ráno, tak jsem ve škole uvolněný. Paní učitelka a paní ředitelka ve škole mi pomáhají. Všechno se ale musím doučit a nemám žádné úlevy. Mám ale samé jedničky
(smích). A abych nezapomněl, někdy k
tomu mám ještě představení a každý druhý víkend máme s Lumírem Olšovským
od devíti do tří workshopy na Billiho.

Jakou hudbu si rád pustíš?

Jak už jsem nastínil i v úvodním popisku, ty jsi také sportovec. Jakému sportu
se věnuješ?

Ve zpěvu je to Pavel Režný, na trubku
se mi líbil pan Bulka, na klavír paní učitelka Bezděková a v nohejbalu mám jako
vzor Jana Vankeho.

Hraju nohejbal a jsem v něm vicemistr
republiky v singlech, mistr republiky ve
trojicích a ještě jsem kapitánem České nohejbalové reprezentace v mladších žácích.

Dá se říct, který z nich máš nejraději?
To se nedá říct. Někdy si raději zahraju
na klavír a někdy na trubku.
Účinkuješ taky v divadle. V čem hraješ,
nebo jaké role tě čekají?
Připravuji se na Billiho Elliotta, ve kterém budu hrát od září a hraju v představení Josef a jeho úžasný pestrobarevný plášť.
Dříve jsem hrál v Charliem Chaplinovi.
To všechno v Novém divadle v Plzni.
Baví tě tahle herecká profese?
Baví mě to hrozně moc. Nejvíc se mi
líbí, že jsou tam skvělí lidi.
Tvůj umělecký rozsah je hodně široký.
Jak vlastně vypadá tvůj běžný týden?
Můj týden vypadá tak, že jsem každý
den v divadle a příliš se neučím (smích).
V základní umělecké škole se teď věnuji
hlavně zpěvu a trubce, ty trénuji každý
den. Třetím rokem existuje v Plzni Muzikálové studio a od té doby se tam dvakrát
týdně připravuji. K tomu se každý den
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Pokud netrénuješ, tak jak trávíš volný
čas?
Já svůj volný čas nemám.

Hlavně muzikálovou hudbu. Na youtube si pustím třeba muzikály DJKT.
Vím, že máš mnoho individuálních ocenění. Můžeš mi říct, kterého si ceníš nejvíc?
V hudbě si asi nejvíc cením třetího
místa na mezinárodní interpretační soutěži Pro Bohemia v Ostravě ve zpěvu a ve
sportu toho vicemistra republiky v singlech v nohejbalu.
Máš nějaký hudební vzor?

Kde se vidíš třeba za 10 let?
Rád bych šel na konzervatoř, a pak
bych chtě hrát divadlo v Plzni nebo v Ostravě, protože tam mají pěkné divadlo.
Děkuji za rozhovor.
David Blažek
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STŘÍPKY HISTORIE
Obchody, provozovny, živnosti (část 1)
Stálé procházení fotoarchivu přímo nabídlo téma další řady dokumentující dění
a život v našem městě. Jak již samotný nadpis napovídá, mohli bychom se tentokrát
podívat na služby, které byly v minulosti
zdejším občanům k dispozici. Vzhledem
k nepřehledné a leckdy až zmatené situaci
v podnikání po roce 1989, soustředíme se
pouze na období do roku 1990. Vynecháme přitom záměrně oblast pohostinství
a služeb souvisejících, neboť tato oblast
je hodna samostatného zpracování. Jako
vždy - limitujícím faktorem je rozsah dosud shromážděných archivních fondů...
a také paměť pisatelova. Bude se tak vlastně jednat jen o jakési volné vzpomínání (… proto je vítán jakýkoli příspěvek
ze strany odběratelů Zpravodaje). Vážený čtenář snad promine, bude-li v zájmu
zmapování dané tématiky v některých případech použito již dříve prezentovaných
snímků.
Vžijme se tedy do běžného života dob
minulých z pohledu řadového občana
města Stříbra a dopřejme si opět „Hledání
ztraceného času“.
Řazeno podle abecedy figurují na prvním místě provozy odvozující svůj název
od slova AUTO.
V roce 1929 si ve Stříbře otevřel lakýrnickou (potažmo pak i autolakýrnickou)
firmu pan Antonín Souček. Na parcele
v dnešní Palackého ulici nejdříve vystavěl dílnu se skromným zázemím, posléze
nechal stavitelem Ernstbergrem vystavět
na straně do ulice i vilku - dnes čp. 663.
Přiložený snímek č. 1 zachycuje pana
Součka na motocyklu D-Rad v roce
1929. Pan Souček provozoval svůj podnik
(s přerušením v období „Protektorátu“,
kdy byl vězněn) až do počátku padesátých
let. Nadcházející vlně znárodňování se vyhnul tím, že firmu zrušil. Zde si dovolme
malou poznámku: Stříbra znalý čtenář si v
tomto případě snadno vybaví souvislost: pan Antonín Souček - motocykl - zaslou-

žilý mistr sportu pan Miloslav Souček,
úspěšný motocyklový závodník.
I snímek č. 2 je bezpochyby provázen
slovem AUTO. 23. 11. 1926 totiž Městská
rada projednala a schválila zřízení myčky
automobilů u Svinského rybníka poblíž
západního vchodu do městského parku
(a dnešní sochy sv. Jana Nepomuckého).
Zde ilustrační foto, vzhledem k typu vozidla, zřejmě pochází z pozdější doby.
Adresář z roku 1928 eviduje ve Stří-

bře dvě autoopravny, a to v ulici Špitálské (dnes Boženy Němcové) čp. 128
a v ulici Plzeňské čp 609. My se zastavíme
u čp. 128. Na našem snímku č. 3 identifikujeme čp. 128 jako jednopatrový bílý
dům se štítem po levé straně ulice. Zde měl
v roce 1928 provozovat autoopravnu jistý
Glosauer Franz, přičemž na jeho jméno
byla přihlášena i živnost puškařství. Dle
důvěryhodných vzpomínek stříbrského
pamětníka, byla tato dílna ve třicátých le-

9

Stříbrský zpravodaj 4/2020
tech známa jako „AUTO GARAGE SERVICE MATYAS“. Vedle „Garage“ a „Service“ prý pan Matyas provozoval cosi jako
autoškolu. Po válce převzal firmu do národní správy pan Olexa, přičemž původní
specializace provozu zůstala zachována.
To bylo mimo jiné navenek signalizováno
vozidly postávajícími v horní části ulice
Boženy Němcové, v přilehlé části ulice
Husovy - nezřídka pak i na travnaté ploše v
cípu obou ulic. A býval to pestrý sortiment
- od automobilů osobních a nákladních,
přes selské žebřiňáky a valníky, modrý
poštovní vůz pro koňský potah, až po občasnou návštěvu motorového invalidního
vozíku. Dokonce jsem jednou ve dvoře
zahlédl armádní samochodku. Nedovedu
určit dobu, kdy zde bylo autoopravárenství vystřídáno zámečnictvím, klempířstvím a instalatérstvím. Pravděpodobně se
začleněním této dílny do nově vzniklého
„Komunálu“, kteréžto záležitosti věnujeme některé z dalších pokračování.
Jistě vítanou službou motoristům pak
bylo otevření autoservisu v ulici 28. října
(viz snímek č. 4). Stalo se tak v roce 1963
a řečená provozovna dobře slouží svému
účelu dodnes.
I v případě snímku č. 5 se tématicky
pohybujeme v oblasti „auto-moto“. Fungující benzinové čerpací stanice jsou totiž
neoddělitelnou součástí silniční dopravy.
Náš obrázek sice není datován (cca konec
50. let), zachycuje však populární „pumpu u kina“.
Jsme zhruba v polovině 70. let
a náš snímek č. 6 rovněž zhlíží
na „pumpu u kina“ - avšak od západu a zřetelněji v kontextu daného místa. Nedávno
objevený filmový dokument prezentovaný
jako „Einmarsch der Wehrmacht 1938
in Mies“, dokládá v tomto prostoru existenci benzinové pumpy. (Zmíněný „Einmarsch“ proběhl v říjnu uvedeného roku.)
V tomto případě by se tedy mělo jednat
o níže jmenovanou čerpací stanici „u horního mýtního domu“, což by i odpovídalo,
neboť horní mýtní dům čp. 432 se nacházel přibližně v místě dnešního tzv. Amerického pomníku.
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Podle všeho první benzinovou pumpou
ve Stříbře byla již v září 1927 ona, o které
Kalendárium Stříbro do roku 2000 praví:
„Září - říjen 1927: Na severovýchodním
konci Chebské (dnešní Benešovy) ulice
byla vybudována první benzinová pumpa
Vacuum Oill Company nákladem 56 000,Kč. V hloubce dvou metrů byly přitom
objeveny základy bašty, vybíhající pravoúhle na severozápad. Nádrž byla umístěna
do hloubky 4 m.“ Zde bych si dovolil
upřesnit polohu výše zmíněného zařízení.
Ač to zní neuvěřitelně, i dle pamětníků se
jedná o prostor v dnešní Benešově ulici
na chodníku u světelné křižovatky, před
rohovým čp. 750 na straně ke Smutečnímu vrchu.
Problematiku „benzinek“ zmiňuje
i publikace Mies (Weschta - Dinkelsbühl
1971). Ta na str. 135 k roku 1929 mj. podotýká: „Čerpací stanice - stále rostoucí
automobilová doprava si vyžádala zřízení
dvou benzinových čerpacích stanic. Jedné
před Hohlerovou novostavbou na konci
Chebské ulice, další u Nádlerů na předměstí. Později přibyla ještě třetí, u horního
mýtního domu (Ferdinand Himmel).“ Již
v roce 1925 byla sice městské radě předložena žádost o vybudování benzinové
stanice na náměstí, ta však byla zamítnuta.
Výše zmiňovanou „pumpu u Nádlerů“
zachytil snímek č. 7 z 15. 5. 1948, přičemž ústřední postavou je zde sama paní
Barbora Nádlerová, obývající tou dobou
přilehlý domek čp. 424 u křižovatky ulic
Plzeňská - Nádražní - Americká.

obr. 6

obr. 7

obr. 8

I snímek č. 8 zaznamenal čp. 424, tentokrát však v roce 1967, a tudíž i s modernějším technickým vybavením samotného čerpadla.
František Samec, duben 2020
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SPOLKOVÝ ŽIVOT
pokračování ze str. 1
Už v době založení patřila stříbrská
organizace mezi největší v regionu, zahrnovala i okolní obce jako Kladruby, Černošín, Svojšín, Pňovany či Trpísty. I co se
týče počtu včelařů, byla na tom organizace
při svém vzniku velmi dobře, sdružovala
něco kolem dvou stovek členů, to je číslo,
o kterém si dnes můžeme nechat jen zdát.
Je ovšem nutné říci, že tehdejší spolek
byl poznamenán poválečným odsunem,
který zapříčinil částečný úbytek členů.
V čele včelařů se vystřídalo několik předsedů, dovolil bych si zmínit jedno z nich,
a to Ing. Osmika, za kterého se povedlo
úroveň organizace významně pozvednout
a v jehož stopách dnes organizace nadále
jde.
V dnešní době se členové pravidelně
scházejí, a to přibližně jednou za dva měsíce. Během těchto členských schůzích jsou
včelaři informováni o průběžném dění
v organizaci, jsou seznámeni s připravovanými akcemi, plánují organizaci včelařských opatření a každá schůze je doplněna
o vzdělávací část. Výbor organizace pozve
odborníka na určité téma, který následně
na schůzi realizuje přednášku. Vzdělávání
včelařů je nezbytnou součástí práce celé
organizace, kromě přednášek na schůzích
pořádáme kurzy pro začínající včelaře,
na kterých mohou začátečníci besedovat
s nějakým zkušenějším kolegou a dozvědět se užitečné informace. Realizujeme
také speciální odborné kurzy pro zkušené včelaře, velký úspěch mají například
témata jako chov matek nebo využití
včelích produktů. V dnešní době také zaznamenáváme větší zájem o včelaření, je
veřejným tajemstvím, že věkový průměr
včelařů je značný, ale během posledních
let se k nám přidalo značné množství nových členů, kteří nám úspěšně nahrazující
končící kolegy.
Naše organizace velice dobře spolupracuje při akcích pořádaných městem Stříbrem. Každoročně se aktivně účastníme
Městských slavností, Dne dětí, Dne evropského dědictví a Rozsvěcení vánočního
stromku. Během těchto kulturních a společenských akcí nabízíme med, medovinu
a ukazujeme návštěvníkům část z naší včelařské práce. Velice oblíben je prosklený úl
s živými včelami, u kterého si návštěvníci
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mohou prohlédnout, jak včely v úle pracují. V prostorách DDM Stříbro pořádáme pro veřejnost Kurzy výroby medového
pečiva, a to vždy v termínu před Velikonocemi a před Vánoci. Vánoční termín je
vždy obohacen ještě o výrobu voskových
figurek. Těší nás zájem o tyto kurzy a každoročně se zvyšující počet účastníků, kteří si své sladké výrobky odnášejí domů.
Ve spolupráci s DDM Stříbro také vyhlašujeme výtvarnou soutěž s názvem Včela,
příroda, člověk, které se každoročně zúčastní desítky dětí v několika věkových
kategoriích. Všechny tyto akce podporují
zájem obyvatel hlavně o medové produkty,
což potvrzuje i stoupající spotřeba medu.
Velkou chloubou nás, Stříbrských

včelařů, jsou dva včelařské kroužky mládeže. První byl založen již ve školním
roce 2006/2007 a druhý ve školním roce
2015/2016. Teoretické znalosti získávají
děti v učebnách DDM Stříbro a praktické znalosti na vlastní včelařské základně,
kterou se povedlo zbudovat v roce 2013.
Základna je umístěna v parku města Stříbra a přímo děti z kroužku se tam starají
o šest vlastních včelstev, u kterých získávají zkušenosti. Za dobu své existence získaly
děti z kroužku spousty významných ocenění na regionální, národní i mezinárodní
úrovni. Největším úspěchem kroužku byla
čtyřnásobná účast členů na mezinárodní
soutěži IMYB a vítězství Matěje Brzici
v této soutěže, který ovládl ročník 2015
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konaný na Slovensku v Bánské Bystrici.
Vzdělávání malých včelařů má ve Stříbře
svou tradici a velký dík za to patří hlavnímu lektorovi, panu Oldřichu Koubkovi.
V posledních letech jsme se dokonce
ujali pořádání oblastního kola soutěže
Zlatá včela, které slouží jako předstupeň
před kolem republikovým. Vždy na jaře
se k nám do Stříbra sjíždějí děti z kroužků
Plzeňského i Karlovarského kraje, aby zde
zabojovaly o dvě až tři postupová místa
do kola republikového. Soutěž se koná
v budově ZŠ Gagarinova, která nám po
dobu soutěže poskytne své prostory.
Pár slov závěrem, je na nás, členech,
abychom dokázali úspěšně navázat na
vše pozitivní, co se v pětasedmdesátileté
historii organizace podařilo a abychom
dokázali práci dále rozvíjet. Můžeme být
na naší organizaci, její práci a fungování
hrdí. I když nás čekají roky, kdy se budeme muset naučit přizpůsobit měnícím se
přírodním podmínkám, vyhlížíme tato
léta s optimismem. Popřejme si vzájemně,
aby nám k tomu sloužilo zdraví, abychom
měli dost sil a nacházeli dost odhodlání vést naši zájmovou činnost, včelaří, k
úspěšnému rozvoji.
Matěj Brzica

JSDH Stříbro
Všichni víme, jak postupovat, ale pro
jistotu …
Venku se nám začíná ukazovat sluníčko a teploty se zvedají k příjemnější hranici. Mnozí z nás se vydávají na častější
vycházky do přírody a jiní zase pomalu
začínají s pracemi na zahrádkách.

Ti z nás, kteří na podzim nestihli naposledy posekat trávu, začínají přemýšlet,
jak se z trávníku zbavit staré suché trávy.
Někoho napadne shrabat, co jde a zbytek
nechat zetlít, jiného napadne zkusit ji posekat a zkompostovat či spálit na hromadě spolu s větvemi ze stříhání stromků.

Několik z nás ale každoročně dostane
„skvělý“ nápad, že trávu vypálí.
Pálení na hromadě je při splnění několika jednoduchých podmínek zcela v pořádku. Je potřeba jej nahlásit např. přes
internetovou stránku https://paleni.izscr.
cz . Při hlášení je třeba uvést místo a dobu
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spalování, spalovaný materiál, způsob
zajištění a kontakt na konkrétní osobu.
Správným nahlášením dojde k omezení
planých poplachů pro jednotky požární
ochrany. Spalovat se smí jen suchý přírodní materiál a velikost hromady se volí tak,
aby ji bylo možno s připraveným zajištěním zlikvidovat. Při pálení musí být vždy
přítomna osoba starší 18 let. Ohniště musí
být řádně odděleno od okolního prostředí - např. kamení, zrytá proluka apod.
Opustit místa pálení je možno pouze
po úplném dohašení ohniště. Při zhoršení povětrnostních podmínek (např. silný
vítr) je třeba hromadu uhasit okamžitě.
K místu pálení musí být volná příjezdová
cesta. Místo pálení je potřeba po několik
dnů pravidelně kontrolovat.
Zatímco pálení na hromadě je OK, tak
plošné vypalování (bez ohledu na rozlohu) je prohřeškem proti Zákonu o požární
ochraně a dalším dvěma zákonům. Hříšník se takovým jednáním vystavuje nejen
případné vysoké pokutě, ale zároveň tím
hlavně i ohrožuje minimálně své zdraví
a majetek a v neposlední řadě i přírodu
a trávník.
Člověkem původně zamýšlené malé řízené plošné vypalování může velmi rychle
a snadno přerůst v požár. Takový požár
potom snadno rychle přeroste přes hlavu
„vypalovatele“ a může se rozšířit na přilehlé stromy, ploty, budovy, vozidla a vše
ostatní poblíž. Lidem hrozí popálení rukou i celého těla kvůli vznícení šatů, nadýchání kouřem a při nejhorším scénáři
i smrt. Ano, i takové případy jsou známé.

Mezi ty, pro které je vypalování smrtelné,
patří zcela jistě drobní živočichové žijící
v půdě. Kvůli vypalování dochází i k ochuzení půdy o dusík a humus, a tím poškození „kulturních“ trav. Vypalování naopak
svědčí mechům a plevelu.
Věnujte tedy své zahrádce náležitou
péči. Kompostujte či alespoň spalujte přírodní zahradní odpad na zvládnutelných
hromadách. Zahrádka se vám odmění
kvalitním trávníkem s pěkným vzhledem.
Abychom nestrašili jen zahrádkáře, pak
prosíme všechny návštěvníky přírody o
obezřetnost při jejich procházkách přírodou. Suchá tráva se vyskytuje samozřejmě
všude, a tedy i ve volné přírodě. Takový
odhozený nedopalek či zahozená skleněná láhev dokáží v přírodě udělat své.
Pokud již nějaký požár zpozorujeme, či

dokonce způsobíme, zavolejme neodkladně hasiče na číslo 150 nebo 112. Nebojme
se způsobení planého poplachu - vždyť
vše, co je pod kontrolou, je dle výše uvedeného řádně nahlášeno a hlídáno. Nespoléhejme na to, že to již někdo před námi
nahlásil. Včasným nahlášením můžeme
pomoci snížit dopad na přírodu a případné škody.
Jsme přesvědčeni o tom, že v našem
okolí žijí jen samí spořádaní občané s příkladným chováním, a tudíž tento článek je
jen „zaplácnutím“ prázdného místa v našem Stříbrském zpravodaji.
Za JSDH Stříbro Roman Jarabica

FINANČNÍ POHOTOVOST

Férová nebankovní půjčka
			 - v hotovosti až 90.000 Kč
			 - na účet
až 170.000 Kč
Pro nové zákazníky

ZDARMA

16.000 Kč na 4 měsíce
INFO: 722 515 984
14
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B Ě H D O V R C H U XXIV. ročník
Pořadatel:

oddíl atletiky Baník Stříbro

Ředitel závodu:

Vladislav MORAVEC

Hlavní rozhodčí: Hana SCHIMMEROVÁ
Organizační pracovník: Jaroslav KOTEK
Datum: 		

středa 22. dubna 2020

Místo: 		

Stříbro, U Červené lávky

Přihlášky:
		
		
		

nejpozději 30 minut před startem kategorie
v závodní kanceláři v tribuně na stadionu
Baníku nebo 20 minut před startem závodu u Červené lávky

Start: 		

v 18,00 hodin - hlavní kategorie

Startují: 		
		
		
		
		

všichni zájemci, kteří nemají zdravotní
omezení. Za zdravotní stav odpovídá každý
závodník nad 18 let osobně, u dětí vedoucí
výpravy nebo je způsobilost potvrzena na
soupisce školy nebo oddílu.

Šatny: 		

v tribuně na stadionu

Popis tratě:
		

od Červené lávky stoupání lesními a polními
cestami na nejvyšší bod nad Stříbrem a zpět

Startovné:
		
		
		

každý 70 Kč při přihlášce předem do 9.4.2020
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, závodníci
na prvních třech místech věcnou cenu

Zvláštní ustanovení: závodí se dle pravidel atletiky a na vlastní
		nebezpečí. Závod je okresním přeborem
		
v běhu do vrchu
17,15
17,30
17,30
18,00
18,00
18,00
18,00

mladší žactvo
starší žáci
starší žákyně
ženy		
muži		
veteráni I
veteráni II

1 kategorie
2005 – 2006
2005 – 2006
2004 a starší
1981 – 2003
1971 – 1980
1970 a starší

1 200 m
4 000 m
4 000 m
4 000 m
4 000 m
4 000 m
4 000 m

VELIKONOČNÍ DESÍTKA 35. ročník
Pořadatel:

oddíl atletiky TJ Baník Stříbro
a Dům dětí a mládeže Stříbro

Ředitel závodu:

Vladislav Moravec

Hlavní rozhodčí: Hana Schimmerová
Organizační pracovník: Jaroslav Kotek
Datum: 		

sobota 11. dubna 2020

Místo: 		

stadion Baník Stříbro

Přihlášky:
		

nejpozději 20 minut před startem
v závodní kanceláři v tribuně na stadionu

Start: 		

v 10,00 hodin

Startují: 		
všichni zájemci, kteří nemají zdravotní
		
omezení. Za zdravotní stav odpovídá každý
		
účastník osobně, u dětí vedoucí výpravy nebo
		
je způsobilost potvrzena na soupisce školy
		
nebo oddílu. Každý se rozhodne sám, zda se
		
zúčastní v běhu nebo chůzi
V běžecké kategorii budou měřeny časy všech závodníků, u chůze pouze na požádání.
Přihlášky:
e-mailem na adresu
		vladislav.moravec@seznam.cz
		
nejpozději do 20,00 hodin 10. 4. 2020,
		
ojediněle do 30 min. před startem závodu
		
v tribuně na stadionu
Popis tratě:
vedena malebným údolím řeky Mže
		
do Butova a zpět.
Trať má formu osmičky, cíl je na stadionu. Na lesních a polních

cestách, které tvoří téměř celou trať, lze použít tretry.
Startovné :
dospělí a dorost 70 Kč, pokud je přihláška
		
předem. Při přihlášce na místě se
		
navyšuje startovné na 100 Kč.
Cestovné:
hradí vysílající organizace
Kategorie:
		
		
		
		
		

muži		
veteráni I
veteráni II
veteráni III
ženy I		
ženy II		

1981 – 2002
1971 - 1980
1961 – 1970
1960 a starší
1981 – 2002
1980 a starší

Ceny:		
každý účastník obdrží pamětní list,
		
Velikonoční bochánek, drobnou cenu.
		
První tři v každé kategorii věcnou cenu.
		
První tři závodníci v kategoriích mužů i žen
		
obdrží pomlázku.
		
Cena pro nejstaršího a nejmladšího
		účastníka.
		
Cena pro nejpočetnější skupinu
Zvláštní ustanovení: závodí se dle pravidel atletiky
		
a na vlastní nebezpečí
		
		

za oddíl atletiky Baník Stříbro
Vladislav Moravec
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Z NAŠICH ŠKOL A ŠKOLIČEK

Ředitelství Mateřské školy Stříbro, p.o.,
po dohodě se zřizovatelem vyhlašuje
termíny zápisu do MŠ Stříbro
pro školní rok 2020/2021
Zápis se bude konat ve dnech 12. 5. 2020 – 14. 5. 2020
na ředitelství MŠ v Soběslavově ulici 1003.
12. 5. 2020
13. 5. 2020
14. 5. 2020

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

Rodiče si mohou potřebné tiskopisy stáhnout z webu MŠ: materskaskola.stribro.cz
popřípadě vyzvednout na každém pracovišti MŠ Stříbro od 14. 4. 2020.
Kriteria pro přijetí do MŠ najdete na „žádosti o přijetí“.
K zápisu si rodiče přinesou OP a Rodný list dítěte. Pokud budete mít tiskopisy k zápisu
vyplněné, nezapomeňte na podpisy obou rodičů .
Věra Cikánová – MŠ Stříbro p.o.

Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039
příspěvková organizace

Oznámení

Zápis do 1.ročníku ZŠ Stříbro, Mánesova 485, příspěvková
organizace

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., v platném znění (školský zákon) se uskuteční zápis
do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2020/2021.
Zápis proběhne ve dnech:

17. 4. 2020 14:00 hodin – 17:00 hodin
18. 4. 2020 9:00 hodin - 11:00 hodin

K zápisu se dostaví děti, které ke dni 31. 8. 2020 dovrší věku 6 let.
Zákonní zástupci přinesou s sebou svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.

K zápisu se dostaví děti,
které ke dni 31.8.2020 dovrší věku 6 let.
Zápis proběhne ve dnech:

16.4.2020

14.00 h – 18.00 h

17.4.2020

14.00 h – 18.00 h
Zákonní zástupci přinesou s sebou svůj občanský
průkaz a rodný list dítěte.

Dítě, které dosáhne 6. roku v době od září 2020 do konce června 2021, může být přijato
k plnění povinné školní docházky již ve školním roce 2020/2021, je-li tělesně i duševně vyspělé
a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.
Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní
docházky je doporučující vyjádření školského poradenského pracoviště.
Podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června je doporučující vyjádření
školského poradenského zařízení a odborného lékaře.
Zákonný zástupce dítěte, jemuž byl povolen odklad školní docházky, musí opět
požádat o přijetí k plnění povinné školní docházky od daného školního roku.
Může požádat i na jiné škole, než na které původně žádal. Dítě se v tomto případě osobně
k zápisu dostavit nemusí.

Podrobné informace najdete na
http//zs-manesova.cz/
(přechod na odkaz ctrl+klik)

(více informací na www.zsgagarinova.cz)

QR kód

Těšíme se na Vás ve výše uvedených dnech.

Pozor!! Termín zápisu (datum a čas) si můžete

zaregistrovat na

Reservando

(přechod na odkaz ctrl+klik)

Pokud se nezaregistrujete, budeme se Vám samozřejmě věnovat podle
pořadí, ve kterém se k zápisu dostavíte.
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Davidík, Krejčí a Trávníček na MČR juniorů, juniorek, dorostenců
a dorostenek v hale!
15. a 16. 2. v Ostravě proběhlo MČR
v atletice. Z Baníku byli vysláni hned tři
nadějní atleti.
Ten nejcennější kov získal Jakub Davidík na trati 3000 m. Jeho vítězný čas byl
8:36,78 min, pro který si doběhl stylem
start - cíl. Se svým trenérem Alexandrem
Matulkou se už nyní připravují na nadcházející letní sezónu. Přípravu směřují
k MS juniorů, kde by se Jakub rád představil na trati 800 m.
Dalším adeptem na medaili byl Štěpán Trávníček, který suverénně zvítězil
ve svém rozběhu na 800 m časem 1:57,96

min a zajistil si tak přímý postup do finále.
V nedělním finálovém závodě bohužel při
seběhu došlo ke kolizi a Štěpán celý závod
běžel s napůl vyzutou botou. I přesto si
doběhl pro kvalitní čas 1:59,05 min a celkové 4. místo. Ani Štěpán nemá malé cíle
a pečlivě se už připravuje, aby mohl usilovat o nominaci na ME dorostenců v Itálii.
Posledním atletem ze Stříbra byl Matyáš Krejčí, který se představil na trati 400
m. Matyáš si doběhl pro nový osobní rekord, který má nyní hodnotu 51.80 s.

21 medailí putovalo do Baníku Stříbro!!!
16. 2. 2020 se v pražské Stromovce
uskutečnilo Mistrovství Plzeňského kraje
staršího a mladšího žactva. Baník si přivezl krásných 21 medailí a spoustu osobních
rekordů.
Jako první vybojoval medaili Matyáš
Vosyka, který hned v úvodu programu
získal bronz ve vrhu koulí mladších žáků
a odnesl si také nový osobní rekord
8.30 m. Ve vrhu koulí se dařilo i starším
žákům. Adam Fliegel posunul hranici
svého osobního maxima na 13.83 m, což
mu vyneslo první místo a celkové 5. místo
v průběžných českých tabulkách starších
žáků. Ani Martin Záhoř si nevedl špatně

a v novém vylepšeném osobním rekordu
(8.61 m) si odnesl bronzovou medaili.
V kategorii mladších žákyň se pak představila Markéta Andrlová (8.09 m) a Anna
Šimková (5.66 m), ve starších žákyních
pak Simona Löblová (7.32 m) a Kristýna
Mužíková (6.05 m).
Další technickou disciplínou byl skok
daleký. Dominik Kučeřík se dostal do finále starších žáků, kde se umístil na 8.
místě výkonem 4.37 m. O trochu lépe se
vedlo Michaele Švábkové, která si doskákala pro 6. místo výkonem 4.60 m.
Michaela se představila také v další
skokanské disciplíně, a to ve skoku vyso-

kém. V novém osobní rekordu, který má
nyní hodnotu 1.61 m, vybojovala zlato.
Těsně pod stupni vítězů zůstala Viktorie
Ulčová, která ve výšce zapsala 1,49 m.
Na stejném místě se umístil i Matyáš
Vosyka v kategorii mladších žáků, jehož
výkon byl 1.21 m.
Na nejkratší trati se z našeho klubu
představila velká spousta sprinterů. Nejlépe se vedlo starším žákyním, kde zásluhou Terezy Záhořové putovala do Stříbra
stříbrná medaile, kterou získala za výkon
7.98 s. O bronz se zasloužila Adéla Košátková, která cílem proběhla v čase
8.27 s. Za svými oddílovými kolegyněmi
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doběhla na čtvrtém místě Hana Kozlová (8.36 s). V kategorii mladších žákyň
si nejlépe vedla Markéta Andrlová, jejíž
výsledný čas měl hodnotu 9.04 s. Na 60
m mladších žákyň bojovaly také Viktorie
Lichá (9.30 s), Zuzana Bednárová (9.47
s) a Aneta Matúšková (9.52 s). Posledním
medailistou v této disciplíně byl Miroslav
Houžvička, který dosprintoval do cíle
v čase 7.80 s, což stačilo na celkové 3. místo. Dalšími sprintery byli Adam Fliegel
(8.07 s), Dominik Kučeřík (8.83 s) a Jiří
Tesárek (10.66 s).
Na stejné trati, akorát s překážkami,
se představili starší žák Ondřej Petrovič (11.64 s) a Matyáš Vosyka (12.38 s)
za mladší žáky. Pro nový osobní rekord si
běžela mladší žákyně Aneta Matúšková,
která bohužel měla kolizi na předposlední překážce a závod doklusala (15.45 s).
Na překážkách startovaly také Adriana
Würknerová (12.50 s) a Nina Tjunikovová
(13.55 s).
Další sprinterskou disciplínou bylo 150
m. Na této trati si nejlépe vedla mladší
žákyně Markéta Andrlová, která v novém
osobním rekordu (21.66 s) získala stříbrnou medaili. Na medailová umístění bohužel nedosáhly Viktorie Lichá (22.68 s),
Lucie Danielová (23.06 s), Zuzana Bednárová (23.81 s). V kategorii starších žákyň

utekla medaile Tereze Záhořové, které její
čas 19.45 s stačil na 4. místo. Dalšími žákyněmi na této trati byly Hana Kozlová
(20.25 s), Viktorie Ulčová (20.27 s) a Tereza Burlová (21.30 s). V kategorii žáků těsně pod stupni zůstal Miroslav Houžvička
(18.64 s). Dalšími sprintery z Baníku byli
Ondřej Honzík (19.61 s), Václav Steinrücker (21.44 s), Dominik Kučeřík (21.45 s)
a Ondřej Petrovič (21.95 s).
Stříbrským sprinterům a sprinterkám
se dařilo na dvojnásobné trati. Adéla Košátková si v závodě na 300 m doběhla pro
nový osobní rekord 43.35 s a získala tak
bronzovou medaili. Posun svého osobního maxima zaznamenal i Ondřej Honzík,
který cíl proběhl v čase 42.33 s.
Na stupních stáli atleti z Baníku i ve
vytrvalostních disciplínách. V závodě
na 800 m žákyň zářila Tereza Burlová,
když doběhla v novém osobním rekordu 2:26,71 min a přebírala tak stříbrnou
medaili. Své osobní maximum vylepšila
také Martina Záveská (2:49,67 min) a Kateřina Vránková (2:56,00 min). Za mladší
žáky se představil Ondřej Špiroch, jehož
čas 2:40,44 stačil na celkové 4. místo.
V mladších žákyních reprezentovaly Baník Adriana Würknerová (3:03,50 min),
Nina Tjunikovová (3:03,90 min) a Anna
Šimková (3:29,46 min).

Dům dětí a mládeže Stříbro
www.ddm-stribro.cz

pořádá

v pátek 17. dubna
pro děti i rodiče

Den Země

x začátek kdykoliv od 16 do 17 hodin na dětském
hřišti u DDM
x čeká vás přírodovědná stezka parkem s úkoly
pro malé i velké děti
x stezka bude okružní a bude značena fáborky
x od 17:30 bude na hřišti u DDM rozdělán oheň
s možností opékání vlastních dobrot
x bližší informace: Martin Čechura, tel. 778477081
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Na trati 1 500 m se blýsknul Michal
Pergler, který s velkým náskokem zvítězil
v čase 4:28,37 min. Jeho oddílový kolega
Jakub Souček vylepšil své osobní maximum, které má nyní hodnotu 4:52,37 min
a zasloužil se tak o další medaili do Baníku Stříbro, tentokrát bronzovou. Na stejné
trati si vylepšil svůj čas i Václav Steinbrücker (5:37,64 min) a starší žákyně Barbora
Nováková (5:45,94 min), které vylepšený
osobní rekord přinesl stříbrnou medaili.
Poslední medaile Baník získal ve štafetách. Štafeta starších žákyň ve složení
Košátková, Ulčová, Záhořová, Kozlová
doběhla v novém vylepšeném osobním
rekordu 1:50,94 min pro stříbrnou medaili. Štafeta B (Nováková, Vránková,
Záveská, Burlová) doběhla v čase 2:05,13
min a štafeta C (Danielová, Lichá, Bednárová, Würknerová) v čase 2:12,05 min.
Ve štafetě starších žáků si atleti z Baníku doběhli také pro druhé místo zásluhou
Honzíka, Houžvičky, Perglera a Fliegela.
Jejich výsledný čas byl 1:44,42, což je také
jejich vylepšené maximum. Štafeta B ve
složení Souček, Špiroch, Petrovič, Steinbrücker doběhla v čase 2:02,28 min.
Všem výše zmíněným gratulujeme
a doufáme, že budou v nadcházející letní
sezóně minimálně tak úspěšní, jako v té
zimní.
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Atletický příměstský tábor pro děti
Stále ještě nemáte program pro své děti
na letní prázdniny? Pokud chcete, aby se
Vaše dítě naučilo základy atletiky, týmových her, vyzkoušelo si opravdové atletické závody o medaile, výlet parníkem,

procházky a soutěže v přírodě, tak nás neváhejte kontaktovat.
Není nutnost, aby Vaše dítě již chodilo do atletického či jiného sportovního
kroužku. Možná, že právě po skončení tá-

bora se rozhodne začít s atletikou. Moc se
na Vás těšíme v létě.
Veronika Matulková, Hana Vargová,
Adam Matulka

Mladší žákyně uspěly na MČR v lukostřelbě
Další závodní úspěchy vybojovala
děvčata z tréninkové skupiny při DDM
Stříbro, kterou vede Mgr. Roman Mužík.
Stříbrské mladší žákyně Anežka Šimková a Květa Dvořáčková se představily
22. - 23. 2. 2020 na MČR v halové lukostřelbě v Humpolci. V soutěži družstev
v kategorii holých luků je doplnil tachovský Richard Staněk, aby pak společně
připsali svému klubu Lukostřelci České-

ho lesa týmové stříbro. Také individuální soutěž mladších žákyň s holým lukem
měla medailovou tečku, když se talentovaná Šimková prosadila na bronzovou
3. příčku. Filmový Hliník zůstal v Humpolci, stříbrská výprava si s chutí odvezla
cenné kovy.
O týden později, 29. února, finišovaly
Chrástecké šípy, pětidílný seriál lukostřeleckých závodů. V tomto přeboru Plzeň-

ského kraje halové sezóny 2019/2020 nenašla Anežka Šimková konkurenci a svou
disciplínu suverénně vyhrála. Pomohl jí
k tomu i výkon z loňského 23. listopadu,
kdy jejích velmi přesných 60 šípů vyneslo celkový nástřel 497 bodů a vyrovnaný
český rekord.
Miroslav Šimek

Návštěva městské policie v „Mánesce“
Druhé a šesté ročníky ZŠ Mánesova se
mohly těšit z návštěvy příslušníků Městské policie ve Stříbře. Žáci získali mnoho
užitečných informací o dopravní výchově
(dopravní značky, přecházení, správné
chování při mimořádných událostech).
Vyzkoušeli si prakticky práci městské
policie při ohledání pachatele. Nejvíce je
zaujala výstroj a donucovací prostředky,
které strážníci využívají. Nakonec si žáci
všechny nové informace ověřili v malém
testíku. Děkujeme!
					
		 Třídní učitelky 2. tříd
ZŠ Mánesova Stříbro
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Masopust v ZŠ Mánesova
V úterý 25. 2. 2020 se z budovy ZŠ Mánesova Stříbro vydal masopustní průvod
žáků prvního stupně a přípravné třídy.
První zastávka byla na náměstí před radnicí, kde se průvod setkal se starostou města. Pan starosta průvod přivítal a masopustním maskám předal symbolický klíč

od města. S doprovodem části žáků devátých tříd a za veselého zvuku akordeonu
harmonikáře Zdeňka Čechury průvod
pokračoval městem směrem k mateřským
školám Přístavní a Soběslavova, kde se
pozdravil s dětmi z těchto školek. Odtud
se potom žáci vraceli zpátky do svých tříd.

Tak, jako loni, i letos se masopustní průvod přípravné třídy a prvního stupně ZŠ
Mánesova vydařil.
Za kolektiv vyučujících
1. stupně a přípravné třídy
Hana Klimešová

Chemicko-biologická exkurze
Dne 6. března navštívili žáci 9.A a 9.B
spolu s učitelkou Blankou Vačviricovou a
učitelem Matějem Brzicou Katedru chemie a biologie pedagogické fakulty Západočeské univerzity. Nejdříve navštívili
chemickou exkurzi, kde je čekaly spousty
zajímavých pokusů, které prováděla právě
profesorka téže školy. Například Létající
plechovku, Bručícího medvídka, Sema-

for nebo Sopku. Dobrovolníci si mohli
pár těchto pokusů vyzkoušet a vždy po
dokončení bylo vše zábavně vysvětleno.
Po ukončení chemické exkurze se žáci
spolu s pedagogy vydali na druhou exkurzi, a to se zaměřením na biologii. Zde je
čekalo několik otázek, na které by si bez
pomoci profesora této školy nedokázali
sami odpovědět. Všichni byli až překva-

Masopustní veselí ve 2. třídách
Ve 2. třídách jsme se dne 27. 2. učili zábavnou formou
v duchu masopustního veselí a skotačení. Dozvěděli jsme
se například, že masopust začíná vždy po 6. lednu a končívá v úterý před Popeleční středou.
V českém jazyce si každý přečetl o lidových masopustních maskách a vyluštili jsme si masopustní křížovky.
Z masek nás nejvíce zaujala Klibna, což je maska kobyly,
ke které je zapotřebí dvou lidí. V matematice nás čekalo
masopustní počítání a luštění. Co by to bylo za masopustní veselí bez průvodu masek a maškar, a tak se na závěr
vyučování děti přesunuly do tělocvičny, kde si zasoutěžily
a představily své masky. Věřím, že v každém z nich utkví
alespoň zlomek krásných českých zvyků a tradic, na které
bychom neměli zapomínat.
Mgr. J. Svobodová
ZŠ Revoluční
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peni profesorovým výkladem například
o přitažlivosti mezi mužem a ženou. Výletního den zakončili učitelé se svými žáky
výborným obědem.
Obě exkurze byly velmi zajímavé a zábavné a žáci si tak určitě odvezli mnoho
zážitků.
Zuzana Petrláková
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Recitační soutěž
Dne 25.2. se konalo školní kolo recitační soutěže 1. stupně. Sešlo se 29 soutěžících a porotě se představili ve dvou
kategoriích.
1. kategorie - žáci 1. ročníků
1. místo - Magdalena Baxová
2. místo - Vít Valenta
3. místo - Eliška Pětrošová
2. kategorie - 2. a 3. třídy
1. místo - Natálie Bronecová
2. místo - Radek Steiner
3. místo - Klára Svobodová
Všem soutěžícím gratulujeme.
třídní učitelky 1.- 3. tříd
ZŠ Revoluční

Hudební výukový program v ZŠ Stříbro, Revoluční ul.
2. 3. 2020
Akce, která byla realizovaná v rámci
projektu Erasmus+ vyplnila dopolední
výuku.
Našim uším lahodila hudba Pavla Justicha.
Svým vtipným a zábavným vyprávěním
o hudbě, hudebních nástrojích a zpěvem
si získal pozornost jak žáků, tak učitelů.

Elektrická kytara, banjo i ukulele rozezněly struny po celé škole.
Žáci vyzkoušeli zpěv do mikrofonu za
doprovodu pana Justicha i hru na molitanovou kytaru, která se nedá jen tak zničit.
Reakce našich dětí - žákyně 1. třídy:
,,Mně se to tak moc líbilo, že jsem nemohla ani usnout. Zavřela jsem oči a slyšela
hudbu.”

V závěru nestačil jen poslech, děti roztančil rytmus hudby 70. - 90. let, a tím
ukončil další povedenou akci v rámci projektu Erasmus+.
Jarmila Dvořáčková

Řádková inzerce
88 letá žena hledá přítele s autem. Tel.: 533 111 439
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Jednou za čtyři roky
Základní umělecká škola ve Stříbře
dala znovu příležitost svým žákům, aby
předvedli, co nového se naučili a dokázali
tak svému váženému publiku, že v žádném případě nespí celou zimu za pecí. Výjimečný koncert ku příležitosti oslav přestupného roku ve čtvrtek 27. února 2020
od 17:00 hodin v sále ZUŠ Stříbro byl skutečně výjimečný. Téměř polovinu koncertu totiž nezněla hudba, ale recitace žáků literárně dramatického oboru. Připravovali

se na soutěž a na koncertě si prodělávali
zátěžový test, zda přeperou trému. Znáte
to: „Těžko ve výcviku, lehko v boji!“ Hudebníci prostřídali mluvené slovo hudbou
pro zobcovou flétnu, klarinet, klavír, zpěv
a saxofon a spolu s publikem a recitátory
vytvořili na koncertě milou a vstřícnou atmosféru. Na začátku koncertu zcela tématicky vystoupil pěvecký sbor Stříbráček,
který krásně předznamenal a propojil obě
následující koncertní polohy - slovo i hud-

bu. Koncert měl svěží spád a posluchači se
dobře bavili přednesenými texty i výkony
malých muzikantů.
Doufejme, že brzy bude opět možné
pozvat vás na jarní koncerty žáků ZUŠ
Stříbro.
Mgr. Hana Bezděková
učitelka ZUŠ Stříbro

Další úspěchy žáků ZUŠ v soutěžích
Žáci ZUŠ Stříbro Natálie BRONECOVÁ a Ondřej TOLAR ze třídy učitelky
Mgr. Evy Skalové postoupili v pěvecké
soutěži Česko zpívá ze základního do výběrového kola, které se konalo 8. 3. 2020 v
Konferenčním centru Aquapalace Hotelu
v Praze. Z výběrového kola pak oba po-

stoupili do semifinále, které se uskuteční
v Trutnově.
Soubor TajtrDlíci, nejmladší ze souborů literárně dramatického oboru ZUŠ
Stříbro pod vedením učitelky MgA. Mgr.
Terezie Pecharové, se v úterý 10. března
zúčastnil oblastní postupové přehlídky

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA STŘÍBRO
pod záštitou senátora Miroslava Nenutila,
starosty města Stříbra Martina Záhoře
místostarostů města Stříbra Karla Lukeše a
Karla Ticháčka

pořádá
ve Stříbře před muzeem
vždy od 15 hodin

PROMENÁDNÍ

KONCERTY
2020

neděle 31. května 2020 HASIČANKA z Teplé
pod záštitou místostarosty Karla LUKEŠE

neděle 28. června 2020 AMÁTOVKA ze Stříbra
50. jubilejní
pod záštitou starosty starosty Martina ZÁHOŘE

neděle 26. července 2020 SKALANKA ze Švihova
pod záštitou místostarosty Karla TICHÁČKA

neděle 30. srpna 2020 ÚHLAVANKA z Klatov
pod záštitou starosty Martina ZÁHOŘE

neděle 27. září 2020 ZLATÍČKA ZE STŘÍBRA
ZUŠ Stříbro
pod záštitou senátora Miroslava NENUTILA
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dětského divadla Plánský Tajtrlík. Jejich
autorské divadlo Poklad, které vychází
ze stříbrských pověstí, zaujalo porotu natolik, že jej nominovala do krajského kola
Tartas 2020.
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Knihovnice doporučují

Ochutnávačka - V. S. Alexander
Rodiče pošlou Magdu k příbuzným do Bavorska, aby ji uchránili před bombardováním Berlína. Od dívek jejího věku se očekává poslušnost a loajalita vůči třetí říši, Magda se dokonce stane ochutnávačkou
jídla určeného pro samotného vůdce. Ve víru nebezpečných událostí se snaží nalézt svobodu i důstojnost
a v neposlední řadě naplnit svou touhu po lásce, bezpečí a pomstě.

Na okraji propasti - Bernard Minier
Mladá Francouzka Moira pracuje v oblasti nových technologií. Když se kvůli vývoji nového softwaru ocitne v hongkongském digitálním gigantu Ming, má pocit, že ji někdo stále sleduje. Mezi zaměstnanci firmy
rychle narůstá počet násilných úmrtí a Moira zjišťuje, že svoboda pod taktovkou algoritmů je pouze krutá
iluze. Znepokojující thriller o zneužívání moderních technologií ukazuje nejtemnější stránky digitálního
světa. Není to dystopie - už se to děje.

Návrat domů - Blanka Vun Kannon
Chtěla byste cítit v životě více radosti? Něco Vám stále chybí nebo máte naopak vlastně vše, co jste si
přála, ale přesto nejste šťastná? Opakujete často slůvko „nestíhám“? Řešíte potřeby a přání celé své rodiny
a dalších lidí, ale ne své vlastní?
Současný svět ovlivněný moderními technologiemi je plný výzev, možností, zážitků, ale i nahromaděných
kontaktů i věcí. Po období růstu, studia, budování hnízda a zakládání rodiny, nastává další část života.
Možná jste přetížené a vyhořelé - doma, v práci, ve vztazích. To vše nás odvádí od sebe sama. Nemáme čas
ani možnost být „jen tak“ a zažívat obyčejné štěstí.
Autorka propojila východní nauky (principy feng - shuy) s učením přírodních národů, které nezapomněly
vnímat sílu přírody a v ucelené knize je zpracovala pro českou ženu.

Všehokniha - Guus Kuijer
„Tomáš viděl věci, které nikdo jiný neviděl. Nevěděl, čím to je, ale bylo to tak odjakživa.“ Tak začíná
kniha nizozemského autora Guuse Kuijera, ověnčeného mimo jiná ocenění i cenou Astrid Lindgrenové.
Ve „Všehoknize“ vypráví příběh malého Tomáše, který před krutou realitou tyranského otce utíká do snění
a představ. Ty mu dávají naději a sílu, aby se nakonec svému otci postavil a stal se tím, čím odjakživa chtěl
být, až vyroste: šťastným. Jedinečná kniha, dojemná i humorná zároveň, prodchnutá jemnou ironií a neutuchající vírou v sílu lidské vůle.
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Rozšíření výpůjční doby v knihovně
Od 1. dubna 2020, na přání našich čtenářů, rozšiřujeme výpůjční dobu v oddělení pro dospělé čtenáře.

„Výpůjčky naslepo“
Na dva březnové týdny, kdy byla stříbrská knihovna ještě otevřena, jsme si
pro naše čtenáře připravili akci „výpůjčky
naslepo“, výpůjčky s překvapením. Zabalily jsme do neprůhledného papíru nové
knihy, knihy oblíbených autorů i zajíma-

DOSPĚLÍ
Po
zavřeno
13.00 - 17.00
Út
8.30 – 12.00
13.00 - 18.00
St
8.30 – 12.00
13.00 - 17.00
Čt
8.30 – 12.00
13.00 - 18.00
Pá
zavřeno				
So
9.00 - 12.00

vé opomíjené knihy, které na svého čtenáře čekaly na policích regálů. Věříme,
že takto vypůjčená kniha mile překvapila i potěšila, že si díky „výpůjčce naslepo“ čtenáři našli cestu k novým autorům
a žánrům.
Vaše knihovnice

DĚTI
Po
zavřeno
Út
		
13.00 - 17.00
St
9.00 – 12.00
13.00 - 17.00
Čt		
13.00 - 17.00
Pá
zavřeno				
So
zavřeno 			
		

placená inzerce
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Velikonoce
Velikonoce jsou nejvýznamnější křesťanské svátky, oslava zmrtvýchvstání Ježíše
Krista. Podle křesťanského kalendáře k tomu
došlo tři dny po jeho ukřižování. Vzhledem
k časové blízkosti křesťanských Velikonoc
a jarní rovnodennosti mají tyto tradice pravděpodobně původ v pohanských oslavách
příchodu jara.
Velikonoce začínají tzv. Květnou nedělí,
někde Pašijovou nedělí /pašije - utrpení/.
Tento den přijel Ježíš do Jeruzaléma a byl
i umučen. Květná podle květů, kterými se
zdobí kostely.
SVATÝ TÝDEN
MODRÉ PONDĚLÍ: Název dostalo toto
pondělí podle barvy látky, která se vyvěšuje v kostelích. Někde může být i barvy žluté
- Žluté pondělí.
ŠEDIVÉ ÚTERÝ: Byl to den, kdy byla poslední možnost se dosyta najíst. Někde je
proto nazýváno jako Tlusté úterý. O Šedivém úterý hospodyňky uklízely a vymetaly
pavučiny.
ŠKAREDÁ STŘEDA: Někde se jí říká Sazometná středa. Den, kdy Jidáš zradil Krista.
Hospodyňky vymetají komíny. Tento den se
lidé na sebe nesměli mračit, protože by jim
to mohlo zůstat po celý další rok.
ZELENÝ ČTVRTEK: Český přívlastek zelený vznikl zkomolením původního německého názvu Greindonnerstag (lkavý čtvrtek)
na Gründonnerstag (zelený čtvrtek). Tento
den se musí jíst něco zeleného - zelí, špenát
apod. abychom byli další rok zdrávi. Nastává
ticho, zvony odlétají do Říma.
VELKÝ PÁTEK: Tento den je připomínkou ukřižování Ježíše Krista. V lidových
pověrách je spojován s magickými silami.
Na Velký pátek se měly otevírat hory, které
vydávaly své poklady a také se nic nemělo
půjčovat, protože půjčená věc by mohla být
očarovaná; nesmělo se hýbat se zemí atd.
BÍLÁ SOBOTA: Na Bílou sobotu končí
postní doba. Svůj název den získal zřejmě
od bílého roucha neofytů, kteří se po celý den
intenzivně připravovali na křest o velikonoční vigilii (bohoslužbě). Název může také
pocházet z lidových zvyků velkého úklidu

a bílení, úklidu před velkými svátky.
NEDĚLE - BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ:
Velikonoční neděle, je největší slavností
křesťanského církevního roku, při níž se slaví Kristovo vzkříšení a vítězství nad smrtí.
VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ, NEBO
I ČERVENÉ PONDĚLÍ: Církev oslavuje
Velikonocemi Kristovo vítězství nad smrtí
(tj. vzkříšení) - základní bod celého křesťanství. Je to den oslav, den pomlázky.
VELIKONOČNÍ SYMBOLY
BERÁNEK: Je jedním ze symbolů Ježíše
Krista, neboť obrazně podle křesťanské víry
on je beránek, obětovaný za spásu světa.
VAJÍČKO: Symbol života, plodnosti a vzkříšení
KŘÍŽ: Nejdůležitější ze všech symbolů,
neboť Kristus byl ukřižován, tento trest byl
ze všech nejkrutější.
KOČIČKY: Kočičky - rostliny, ne čtyřnohé
.o), dnes symbolizují palmové ratolesti, jimiž
vítali lidé Ježíše. Větvičky kočiček se světily
v kostele na Květnou neděli, dávaly se za
trám na půdě, aby do domu neuhodil blesk.
Pálily se na popel příští rok na Popeleční
středu, popel se rozházel po poli, aby bylo
chráněno před požárem.
SVÍČKA: Její plamen je symbolem života.
POMLÁZKA - VYŠUPÁNÍ: Odvozeno
od pomlazení, tj. omlazení. Proto muži používají mladé proutí s největším podílem
„životní síly“, kterou jakoby předávají vyšlehané osobě.

neolistěných proutků vrby, má šleháním
přejít síla na ženu. Ženě se tak zajišťuje plodnost, dívkám energie a zdraví. Za to musí
děvče koledníkovi poděkovat a také jej obdarovat, nejlépe vlastnoručně vyrobeným
- malovaným vajíčkem. Někde bývá i zvyk,
že každá vyšupaná žena váže na pomlázku
svoji stuhu.
Já bych chtěla upozornit, že používání
jiných náhražek místo pomlázky, jako smeták, vařečka, nebo pomlázka z loupaného
proutí, nesplní svůj účel. Pomlázka musí být
z neloupaného proutí. :o)
PRAVÁ STAROČESKÁ VELIKONOČNÍ
HLAVIČKA - NÁDIVKA
650 g uzeného masa, 250 ml vývaru z uzeného masa, 7 vajec, 50 g másla, 7 rohlíků, miska kopřivových listů, miska jarních bylinek,
pažitka, nať cibulky, popenec apod. - nemusí být, sůl, pepř, máslo na vymazání formy.
Rohlíky nakrájíme na kostičky, zvlhčíme
je vývarem z uzeného, nemáte-li, můžete
mlékem. Oddělíme žloutky a bílky. Žloutky
utřeme s máslem a solí, přidáme maso nakrájené na drobné kostičky, přidáme bylinky a vše důkladně promícháme. Do hotové
směsi nakonec přimícháme bílky. Vše dáme
do zapékací mísy vymazané máslem a pečeme při 180 stupních cca 30 minut.
Přeji všem čtenářům krásné Velikonoce
Hana Štollová

ZAJÍČEK: Má zřejmě původ v pohanských
rituálech oslavujících příchod jara, avšak
např. v byzantské ikonografii představoval
zajíc Krista.
ŘEHTAČKY, KLAPAČKY A MLÝNKY:
Nástroje, kdysi vyráběné podomácku, měly
svůj význam od tzv. Zeleného čtvrtka, kdy
zvony umlkaly- odlétaly do Říma a těmito
nástroji se svolávalo k bohoslužbám.
PROČ SE U NÁS ŠLEHAJÍ DĚVČATA?
Šlehání děvčat a žen je ryze českým, moravským a slovenským zvykem, který se děje
na Velikonoční pondělí. Z mladých, ještě
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Realitní kancelář RVA
Pobočka Stříbro, Dostojevského 189
Telefon: 721 854 706

Byt 2+1, Stříbro, Gagarinova ul.
1.550.000,- Kč (Prodáno)

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

Byt 3+1, Dobřany, F.X. Nohy
2.900.000,- Kč (Rezervováno)

RD + pozemky 13 781 m , samota
2.990.000,- Kč

2

Byt 2+KK, 67,67 m , Heřmanova Huť
2.599.943,- Kč (Novostavba)

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

2

2

Vážení čtenáři,
obvykle patří jarní měsíce v realitním obchodě k těm nejúspěšnějším, v některém z předcházejících
čísel Stříbrského zpravodaje jsme také psali, jaká je naše úvaha o vývoji cen nemovitostí....v
kontextu událostí a opatření posledních dní si vůbec netroufáme předvídat jakýkoliv další vývoj.
Naše země takovou situaci ještě nezažila. Jakékoliv úvahy jsou jako věštění z křišťálové koule.
Možná se prodej na dlouhý čas zastaví, možná se zvýší zájem o rodinné domy stranou od civilizace jednu takovou nemovitost (Spálenkův mlýn u lesa s krásným potůčkem kousek od domu poblíž
Chrášťovic na okrese Plzeň-sever) máme právě nově v nabídce. Chceme tedy hlavně ubezpečit naše
současné i budoucí klienty, že i v této době se budeme snažit udělat maximum, i když to po nějakou
dobu nemůžeme stvrdit podáním ruky. V případě potřeby jsme vám k dispozici na telefonních
číslech 724249276 nebo 721854706 nebo na e-mailové adrese: hana.kubincova@email.cz.
Děkujeme za pochopení a přejeme nám všem ve zdraví prožité dny.
Hana a František Kubincovi
placená inzerce
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Kde všude ve světě nás můžete najít? Od Jižní Ameriky,
přes Afriku, až po Asii …
V přechozích číslech jste se mohli dozvědět spoustu informací o novém projektu č. 29, který se
ve Stříbře chystá. Nahlédli jste pod pokličku vedení společnosti, personálnímu oddělení, ale například
i zajímavému procesu recyklace plechovek. Tentokrát jsme zvolili téma z jiného soudku, a to představení
našich dalších poboček z celého světa.
Společnost CANPACK se zabývá celkem čtyřmi hlavními odvětvími a to výrobou obalů pro nápojový
průmysl – hliníkových plechovek, jejíž výroba je cca 80% z celkové produkce, skleněných lahví, výrobou
uzávěrů na láhve a dále pak výrobou obalů pro chemický průmysl. Již na začátku byla společnost CANPACK první společností ve střední a východní Evropě, která nahradila výrobu pájených plechovek jinou
svařovací technologií a první společností, která aplikovala svitkové řezání plechových pásů z několikatunových cívek hliníku. Byla také první společností, která zavedla tisk a povlakování velmi velkých listů
pocínovaného plechu.
Historie výstavby našich poboček začala již v roce 1992 založením centrálního zastoupení a působiště
nejvyššího vedení v Krakově. Již o dva roky později se otevřel historicky první výrobní závod v polském
městě Brzesko. Tato pobočka se aktuálně zabývá produkcí plechovek na několika výrobních linkách
a také výrobou obalů pro chemický průmysl. Závod, jako zasloužilý „mazák“, funguje i jako tréninkové
místo pro zácvik nových zaměstnanců různých národností, kteří poté pracují v jiné, nově otevřené pobočce společnosti CANPACK, kdekoliv ve světě.
V Polsku může najít další tři závody a to v městě Bydgoszcz, Tarnow a Orzesze.

Hlavním mezníkem v rozšíření podnikání mimo území Polska byl rok 2003. V tomto roce se společnost CANPACK rozrostla o další závod, který otevřela na Ukrajině ve městě Vyshhorod. Tento závod
je další z řady, který se zabývá produkcí plechovek a plechovkových víček a zásobuje tak tamní výrobce
nealkoholických nápojů i velkých pivovarů.
Vzhledem k tomu, že poptávka po hliníkových obalech rapidně rostla, společnost CANPACK se rozhodla jít dál a investovat přibližně 35 miliónů EUR na výstavbu dalšího závodu, tentokrát v rumunské
Bukurešti. Společnost CANPACK Romania, jejíž hlavní činností je výroba půllitrových a třetinkových
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plechovek, zahájila svoji činnost v červnu roku 2005. Závod je jediným výrobcem tohoto typu na celém
Balkáně a druhým ve východní Evropě. Disponuje výrobní kapacitou až 650 miliónů plechovek ročně.
Další zlomový bod přišel v letech 2007 a 2009 při otevření dalších poboček mimo území Evropy. První
z nich ve Spojených arabských emirátech, konkrétně ve městě třpytivého luxusu, v Dubaji. Tento závod
produkuje šest různých druhů a velikostí hliníkových plechovek a plechovkových víček. Od otevření po
současnost zde proběhlo několik rozšíření. Od počáteční výrobní kapacity 650 milionu kusů ročně až po
současných 3,5 miliardy vyrobených plechovek za jeden rok. O dva roky později se další lokalitou stala
Indie, kde můžeme nalézt v současné době celkem tři závody. 2 zabývající se výrobou plechovek a 1 produkující skleněné lahve pro nápojový průmysl.
V roce 2009 jsme zároveň otevřeli novou výrobní linku s číslem 11 ve Spojeném království, ve městě
Scunthorpe. Anglický závod začal velice brzy prosperovat a krátce na to se rozšířil o další výrobní linku
s číslem 17. Tamní pobočka produkuje čtyři druhy velikostí plechovek od nejmenší 250 ml, 330 ml, 440
ml až po klasickou velikost 500 ml. Jako další v pořadí evropských poboček v roce 2012 následovala výstavba závodu ve finském městě Hämeenlinna.

Za zmínku stojí i naše dva závody na území Ruska. První z nich, otevřený v roce 2010, se nachází
nedaleko hlavního města Moskvy, a to ve městě Volokolamsk. Druhý z jich, vystavěný v roce 2013, se
nachází v jižní části země, ve městě Novocherkassk. Oba z těchto závodů produkují hliníkové plechovky
různých velikostí a tvarů.
Pomyslné první místo v žebříčku velikosti investice vyhrál v roce 2017 projekt Nizozemí (Helmond).
Společnost CANPACK investovala do nové výstavby bezmála 100 milionů EUR. Místní pobočka o rozloze 40 000 m2, která je vybavena dvěma linkami, se pyšní výrobní kapacitou až 2 biliony vyrobených
plechovek ročně.
Z těch nejexotičtějších zemí, kde můžete společnost CANPACK a její pobočky najít, je bezpochyby
stát Maroko, Filipíny, Brazílie a Kolumbie. Historie pobočky v Casablance v Maroku, která se dočkala
i svého kapacitního rozšíření, se píše již od roku 2011. Tento závod má, jako jediný ze všech, zastoupení
na území afrického kontinentu.
Posledním velkolepým projektem bylo otevření závodu a rozjezd zcela nové výroby hliníkových plechovek ve státu Kolumbie, městě Tocancipa. Pobočka byla slavnostně otevřena minulý rok, a to 26. listopadu. Jedná se opět o jeden z největších závodů s výrobní kapacitou 1,9 bilionu plechovek ročně.
A jaký příběh se bude psát dál? O novém závodě v České republice, z města Stříbro.
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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

Rod. dům (pension) Konstantinovy Lázně Zánovní rodinný dům Přehýšov, okr. PS

RD (chalupa) Holostřevy

RD Kundratice u Přimdy

Rod. dům Stříbro, Jiráskova

RD (chalupa) Olešovice

Byt 3+1 Stříbro, Mánesova

Byt 3+1 Stříbro, Větrná ul.

Byt 3+1 Stříbro, Máchova ul.

Byt 2+1 Kladruby, Kostelní

Cena: 3.190.000,- Kč Cena: 2.700.000,- Kč Cena: 3.390.000,- Kč Cena: 3.490.000,- Kč

Cena: 2.190.000,- Kč Cena: 2.350.000,- Kč Cena: 2.190.000,- Kč Cena: 1.450.000,- Kč

Našim klientům nabízíme mimo jiné tyto služby:

- zprostředkování prodeje, koupě a pronájmu nemovitostí
- vypracování kupních, rezervačních, nájemních, zástavních, pachtovních smluv, atd.
- vypracování znaleckých posudků 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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VZPOMÍNKA

VZPOMÍNKA

Dne 9. 4. 2020

Dne 14. 4. 2020

to bude 7 let,
co nás opustil

tomu bude 6 let,
kdy nás opustil
manžel, bratr

pan Václav Mottl
ze Stříbra.
Stále vzpomíná
manželka, syn a dcera
s rodinou.

pan Hanuš Matějček
ze Stříbra.

Děkujeme všem
za tichou vzpomínku.
Manželka Jaroslava
a bratr Jiří.

Filmové postřehy Laca
Kajaby
Milé divačky a diváci,
kteří byste rádi přišli do našeho kina, ale
kvůli aktuální situaci nemůžete…
Tak s dovolením lehounký domácí úkol,
spíše echo, co by stálo za to, jaký seriál
zhlédnout, aby to chvíli vydrželo….
Tak, kdo znáte seriál Vikingové (20132020, letos na podzim definitivně skončí 20. dílem 6. řady, když předešlé řady
měly taky 10 nebo 20 dílů na jednu řadu)
z produkce History Channel (V. řada
právě běží na kanálu Prima Cool), tak si
určitě vychutnáte seriál Seveřané (norsky
Vikingane, anglicky Norsemen) z produkce norské TV - je to komedie, a zejména
parodie právě na seriál Vikingové (zatím
tři řady z let 2016, 2017 a 2020).
Výše uvedené seriály se odehrávají dobře
před tisícovkou let, proto něco z doby poměrně nedávné, jen cca 73-80 let staré. Seriál polské televize TVP, který u nás nikdy
a nikde neběžel - Czas honoru (anglicky
Time of honour, česky Čas odvahy) z let
2008 až 2014. Má 7 sezon po 13 epizodách
(7. má jen 12 epizod, přičemž 7. řada se
časově odehrává mezi 4. a 5.).
Stačí se rozhlédnout po síti…

773 536 220

Tak na shledanou příště, snad už v lepší
(necorona) době!

Benešova 201 (naproti Dr.Max), Stříbro, tel.: 733 644 760
Akce platí od 15. 3. 2020 do odvolání nebo vyprodání zásob.
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Doplňte citát od Dalajlámy: Posuzujte (viz tajenka) tím, čeho jste se museli vzdáti, aby jste ho dosáhli.
Uzávěrka dalšího čísla je 15. 4. 2020
Příspěvky zasílejte na zpravodaj.stribro@seznam.cz
Omlouváme se těm, jejichž příspěvky se už do zpravodaje nevešly, není možné všechny zařadit.

Vydalo MKS ve Stříbře, Benešova ulice 587, telefon 374 622 454, e-mail: zpravodaj.stribro@seznam.cz
Šéfredaktor: David Blažek, korektorka: Dagmar Lamplová
Náklad: 800 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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V době uzávěrky dubnového zpravodaje nebyla známa některá nařízení či omezení.
Vkládáme proto tento aktuální leták, kde některé akce upřesňujeme.

ZÁPIS DO 1. TŘÍD
Organizace zápisu pro školní rok 2020/2021
na Základní škole Stříbro, Gagarinova 1039,
příspěvková organizace
- zápis bude probíhat pouze elektronicky
bez přítomnosti dětí během měsíce dubna
- termín zápisu a způsob vyplnění a podání
přihlášky bude upřesněn na stránkách školy

www.zsgagarinova.cz

Stříbro

Informování obyvatelstva pomocí „Informačních SMS zpráv“

Vážení spoluobčané,
rádi bychom Vám v souvislosti s aktuální situací v ČR s onemocněním koronavirem připomněli
možnost bezplatného získávání informací prostřednictvím SMS zpráv na Váš mobilní telefon.
Služba SMS InfoKanál - Informační SMS zprávy je ve městě Stříbře pro širokou veřejnost ZDARMA.
V aktuální situaci vybíráme témata Krizové situace - T4 a Jiné mimořádné události - T3
1) Povodeň / T1
Přirozená povodeň (rozvodnění řeky, přívalové srážky apod.)
Zvláštní povodeň (protržení hráze vodního díla Lučina)
2) Kalamita / T2
Větrné smrště, vichřice a orkány
Regulační opatření
3) Jiné mimořádné události / T3
Požáry a úniky nebezpečných látek | Epidemie a nákazy | Mimořádné události zvlášť závažných charakterů nebo velkého
rozsahu, či dlouhodobé havárie či poruchy (narušení dodávek pitné vody, narušení zákonnosti apod.)
4) Krizové situace / T4
Dle vyhlášených krizových stavů na území kraje nebo ČR.
Do tohoto systému se můžete zaregistrovat několika způsoby:
1. Přes internet na webových stránkách na adrese ww.infokanal.cz/cweb/reg/STRIBRO
2. Odesláním registrační SMS z Vašeho mobilního telefonu.
SMS je zpoplatněna dle tarifu Vašeho operátora, tvar registrační SMS najdete níže.
Jak se zaregistrovat pomocí jediné SMS zprávy?
SMS ve tvaru pro občany bydlící na území města Stříbra nebo v jeho místních částech:

REGISTRUJmezeraJMENOmezeraPRIJMENImezeraSTRIBROmezeraULICEmezeraCISLODOMUmezeraTEMA
nebo

REGISTRUJmezeraJMENOmezeraPRIJMENImezeraMISTNICAST*mezeraCISLOOBJEKTUmezeraTEMA
*MISTNICAST: BUTOV nebo JEZERCE nebo LHOTA nebo MILIKOV nebo OTROCIN nebo TECHLOVICE

374 801 111

odešlete na číslo SMS InfoKanálu města Stříbra:
• U víceslovných názvů ulic pište všechna slova za sebou a oddělte je mezerou.
• vícero kategorií oddělte mezerami.
Př.: Jmenujete se František Novák a bydlíte na adrese Stříbro, Na Vinici 114 a chcete odebírat informace kategorie Jiné
mimořádné události a Krizové situace:
Na číslo SMS InfoKanálu 374 801 111 zašlete SMS ve tvaru:

REGISTRUJ FRANTISEK NOVAK STRIBRO NA VINICI 114 T3 T4
Př.: Jmenujete se Anna Nová a bydlíte ve Lhotě 26 a chcete odebírat informace kategorie Jiné mimořádné události a
Krizové situace:
Na číslo SMS InfoKanálu 374 801 111 zašlete SMS ve tvaru:

REGISTRUJ ANNA NOVA LHOTA 26 T3 T4
SMS zprávu můžete psát jak velkými, tak i malými písmeny, vše prosím pište bez diakritiky, dodržujte mezery mezi slovy a pro správnou registraci je nutné na začátku slovo REGISTRUJ. Registrační i odregistrační SMS je zpoplatněna dle tarifu Vašeho operátora.
Po správné registraci obdržíte „Potvrzovací SMS“.
Jak provést změny nebo se odregistrovat?
Zrušení odběru SMS zpráv bude provedeno:
1. Zasláním jedné SMS ve tvaru: ODREGISTRUJ na číslo služby SMS InfoKanálu města Stříbra: 374 801 111
2. Přes internet na webových stránkách na adrese www.infokanal.cz/cweb/reg/STRIBRO
Registrací do služby souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem informování o činnosti obce a jejích orgánů, např. o jednáních zastupitelstva, místních poplatcích apod.; informování
během krizových situací, při haváriích a jiných mimořádnostech; informování o dalším dění v obci a činnostech komerčních subjektů a neziskových organizací, jako jsou prodejní akce,veřejné sbírky,
kulturní a další akce. Vaše osobní údaje budou předány provozovateli služby a v případě potřeby zpřístupněny rovněž dalším subjektům zapojeným do procesu informování (např. orgánům krizového
řízení). Záznamy o rozeslaných zprávách budou uchovávány po dobu 6 měsíců od rozeslání, a to pro účely prokázání, že byly rozeslány. Záznamy budou uchovány na základě oprávněného zájmu obce
prokázat plnění svých povinností. Proti uchování těchto záznamů můžete vznést námitku a žádat jejich výmaz.
Ohledně zpracování osobních údajů v rámci služby a uplatnění vašich práv můžete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů města Stříbro. Ohledně uchování provozních a lokalizačních
údajů můžete kontaktovat provozovatele služby, společnost KONZULTA Brno, a.s., info@infokanal.cz, tel.: +420 541 128 530.

