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MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE
Slovo starosty - Je třeba žít dál…
Vážení spoluobčané,
sedím u obrazovky počítače a přemýšlím
o tom, co Vám chci sdělit? Co je pro Vás
z mého pohledu zásadní? Je to poměrně
složité, protože pandemie a její následky
jsou cítit všude, jak ekonomické, tak psychické.
I přesto, že dochází k rozvolňování veškerých nařízení, otevírání škol, restaurací
atd., všichni vidíme, že to stále není ono,
zvláště když neustále čteme, jak bude na
podzim ještě hůře. Nevím, komu tyto
negativní prognózy slouží, ale vím, kdo
se na nich skvěle živí. Co si z toho vzít?
Jediná věc je jasná, musíme dále žít, život
se nesmí zastavit. Riziko onemocnění zde
bylo a vždy bude - teď to byl koronavirus,
příště to může být jiný neznámý virový
nebo bakteriální kmen. To je život. Nesmíme propadat panice a strachu, který
byl živen hlavně u našich seniorů. Přiměřené obavy jsou správné, ale nesmí se
propadat panice. Nyní bude dále důležité, abychom dodržovali pravidla, která se
osvědčila a uchránila nás. Rouška, dezinfekce, odstupy nás budou ještě delší dobu
provázet. Dodržujme je prosím. Zvláště
vyzývám všechny, kteří jsou ve styku se
seniory, nebo lidmi zdravotně handicapovanými, buďte vstřícní, ohleduplní
a přátelští, protože na nich se tato doba
podepsala nejvíce negativně. Je dobře,
když se členové rodiny postupně začnou
stýkat napříč všemi generacemi. Bariéra,
kterou COVID-19 vystavěl, je dlouhodobě nepřijatelná a lidsky neudržitelná. Myslím si, že sociální interakce v rámci rodiny
a nejbližších přátel jsou již nutné. Co je
platné, když přežíváme, ale nežijeme?
Vedení města Stříbra chtělo podpořit návrat do normálu a byli jsme jedni z
prvních, kteří po žádostech mnoha rodičů
otevřeli 11. 5. naše MŠ. Zahájení se úplně neobešlo bez určitých nesrovnalostí
ohledně počtu dětí, které skutečně potřebují být umístěny. Nakonec se podařilo
vyjít vstříc většině rodičů tak, aby mohli
nastoupit do pracovního procesu. Jisté
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obavy byly i z hlediska personálního zajištění. Zde musím poděkovat paním učitelkám a dalším pracovníkům, že se nezalekli a plně se podíleli na znovuotevření.
Vedení města též rozhodlo, že MŠ nebudou během letních prázdnin ani dočasně
zastaveny. Je třeba vyjít naproti požadavkům rodičů, kteří potřebují zajistit hlídání
dětí během pracovní činnosti.
I naše základní školy a ZUŠ se v době,
kdy píši, se již rozběhly, nebo se usilovně
připravují na zahájení činnosti dle parametrů schválených Vládou ČR, tak, aby
provoz a zejména naše děti utrpěly co
nejméně. Držíme jim palce a děkujeme
za jejich činnost nejen nyní, ale i za období distanční výuky. Zde musíme poděkovat i rodičům. Pro nikoho to nebylo
jednoduché.
Rada města Stříbra rozhodla, že
do konce letošního školního roku nebude
otevřen DDM. Standardní konec by byl
v polovině června a problémy (zejména
spojené s epidemiologickým pohledem),
které bychom způsobili, kdy zde dochází
k mnohem většímu kontaktu dětí napříč
různými skupinami, nás donutily k tomuto rozhodnutí. Je zde mnohem větší riziko
než ve školách, kde dochází ke kontaktu
v rámci jedné třídy školy, ale zde je to napříč školami a skupinami. Riziko je moc
vysoké a snažíme se být odpovědní. Rada
města řeší i společně s vedením DDM, jak
finančně kompenzovat ztrátu rodičům.
Věříme, že se cesta najde, byť naše legislativa s těmito situacemi vůbec nepočítá.
Město Stříbro se bude snažit být nápomocno i při řešení problémů některých
podnikatelských subjektů a nájemníků,
pachtýřů. Na základě podaných žádostí
město rozhodlo na jednání Rady města
Stříbra, že žadatelům budou zatím posunuty platby do 15. 12. 2020 za rozhodné
období, s tím, že zákonodárce připravuje
opatření, ke kterým se připojíme. Takto
budeme řešit pouze pohledávky vzniklé
po 13. 3., nebo v souvislosti s koronakrizí.
V žádném případě nebudeme odpouštět

dluhy vzniklé před tímto obdobím a budou řešeny dle zákona.
Co se týče vlastní aktivity města
v tomto období, tak je jasné, že se omezuje
na klasické úřednické a ekonomické záležitosti. Úřad pracoval po celou dobu nepřetržitě, byť v malinko omezeném modu.
Přesto věřím, že nikdo ze spoluobčanů
neutrpěl nějakou zásadní újmu, kterou by
tato omezená činnost způsobila. Děkuji
našim úředníkům za jejich přístup. Nejvíce vzaly za své kulturní akce, a to nejen
města. Činnost spadla na úplnou nulu.
Pomalu začínáme v této měnící se situaci
plánovat některé akce. Budete včas informováni.
Hospodářké věci zastupuje a zastupovala činnost Lesů města Stříbra a SMMS,
s. r. o. V minulém čísle jste si mohli přečíst o činnosti našich lesních hospodářů
a v tomto čísle máte možnost více se dovědět o Správě majetku města Stříbra. Zde
si neodpustím pochvalu za to, že pokračuje v trendu, který jsme zahájili již v roce
2014, a to jsou kromě standardních úprav
zeleně a oprav objektů ve vlastnictví města, stále pokračující rekonstrukce chodníků, místních a účelových komunikací
a opravy nevyužívaných bytů. Jsem si jist,
že práce obou organizací je vidět.
Když jsme u ekonomie, bohužel nás
neminou dopady krize. Již nyní máme
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prognózy, že se rozpočet města propadne o cca 17%, snažíme se najít rezervy
a optimalizovat i veškeré výdaje úřadu tak,
aby rozvoj města tímto utrpěl co nejméně.
Osobně je pro mne hodně těžké vybírat
z akcí, které budeme moci provést a které,
bohužel, budou muset posečkat. Vnímám
dlouhodobý dluh města ve správě vlastního majetku, a zejména infrastruktury.
Vše nejde udělat najednou, byť se snažíme
s kolegy z vedení města udělat co nejvíce
věcí najednou. Určitě byste si to zasloužili.
Na závěr přiložím sumář rozpracovaných akcí, které vidíte, nebo v nejbližší době uvidíte. V květnu proběhlo
předání staveniště pro výstavbu IS v lokalitě Za Stadionem. Zahájily se práce
v ulici Brožíkova, kde vznikne nový chod-

ník, parkovací místa a dojde k výměně
stávajícího rozvodu plynu. Bylo předáno staveniště na propojení ulic Májová Jabloňová. Konečně se po letech dočkáte
snížení dopravní zátěže v této ulici. Toto
je první krok. Budeme muset vybudovat
také záchytné parkoviště pro ul. Třešňová, protože se v této oblasti nepatrně
zvedne průjezd vozidel. Byla vysoutěžena stavební zakázka na dokončení opravy
ZUŠ a veřejného prostoru. Další zakázky,
které byly již vysoutěženy - oprava sgrafit
a odvlhčení radnice, oprava ohradní zdi
Sv. Petra, další etapa oprav maleb a kůru
v kostele Nanebvzetí Panny Marie, soutěžíme další etapu ohradní zdi městského
hřbitova, o prázdninách bude zahájena
další etapa opravy sociálního zařízení

v ZŠ Gagarinova, probíhá oprava Vodičkovy ulice, je dokončena další část cyklostezky směrem na Těchlovice. Projektujeme mnoho dalších záležitostí, vč. nových
městských bytů. Rozdělané práce je mnoho, budeme Vás informovat v dalším čísle.
Protože se již blíží závěr mého příspěvku, dovoluji si poděkovat všem, kteří se
podíleli na opatřeních proti koronaviru,
za jejich činnost a oddanost. Věřím, že
tato zkouška bude pro nás na dlouhou
dobu poslední. Závěrem si Vám všem dovoluji popřát hlavně zdraví, štěstí si pak
k Vám najde cestu samo.
S úctou a pozdravem
Martin Záhoř, starosta města

Statistika z kroniky města
Počet obyvatel k 31.12. 2019
			

celkem		

muži		

ženy

Butov		

14			

8		

6

Jezerce		

25			

15		

10

Lhota u Stříbra

93			

50		

43

Milíkov		

72			

36		

36

Otročín		

28			

13		

15

Stříbro		

7 071			

3 471		

3 600

Těchlovice		

154			

79		

75

Celkem		

7 457			

3 672		

3 785

Za rok 2019 se ve Stříbře narodilo 74 dětí,
38 chlapců a 36 děvčat.
Nenarodila se žádná dvojčata.

U dívek se vystřídala celá škála jmen,
neobvyklá byla jména Melánie, Viktorie
jsou čtyři a Adély tři.

Chlapci dostali také celou řadu jmen,
narodili se dva Filipové, dva Matějové, dva
Dominikové, Sebastiánové jsou také dva,
jen Jakubové jsou tři. U chlapců je také
zajímavé, že jsou dva Vítové a jeden Vítek.
Děti vítal Sbor pro občanské záležitosti
Stříbro 3x.
Ve městě žije 42 občanů starších devadesáti let, z toho je 28 žen. V roce 1922 se
narodili tři občané, nejstarší je Miroslav
Jirman, o pět dní mladší je Růžena Bolehovská, V tomto roce se také narodil pan
Miroslav Nový.
Na Městském úřadě ve Stříbře bylo
v roce 2019 uzavřeno 41 sňatků, kromě
občanů české národnosti se tu vdávaly
také jedna Bulharka a jedna Ukrajinka.
Jindřiška Netrvalová
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Rychleji a bezpečněji na dálnici
V pondělí 11. května byla dokončena a zprovozněna přeložka silnice II/230
u Stříbra. Nová část silnice ze Stříbra směrem k dálnici D5 si kladla za cíl zvýšit
bezpečnost a komfort této trasy, která již
svými parametry neodpovídala potřebám.
Nová přeložka je dlouhá 1349 metrů a
stála 89 milionů. Prostředky na vybudování poskytl zčásti Plzeňský kraj a část šla
z programu IROP Evropské unie.
David Blažek

Plzeňský kraj připravuje zcela novou dopravu po kraji
Cestující linkovými autobusy po Plzeňském kraji se od 14. června mohou těšit
na více než 300 nových moderních autobusů v barvách Plzeňského kraje. Všechna vozidla budou nízkopodlažní a vysoce
komfortní - vyjma moderního vzhledu
a zvýšeného pohodlí nabídnou i klimatizaci, USB nabíječky a na hlavních trasách
ve vybraných spojích bude k dispozici
i Wi-Fi připojení.
Jedna jízdenka po celém kraji
Plzeňský kraj plánuje spustit i vlastní tarif, který budou moci lidé využívat jak pro autobusy, tak i pro
vlaky, a platný bude pro jednotlivé
jízdy i pro předplatné. Rozhodnete-li se cestovat veřejnou dopravou
v rámci Plzeňského kraje, bude vám
na cestu stačit vždy jedna jízdenka. Nebudete tak muset komplikovaně řešit, se
kterým dopravcem pojedete a u koho to
vyjde levněji.
Dispečink
Nově bude od stejného data spuštěn dispečink integrovaného systému, který bude
hlídat přestupní vazby na nádražích, a to
i mezi drážní a autobusovou dopravou.
Přes dispečink bude možno objednat
také tzv. spoje na zavolání. Jde o spoje
s nepravidelnou vytížeností, které jsou
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místo zrušení převedeny do režimu objednávky. Neobjednají-li si cestující spoj,
autobus nevyjede. Objednávka bude
možná telefonicky přes číslo, které bude
na každém jízdním řádu, či přes webový
formulář.
Díky změně navíc Plzeňský kraj, jako
provozovatel, výrazně ušetří
Kraji se navíc s novým dopravcem podařilo i ušetřit, a to zhruba 16 milionů

ročně. Nový dopravce bude Plzeňský kraj
obsluhovat deset let, jak uvádí smlouva
s Plzeňským krajem, který je provozovatelem této dopravy, a který bude pobírat
příjmy z jízdenek či naopak dotovat některé spoje.
Veškeré informace o nové dopravě naleznete na webových stránkách
www.idpk.cz a Facebooku a Instagramu
IDPK.cz.
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MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE
Tentokrát se podíváme, jak a kdy využít čísla tísňového volání. Jedná se o bezplatná telefonní čísla, která jsou stanovena
v číslovacím plánu a která je nutno pro
záchranu lidských životů, zdraví nebo
majetku zpřístupnit. K těmto telefonním
číslům je garantovaný bezplatný a nepřetržitý přístup jak z pevných linek, tak mobilních telefonů a z veřejných telefonních
automatů. Všichni poskytovatelé telefonních služeb jsou povinni bezplatně umožnit přístup ke stanoveným číslům tísňového volání.
V České republice jsou pro tísňová volání vyhrazena tato telefonní čísla:

Proto všechny občany žádáme, aby využívali pouze výše uvedeného telefonního
čísla.
Tísňové linky slouží k ohlášení situací, kdy dochází k ohrožení životů, zdraví,
životního prostředí nebo majetku. Rozhodně nevolejte na tísňovou linku pro
ohlášení smyšlené neexistující události,
abyste zjistili, že linka tísňového volání
skutečně funguje, nebo s dotazem kolik je
hodin, kdy vám jede vlak či autobus apod.
Naopak volejte v případě, že se stanete
svědkem pokusu o sebevraždu, naleznete
osobu ležící na zemi v bezvědomí, dochází
k poškození nebo ničení cizího majetku,

Existuje ještě jedno číslo tísňového
volání, a sice 156 na městskou policii,
ve městě Stříbře toto tel. číslo bohužel nefunguje, a proto je nutno volat na tel. číslo
374 801 156. Stává se nám, že občané Stříbra volají na osobní čísla strážníků MP
Stříbro, což může negativně ovlivnit čas
potřebný na vyřízení vaší žádosti, pokud
je daný strážník mimo pracovní dobu.

došlo-li při práci se stroji k poranění nebo
amputaci končetiny atd.
Nyní se podíváme, jak se chovat a co
nahlásit v případě, že doopravdy potřebujeme využít některou z těchto linek.
- Nejdůležitější je v dané situaci zachovat
chladnou hlavu. Chápeme, že se to snadněji řekne, než udělá, ale může na tom zá-

viset jak život váš, tak i životy ostatních.
- Než přistoupíte k samotnému volání,
ujistěte se, že vám nehrozí žádní bezprostřední nebezpečí.
Může se stát, že ve stresu vytočíte jiné telefonní číslo, než jste původně chtěli, např.
158 místo 150, v takovém případě nezavěšujte, operátor je schopen přepojit vás
na správnou linku, případně váš požadavek zaznamená a ihned předá příslušné
složce.
Je potřeba stručně a jasně pospat situaci,
ve které se nacházíte. Mezi důležité informace poté patří: vaše jméno a příjmení, číslo telefonu, ze kterého voláte, co se
stalo, kde a kdy se událost stala a kolik
osob potřebuje pomoc. Může se stát, že
o jedné události informuje více osob.
V takovém případě vás operátor může
požádat pouze o doplňující informace
a ukončí s vámi hovor. To neznamená, že
by vás operátor odbyl, ale že se snaží uvolnit tísňovou linku pro jiné hovory.
Doplňující informace podájete stručné
a jasné.
Postupujte podle rad a pokynů operátora
a nezavěšujte, dokud vás k tomu operátor
nevyzve.
Ponechejte si linku volnou, pokud by operátor potřeboval další informace, nebo
poskytl další rady. Pokud dojde ke změně
situace (k lepšímu nebo horšímu), předejte tuto informaci operátorovi.
Příště se podíváme na další důležitá telefonní čísla, která je dobré znát.
Michal Záprt,
strážník Městské policie

PODĚKOVÁNÍ
Velké poděkování paní Drahušce Turkové za roušky, která sama ušila
a darovala nejen nám do obchodu.
Firma DUMA

5

Stříbrský zpravodaj 6/2020

Správa majetku města Stříbra (SMMS) informuje
Pracovníci SMMS jsou k dispozici
po celý rok. Letošní zimní sezóna byla
opět, z pohledu sněhové nadílky, slabá,
město tedy za zimní údržbu ušetřilo.
Na druhou stranu se přes zimu pracovníci SMMS věnovali rekonstrukcím
a opravám městských bytů. Nový byt
v bývalé Spořitelně v Husově ulici je tak
již k dispozici strážníkovi městské policie.
Dále byl zrekonstruován byt v Sokolské
ulici. V dalších bytech byly provedeny
drobné opravy a údržba.
V novém roce došlo také k doplnění
techniky pro práce ve městě. Multifunkční
sklápěč Bonetti pro dopravu materiálu je
v zimním období připraven na shrnování
sněhu radlicí a sypacím zařízením vzadu.
Pro úklid byla dále pořízen traktůrek Antonio Carraro, který lze v zimě rovněž zapojit do zimní údržby.
S přicházejícím jarním počasím došlo
v rámci města k výsadbě 27 kusů nových
vzrostlých stromů (javory, lípy, jírovce,
habry) jako náhradní výsadba za pokácené staré a nemocné stromy i jako rozšíření
stávající zeleně. Vysázeny byly i nové keře
(36 ks kalin a tisů) a dále i stovky květin.
Mimochodem, už se těšíme na květinový
záhon u kruhového objezdu, který byl vysazen v polovině května.
Od května pracujeme na obnově veřejného osvětlení (VO) v rámci rekonstrukcí
ulic Vodičkova a Brožíkova. V případě veřejného osvětlení jsme i díky kvalitní práci zkušených pracovníků získali zakázky
i v okolních obcích. Vybudovali jsme tak
VO v Sytně a Záchlumí.
Minulý měsíc se naši pracovníci pustili
i do oprav chodníků. Tentokrát v Máchově ulici, kde budou staré kořeny stromů
i zubem času poškozené asfaltové povrchy
nahrazeny zámkovou dlažbou. V této lokalitě bydlí především naši starší spoluobčané, chceme tak zvýšit bezpečnost chůze
kolem těchto bytových jednotek.
Oprav či úprav se dočkala také ulice Zadní ze strany od hřbitova a z druhé
strany jsme, v součinnosti s vybudováním
2. etapy cyklostezky Stříbro - Těchlovice,
upravili i propojení ulic Májová - Zadní.
Sníží se tak prašnost v této části města.
Ačkoliv vidíte, kolik se toho dělá, stále zde jsou dluhy z minulosti, které nelze
všechny vyřešit během chvíle mávnutím
proutku.
Věříme však, že činnost našich pracovníků i úsilí vedení společnosti i města v

6

postupném zlepšování kvality chodníků
a cest naši spoluobčané ocení.

Za SMMS Blahoslav Kupec
za vedení města shrnul Bc. Karel Lukeš
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Venkovní výstavy
V tomto měsíci se měly uskutečnit
Městské a Maloměstské slavnosti, Dny
dětí a spousta dalších kulturních a sportovních akcí. Bohužel situace je taková,
jaká je, a s nelehkými podmínkami se
musíme popasovat. Snažíme se proto nabídnout vám kulturu alespoň v omezené
a leckdy netradiční formě. V měsíci červnu tak můžete navštívit hned dvě výstavy fotografií místních tvůrců. Jedna
je přístupná na hradbě U 13. poledníku
a druhou jsme umístili na výlepové plochy, které v poslední době zely prázdnotou.
Bedlivě sledujeme vývoj opatření
a zákazů, a jakmile to bude možné, vrhneme se naplno i do dalších kulturních
žánrů. Na letní měsíce už nyní připravujeme několik projekcí letního kina, které
bychom opět chtěli umístit do Rajského dvora stříbrského muzea, a pokud to
bude možné, rádi bychom přidali i nějaký

menší koncert. O všech akcích vás budeme informovat na webových stránkách

www.mks-stribro.cz nebo na facebookovém profilu.
David Blažek

RSF opět podarovalo záchranku
Spolupráce společnosti RSF Elektronik a stříbrské základny zdravotnické záchranné služby pokračuje i v době
pandemie koronaviru. 28. dubna předali
zástupci RSF Jiří Verner a Filip Hrabáček čistící a dezinfekční stroj na podlahy
v hodnotě téměř 33 tisíc. Kvůli zdravotnickým opatřením spojeným s nouzovým
stavem převzala dar v tomto roce vedoucí
sestra Yveta Kubincová před budovou základny bez pozvaných hostů.
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Rozhovor se Zdeňkem Volenou, milovníkem keltské historie
a členem Vousova kmene
„Líbí se mi souboje a adrenalin bitev“

Když by se někdo chtěl do skanzenu podívat, jak je přístupný?
Skanzen je otevřený a dá se navštívit
kdykoliv po telefonické domluvě. Běžně si
tam lidé pak sami zajedou a podívají se.
Často se tam zastaví cyklisti. Je samozřejmě možné si objednat prohlídku, což dělají hlavně školy ze Stoda nebo Holýšova.
Pravidelně taky děláme den, kdy předvádíme řemesla nebo bitvy.

Zdeňku, jak je uvedeno v titulku, ty jsi
členem Vousova kmene, což je spolek,
který se věnuje keltskému životu a kultuře. Co všechno děláte?
Je toho spousta. Od stavby keltského skanzenu v Jivjanech až po ježdění
po akcích po celé České republice, kde
předvádíme řemesla, souboje nebo ukázky ze života Keltů.
Kolik vás ve spolku je?
Spočítané to přesně nemám, ale řekl
bych, že aktivních je i s dětmi tak kolem
čtyřiceti.
Mimo ty ukázky řemesel nebo bitev
představuje velkou část vaší práce budování keltského skanzenu v Jivjanech. Jak
jste s tím daleko?
Budujeme ho už nějakých deset let, a
to, co se před deseti lety postavilo, se už
dnes opravuje. Je to vážně běh na dlouhou trať. Ale pořád vznikají nové věci, se
kterými nám jezdí pomáhat i lidé, řekněme, zvenčí. Ve skanzenu stojí třeba panský dům, což je největší stavba. Pak stojí
sýpka, kovárna, hrnčírna, pec, otevřená
mohyla nebo svatyně. V letošním roce bychom chtěli začít stavět hlavní bránu.
Ty jsi ve Vousově kmeni od začátku?
Ano, jsem u nich od začátku, což je nějakých dvanáct let.

samozřejmě rozdíl mezi životem běžných
Keltů a třeba druidů.
Jak to ve spolku funguje? Všichni dělají
všechno, nebo se každý na něco zaměřuje?
Každý se specializuje na nějaké řemeslo. Já třeba dělám keramiku, náš místokrál
Bregon zase razí mince, další šije boty
a kožené výrobky

Kolik svého času Keltům věnuješ?

Jak tedy dělali Keltové keramiku?

To se dá dost těžko spočítat, ale času je
to dost. Jezdí se na ty akce, pak si doma
připravuji výrobky, štíty nebo meče. Každý víkend je brigáda na skanzenu.

Používali už kopací kruh, tedy rotačním způsobem. Následně keramiku vypalovali

Co tebe konkrétně přivedlo ke Keltům?
Proč právě Keltové?
Byla to vlastně náhoda. Chtěl jsem se
věnovat nějakému historickému období.
Původně jsem myslel, že to budou Husiti (smích). Pak mi kamarád řekl, že dělají
Kelty, a tak jsem to zkusil u nich. Postupně
jsem pak začal do keltského způsobu života pronikat.
Co nejvíc se ti tedy na jejich způsobu života líbí?
Celkově na té práci ve spolku se mi líbí
třeba souboje. Vyzkoušet si naživo bitvu
je poměrně adrenalin. Ale na samotném
životě Keltů se mi líbí, jak byl nábožensky
založený a mnohem klidnější než dnes. Je

Mezi Kelty máš jméno Sikáč - Priskus.
Co to znamená a jak jsi k němu přišel?
Sikáč proto, že jsem na první akce nosil
kožešinu z jelena siky. Priskus jsem přidal
až časem, kdy jsem viděl jeden zajímavý
dokument o Keltech, kde se to jméno objevilo. Zalíbilo se mi, tak jsem začal používat i to
Když pracujete na skanzenu, oslovujete
se civilními nebo keltskými jmény?
Jak kdy. Určené to nemáme. U některých lidí je víc zažité to keltské jméno,
u jiných zase civilní.
Žiješ podle keltského způsobu jen
ve Vousově kmeni nebo nějakým způsobem i v soukromém životě?
To je poměrně složitá otázka. Nějaké
keltské záležitosti jsem si určitě přenesl
i do soukromého života. Tak třeba tady
mám na zdi namalované Taranisovo kolo,
což byl jeden z vyšších keltských bohů.
Taky nosím nějaké přívěšky nebo vyrábím
ty keltské zbraně a výrobky.
Co by si podle tebe mohla současná společnost od Keltů vzít, čím se inspirovat?
Myslím, že se lišíme hlavně tím spěchem.. Keltové rozhodně takhle nepospíchali. Každý si dělal to své a v poklidu se
tomu věnoval. To je podle mě asi nejviditelnější.
Děkuji za rozhovor.
David Blažek
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STŘÍPKY HISTORIE
Obchody, provozovny,
živnosti (část 3)
Jak jsme již minule doložili, původní
vzhled přízemních partií čp. 197 v Benešově ulici se instalací nových výkladních
skříní výrazně změnil. V detailu si připomeňme dobu, kdy národní správce žádal
o povolení instalace výkladních skříní ,
(zde obrázek č. 1) a posléze i stav po modernizaci (obr. 2). Barvy, laky, ředidla, ale i
třeba holicí potřeby, mýdla, šampony, kosmetické zboží a další a další příslušné komodity typické nezaměnitelným odérem,
hostily tyto prostory do roku 1964, kdy
byla uvedena do provozu nová prodejna
daného sortimentu v nárožních prostorách v čp. 145. Ilustrační snímek č. 3 nám
pak v tomto směru přibližuje situaci cca
v první polovině 80. let. Muzejní fotoarchiv dokonce schraňuje i záběry interiéru prodejních prostor za plného provozu
včetně obsluhujícího personálu (obr. 4,
5, 6 - bohužel nedatováno). Dle informací bývalé zde působící prodavačky došlo
ještě počátkem 90. let k modernizaci prodejních prostor. Ale to již se pohybujeme
v období, které přesahuje námi sledovaný
časový rámec.
Základním předpokladem pro vznik
firem nesoucích ve svém názvu slovo "ELEKTRO" bylo zavedení a rozvod

obr. 3

obr. 4
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obr. 5

obr. 6
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obr. 7

elektrického proudu ve městě. O pokrok
v tomto směru se zasloužilo přebudování původního mlýna čp. 333 (dnes sídlo vodárenské společnosti) na elektrárnu - potažmo Kunstmühle Heinzmann
(viz obr. 7). Stalo se tak v roce 1904,
kdy 21. prosince provedla firma Heinzmann zkoušku funkčnosti právě nainstalovaných rozvodů a osvětlovacích těles
veřejného osvětlení. O dva dny později,
23. prosince, pak byla celá soustava uvedena do trvalého provozu. Jelikož počáteční
jednoroční provoz ukázal značné kolísání
v možnostech využití vodní síly jako jediného zdroje pohonu tamních generátorů,
došlo v červenci 1905 k montáži parního
stroje, čímž byla zajištěna rovnoměrná dodávka elektrického proudu do místní sítě.

obr. 8

Tak byla ve Stříbře otevřena cesta ke vzniku podnikatelských
činností v oboru elektro. Adresář 1912 eviduje v této specializaci pouze jeden subjekt, a to samotnou firmu Heinzmann,
která, jak již řečeno, sama provedla instalaci rozvodů po městě.

Adresář z roku 1928 již eviduje čtyři živnosti nabízející služby
příslušné specializace.
Jedna z firem daného zaměření sídlila v dnes již neexistujícím čp. 105 pod jižní stěnou kostela Všech svatých (viz obr. 8).
František Samec, červen 2020
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Anketa s místními podnikateli

„Jak na vás dopadla omezení související s pandemií koronaviru?“

Jarka Průchová
Majitelka obchodu Vůně domova
/Stříbro/
„První měsíc to byla prostě katastrofa. Týden jsem měla úplně zavřeno,
a potom jsem byla v obchodě jen dopoledne. Nebyli tu žádní lidé. Pomalu se to začalo zlepšovat asi od poloviny dubna, ale i tak jsem chodila dřív domů, protože v tom městě nikdo nebyl. Tak je to vlastně až doteď. Dopoledne lidé ještě chodí, ale odpoledne ne. Nějak se prostě držím
a doufám, že se to zlepší. Musím ale poděkovat zákazníkům, kteří zůstali
věrni a chodí.“

Libor Bunk
Majitel penzionu a motorestu U Rumcajse /Těchlovice/
„Podepsalo se to na nás hodně. Úplně nám vystěhovali penzion, protože
ze začátku nebylo jasné, jestli se ubytovávat může, nebo ne. Občas jsme
tu pak měli dva nebo tři ubytované, ale jinak prázdno. Dříve pronajatá
restaurace se nám vrátila, takže jsme tu skončili bez zaměstnanců. Udrželi jsme alespoň rozvozy jídel, protože vozíme hlavně starým lidem a ti
na nás byli v podstatě závislí. Ale samotné rozvozy, když vám nefunguje
restaurace, jsou vlastně o ničem. To vám s bídou pokryje náklady. Ale je
začátek května a pořád máme penzion prázdný. Snad už se nějaké práce
rozjedou a dělníci se ubytují. Máme výhodu, že jsme u silnice, a když rozhodíme nějaké cedule, tak se někdo u toho okénka pro jídlo zastaví.

Josef Vlk
Majitel občerstvení Pizza od Vlka
„Nás se to v podstatě nedotklo, když pominu nákup spousty dezinfekčních
a ochranných pomůcek, které stály spoustu peněz. Naopak, my jsme měli
o dost víc objednávek a práce, než máme obvykle. Všechno bylo zavřené,
lidi se neměli kde najíst, a tak objednávali u nás. Byly to pro všechny mé
zaměstnance náročné týdny.“
David Blažek
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SPOLKOVÝ ŽIVOT
Z historie chovatelů
Právě před dvěma roky, v roce 2018, si
chovatelé připomněli 70. výročí založení
Holubářského spolku pro Stříbro a okolí
se sídlem ve Stříbře.
Začátky chovatelství ve Stříbře se doložitelně datují od roku 1948, přesněji
od 19. 8. 1948, kdy byl zaslán referentem Zemského národního výboru v Praze panu Václavu Zárubovi, úředníkovi
ve Stříbře, Výměr k utvoření Holubářského spolku. Zakládajícími členy se stali př.
Hejhal - předseda, výrobce plnicích per,
př. Filip - pokladník - úředník spořitelny,
př. Tůma - úředník banky, holubář a králíkář, př. Volf - pekař, holubář, př. Brudna
- truhlář, holubář, př. Rottbauer - zemědělec, holubář, př. Beran - stavitel města, holubář, př. Kuneš - pekař, holubář, př. Záruba - jednatel, pracovník ONV, holubář, př.
Jedlička - knihař, holubář, př. Holzknecht
- řidič, holubář, př. Rejžek - zemědělec,
holubář. Spolek sdružoval chovatele z celého okolí Stříbra, např. ze Sytna, Kladrub
i Prostiboře. Postupně bylo z těchto obcí
organizováno přes 60 členů. V této době
byly založeny spolky chovatelů poštovních holubů, exotického ptactva, rybářů...
Prvním a dlouholetým předsedou spolku byl př. Hejhal, pokladníkem př. Filip,
jednatelem př. Záruba a hospodářem př.
Volf. Pravidelné výborové a menší schůze
se konaly v hotelu Praha, výroční schůze
v hotelu Evropa. V roce 1953 se uskutečnila chovatelská výstava v sále a přísálí
hotelu Praha, vystavovalo se i v hotelu
Evropa. Největší výstava byla v roce 1958
umístěna v sále i v přilehlých prostorách
restaurace Na Plovárně. Zvířata se dopravovala na výstavu většinou vlakem, převoz
z nádraží na výstavu prováděl vlastním
koňským potahem př. Klíma. Podklady pro výstavy se většinou zpracovávaly
v bytě př. Hejhala, zde se vyhotovily tisky na blány a ty se poté množily v podatelně na ONV. O jarních nedělích byly
na náměstí ve Stříbře prodejní výstavy,
lépe řečeno trhy drobného zvířectva, zejména holubů. Spolek procházel obdobím čilé činnosti i nezájmu, později došlo
k rozdělení na chovatele holubů a exotického ptactva, z nichž zejména chovatelé
ptactva měli velmi silné zastoupení. Přítel

Šlejter, Behenský, Klíma, Žůrek, Řapek,
Fichtner a Stehlík, to jsou jména ptáčkařů, z nichž někteří mají tohoto koníčka
dosud. Z chovatelů poštovních holubů to
byli např. př. Tůma, Kasl a Dostál. Od roku
1970 byl v čele spolku př. Jedlička, 1978
- 1979 př. Budín, 1980 - 1981 př. Korbel
a od roku 1982 - dosud př. Stehlík.
80. a 90. léta znamenala nástup nových
chovatelů - př. Malý, Fraitová, Z. Kantová, Smrž, Kupec, Síkora, Tampier, Havel,
Trouba... Za vedení starších členů se podařilo zhotovit nejprve klece na okrasné
ptactvo, voliéry pro drůbež a podlážky.
Organizace tak získala základní prostřed-

ky pro výstavní činnost. Výstavy se konaly na náměstí u příležitosti „Mírových
slavností“, v prostorách dopravního hřiště
(Gagarinova ul.), později pod budovou
polikliniky a před muzeem.
Po změně politické situace se zejména díky pánům Schwarzovi, Schulzovi
a Neumannovi z chovatelského spolku
z německého Vohenstraussu podařilo navázat příhraniční spolupráci obou spolků.
Ta začala tehdy nečekanou návštěvou chovatelů z Vohenstraussu ve Stříbře a trvá
dosud. Škoda jen, že právě tito chovatelé,
kteří nehleděli na čas a peníze a podporovali naši spolupráci, už nejsou mezi námi.
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V roce 2010 chovatelé opustili základnu u muzea a přesunuli se do prostor
v areálu bývalého Strabagu. Zde nám
město Stříbro poskytlo dostatečné zázemí nejen k uskladnění klecí a schůzovní
činnosti,ale i k pořádání výstav - ať již naší
„velké“ výstavy králíků, holubů a drůbeže
v měsíci září nebo výstavy ptactva v listopadu.
Významné výročí 70 let od založení si
chovatelé připomněli na slavnostní schůzi, na kterou byli pozváni nejen chovatelé,
zástupci města Stříbra, Krajského úřadu
Plzeň, města Vohenstrauss, chovatelského
spolku Vohenstrauss, ale i vrcholné vedení Českého svazu chovatelů. Na této akci
převzali někteří chovatelé ocenění „Za zásluhy o chovatelství“ tzn. Čestné uznání,
Čestnou vlajku a bronzové, stříbrné a zlaté
odznaky ČSCH.

V novodobé historii je nutné připo-

menout…
úspěchy našich chovatelů. O vysoké
kvalitě chovů svědčí několik titulů Mistrů
a Šampiónů ČR a z Evropské výstavy - př.
Rumplík, Smrž, Síkora, Dostál, Stehlík,
J. Kantová.
Největší výstavu jsme uspořádali
ve Stříbře v roce 2008. Krajskou výstavu
obeslalo 159 vystavovatelů z Plzeňského
a Karlovarského kraje. K ohodnocení bylo
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připraveno 371 králíků 35 plemen, 454
holubů 28 plemen a 72 voliér drůbeže 29
plemen.
Př. J. Kantová a př. Šedivý úspěšně reprezentovali Tachovsko v celostátním
kole soutěže mladých chovatelů (později
Olympiáda mladých chovatelů), kde navázali kontakty s mladými chovateli ze všech
koutů republiky.

V současnosti…

se s chovateli můžete setkat na chovatelských trzích, které se konají každou
první sobotu v měsíci. Své přebytky zde
nabízejí nejen chovatelé, ale i ostatní zájemci o nákup a prodej. V loňském roce se
uskutečnilo 11 chovatelských trhů.
Nespočet brigádnických hodin jsme
strávili také na chovatelně. Nadále pokračujeme v obnově zázemí. Finanční prostředky budeme investovat i do nákupu
výstavních klecí, aby splňovaly požadavky
veterinární správy i EU.
Nezapomínáme ani na jubilea členů,
naši chovatelé, kteří oslavili významná životní jubilea, převzali dárkové balíčky.
Nejdůležitější akcí je pro nás tradiční chovatelská výstava v září. 26. bodovací výstava králíků, holubů a drůbeže
doplněná expozicí okrasného ptactva se
uskutečnila 7. září 2019 a byla tentokrát
prezentována i jako okresní výstava. Cho-

vatelé převzali více než 20 pohárů a bylo
uděleno téměř 40 čestných cen. Výstavu
si kromě zástupců města prohlédla i delegace z krajského úřadu a z partnerského
chovatelského spolku z Vohenstraussu.
V soutěži okresních organizací se nám
tentokrát snad jen „o chlup“ podařilo předběhnout tachovskou organizaci,
a Stříbro tak obsadilo první příčku.
Naši chovatelé obesílají výstavy okolních základních organizací, ale i ty
na celorepublikové úrovni. Z těchto výstav
si chovatelé mnohdy odvážejí výborná
ocenění svých odchovů. Ocenění našich
zvířat na krajské výstavě ve Volduchách
v říjnu 2019, kde jsme spolu s ostatními
chovateli reprezentovali Tachovsko a obsadili celkové 4. místo, nás trochu zaskočilo. O to víc nás to motivovalo k tomu,
abychom se pokusili pro rok 2020 připravit zvířata ve vyšší kvalitě. Bohužel výstavní sezona 2020 je poznamenána aktuální
situací, a proto již nyní chovatelé nahlížejí
do roku 2021.
Naše spolupráce s chovatelským spolkem z Vohenstraussu nadále pokračuje.
Chovatelé navštívili v roce 2019 výstavu
ve Stříbře a věnovali nejlepším vystavovatelům naší organizace poháry. Pohár
věnoval i starosta města Vohenstrauss. My
jsme jim jejich návštěvu oplatili v závěru
roku, kdy jsme si prohlédli expozice výstavy a poseděli v klubovně. Předseda KTZV
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Vohenstrauss a jeho předchůdce převzali
výtisk knihy o Stříbře.
Milovníci „barevného peří“ se na konci
listopadu sjíždějí do Stříbra na propagační
výstavu okrasného ptactva. V roce 2019
se uskutečnila již 12. propagační výstava.
Páteční den byl určen pro mateřské a základní školy, které měly již tradičně vstup
na výstavu zdarma. Návštěvníci mohli
obdivovat více než 200 papoušků a ptáků téměř ze všech světadílů. V sobotu na

výstavu zavítali zejména chovatelé, představitelé města Stříbra, senátor a poslanec
Parlamentu ČR, pod jehož záštitou se výstava uskutečnila a který věnoval pro nejlepší vystavovatele poháry.

V letošním roce…

jsme vzhledem k mimořádným opatřením uspořádali zatím tři chovatelské trhy.
Konání dalších akcí bude upřesněno
dle aktuální situace. Doufáme, že se setká-

me na tradiční zářijové a listopadové výstavě nebo na chovatelských trzích.
O budoucích akcích budeme informovat v dalších vydáních Zpravodaje, případně na webu.
Rádi Vás přivítáme v řadách chovatelů a poradíme s chovem. Zájemci mohou
psát dotazy na e-mail zocsch.stribro@seznam.cz.
Zdeňka Kantová

Denní tábory pro děti ve Stříbře, Kladrubech a okolí
Letos možná více než v předchozích letech, bude pro rodiče obtížné zajistit svým
dětem kvalitní program v období letních
prázdnin. Mnozí z nich už vyčerpali v souvislosti s pandemii své dovolené, nebo si
z různých důvodů teď dovolenou nebudou
moci dovolit. Co ale s dětmi o prázdninách, zvláště pak pokud nejsou prarodiče
po ruce? Odpověď na tuto otázku přináší
MAS Český Západ a přichází s nabídkou
denních táborů pro děti ze Stříbrska. Rodiče mohou vybírat z téměř patnácti turnusů s širokou nabídkou zaměření.
Ve Stříbře mohou děti strávit celý týden
ve společnosti rodilého mluvčího a vyšperkovat tak svoji angličtinu, nebo si užít
ostrov přátelství pro nejmenší v místním
Rodinném centru. V sousedních Kladrubech pak mohou zažít lesní dobrodružství a třeba se naučit rozdělávat oheň jako
pravý indián. Další tábory jsou pak připraveny v Nedražicích, Víchově, ale také
v Olbramově, Pernarci nebo Heřmanově Huti. Kompletní nabídku denních táborů vč. registrace najdete na:
http://www.mascz.cz/tabory.html.

DENNÍ TÁBORY VE STŘÍBŘE, KLADRUBECH A BLÍZKÉM OKOLÍ
20. - 24. 7. 2020
Tábor přátelství ve Stříbře 		
Zpátky do minulosti ve Víchově		

6-12 let 		
5-15 let

1.300 Kč
700 Kč

27. - 31. 7. 2020
Tábor s rodilým mluvčím 		
- angličtina ve Stříbře

10-15 let

1.100 Kč

3. - 7. 8. 2020
Lesní prázdninové dobrodružství
v Kladrubech

7-11 let		

1.000 Kč

17. - 21. 8. 2020
Ptačí svět ve Víchově 			

6-15 let		

750 Kč

24. - 28. 8. 2020
Prázdninové tvoření v Kladrubech

7-11 let		

1.000 Kč

Veškeré informace a případné další termíny najdete na
www.mascz.cz/tabory.html
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Všechny tábory pořádá MAS Český
Západ ve spolupráci s místními spolky,
které s dětmi a mládeží pracují v průběhu
celého roku.
Čím se liší klasický tábor od denního
tábora?
Hlavním rozdílem je, že na denním
táboře dítě nezůstává přes noc, ale tráví
zde jen část dne. Obvykle v době, kdy
rodiče dochází do zaměstnání. To pomáhá rodičům vyřešit problém, který čas
od času řeší každý rodič, jak vyplnit volný čas svému dítěti v době, kdy chodím
do práce.
Denní tábor je proto také vhodný pro
děti, které například nemají zkušenost
s klasickým táborem a chtějí si tábor vyzkoušet „nanečisto“. Rodiče se tak nemusí
bát, že přijde stýskání a děti později nebudou chtít na žádný tábor ať už klasický
nebo denní.
„Díky tomu, že se nejedná o klasické
tábory, ale denní tábory, kde děti tráví jen
část dne, můžeme nabídnout místo i těm

nejmenším. Proto máme několik táborů
pro děti od 4 let,“ dodává Ondřej Pavelek,
který má koordinaci táborů na starost.
Jak může konání tábora ovlivnit COVID-19?
V době měnících se vládních opatření
kolem koronavirové nákazy není zatím
jasné, jaká omezení budou pro letošní tábory platit. Přes to všechno MAS Český
Západ situaci bedlivě sleduje a průběžně
vyhodnocuje, tak, aby výsledná podoba
táborů byla v souladu se všemi hygienickými doporučeními, a tím pádem co možná nejbezpečnější.
„V případě, že by například nějaká vládní nařízeni, druhá vlna nákazy či podobná
situace znemožnila tábory uspořádat, rodiče se nemusí obávat, poplatek za tábor
jim vrátíme,“ doplňuje Jolana Dražská, finanční manažerka MAS Český Západ.
Kdo může děti přihlásit na denní tábor?
Vzhledem k podpoře Ministerstva práce a sociálních věcí z Operačního programu Zaměstnanost je nabídka určena rodi-

Rodinné centrum Stříbro, z. s. a MAS
Český západ, z. s. pořádá

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

čům či zákonným zástupcům dětí, kteří v
době konání tábora pracují, práci si hledají, nebo jsou v procesu rekvalifikace. Díky
tomu jsou tábory levnější a rodiče platí jen
za stravování a případné výlety.
Všichni, kteří mají zájem a splňují
podmínky, mohou své děti přihlašovat
na webových stránkách:
http://www.mascz.cz/tabory.html.

Ondřej Pavelek
koordinátor akcí pro děti a žáky

XXX. ročník silničního běhu
historickým Stříbrem
MEMORIÁLU PETRA BURSÍKA

20.7 - 24.7.2020
Pro děti 6 - 12 let

Cena: 1300 Kč
Kurz první pomoci
Angličtina hrou
Výlety a zábava
Tvoření
A mnoho dalšího čeká na vaše ratolesti
www.rc-stribro.cz

V neděli 14. 6. 2020
Start v 8:50 hod.
Masarykovo náměstí
ve Stříbře
/aktuální pokyny na webu
města Stříbra a TJ Baník Stříbro/
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Z NAŠICH ŠKOL A ŠKOLIČEK
Děti „přestřílely” Cheb
Po nucené tříměsíční odmlce měli
17. 5. 2020 naši mladí střelci z DDM
Stříbro a SSPK Stříbro možnost opět vyjet do Chebu a zastřílet si ze vzduchovky
na střelnici Myslivna (Střelecký klub
AVZO Cheb). Protože je DDM stále uzavřen, domluvili jsme se s ostatními rodiči a dopřáli našim ratolestem zasoutěžit
si na této přírodní střelnici. A o tom, že
střelci svou příležitost v soutěži „Květnová

liška“ dobře využili, svědčí krásné výsledky. Při střelbě na 10 metrů v poloze vsedě
mířili přesně a za dozoru svého vedoucího střeleckého kroužku, Zdeňka Kastla,
„lišky“ úspěšně skolili. Z celkového počtu
36 střelců si Jakub Zdeněk Kejík vystřílel
1. místo, Pavel Hingar byl 2., 5. místo obsadil Dobroslav Beroun, 7. místo Zuzana
Štičková, 11. Petr Šándor, Pavel Čepička
skončil na 13. místě a Jan Beroun na 14.

v kategorii starších žáků, jediný střelec
v kategorii mladších žáků - Adam Hlaváček - na svých prvních závodech obsadil
krásné 2. místo.
Na další kolo se určitě všichni těší
a opět se 14. 6. 2020 na střelnici v Chebu
se svými soupeři sejdou.
Za rodiče střelců Zdeňka Hlaváčková

Výuka v Základní umělecké škole
Základní umělecká škola Stříbro umožňuje již od 11. 5. 2020 individuální výuku
hudebního oboru a individuální výuku
(přednes) literárně dramatického oboru
za stanovených hygienických podmínek.

Veškerá kolektivní výuka v hudebním
oboru (např. hudební nauka, kolektivní
hry, pěvecký sbor apod.), výuka výtvarného oboru a kolektivní výuka literárně dramatického oboru bude do konce školního

roku probíhat pouze distanční formou.
Všechny akce do 30. 6. byly zrušeny.
František Kratochvíl

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb prodává slepičky našeho chovu typu Tetra hnědá, Dominant
všechny barvy, slepičky Green Shell-typu Araukana a Dark Shell-typu Maranska
Stáří slepiček 15-19 týdnů

Cena 169 - 219,- Kč/ks - dle stáří

Prodeje se uskuteční : 14. června 2020 Stříbro - naproti čerp. st. MOL - 15.25 hod.
Výkup králičích kožek - cena dle poptávky
Případné bližší informace Po - Pá od 9⁰⁰ - 16⁰⁰ hod.
na tel.: 601 576 270, 728 605 840 www.drubezcervenyhradek.cz
placená inzerce
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Červen
Jméno červen je odvozováno rozmanitě,
například jeho původ je odvozován v červenání ovoce a jahod v tomto měsíci. Také
se odvozuje od červů, kteří v tomto období
dělají škody zvláště na ovoci.
Hned první den v červnu se slaví svátek dětí tzv. MDD - Mezinárodní den dětí.
Málokdo ví, proč vlastně tento svátek vznikl
a proč je právě k tomuto datu. Oslavu dne
dětí navrhla v roce 1949 Mezinárodní demokratická federace žen. Mezinárodní den
dětí se poprvé slavil 1. června 1950, a to
ve více než 50 zemích celého světa.
Další den, který se připomíná hlavně zahrádkářům, je 8. červen - je to den sv. Medarda, biskupa ve Francii ( + 545 ) - Medardova kápě - čtyřicet dní kape.
Pokud se předpověď Medardova splní,
bývá opravdu hodně vlhký konec jara, ale
svým způsobem je to tak dobře. Profituje
z toho hlavně příroda, a následně i člověk.
Tráva má svěží zelenou barvu, roste jako zběsilá, nestíháme sekat. Ale i tak, je to pastva
pro oko, protože v té šťavnaté zeleni, začínají
zrát jahody, a pokud nechytily plíseň, můžeme si být jisti bohatou úrodou. Záleží ovšem na tom, jestli kosáci, kteří s Vámi sdílejí
stejné číslo popisné, nečíhají od půl 4 ráno
na jahodu, která právě dozraje, a Vy máte
prostě smůlu. :o)
Desátého června musím připomenout
smutnou událost, a to vyhlazení středočeské obce Lidice nacisty. Toto následovalo
po atentátu na zastupujícího říšského protektora SS Obergruppenführera Reinharda
Heydricha dne 27. května 1942. Teror nacistických okupantů proti českému národu
se vystupňoval. Obětí tohoto šílenství bylo
173. Nejstarší oběti bylo 84 let, nejmladší
14 let. Všechny domy včetně školy, kostela
a fary, byly polity benzínem a podpáleny.
V následujících týdnech a měsících byly
zbytky vypálených budov vyhozeny do povětří, zničen hřbitov včetně exhumace zemřelých, vykáceny stromy. Další obec, Ležáky, padla za oběť tomuto řádění 24. června.
Červen je měsíc, kdy se v jeho druhé polovině dostáváme ke dni, kdy astrálně začíná léto. Léto plné radovánek, dovolených,
prázdnin a venkovního posezení s přáteli.
Dnes jsem si proto pro Vás připravila recept,
který je hodně starý, ale nezklame. Vzpomínáte na staré filmy, obrazy z klasických hospod, kde na pultu stály sklenice se syrečky
a utopenci v láku?
RECEPT NA PRAVÉ ŽIŽKOVSKÉ
UTOPENCE S HOŘČICÍ A CIBULÍ
K přípravě receptu si nachystejte: 15 vuřtů,
2 lžíce nastrouhané mrkve, plnotučnou
nebo francouzskou hořčici na potření vuřtů, 3-4 bobkové listy, 6-8 kuliček nového
koření, hrstku (kolem 40) kuliček celého
pepře, 2 nastrouhané (či na plátky nařeza-
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né) feferonky, případně 3 lžičky mletých
feferonek ze skleničky, 4 sterilované, podélně nakrájené okurky, 6-8 (i více) stroužků
česneku nakrájeného na plátky, ocet, nálev
z Deka připravený podle návodu na sáčku,
oslazený 3-5 kousky umělého sladidla, 4 až 6
středních nakrájených cibulí a rozebraných
na kolečka.
Příprava: Vuřty sloupneme a z jedné
strany (podélně) asi do 2/3 nařízneme. Řez
vytřeme hořčicí a vložíme plátek okurky.
Na druhé straně uděláme několik kratších
a méně hlubokých řezů a do nich vložíme
po 1- 2 plátky česneku. Řezy s náplní vždy
zamáčkneme. Do sklenice dáme vrstvu zeleniny, vrstvu vuřtů, cibule a koření a stále
pokračujeme v nakládání, až je sklenice plná
(končíme cibulí). Do vychladlého nálevu
z Deka přilijeme ještě 1-1,5 dl octa, promícháme a naložené vuřty zalijeme. Zbytek
nálevu schováme na příště. Zbylé plátky česneku přidáme do nádoby k vuřtům.

Necháme 7-10 dní v chladu (dole v ledničce, lehce pokryté alobalem). Pokud se lák
vsákne, doléváme ze zbylého. Dobrou chuť!
Užijte si krásný měsíc červen, dětem vysvědčení bez špatných známek. A i když nás
první polovina roku tak trochu pozastavila,
věřím, že v té druhé si díky prázdninám užijeme společných chvil s našimi blízkými.
Vážení čtenáři, ráda bych Vám touto formou poděkovala za to, že jsem zde ve Vás
našla pozorné čtenáře a že se Vám moje příspěvky líbily. To mně mnohokráte potvrdila
Vaše slova a poděkování i osobně. Tímto
příspěvkem se loučím.
Dlouhý čas jsem přispívala Zpravodaji
města Stříbra s radostí a nadšením. Přeji
všem mnoho zdaru a buďme zdrávi.
Hana Štollová

RAPIDNĚ SNIŽUJEME CENY
DLOUHODOBĚ

ích brýlí
Při nákupu kompletn

skla, obruby a
na dioptrická brýlová
lze sčítat)
sluneční brýle (slevy

Naše ceny vám vytřou zrak

...a bez podmínek!

MĚŘENÍ ZRAKU ZDARMA
Benešova 201 (naproti Dr.Max), Stříbro, tel.: 733 644 760
Platí od 1. 5. 2020.

placená inzerce
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Knihovnice doporučují
Kapky na kameni
50 neobyčejných příběhů neobyčejných žen - Příběhy padesáti žen a dívek z Čech a Slovenska, které
posouvaly hranice. Nenápadné, ale vytrvalé rebelky bojovaly za práva žen, snažily se uplatnit v umění,
sportu nebo ve vědě. Některé z nich používaly i opravdové zbraně, ale většina z nich jen svůj hlas, um,
vytrvalost a lásku ke své zemi. Některé známé, jiné zapomenuté, ale všechny si zaslouží naši pozornost,
protože jako kapky na kameni, krůček po krůčku, prošlapaly cestičku těm dalším.

Velký zlý vlk je nemocný - Jean Leroy
Velký zlý vlk je věčný smolař. Zrovna teď má důvod být mrzutý. HEPČÍ! Je totiž pěkně nastydlý. HEPČÍ!
HEPČÍ! Rýmu má tak velikou, že bez pomoci doktora se jí nezbaví. Jenže co když mu doktor naordinuje
sirup, nebo hůř injekci? Haúúú, no to by byla katastrofa! Pomoz velkému zlému vlkovi překonat strach.
Pohraj si s ním nebo se s ním pomazli. V této veselé knížce s prstovým maňáskem se děti seznámí s vtipným a sympatickým vlkem. I když je sám velký strašpytel, naučí je, že není třeba se lékaře bát a že i nemoc
se dá překonat s humorem.

Kdo šije u Podolské? - Lucie Hlavinková
Osudy slavného salonu v 50. letech.
Salon Podolská býval v dobách své největší slávy spojován s elegancí a luxusem. Po znárodnění v roce
1948 zde díky protekci Marty Gottwaldové mohla bývalá majitelka zůstat zaměstnána na podřadné pozici.
Na osudech lidí spojených se salonem můžeme sledovat dobu, kdy modely z pařížských přehlídek vystřídaly rudé šátky a vykasané rukávy údernic. Z ulic mizela elegance, ale mnohem horší bylo, že mizela
i svoboda a mizeli doslova i lidé.

Banderovci - Tomáš Řepa
Podtitul: Politické souvislosti, následky zneužití tématu komunistickou propagandou, návaznost na hybridní konflikt v současnosti.
Publikace komplexně pojímá fenomén banderovců (OUN a UPA) v československých poválečných dějinách, uvádí jeho politické souvislosti, koriguje a pojmenovává stigmata dlouhodobého působení komunistické propagandy a v neposlední řadě také analyzuje stav bádání na toto téma, které bylo ze strany české
historiografie dlouhou dobu neprávem opomíjeno. Konkrétní životní osudy ukrajinských nacionalistů,
jejich údajných pomahačů a další mnohdy problematické konsekvence jejich činnosti v prostoru střední
a východní Evropy jsou díky své vysoké výpovědní hodnotě rovněž důležitou součástí této práce. Vlivem
rozhoření hybridního rusko-ukrajinského konfliktu na východě Evropy v roce 2013 se tato tematika stala
součástí novodobé informační války. Objektivní pohled je i nyní velmi ztížený různými, už před 70 lety
taktéž hojně užívanými propagandistickými klišé, ve kterých se skutečná podstata, vzniklá problematickým soužitím národů východní Evropy a nekompromisního a tvrdohlavého boje Ukrajinců za svoji státnost, jednoznačně vytrácí. Publikace nekompromisně popisuje proces, ve kterém staré mýty byly doplněny
o nové okolnosti a zasazeny do současného prostředí. Proces, v němž dalším epizodám hybridní války
bude svědkem a posuzovatelem každý z nás.
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Filmové postřehy Laca Kajaby
Milé divačky a diváci,
to malinkaté (žluté?) zlo, neviditelné,
menší než nic, je snad konečně už v ilegalitě, tak se těšme na odložené premiéry.
Pokračování úspěšných filmů je kolikrát
diskutabilní, ne vždy se úplně povede.
Co bude platit v případě Bobulí, díl třetí?
Komedie Bobule z roku 2008 byla docela fajnová záležitost a trošku nečekaný
hit, 2Bobule (2009) už se tak nepovedla,
leč diváci do kin znovu chodili v hojném počtu. Dalo se tedy čekat, že budou
i 3Bobule. Ano, a jsou zde, s českou
premiérou (původně na 12. 3., ale kdy
skutečně?) V hlavních rolích se přirozeně
vrátí Kryštof Hádek jako Honza a Tereza
Ramba (Voříšková) coby Klára, jejichž
vztah zasáhla krize, ačkoliv se stali rodiči
dvojčat a majiteli vinařství. Žijí odděleně a příběh by se měl primárně zaměřit
na renesanci jejich lásky. Honza se za dramatických okolností po letech setkává
s kumpánem Jirkou (Lukáš Langmajer).
Ten se nadšeně hrne do návštěvy Moravy,
aby pomohl se sklizní, které samozřejmě
vůbec nerozumí. Zatají přitom Honzovi,
že svého pubertálního syna Kubu, který
cestuje s nimi, unesl, a k tomu utíká před
dluhy, které stihl nasekat za dobu, co se
neviděli. Rejža je (a to budí lehounce zvědavost…) Martin Kopp, který debutoval
s filmem Bajkeři (2017).
Co říká Kryštof Hádek o moravském víně?
„Za těch 12 let, co tam jezdíme, se ze mě
stal ten, co rozpozná kvalitu. Stále se mi
ale stává, že v obchodě sáhnu po lahvi se
špatným obsahem. Moravu mám moc rád,
stejně jako lidi tam, ale nejezdím tam cíleně za vínem, to ne. Na druhou stranu, když
už tam jsem, tak si nějakou tu skleničku
rád dám. Je něco úplně jiného, když vám ji
nalévá vinař ve svém sklípku a vy si s ním
u toho krásně povyprávíte, než když si koupíte lahev v krámě.“
Tož, synci a cérky, vzhůru na 3Bobule!
Snímek Šarlatán inspirovaný skutečným osudem lidového léčitele Jana Mikoláška poskytne příležitost také pro osmnáctiletého syna hlavního představitele,
Josefa Trojana, který hrdinu s výjimečnými schopnostmi ztvární v mladším věku
(jinak se tam objeví epizodně i další syn,
František). Léčitelova asistenta ztělesní
slovenský herec Juraj Loj.
Příběh muže, jenž pomohl podle dobových zdrojů více než pěti milionům pacientů, se odehrává během několika desetiletí. Mikolášek bez ohledu na dobu
a režim, bez lékařského vzdělání a bez
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předsudků léčí nemocné ze všech společenských vrstev, i když sám bojuje s vnitřními démony.
„Léčitelství mě vždy zajímalo. Mikolášek
byl neuvěřitelně chytrý, intuitivní, ale zároveň racionální diagnostik, který dokázal
bylinkářstvím lidem skutečně neuvěřitelně

pomáhat,“ řekla režisérka Agnieszka Hollandová o postavě, která prochází velkou
částí 20. století.
„Jde o příběh člověka výjimečného, ale zároveň velmi nejednoznačného. Ví, že zachraňuje životy, ale zároveň si uvědomuje,
že potřebuje pomoct i sám sobě. A svár
v něm je další dramatickou linkou příběhu.
Byla to asi nejsložitější postava, jakou jsem
kdy ve filmu hrál. Zvláštní a velmi rozporuplná. Mikolášek je během jedné scény schopen sympatie získat a hned je zase ztratit,
a to se obrátí třeba třikrát. Což může být
pro diváka velmi zajímavé,“ dodal Ivan
Trojan.
Šarlatán zaujal organizátory Berlínského
mezinárodního filmového festivalu natolik, že se mu dostalo pocty uvítat na jeho
světové premiéře 27. února (česká měla
být 26. 3., a bude někdy, asi teď na podzim) diváky právě tady. „Myslím, že je to
důležitá zpráva pro film samotný a zároveň je to vzkaz pro diváky, že je to dílo
nadprůměrné a stojí za to ho vidět,“ řekl
Ivan Trojan. „Považuji to za velký úspěch
pro český film. Dodnes nedokážu pochopit,
že jsem toho mohl být součástí. Jsou to nezapomenutelné okamžiky a jsem moc hrdý
na všechny, kteří na Šarlatánovi pracovali,“
dodal Josef Trojan, který otce do Berlína
doprovodil.
Film režírovala Agniezska Holland, uznávaná polská režisérka světového významu,
o které možná nevíte, že:
- jest energiczna wladna kobieta, o której
z pewnością nie można powiedzieć, że jest
niepotrzebną babcią

- je absolventka pražské FAMU z r. 1971 s
filmem Hřích Boha. Jejími profesory byli
Karel Kachyňa a Otakar Vávra. Na její
tvorbu měli vliv zejména Evald Schorm,
Jan Němec a Ivan Passer
- určitý čas žila v Praze, na kterou dodnes
nedá dopustit
- než začala sama režírovat, psala scenáře
pro Andrzeje Wajdu. Do jeho týmu patřila
v letech 1972-1981
- první ocenění získala v Cannes r. 1980
za film Aktorzy Prowincjonalny
- těsně před emigrací do Francie stihla
dokončit k režimu kritický film KOBIETA
SAMOTNA (Osamocená žena, 1981) –
těsně před vyhlášením výjimečného stavu
v prosinci 1981. Film byl oceněn na polském filmovém festivalu v Gdaňsku, ale
jeho projekce však byla na nátlak “shora”
brzy zastavena a k vidění pak byl pouze
na ilegálních kopiích
- v roce 1985 získala nominaci Americké
filmové akademie za nejlepší zahraniční
film „Bittere Ernte“, který popisuje vztah
polského farmáře k židovské ženě na útěku během druhé světové války
- další oscarová nominace přišla v roce
1991 v kategorii nejlepší scénář za film
„Evropa, Evropa“ (1991). Příběh židovského chlapce, který se stal za války příkladným členem Hitlerjugend je nejoceňovanějším dílem její tvorby. A. Holland
si za něj také odnesla Zlatý Globus
- režírovala začínajícího Leonarda di Capria ve filmu „Úplné zatmění“ (Total Elipse, 1995) o zničujícím vztahu „prokletých
básníků“ Rimbauda a Verlaina.
- jako přítelkyně Krzysztofa Kieślowského se podílela na scénáři filmu Tři barvy:
Modrá (1993)
- jejím manželem byl Laco Adamik, se
kterým režírovala některé divadelní hry.
S dcerou Kasiou režírovala film Jánošík
- pravdivá historie (2009). V rodině ještě
režíruje teta...
- převážně s českými herci a v českých reáliích už režírovala filmy Jánošík - pravdivá
historie (2009) a TV miniserii z produkce
HBO, Hořící keř (2013). Měla režírovat
i film Lidice (2011), který nakonec režíroval Petr Nikolajev. Ovšem v polském filmu
Přes kosti mrtvých (Pokot) z r. 2017 hrál
hlavní roli Miroslav Krobot
- za své celoživotní úspěchy byla oceněna
na Filmovém festivalu v Las Vegas (1999),
v roce 2001 pak za svůj výjimečný přínos
polské kultuře obdržela “restituční” Důstojnický kříž a v roce 2002 zvláštní cenu
za umělecké úspěchy v Polsku i cizině.
Tak na shledanou příště!
Laco Kajaba
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Přesunuto. Běh na podporu olympijských myšlenek se uskuteční v září
T-Mobile Olympijský běh se kvůli
vládním omezením spojeným se šířením nemoci Covid-19 přesouvá. Největší běžecká akce, která se měla konat
v polovině června také ve Stříbře, se
nově uskuteční ve středu 16. září 2020.
„Máme radost, že se nám povedlo domluvit se s pořadatelem běhu také ve Stříbře.
Přáli bychom si, aby Olympijský běh proběhl ve stejném rozsahu jako každý rok,
jen výjimečně o 3 měsíce později. Co se
týče počtu běžců na jednotlivých závodech, tak se v září přizpůsobíme aktuální
situaci,” řekl generální sekretář ČOV Petr
Graclík a upozornil na klíčové propojení
sportu se zdravím člověka. Pohybová aktivita je v tomto období, kdy je třeba kvůli
viru posilovat přirozenou imunitu, velmi
důležitá. Běh v přírodě je to nejmenší,
co pro své zdraví můžeme udělat. Cílem
běhu na podporu šíření olympijských
hodnot a myšlenek tak bude také motivace veřejnosti, aby se pohyb stal přirozenou
součástí životního stylu.
Všechny závody rozmístěné kromě
Stříbra také na více než osmdesáti místech
po celém Česku budou mít jeden společný
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cíl - jako jeden tým odstartovat najednou
v 18 hodin, a to přímo z éteru Českého
rozhlasu Radiožurnálu.
V rámci T-Mobile
Olympijského běhu účastníci neběží pouze pro sebe,
část ze startovného jde
na podporu charitativní
činnosti České olympijské nadace, jež umožňuje
sportovat dětem ze sociálně znevýhodněných rodin. V roce 2019 vybrali
běžci společně pro Českou
olympijskou nadaci přes
384 tisíc Kč.
T-Mobile Olympijský
běh se koná každý rok
v rámci oslav Olympijského dne. Olympijské
myšlenky prostřednictvím
běhu ožívají již přes třicet
let a může u toho být každý, kdo má běžecké boty
a chuť vyrazit na připravené trasy.
Registrace do všech zá-

vodů probíhají na www.olympijskybeh.cz.
Startovné začíná na 150 Kč. Děti do 15 let
běží v rámci dětských závodů zdarma.
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MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO VE STŘÍBŘE A TANEČNÍ ŠKOLA DANCE STOD

pořádají

TANEČNÍ KURZ PRO ZAČÁTEČNÍKY 2020
zahájení tanečního kurzu je

8. září 2020
Naučíte se
klasické a latinsko - americké tance
společenskému chování
umění stolovat
Cena kurzu 1600,- Kč za osobu,
domluvené páry a mladí muži budou upřednostněni.
Přihlášky ke stažení na stránkách www.mks-stribro.cz
Vyplněné přihlášky odevzdejte do kanceláře MKS ve Stříbře.

Abel Znorko:

Martin
Stránský

Erik Larsen:
E. E. Schmitt

Jan
Maléř

Enigmatické
variace
aneb láska
až za hrob

Booking, PR, produkce:
Michal Jančařík
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(e) michal.jancarik@email.cz
(t) 608 153 040
www.synagogaconcerts.cz
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Od kluka, který hledá tu správnou životní cestu až po vedoucího svého oddělení
V aktuálním čísle přinášíme další střípek
z našeho projektu Canpack, který se již rok
ve Stříbře připravuje. Tentokrát chceme ukázat odlišný pohled na naši plánovanou výrobu
a přiblížit možnost uplatnění pro každého
z Vás.
Jelikož jsme společnost, která je otevřená lidem, kteří se nebojí přijmout novou výzvu
a posunout se v svém životě zase o kousek dále.
Příběh jednoho našeho zaměstnance Martina
Vám v tomto červnovém čísle přinášíme.
Martin se k nám připojil na začátku srpna minulého roku a byl to teprve 3. zaměstnanec
ze všech 140 plánovaných. Jeho příběh začal
nabídkou lokální agentury na pozici mistr výroby,
která v tu chvíli nemohla sdělit jakékoliv detaily
o společnosti, protože bližší informace byly ještě
přísně tajné. Martin si pouze s vědomím, že se
jedná o nový „green field“ projekt, řekl „proč ne,
proč to nezkusit?!“.
Pozitivní zpráva přišla již po týdnu po absolvovaném pohovoru a Martin se tak připojil ke stávajícímu týmu. Po měsíci práce v dočasné plzeňské
kanceláři přišla první nejistota v podobě dlouhodobého školení na jiné pobočce v Polsku. I přes
první pochyby z nového prostředí a vystoupení
z „komfortní zóny“ se Martin postavil výzvě čelem
a brzy zjistil, že přišlo to nejlepší, co ho zase posunulo o krok vpřed.
Jak sám hodnotí přístup tamních zaměstnanců, jeho přiděleného mentora a celého polského
týmu, byl více než příjemný a opravdu přínosný.
Stejně tak hodnotí skvěle propracovaný proces
celého zaškolení. Další velké plus, které oceňuje,
že se naučil polsky a mohl tak plynule komunikovat se zaměstnanci z výroby i ostatními členy
zahraničního týmu. Martin v Polsku strávil celkem
půl roku.
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Další nečekané překvapení přišlo před koncem loňského roku, kdy se otevřela nová pozice
vedoucího oddělení tisku a Martinovi byla jako
prvnímu nabídnuta možnost být součástí výběrového řízení. „Když přišla tato nabídka, byl jsem
nadšený a nejlepší byl takový ten pocit zadostiučinění, že do tebe vkládají veškerou důvěru,“ říká
Martin.
Po absolvování pohovoru za účasti členů vedení budoucí stříbrské pobočky, netrpělivě čekal
na rozhodnutí a už v tu dobu věděl, že pokud tato
šance vyjde, bude to neskutečný posun vpřed.
A ta šance přišla! Od ledna se Martin zaučuje
na nové pozici vedoucí oddělení tisku, buduje si
svůj lokální tým, spolupracuje s ostatními odděleními a zároveň je zapojen do celkového dění celé
naší nové pobočky Canpack ve Stříbře.
A co Martin vzkazuje svým kolegům a případně budoucím zaměstnancům? „Být součástí týmu
Canpack je obrovská možnost pro každého, kdo
je sám sebou, nebojí se výzev, chce na sobě pracovat a někam se posunout!“
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Realitní kancelář RVA
Pobočka Stříbro, Dostojevského 189
Telefon: 721 854 706

2

Byt 3+1, Stříbro, 80 m , Palackého ul.
2.000.000,- Kč

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

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

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

2

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

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

Chata se zahradou, Vranov
750.000,- Kč

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

2
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HARVILLA – REALITY s.r.o.
Váš dlouholetý partner na trhu s nemovitostmi
SÍDLO:
POBOČKY:

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

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

RD (chalupa) Holostřevy

RD Kundratice u Přimdy

Rod. dům Stříbro, Jiráskova

RD (chalupa) Olešovice

Rodinný dům Drmoul

Rodinný dům Přehýšov

Kom. objekt s byty Ostrov

Dům (pension) Konst. Lázně

Byt 3+1 Stříbro, Mánesova

Byt 3+1 Stříbro, Větrná ul.

Byt 2+1 Stříbro, Gagarinova

Byt 2+1 Kladruby, Kostelní

Cena: 2.990.000,- Kč Cena: 2.700.000,- Kč Cena: 3.100.000,- Kč Cena: 3.490.000,- Kč

Cena: 2.490.000,- Kč Cena: 4.490.000,- Kč

Cena: info v RK

Cena: 3.750.000,- Kč

Cena: 2.190.000,- Kč Cena: 2.350.000,- Kč Cena: 1.590.000,- Kč Cena: 1.390.000,- Kč

Projekt ZÁCHLUMÍ u Stříbra

· volejte tel. 602 229 891
Dvojdomy 3+KK nebo 4+KK se zahradou, terasou, park. stáním.

Kompletní nabídku nemovitostí najdete na www.harvilla.cz
26
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Cyklistické helmy RH+

Dplňky na kolo LEZYNE

Držák na pití LEZYNE
Lezyne Mini Drive 400XL

1699,-

699,-

1189,-

209,Hustilka Lezyne HV Drive

349,-

Sportovní brýle 3F Vision
3F Photochromic 1225z

1599,-

1199,3F Photochromic 1446

1599,-

1199,-

více produktů na WWW.agbike.eu
Servis kol, elektrokol
Prodej elektrokol
Prodej doplňků a komponentů na kola

88 399 ,-

HORSKÉ KOLO MONDRAKER PRIME 29, BLACK/LIGHT BLUE/FLAME RED, 2020
tel.: +420731939393
Po-Pa 10:00 - 17:00 info@agbike.eu
So 9:00 - 12:00
Mánesova 497, Stříbro 349 01

PRODEJCE
ZNAČKY
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Doplňte citát od citát od JÁRY CIMRMANA: (viz tajenka) ...často napáchá větší škody v učebnici než na válečném poli
Uzávěrka dalšího čísla je 15. 6. 2020
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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