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Lesy města Stříbra informují
K jarnímu období již tradičně patří sázení nových lesů
a budování oplocenek. Na společnou inspekci do našich lesů
se vydali společně s jednatelem Lesů města Stříbra Vladimírem Součkem i starosta města Martin Záhoř a místostarosta
města Karel Lukeš.
Společně navštívili několik lokalit, kde přímo na místě
viděli práci našich zaměstnanců a tu porci odvedené práce.
pokračování na str. 9
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MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
máme za sebou další měsíc, kdy nejvíce skloňovaným tématem je coronavirus.
Všichni máme mnoho informací, které nám poskytují naše média takříkajíc
od večera do rána. Když jsem minule psal
článek do Zpravodaje, tak jsem věřil, že
bude vše již za námi. Úplně se mé přání
nevyplnilo, byť existují náznaky, že se situace stabilizovala a Vláda ČR postupně rozvolňuje pravidla. Je evidentní, že opatření,
jakkoli nemilá a omezující, byla správná
a výsledky nám doslova závidí většina
států. Je vidět, že zdravotnictví, hygiena a
další složky, které nás provádí touto krizí,
jsou na špičkové úrovni. Věřme jim a dodržujme postupy, které jsou nám sdělovány. Výsledky jsou vidět.
V den, kdy píši tento komentář, si naše
město a místní části držely skvělou nulu
pozitivních případů. Samozřejmě, že z počtu testovaných. Tento výsledek je i Vaší
zásluhou. Je vidět, že většina, až na výjimky, dodržovala pravidla. Za to Vám moc
děkuji. Slova díků je třeba vyslovit všem
dobrovolníkům a dobrovolnicím, kteří
šili roušky, kteří je rozváželi k potřebným,
výrobcům ochranných štítů, dále pro
všechny složky IZS, MP, našim dobrovolným hasičům, pečovatelkám, zaměstnancům sociálního odboru, městského úřadu
a dalším. Je to obrovská skupina lidí, kteří
do úmoru pracovali na tom, aby platilo to
okřídlené „ Společně to zvládneme“. Nikdy jsem nebyl žádný veliký spisovatel, ale
doufám, že se mi podařilo vyjádřit všem
obrovskou vděčnost za podporu a hlavně
semknutost v těchto těžkých chvílích. Je
vidět, že většina z Vás upřednostnila veřejný zájem nad osobní. Je jasné, že ještě není
konec, prosím Vás, vydržte. Moc děkuji.
V tomto období je zapotřebí nejvíce se
věnovat našim seniorům, kteří jsou nejohroženější skupinou. Prosím Vás, buďme
jim nápomocni. Vnímejme blíže okolí,
aby se nestalo, že některý ze seniorů zůstane sám. Jakékoli požadavky směrujte
k rukám vedení města, které potřebné záležitosti zajistí. Veškeré informace ke coro-
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naviru jsou přístupné na našich webových
či facebookových stránkách, případně
prostřednictvím SMS infokanálu, který byl zřízen pro přenos nejdůležitějších
informací. Po registraci můžete být i Vy
součástí tohoto informačního systému.
Kromě nařízení Vlády ČR, které město
plně dodržuje, jsme přistoupili k celoplošné dezinfekci vybraných prostor a zařízení – v rámci prevence. Též jsme předběžně oslovili Armádu ČR, abychom zjistili,
jaké jsou možnosti využití členů vojska
a připravili se na možné, opakuji možné
propouštění ve výrobních zónách, jejichž
zaměstnanci bydlí v počtu 1500 - 2000
lidí ve Stříbře. Nechtěli jsme čekat, až zde
bude vysoká nezaměstnanost a někteří
lidé, kteří budou bez peněz a bez ubytování, sáhnou k zoufalým činům, mezi něž
patří i majetková trestná činnost. Naše
MP a Policie ČR, byť by se snažila sebevíce, v počtu, ve kterém jsou, by asi nebyly schopny zvládnout celé území města
a přilehlých částí. Cíl naší žádosti byl preventivní a jednoznačně nás vedla snaha
ochránit naše spořádané spoluobčany.
Nešlo o žádnou senzaci, která by měla
vyvolat paniku, tak, jak to nastiňovali někteří novináři v honbě za sledovaností.
Pokud budete potřebovat cokoli vysvětlit,
neváhejte a obraťte se na nás. Přínosné
jsou pro nás i Vaše návrhy, moc si Vašeho
zájmu o dění ve městě ceníme.
Práce na radnici pokračuje, byť některé činnosti jsou personálně omezeny.
Od 20. 4 . 2020 je činnost v plném objemu, je třeba se objednávat, abychom
dále předešli zvyšování rizik přenosu infekce. V případě nejasností kontaktujte
374 801 111 a budete na správný odbor
městského úřadu přepojeni.
Město připravuje dále mnoho stavebních akcí, které nyní buď probíhají, nebo
v brzké době začnou. Začala další etapa
opravy MŠ Soběslavova - pavilon B, stále
se dokončuje rekonstrukce kina, dokončuje se nová část cyklostezky směrem
do Těchlovic, v rámci které byl proveden

i nový vodovodní řad pro naše zahrádkáře.
V rámci dokončovacích prací budou upraveny vstupy do některých zahrad a budou
zpevněny boky komunikace. Kolem 15. 5.
by měla být zahájena stavba propojení ulic
Jabloňová a Májová - smlouva je již podepsána. Ve stejném období by měla být
zahájena též výstavba infrastruktury pro
42 rodinných domů v zóně Za Stadionem,
kde nyní probíhá výběrové řízení. Nyní
se aktivně pracuje na obnově povrchů
komunikace a chodníků v ul. Vodičkova.
Byla dokončena statická oprava Červené
lávky, kde budou ještě společností SMMS
provedeny opravy nástupních ploch. Tato
společnost, kromě standartních prací,
jako je údržba zeleně a majetku města,
zahájila stavební práce na komunikacích
v ul. Máchova. Pracuje se na zadávací dokumentaci pro trasu z Masarykova
náměstí přes Svatováclavskou lávku k TJ
Baník Stříbro a na zadávací dokumentaci
pro opravu schodiště z ul. Jiřího z Poděbrad na ul. Plzeňskou. Byla uzavřena
smlouva o dílo s firmou, která opraví průčelí radnice. Opakovaně se vypsalo výběrové řízení pro dokončení fasády a úpravu
veřejného prostranství v rámci ZUŠ a též
opakovaně stavební práce na odvlhčení prostor radnice města. Je zpracována
projektová dokumentace na další etapu
opravy ohradní zdi městského hřbitova,
kde předpokládáme, že by byla letos za-
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kázka ještě realizována. Je též zpracována
projektová dokumentace na obnovu a revitalizaci polikliniky města. Zde budeme
žádat o dotaci na zateplení obvodového
pláště a rekonstrukci střešního pláště.

a znovuotevření MŠ. Zde se budeme řídit přesně rozhodnutím Vlády ČR. Zatím
není naší představou zcela otevřít i MŠ.
Na nejbližší Radě města Stříbra zvážíme
částečné otevření.

Připravujeme projektovou dokumentaci na chodník a parkovací stání na tř.
5. května od kruhového objezdu směrem
na Tachov, po pravé straně. Na tu bude
navazovat oprava tělesa komunikace SÚS
PK. Je objednána projektová dokumentace na úpravu bývalého internátu v ul.
Revoluční na malometrážní byty - domov
pro seniory. Je zpracována studie veřejného prostranství Těchlovic a projektová
dokumentace na kanalizaci v této obci.
Tímto způsobem budeme pokračovat
i v dalších místních částech. Uvidíme, jak
nás ekonomicky zasáhne situace kolem
virové nákazy a nakolik budeme muset
upravovat naše cíle a plány.

Tato situace zasáhla též zcela jasně
do kulturního dění ve městě, které se rázem ocitlo na nule. Budeme se řídit rozhodnutím Vlády ČR, ale jsme přesvědčeni, že půjdeme opatrnější cestou. Již jste
byli seznámeni s tím, že Městské slavnosti
letos nebudou, a ani mnoho dalších akcí.
Věříme, že se tato situace změní tak, abychom v září - říjnu mohli uspořádat náhradní, menší akci. Uvidíme, nyní nelze
moc plánovat.

Samostatnou kapitolou je školství

Velké problémy mají i místní podnikatelé a občané, kteří se dostali do nelehké
finanční situace. Nejbližší zasedání Rady
města Stříbra se bude zabývat tímto stavem a nastavíme pravidla pro pomoc
ze strany města Stříbra - bude se jednat

o místní poplatky, nájmy, pachty - slevy,
odklady, splátkové kalendáře atd., informace budou vyvěšeny na Úřední desce
města Stříbra.
Buďte si jisti, že Vám chceme být všem
nápomocni a jsme tu pro Vás. Bohužel, ne
vše můžeme. Jsme, stejně jako Vy, vázáni
zákony tohoto státu, ať si někteří komentátoři říkají, co chtějí. Všechna opatření
a kroky jsme probírali s právním zastoupením města. Někdy jsme byli i rychlejší,
než Ústřední krizový štáb. Dokonce jsme
za některá rozhodnutí byli kritizováni
nadřízeným dohledem, přesto jsme je ponechali, protože jsme byli přesvědčeni, že
jsou správná. Kde to jenom trochu půjde,
určitě pomůžeme.
Věřte nám, stejně jako my věříme Vám.
Společně to zvládneme.
Martin Záhoř
Karel Lukeš

Z jednání zastupitelstva 11. března 2020
Jednání se zúčastnilo 13 zastupitelů.
V úvodu proběhla protokolární část
a kontrola plnění úkolů, které se ujal předseda kontrolního výboru Blahoslav Kupec.
Poté požádal starosta města přítomné, aby
uctili minutou ticha památku zesnulého
dlouholetého zaměstnance DDM ve Stříbře, pana Jaroslava Šimiceho.
Zastupitelstvo následně jmenovalo členem výboru pro veřejný pořádek a bezpečnost občanů velitele služebny Městské
policie Vítězslava Bednáře.
Z bodů programu zastupitelstvo:
Vzalo na vědomí:
• Informaci zastupitelky Moniky Berkyové
k záležitostem týkajících se sociálních služeb ve Stříbře.

chová za účelem vypořádání majetku i navýšení prostředků pro zasíťování pozemků
v lokalitě Za Stadionem o cca 20,7 mil. Kč.
• Poskytnutí finančního daru ve výši
25 000 Kč na pořádání dětského sportovního dne Občanům Lhoty u Stříbra, z. s.
• Poskytnutí finanční dotace ve výši
268 800 Kč Plzeňskému kraji na zajištění
dopravní obslužnosti.
V závěrečné diskusi s občany města zazněl dotaz od zastupitele Robina Šína na
plány vedení města s případným uzavřením mateřských škol ve městě v souvislosti s nárůstem počtu onemocnění novým
koronavirem. Z pozice lékaře podal informace k aktuální situaci v Plzeňském kraji.

Od občanky bydlící u kulturního domu
zazněla stížnost na nepřiměřený hluk
a nepořádek během únorové kulturní akce
pořádané v KD.
Následně se rozvinula rozsáhlá diskuse k pracovnímu materiálu zastupitelky
Berkyové k situaci v sociálních službách
ve městě.
Návštěvníky zajímalo také avizované
používání vratných kelímků při městských
slavnostech nebo problematika parkování a nedodržování dopravních předpisů
v centru města.
Marcela Nováková a David Blažek

Schválilo:
• Všechny navržené majetkoprávní úkony.
• Uzavření plánovací smlouvy mezi městem Stříbrem a vlastníky pozemkových
parcel pro výstavbu rodinných domů
v lokalitě Za Stadionem.
• Obě navržená rozpočtová opatření.
Odkup vodovodu a kanalizace v ul. Oře-
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Naši dobrovolní hasiči se nezastaví
Když se rozjel všechen ten shon a opatření kvůli koronaviru a my jako vedení
města jsme viděli, že si musíme pomoci
sami a nespoléhat na pomoc státu či kraje,
začali jsme jednat.
Stříbrské ženy, které se spojily pro šití
roušek (viz. další příspěvek ve Zpravodaji), potřebovaly podporu ve svozu a rozvozu materiálu. V tu chvíli jsme oslovili naše
dobrovolné hasiče, kteří neřekli ne (to
slůvko ani neumí), a my věděli, že máme
logistiku zajištěnou. Zpočátku to bylo
opravdu náročné. Doslova každá hotová
rouška putovala hned potřebným, zvláště
potom, co byla zavedena povinnost jejich
nošení. Ale všichni to zvládli, naše milé
švadlenky i hasiči.
Do toho tihle kluci, často po práci, ještě
stříhali materiál na filtry do roušek, řezali
pruhy látek, balili, počítali a dělali prostě
další věci okolo, aby roušky jely.
Kluci nám také pomohli při „obstarávání“ a výrobě dalších ochranných pomůcek - ochranných štítů. Prostřednictvím kamaráda Petra Ganaje zajistili tisk
součástek na 3D tiskárně a sami vyráběli
ochranné fólie do štítů. Prostě opět prokázali, že to jsou kluci šikovní a na správném
místě.
Další věcí, o kterou se naši dobráci starali, bylo stáčení, rozvoz a výdej dezinfekce pro okolní obce.
V druhé polovině dubna se kluci pustili
do dezinfekce veřejných prostor ve městě autobusové zastávky, lavičky, dětská hřiště
atd. Dezinfekci si namíchali sami, protože,
když Stříbro drží 0 pozitivně testovaných,
tak přece nejsou preventivní opatření nutná.
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Do toho všeho si ještě naši dobráci stačili připravit patky a upravit místo pro své
nové buňky na hasičské plovárně. Mají tak
na letošní rok nové zázemí, což si zaslouží.

Myslíme si, že slov díky není nikdy
málo, ale na tyhle kluky je vždy polehnutí
a víme, že jsou k dispozici pro nás všechny
vždycky.

Klobouk dolů před vaší prací a nasazením, kluci. A jsme rádi, že vás máme.
Za vedení města
Martin Záhoř, starosta města
Karel Lukeš, místostarosta města
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Šijeme roušky pro Stříbro
Tak nazvala Stanislava Svobodová svou
skupinu na facebooku v začátcích koronavirové epidemie, zapojila své známé,
oslovila vedení města s žádostí o podporu
a spustila tak velkou lavinu. Lavinu dobrovolnosti, podpory, solidarity a pomoci
jeden druhému.
Během několika dní se tato aktivita rozšířila do povědomí obyvatel Stříbra i okolí
a do stříhání látek a šití roušek se zapojily
desítky místních slečen a žen (v současné
době má skupina téměř 300 členů).
Město nakoupilo látky, zaštítilo rozvoz
a svoz materiálu a hotových roušek prostřednictvím našich dobrovolných hasičů.

I těm patří velké díky za organizaci a evidenci.
Na začátku dubna tyhle šikovné ženy
měly zvládnutou neuvěřitelnou porci
roušek - téměř 4200 kusů! Klobouk dolů
a velká poklona.
Díky tomu všemu jsme hlavně v počátku mohli roušky rozvézt potřebným seniorům, pracovníkům v sociálních službách,
lékařům na poliklinice, složkám IZS, prodavačkám, úředníkům a jiným. Postupně,
jak množství ušitých roušek přibývalo,
jsme zásobili i další místní obchody, firmy
a instituce včetně FN v Plzni. Děvčata se
domluvila a zásobila i Domovinku, která

pečuje o seniory.
Roušky neznamenaly jen práci, často,
hlavně v počátku, na úkor rodiny, spánku a volného času, ale také ukázaly, že se
v těžkých chvílích dokáží lidé spojit. Spojit se pro dobrou věc a ochranu nás všech.
A kdo třeba nemohl či neuměl šít, poděkoval děvčatům za jejich úsilí malou pozorností, kytičkou, ovocem nebo jiným
dárkem. Prostě jen tak vyjádři díky.
A to je prostě úžasné a díky Vám všem,
kteří pomáháte.
Za vedení města
Martin Záhoř, starosta
Karel Lukeš, místostarosta

byly v kontaktu s pozitivně identifikovaným, a mohlo dojít k přenosu onemocnění. Záměrem je zefektivnit záchyt infekcí
ve skupině bezpříznakových kontaktů,
což povede k podstatnému omezení šíření
infekce v ohniscích, zpřesnění adresnosti
prováděných odběrů a nakonec i nezbytnému zvýšení úrovně ochrany ostatních
pacientů a zdravotníků.

o ochraně osobních údajů a vše se děje
pouze s výslovným souhlasem uživatele.
Získané údaje o poloze nebudou žádným
způsobem zneužívány. Systém chytré karantény byl již úspěšně aplikován v několika zemích zasažených onemocněním
COVID-19.

Chytrá karanténa
Chytrá karanténa je nový individualizovaný systém, který povede k postupnému snižování plošných opatření přijatých
vládou České republiky na území České
republiky, které je spojené s následným
přijetím adekvátních centrálně řízených
opatření a nasazením sil a prostředků
do oblasti zvýšeného výskytu viru s cílem
eliminovat další šíření tohoto virového
onemocnění tak, aby se společnost mohla vrátit k normálnímu způsobu života,
do práce, do škol, nastartovat ekonomiku
apod.
Jedná se o systém, který povede k včasnému zachycení pozitivně identifikovaného, k rychlému nařízení preventivní
karantény a k efektivnímu testování potenciálně nakažených osob. Součástí chytré karantény je tedy vytipování osob, které
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V rámci Chytré karantény budou s využitím digitálních technologií posíleny
kapacity krajských hygienických stanic
k rychlé identifikaci pozitivních osob,
k možnosti nasazení mobilních odběrových týmů v nejvíce postižených oblastech a k zajištění koordinované distribuce odebraných vzorků do laboratoří.
Využití digitálních technologií v rámci
Chytré karantény je v souladu se zákony

Na projektu spolupracují ministerstva
zdravotnictví, obrany, vnitra, Armáda
ČR, Policie ČR a Hasičský záchranný sbor
ČR. K zabezpečení jejich efektivní spolupráce vznikl na základě rozhodnutí vlády
ČR Centrální řídící tým (CŘT), který řídí
náměstek ministra zdravotnictví prof.
Roman Prymula. Výstavbou organizačního zázemí CŘT byla pověřena Armáda
ČR, která nastavila systém velení a řízení,
poskytla podpůrné síly ve prospěch orgánů ochrany veřejného zdraví - především
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krajských hygienických stanic, odběrových míst a laboratoří a k případnému
posílení kapacit Hasičského záchranného
sboru v oblasti provedení dekontaminace.

Cíl:

• zvýšit efektivitu testování populace, které je cílené, a tedy schopné rychleji detekovat větší počet pozitivně identifikovaných osob,
• zajistit včasnou distribuci potřebného
zdravotnického materiálu v krajích,
• zajistit koordinované, rychlé a efektivní
provedení odběrů vzorků a jejich přepravu z odběrových míst k laboratořím,
• zrychlit diagnostiku vzorků a informování osob v preventivní karanténě,
• uvolnit plošná omezení nařízená vládou
a zajistit návrat obyvatel k běžnému životu.

kaných od mobilních operátorů, případně
dat z platební historie, tzv. „vzpomínkovou mapu“ míst, na kterých se pozitivně
identifikovaný pohyboval. Umožní pozitivně identifikovanému si vzpomenout na
skupinu osob, se kterými se setkal a mohl
je infikovat.
• Následně jsou všechny vytipované osoby z okolí potencionálně identifikovaného
o této skutečnosti informovány a izolovány v preventivní karanténě.
• Tyto osoby jsou následně do 4-5 dnů
navštíveny mobilním odběrovým týmem
a je jim proveden odběr vzorku, který je

přepraven do laboratoře k zajištění rychlého testování s cílem v co nejrychlejší době
informovat testovaného o výsledku.
• V případě, že je test pozitivní, nový pozitivně identifikovaný prochází celým tímto
procesem, samozřejmě za předpokladu
jeho oficiálního souhlasu.
Úspěchu chytré karantény je možné docílit pouze za předpokladu vzájemné spolupráce jednotlivých složek, rychlé identifikace ohnisek nákazy, realizace opatření
a aktivního zapojení občanů ČR do tohoto
systému.

Postup:

• Člověk, který se dozví, že se nakazil onemocněním COVID-19, je kontaktován
krajskou hygienickou stanicí, aby společně s hygienikem identifikoval co největší
počet rizikových kontaktů za posledních
5 dnů.
• V případě vydání souhlasu vytvoří krajská hygienická stanice na základě dat zís-

Opět se činnost městského úřadu vrací ke své provozní době
Od 20. 4. 2020 rozhodla Vláda ČR
o znovu otevření orgánů veřejné moci.
Tímto rozhodnutím došlo k možnosti
vrátit se Městskému úřadu Stříbro ke své
původní provozní době.

PO: 7:00 - 11:30 12:30 - 17:00
ÚT: 7:00 - 11:30 12:30 - 15:00
ST: 7:00 - 11:30 12:30 - 17:00
ČT: 7:00 - 11:30 12:30 - 15:00
(vyjma pracoviště správního
odboru v budově čp. 437,
které dopoledne v době
7:00 do 12:30 je uzavřeno)

popř. e-mailem (dále jen dálkovým způsobem). Pochopitelně v případě objednávání schůzky Vás může pracovník rovnou
upozornit na příslušný formulář, který si
můžete připravit z domova, aby jednání
poté bylo rychlejší. Pro objednání využijte
http://www.mustribro.cz/urad-2/kontakty/, popř. telefon 374 801 111 - podatelna,
která Vás přepojí na příslušné pracoviště.
Pro přípravu příslušných formulářů využijte http://www.mustribro.cz/urad-2/formulare-a-vzory-dokumentu-ke-stazeni/.

PÁ: 7:00 - 11:30 12:30 - 13:30

Pokud můžete věc projednat dálkovým způsobem, pak využijte telefonického spojení, popř. e-mailové komunikace.
Rádi vše vyřídíme k Vaší spokojenosti
z pohodlí Vašeho domova.

Abychom bránili i nadále nechtěnému
přenosu virové nákazy, budeme preferovat na všech pracovištích jednání pouze
pro předem objednané buď telefonicky,

Nikdo z nás se nebude bránit ani případným jednání bez objednání, aby však
nedocházelo k nechtěnému shlukování
čekajících osob, příslušný pracovník si

s Vámi domluví schůzku na nejbližší jeho
volný termín. Může se tak stát, že původně neobjednaný klient v tu chvíli nebude
obsloužen a bude muset svou návštěvu
opakovat.
Jednání si konkrétní pracovník bude
organizovat tak, aby se mohl ideálně plně
věnovat pouze jednomu klientovi (povolena je i druhá osoba jíž se příslušné jednání týká). Ve výjimečných případech,
kdy je potřeba při jednání mít i více osob,
pak je nutné si takové jednání předem objednat pro nutnou přípravu pracoviště tak,
aby osoby měli od sebe odstup - ideálně
2 metry.
Nepřipustíme jednání u osob, kteří
si nebudou chránit ústa a nos rouškou,
popř. jiným vhodným způsobem, nebo
s osobami s viditelnými znaky zdravotní
indispozice.
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Při předávání dokumentů používejte
ochranné rukavice.
Přijímáme platby pouze bezhotovostním stykem.
U vstupů do budov (resp. v budově

čp. 437 při vstupu do prvního patra) najdete místo pro dezinfekci. Tato místa jsou
viditelně označena.
Žádám Vás všechny o zvýšení hygienických opatření tak, abychom všichni si

chránili své zdraví.
Věřím, že jako vždy Vám prokážeme
naši profesionalitu i ve ztížených pracovních podmínkách.
Bc. Jan Macák,
pověř. zastup. tajemníka MěÚ

MKS se připravuje na druhou část sezóny
Milí čtenáři, všichni zřejmě bedlivě sledujete vývoj kolem pandemie
a nejrůznějších opatření s ní spojených.
V době uzávěrky tohoto zpravodaje máme
určité náznaky, jak bychom mohli otevřít
knihovnu a kancelář městského kulturního střediska a budeme vás aktuálně informovat na našich webových stránkách
www.mks-stribro.cz a na facebooku. Bohužel nařízení vlády zasáhla i do největší
akce, kterou kulturní středisko pořádá,
a to do městských slavností. Letošní roč-

ník se ruší a budeme s vedením města diskutovat, jestli případně v druhé polovině
roku uspořádáme nějakou jejich obdobu
v menším měřítku.
V tuto chvíli se snažíme přesunout
akce původně plánované na jarní měsíce,
na podzimní termíny. Už nyní tak víme, že
by se měla cestovatelská přednáška Jirky
Kolbaby uskutečnit 25. září. Věřím, že se
během září nebo října také podaří uspořádat divadelní představení Enigmatické va-

riace. Zakoupené vstupenky samozřejmě
zůstávají v platnosti.
Věřte, že i když máme pro veřejnost
zavřeno, nezahálíme. Knihovnice pro vás
nakupují a katalogizují nové knihy, v kině
i v kulturním domě řešíme drobné opravy.
Plánujeme podzimní program a věříme,
že budeme moci uspořádat nějaké akce už
během letních měsíců.
David Blažek
ředitel MKS ve Stříbře

MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE
Tentokrát se podíváme, jak se správně
chovat jako chodec. Vysvětlíme si, kdo
vlastně chodec je, jaké má povinnosti a co
by měl každý chodec vědět.
Chodec je stejně jako řidič vozidla
účastníkem silničního provozu. Do definice chodce, podle zákona 361/2000, se
řadí také osoby, které tlačí nebo táhnou
sáňky, dětský kočárek, vozík pro invalidy
nebo ruční vozík o celkové šířce nepřevyšující 600 mm, dále osoby pohybující se
na lyžích, kolečkových bruslích, vedoucí
jízdní kolo nebo motocykl o objemu válců
do 50 cm3 atd.
Jako chodec můžete chodit po chodníku, a to po pravé straně, nebo po vyzna-

čené stezce pro chodce, v místech, kde
chodník není nebo je neschůdný, se chodí
po levé krajnici, a pokud není ani krajnice, musí se chodit co nejblíže k levému
okraji vozovky. Při krajnici nebo při okraji vozovky mohou jít nejvýše dva chodci
vedle sebe. To ovšem neplatí při snížené
viditelnosti, zvýšeném provozu nebo v nepřehledných úsecích. V takovém případě
smějí jít pouze za sebou. Pokud je v blízkosti 50m křižovatka s řízeným provozem,
přechod pro chodce, místo pro přecházení vozovky, nadchod nebo podchod vyznačený dopravní značkou „Přechod pro
chodce“, „Podchod nebo nadchod“ musí
chodec přecházet jen na těchto místech.

Na přechodu se chodí stejně jako na chodníku pro chodce vpravo. Pokud v blízkosti
50m není přechod pro chodce, je dovoleno přecházet vozovku kolmo k její ose,
pořádně se rozhlédnout a přejít pouze tehdy, pokud s ohledem na vzdálenost vozidla a jeho rychlost, nedonutí řidiče změnit
směr nebo snížit rychlost jízdy.
Pokud se pohybujete večer nebo při snížené viditelnosti, jsou nezbytností reflexní
prvky, které značně zvyšují vzdálenost,
na jakou jste jako chodci viditelní a pomohou tak ochránit vaše zdraví a život. Pokud
nemáte reflexní prvky a víte, že se budete
nacházet v situaci se sníženou viditelností, volte alespoň oblečení výrazné barvy.
Bílá je v tomto případě nejlepší, jelikož
je vidět na největší vzdálenost a umožní
tak projíždějícímu řidiči včas a adekvátně
zareagovat. Děláte to nejen kvůli sobě, ale
i ostatním účastníkům provozu. Jistě se
většině řidičů již stalo, že si chodce všimli
na poslední chvíli a jen taktak se mu vyhnuli.
Michal Záprt,
strážník Městské policie
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pokračování ze str. 1
Jen pro představu - na jarní sadbu bylo
nakoupeno a do lesa bylo/bude vysázeno 40 000 ks smrku, 10 000 ks borovice,
20 000 ks dubu letního, 20 000 ks dubu
zimního, 6 000 ks modřínu, 2 000 ks jedle
a 2 000 ks douglasky. To vše na celkem
18 hektarech lesní půdy. Další stromky
(plán je 80 000 kusů) půjdou do země ještě na podzim. Pro ochranu nově vysázených stromků před zvěří bylo zakoupeno
nebo vlastními silami vyrobeno 12 kilometrů dřevěných oplocenek. Celkem nás
zalesnění a obnova po kůrovcové kalamitě
bude letos stát 5 miliónů korun.
Naši pracovníci nezaháleli ani přes

zimu. Velkou zakázkou pro nás bylo kácení náletových dřevin ve spodní části
v areálu bývalých kasáren. Zvládli jsme to
v termínu a nyní již jen připravené haldy
čekají na štěpkovač.
Protože myslíme i na návštěvníky našich lesů, připravujeme, díky dotaci MAS,
i naučnou stezku, která bude v nejbližších
měsících realizována. O té se dozvíte,
jakmile bude dokončena.
Co již máme stavebně dokončeno, je
kaplička nedaleko Křivého rybníka, mezi
Sytnem a Sulislaví. Kaplička stojí vedle
zrekonstruované cesty, na kterou jsme
také v minulosti získali dotaci. Pokud je

možnost, i díky půjčce na předfinancování od města, snažíme se dotace využívat a
zvelebovat náš majetek. Jakmile to současná opatření dovolí, kaplička bude naším
panem farářem Miroslavem Martišem
vysvěcena sv. Eustachovi. Rádi o tom budeme také informovat.
Chceme a přejeme si, aby naše lesy
sloužily i dalším generacím, proto se
chováme zodpovědně. Chovejte se i Vy,
milí návštěvníci našich lesů, zodpovědně
a ohleduplně při svých procházkách přírodou.
Děkujeme.

Karel Lukeš
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Rozhovor s Blankou Červenou, sbormistryní Pěveckého sboru ZŠ Mánesova
„Každý rok musíme část sboru doplnit novými zpěváčky.“

Pravidelně vystupujete na nejrůznějších
akcích ve Stříbře a v okolí. Kde ještě vás
mohou nebo mohli lidé slyšet?

Paní Červená, kterou skladbu nebo píseň z repertoáru sboru máte nejraději,
a proč?
To jste nastavil těžký kalibr, mně se líbí
každá nová písnička, kterou nacvičujeme.
S obtížemi vyberu asi Hallelujah, kterou
máme už léta jako „hymnu” našeho sboru.
Těsně v závěsu je The Sound Of Silence.
Kolik dětí v současné době ve sboru působí?
V současné době je zapsaných 21 dětí
v rozpětí od druhých do devátých tříd.
Jak vlastně probíhá přijímání nových
zpěváků? Vytipujete si je sama, nebo se
hlásí a musí projít nějakým přijímacím
řízením?
Vždycky po nějakém vystoupení sboru
přijde pár dětí, které by s námi chtěly zpívat. Tak je odkážu na září, kdy proběhne
jakýsi konkurz nových členů. Občas musím jejich zájem odmítnout, což je mi líto.
Je to v případě, že nesplňují požadavky
na práci ve sboru. I když to odmítnutí někdy přináší i slzičky. Některé členy sboru
jsem získala tak, že jsem je slyšela v pěveckých soutěžích a oslovila je.
Jak těžké je říct dítěti, že pro sbor není
dost dobré?
Dost. Doporučím jim, ať ještě rok počkají.
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Jestli se nepletu, tak děti u vás mohou
působit jen do věku, než opustí základní
školu? Je těžké stále obměňovat složení
sboru a zaučovat nové členy?
Děti ve sboru většinou působí do konce školní docházky. Každý rok odejde pár
„vyzpívaných” dětí, které ve sboru působí několik let. Proto musíme členy sboru
každý rok doplňovat, což přináší trochu
problém v nácviku repertoáru. Musí se
opakovat současný a doplňuje se novými
skladbami. Někdy si s námi přijdou někteří bývalí zpěváčci zazpívat a zavzpomínat.
Jak dlouho už u Pěveckého sboru ZŠ
Mánesova působíte?
Přesně Vám to neřeknu. Tipuji tak
na 16 let.

Pravidelně vystupujeme na předvánočních akcích ve Stříbře na náměstí,
na školních akcích, na vánočních koncertech s družebními školami z Německa,
na akcích hornického spolku, vánočních
koncertech s různými skupinami (např.
Teepee, Divochem, s Michalem Rajčákem-Vokurkou a jeho kamarády). Byli
jsme na Sletu andělů v Rozvadově. V létě
vystupujeme na vernisáži výtvarné soutěže Stříbrská lampa, Dni školy, městských
a m,aloměstských slavnostech. Zpívali
jsme také v Synagoze v Plzni na přehlídce
pěveckých sborů. Pěveckých soutěžích se
ale neúčastníme.
Máte nějakou vysněnou skladbu, kterou
byste někdy ráda nazkoušela?
Vysněnou přímo ne, protože některé
mé představy jsou limitované možnostmi
dětí. A taky proto, že nejsme profesionálové, zpíváme pro radost sobě i druhým,
teda aspoň se snažíme. Hodně mi v tom
pomáhá rodina, například s vytipováním
skladeb, nahráváním podkladů, držením
palců při vystoupeních. Stejně tak Michaela Erbesová, která nás doprovází při vystoupeních. A samozřejmě škola, která je
podle slov pana ředitele ráda, že nás má.
Děkuji za rozhovor.
David Blažek
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STŘÍPKY HISTORIE
Obchody, provozovny,
živnosti (část 2)
Nedokončené téma čerpacích stanic PHM z minulého zpravodaje si
zaslouží uzavřít optimisticky laděnou novinkou (podotýkám, že náš seriál je ohraničen rokem 1989) - neboť i v létech před rokem 1989 pokrok
v oblasti čerpání a distribuce PHM kráčel
mílovými kroky vpřed…, v důsledku čehož vyrostlo pod Smutečním vrchem další zařízení uvedeného typu (zde foto č. 1
z 1. dubna 1983).
Současně otevřením této výdejny PHM
ale byly zrušeny minule zmíněné starší
provozy.
Po činnostech odvozených od slova
„AUTO“ a „BENZIN“ abecedně následuje slaďounké „CUKR“ - v našem případě
CUKRÁRNY a jim podobné podniky.
Dle adresáře z roku 1928 působily
ve Stříbře čtyři firmy vedené jako
„Zuckerbäcker“ a tři spojující svoji činnost s „Zuckerwaren“. Jedna z nich sídlila
v čp. 64 v dnešní Žižkově ulici (viz obr. 2).
Zřejmě záhy po válce ji převzal do národní správy Václav Nový, jehož prezentace
dodnes prosvítá spolu s původním nápisem pod oprýskanou omítkou zmíněné
budovy (viz obr. 3). Cukrář Nový již ale
v červenci roku 1946 odkazuje P. T. zákazníky na adresu: Třída Dra. Edvarda
Beneše 5. (Pozn.: podle posléze přijatého původního číslování domů se jedná
o čp. 202 v ulici Benešově, kde ještě generace našich dětí cukrárnu pamatuje.)
Obdobně možno najít i další prosvítající reklamní nápis - tentokrát na průčelí domu čp. 325 v ulici V Domkách (viz
obr. 4). Jak přiložený výstřižek z inzertní
části dobového místního tisku vypovídá,
i tentokrát se pohybujeme v oblasti pochutin „nikoli dietních“.
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obr. 5
Za důstojné ukončení kapitoly CUKRÁŘI lze považovat
vzpomenutí legendárního mistra svého řemesla - cukráře Stanislava Maryšku. Momentka č. 5 pana Maryšku zachytila přímo
na pozadí, tou dobou proslulé, cukrárny „U Maryšků“ - jinak
Masarykovo náměstí čp. 8. Snímek č. 6 pak zvěčňuje manžele
Maryškovy u vchodu do samotné výrobny, která byla situována
za prodejnou ze strany dvora.
Další v pořadí živnostenských oborů zmiňme drogisty. Poněkud chaotický soupis živností určených ke konfiskaci pořízený těsně po válce, zaznamenává dvě osoby, provozující obchod
přímo zmíněné specializace. Jsou zde ovšem i dva prodejci
fotopotřeb, ale také obchody se zbožím smíšeným, dokonce
je evidována koncese „ku prodeji jedů a preparátů určených
k výrobě léků společně s výrobou a prodejem chemicko-technických, kosmetických a dietetických preparátů“. Náš (bohužel
nekvalitní) snímek č. 7 zachycuje obchod zmíněným seznamem kvalifikovaný jako „obchod s barev.“ (doslovná citace
daného seznamu). Dodejme pouze - zobrazený obchod pana
Hujera (nedatováno) sídlil v čp. 148 v dnešní Benešově ulici.
Zato snímky drogerie Diana (obr. č. 8 a 9) můžeme bezpečně zařadit do doby krátce po válce. Již 18. 12. 1945 totiž projednává Místní správní komise: „Žádost V. Fišera, nár. správce drogerie Diana, za povolení ku zřízení výkladních skříní
v domě čp. 197, čj. 4104“.

obr. 6
12

František Samec, květen 2020
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obr. 7

obr. 8

obr. 9
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SPOLKOVÝ ŽIVOT
Horníci osadili důlní vůz
Členové hornického spolku ve čtvrtek 16. dubna za krásného jarního počasí
osadili na jámě Antoni Verhau I. horní,
v rámci budoucího jižního obchvatu měs-
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ta, další z reklamních poutačů - důlní vůz,
jako připomínku bohaté hornické historie
našeho města. Je to i vzpomínka na práci
našich prapředků v jejich nelehké a velmi

namáhavé práci. Děkujeme tímto i firmě
Josef Zíka Stříbro za zapůjčení auta s rukou a řidičem p. Hanzlíčkem.
Zdař Bůh
Karel Neuberger
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Spolek STROM
Před 17 lety, v roce 2003, požádala
skupina mladíků o registraci občanského
sdružení Stříbrští občané městu. Byl to
dlouhý název, a tak jeho členové od samého začátku používali zkrácený název
STROM. A všichni ostatní jim neřekli jinak než „stromáci“.
K založení sdružení je vedla nespokojenost s množstvím a typem kulturních
akcí, které se v té době na území města
pořádaly. Chtěli změnu a chtěli si dělat
akce po svém. Při akcích chtěli vybírat jen
minimální nebo žádné vstupné. A také je
chtěli pořádat na netradičních místech,
popřípadě jimi přímo upozorňovat na nedobrý stav daného místa.
A tak se uskutečnilo mnoho kulturních
akcí v kostele Nanebevzetí Panny Marie
a jeho blízkém okolí, akce v ruinách kostela Máří Magdalény, mnohaletá akce procházející křížovou cestou na Ronšperku
nebo třeba koncerty v bývalé pískovně.
Díky členům STROMu vzniklo ale třeba
i pentaquové hřiště v minoritských zahradách, kde se odehrálo několik turnajů
nebo vánoční volejbalový turnaj, který
sice dnes už pořádají nástupci, ale stále se
těší velké oblibě. Zapomenout by se nemělo ani na sázení stromů po městě společně s veřejností nebo na dvouletou sérii
farmářský trhů, které probíhaly na stříbrském náměstí.
Od roku 2015, na základě novely ob-

čanského zákoníku, se původní sdružení
přejmenovalo na Spolek STROM. V té
době už byl spolek stabilní a víceméně
soběstačnou organizací, která si dokázala na své aktivity vydělat svou činností.
V průběhu předchozích let si spolek totiž
s pomocí MAS Český Západ a evropských
fondů, Plzeňského kraje a v neposlední
řadě s podporou mateřského města Stříbra dokázal pořídit poměrně slušné mobilní zázemí pro pořádání kulturních akcí.
Toto zařízení umožňovalo pořádat nejen
své akce, ale podpořit i akce dalších organizátorů a občas si i přivydělat nějakou tu

korunu na další činnost a materiální zázemí spolku.
Nyní máme rok 2020. Členové spolku
už nejsou ani dvacetiletí, ani třicetiletí
mladíci jako na začátku. Jsou to tátové
a mámy od rodin s jinými prioritami, než
je počet kvalitních rockových koncertů
ve Stříbře. Navíc kultura ve městě se za ty
roky posunula úplně někam jinam. Množství a různorodost akcí je veliká. Městské
kulturní středisko dělá dobře svou práci
a ve městě je mnohem více pořadatelů
kulturních akcí. Činnost STROMu se tak,
logicky, přizpůsobuje času a situaci. Spo-
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lek se soustředí na své stěžejní akce v podobě Adventu v lese na Ronšperku nebo
Stavění májí u Koubkovy branky. A také
si určitě neodpustí alespoň jeden kvalitní
koncert do roka.
Momentální situace kulturním, společenským a sportovním akcím nepřeje.
Zase je ale více času na přemýšlení, jak
pokračovat dál, aby to mělo pořád nějaký smysl. I stromáci teď přemýšlí, jakým
směrem se vydat dál. Nápadů je stále dost
a já osobně věřím, že nejpozději začátkem
příštího roku představí STROM novinku
pro vás všechny, kteří se zajímáte o kulturní dění ve Stříbře.
Tomáš Möller,
předseda Spolku STROM

Z NAŠICH ŠKOL A ŠKOLIČEK
Mateřská škola Stříbro,p.o.
Soběslavova 1003
349 01 Stříbro

ORGANIZACE ZÁPISU MŠ STŘÍBRO, P. O. - ZMĚNA

zpracováno na základě „Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy k organizaci zápisů do MŠ pro rok
2020/2021“
Zápis proběhne v termínu od 4. 5. 2020 do 16. 5. 2020 následovně: zápisy proběhnou bez
přítomnosti dětí, a pokud je to možné, bez přítomnosti rodičů. Registrační číslo sdělíme emailem,
datovkou nebo telefonicky (pište do žádosti datovou schránku, telefon a email)

Možnosti zápisu
1. Datovou schránkou
2. Email s elektronickým podpisem
3. Email bez elektr. podpisu
4. Poštou
5. Osobní podání po telef. dohodě 374 623 427

objednání ve dnech 4.-7. 5. 2020

y74kxbk
skolka.sobes@tiscali.cz
Nutno osobně podepsat do 5 dnů
Možnost vložení do schránky na ředitelství MŠ Soběslavova

Termín podání osobně 11.-12. 5. 2020

Co potřebujete k zápisu: tiskopisy najdete na webu MŠ Stříbro: www.materskaskola.stribro.cz
v obchodě “papírnictví Dráždil“
kopii rodného listu a kopii občanského průkazu, kopii očkovacího
průkazu + čestné prohlášení (možnost i bez ověření), vše podepsané rodiči!
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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 zasílejte na emailovou adresu:
kino@mks-stribro.cz
Platby v hotovosti po otevření MKS

PŘIHLÁŠKA:

(doručit do 23. června 2020)

Jméno partnera: ………………………………………………………………………………………………………………………………
Jméno partnerky: …………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresa partnera:

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Adresa partnerky: ……………………………………………………………………………………………………………………………..
e-mail: …………………………………………………

telefon: …………………………………………………

Kursovné zaplaceno dne: …………………………………………………................................................................................................
Vyplněním této přihlášky dávám souhlas ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Údaje budou použity výhradně pro potřeby
MKS ve Stříbře.
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Kveten
Začíná měsíc, který se může pyšnit přívlastkem - nejkrásnější měsíc v roce. Jako
jediný má dvě pojmenování, a to, máj - starší jméno, které pochází z latinského maius,
a mladší název má květen. Ten je znám necelých 180 let. Poprvé ho použil Josef Jungmann v roce 1805 při překladu francouzské
literatury. Starý název máj se udržel dlouho
a dalo by se říci, že ještě dnes je toto pojmenování stále živé. Karel Hynek Mácha použil
název Máj pro svou báseň v roce 1836.
Byl pozdní večer - první máj večerní máj - byl lásky čas.
Hrdliččin zval ku lásce hlas,
kde borový zaváněl háj.
Květen je měsíc, ve kterém dochází
k rychlému ohřívání evropské pevniny
a to se projevuje vzestupem teplot. S postupujícím jarním oteplením ze začátku
května se lámou ledy v Arktidě a mocné ledové hory, něco podobného co potopilo Titanic :o) plují na vlnách severního Atlantiku

k jihu. Tyto kry ochlazují vodu a vzduch
a u nás se toto projeví jako tzv. zmrzlíci, aneb
období ledových mužů - Pankráce, Serváce
a Bonifáce. Žádný zkušený zahradník nevysadí před tímto termínem choulostivé
květiny ven, neboť ví, že platí pranostika,
„Před Servácem není léta, po Serváci s mrazy veta!“
Jenže, vážení čtenáři, věřme tomu všemu. Pomalu se musíme smiřovat s tím,
že i pranostiky, které se mezi lidem dlouho tradovaly, už nejsou to, co bývaly. Byly
sice prověřeny dlouhými staletími a dědily
se z generace na generaci, jenže dnes to již
v mnoha případech neplatí. Klasické předěly
mezi jednotlivými ročními obdobími mizí
a jaksi nám kolikrát splyne jaro s létem a některý měsíc nám připomíná svým klimatem
a teplotami úplně jiný.
Květen je měsícem svátků:
1. květen Svátek práce -památka reálného
socialismu, kdy prvomájové průvody procházely pod tribunami před místními před-

Filmové postřehy Laca Kajaby
Milé divačky a diváci,
trčíme doma a do kina bychom rádi...ale ten škaredý koronák
nás zatím nepouští! (teď se vsouvalo pod klávesy jadrné německé slovíčko začínající na sch.... pozn. LK)

staviteli moci. Lidé měli v rukou mávátka
a transparenty, nedílnou součástí byly alegorické vozy. Ale i tento svátek má svou historii. V Čechách se prvně slavil v roce 1890
na Střeleckém ostrově v Praze. Jeho původ
sahá do roku 1889, kdy jej jako Svátek práce
zavedla II. internacionála na paměť vypuknutí stávky amerických dělníků v Chicagu
dne 1. května 1886. Dnes se oslavy konají
pouze místně.
Nesmím zapomenout, že druhou květnovou neděli se slaví Svátek matek a je samozřejmostí, že květen je měsíc lásky. Je to
však i měsíc osvobození naší republiky a je
to měsíc, kdy byla ukončena druhá světová
válka, a to kapitulací Německa 8. 5. 1945.
Pomalu se dostaneme do června, a polovina roku, bude za námi. Prošli jsme zvláštním obdobím, plným různých opatření,
omezení a přizpůsobení se.
Pevně doufám, že jste je přečkali ve zdraví.
Hana Štollová

VZPOMÍNKA
Kdo žije v srdci těch, které opustil, ten nikdy neodešel.

Tak aspoň nějaké samostudium doma, toho, co lze najít
na síti, a chvíli by to vydrželo.
Pokud byste chtěli doplnit dubnový pohled na éru Vikingů,
ale z té druhé strany, anglické, tak doporučuji Poslední království (v originálu The Last Kingdom) z produkce Netflixu.
Zatím 4 série z let 2015-2020 a celkem 36 dílů… A ještě přibereme velkofilm Alfréd Veliký (Alfred the Great) z r. 1969,
v hlavní roli s Davidem Hemmingsem (ano, slavná Zvětšenina).
A když druhá strana, tak druhá strana. Film Ponorka
(r. 1981, režisér Wolfgang Petersen, 149 min) o mladých mužích, často ještě chlapcích hladových po dobrodružství, kteří
byli svedeni nacistickou propagandou a zlákáni zázrakem
techniky, asi znáte. Ale tento film existuje i jako TV série
(293 min) nebo režisérský střih (209 min)…
Pohled na sbor kensingtonských policajtů a cokoliv z dob klasické němé grotesky vám určitě také vyloudí úsměv na tváři...
Tak na shledanou příště, snad už v lepší (necorona, co pp. Hamáčku a Prymulo?) době!

Laco Kajaba
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Dne 17. 5. 2019 odešla
paní Rosálie Abrahámová ze Stříbra
Za tichou vzpomínku děkuje
rodina Abrahámova.
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Knihovnice doporučují
Zápisník alkoholičky - Michaela Duffková
Poslední sklenička… dnes už popáté. Kniha podle blogu, který získal cenu Magnesia Litera.
Michaela Duffková je mladá matka, která se rozhodla otevřeně promluvit o své závislosti na alkoholu
i o složité léčbě. Chcete vědět, proč je tak těžké přiznat si problém s pitím? Proč není překážkou závislosti
ani malé dítě? Co bylo autorce motivací k léčbě a jak vypadal první rok po ní? Všechny odpovědi přináší otevřená a přímá zpověď abstinující alkoholičky. Upřímně sdílená zkušenost o pádu doslova na dno
vzbudila velký zájem veřejnosti, Michaela získala za svůj blog cenu Magnesia Litera a začala o závislosti
veřejně přednášet. Dnes se věnuje svému vysněnému projektu – centru pro prevenci a léčbu závislosti
na alkoholu. „Příběh Míši Duffkové je skvělým příspěvkem k destigmatizaci ženského alkoholismu a současně unikátní výpovědí o bolesti i naději.“ prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D. přednosta Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN.

Ženy bez slitování - Camilla Läckberg
Tři mrtví manželé = tři osvobozené ženy?
Ingrid se vzdala slibně rozjeté kariéry, aby podpořila svého manžela. Teď však zjistila, že ji podvádí.
Birgitta se vyhýbá lékařským prohlídkám. Jen tak si nikdo nevšimne modřin, které na jejím těle zanechaly
manželovy rány. Viktoria se přestěhovala z Ruska, aby si vzala muže, kterého potkala na internetu. Její
nový manžel je ale úplně jiný, než čekala. Tři různé ženy, tři manželství plná chladu a násilí. Vyřeší to tři
dokonalé vraždy?

Vrány - Petra Dvořáková
Komorní příběh, který končí tam, kde začíná tma.
Dvanáctiletá Bára se právě nachází na prahu dospívání. Projevuje se u ní výtvarné nadání, ale také živelná
a občas nezvladatelná povaha. S nástupem puberty se konflikt mezi její spontánností a touhou matky
po nekomplikovaném životě dramaticky prohlubuje. Zvlášť v kontrastu s její o něco starší, poddajnou
sestrou. Čím více chce Bára svou přirozenost realizovat, tím úporněji se její okolí snaží tyto nesrozumitelné a průměru se vymykající potřeby ovládnout. Jejího talentu si všimne mladý učitel výtvarné výchovy
přezdívaný Frodo, který jí nabídne citlivou oporu v boji s nároky rodiny, jež pod fasádou vnější spořádanosti ukrývá i velmi temná místa. Jenže Bára svoji válku v zákopech nerozumění stále prohrává. Jedinými
spojenci se jí tak stávají vrány hnízdící před okny v parku. Vrány, které zpřítomňují přirozenou pudovost
prostupující zvířecí i lidské životy. Svět, na který se Bára stále mocněji napojuje. Nabídne jí někdo opravdovou pomoc? Existuje ještě nějaké východisko?

Adam Ondra: lezec tělem i duší - M. Jaroš, A. Ondra
Nejvíc lidí ho zaznamenalo v roce 2016, kdy vylezl stěnu Dawn Wall v Yosemitském národním parku. Tou
dobou měl ale český lezec Adam Ondra za sebou už řadu úspěchů. Pravidelně vyhrává závody světového
poháru, láme rekordy a je favoritem olympijských her v Tokiu. Jak se dostal k lezení? Co považuje za svůj
největší úspěch? Cestu Adama Ondry na vrcholy lezeckých stěn i sportovních žebříčků mapuje publikace
obohacená o unikátní rozšířenou realitu.
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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 m2, Chrášťovice
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

Milí čtenáři,
prožíváme právě zásadní okamžiky moderních dějin naší země. Asi všichni si klademe otázky, jaké
důsledky přinese současné omezení obchodu, průmyslu, služeb, uzavření škol, kulturních zařízení,
restaurací. Někteří si problémy nepřipouští, ale většina z nás má větší, či menší obavy, jak to vše v
budoucnu zvládneme. Do nezáviděníhodné situace se dostávají všichni, pro koho je okamžitý a
pravidelný příjem nezbytný, aby měli na živobytí, často splátky půjček a hypoték. Většině našich
klientů se v takové situaci osvědčilo začít problém řešit včas. Byli jsme rádi, když jsme jim mohli
pomoci, i kdyby jen radou nebo jiným pohledem na věc, který přinesl mnohdy nečekaně
jednoduché řešení. Přesto, že naše provozovna teď mívá otevřeno méně, než obvykle, jsme vám k
dispozici na telefonním čísle 724249276 nebo e-mailu: hana.kubincova@email.cz. Přejeme vám
všem, abyste nejkrásnější jarní měsíc prožili s minimálními problémy a hlavně ve zdraví!
František a Hana Kubincovi

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

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

- 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 Rodinný dům Drmoul, okr. Tachov

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 2+1 Stříbro, Gagarinova

Byt 2+1 Kladruby, Kostelní

Cena: 2.990.000,- 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: 1.680.000,- Kč Cena: 1.390.000,- 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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STÁLE NABÍRÁME
NOVÉ
ZAMĚSTNANCE!
I v této nelehké době, kdy koronavirová
situace ovlivnila vše kolem nás, kdy většina výrobních i nevýrobních společností zastavuje svoje provozy, nechává své
zaměstnance doma za 70% základního
platu a v neposlední řadě i redukuje stavy
zaměstnanců, my stále pokračujeme dle
původního plánu a stále nabíráme nové
zaměstnance! Garantujeme smlouvu na
dobu neurčitou a 100% měsíční mzdu
včetně všech bonusů a výhod.
Dle aktuálních informací z trhu se výrazně zvýšila poptávka po nápojích
v plechovkách či lahví. Tento fakt zaručuje stabilitu tohoto odvětví i v období krize
a tím i záruku práce pro nás v CANPACK
v závodě ve Stříbře. Ten spustí svou výrobu od 1. 5. 2020.
Proto neváhejte i Vy zaslat svůj životopis nebo zavolat na uvedené číslo
v letáku. Nabízíme poslední volné pozice.

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 :

17. května a 14. června 2020
Stříbro - naproti čerp. st. AGIP - 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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Doplňte citát od Seneca: Štěstí (viz tajenka), neštěstí prověřuje.
Uzávěrka dalšího čísla je 15. 5. 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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