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cena 10,- Kč

Co se děje ve stříbrských školkách…
Po Novém roce se provoz stříbrských školek rozjel v běžném režimu. Po karanténě v MŠ Přístavní, kde z důvodu nemoci nenastoupily
učitelky, jsme zajistili provoz pro děti. V MŠ Palackého (po karanténě) a MŠ Soběslavova se otevřely také všechny třídy.
pokračování na str. 17
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MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
již tradičně využívám možnosti sdělit
Vám informace z dění ve městě Stříbře.
Bohužel, musím opětovně začít záležitostí, která hýbe celým světem a to pandemií
covid-19. Jsme nyní ve fázi prodloužení
nouzového stavu (18.02.2021), kdy stále stoupají počty nakažených. Uzavřely
se již některé okresy. Tato otázka se nyní
týká i Tachovského okresu. Uvidíme, jak
to dopadne. Chápu, že většina z nás je tím
ročním martyriem již unavena a mnoho
spoluobčanů již vědomě porušuje vládní nařízení (což vůbec neschvaluji), ale
jde přece o nás všechny. Svým osobním
přístupem, kdy budeme dodržovat určitá
hygienická pravidla, přes určité osobní nepohodlí, jako je nošení roušky, chráníme
své bližní i sami sebe. Vždyť i kolem nás je
mnoho případů, kdy naši sousedé, kamarádi, příbuzní odešli a již se s nimi nepotkáme. Toto onemocnění není evidentně
žádná „rýmička“. Vážení, dovoluji si Vás
opětovně požádat, poprosit o spolupráci,
solidaritu a vstřícný postoj, pojďme společně ještě bojovat, pomáhat si. Nenechme
se otrávit touto situací. Moc děkuji.
V rámci boje proti covidu se od 22. 2.
2021 začíná očkovat i v mobilním očkovacím centru Plzeňského kraje, které bude
využívat náš KD. Máte tak možnost se
registrovat přímo do Stříbra. V současné
době jednáme o zřízení mobilních testovacích míst přímo ve městě. Již v minulosti bylo díky naší intervenci zřízeno odběrové místo v našem okrese - v Tachově.
V rámci boje s covidem, jsme nyní objednali cca 15 000 respirátorů, které mají
sloužit městským organizacím, DPS, MŠ,
ZŠ a dalším potřebným, jednáme o dalších
dodávkách s Plzeňským krajem. Zaslali
jsme výzvu našim velkým zaměstnavatelům, na které apelujeme ve smyslu zvýšené kontroly - testů svých zaměstnanců,
protože k přenosu onemocnění dochází,
dle dostupných dat, nejvíce v rámci zaměstnání a rodin. Děkujeme za pomoc.
Nyní k příjemnějším událostem. Musím
poděkovat zaměstnancům firmy Kermi
a vedení, za výběr 150 000 Kč, které byly
rozděleny mezi některé subjekty ve městě - Stacionář 70 000 Kč, MŠ 35 000 Kč,
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pí Slabá 35 000 Kč, Centrum Víteček
20 000 Kč. Velké díky za podporu.
V rámci města nyní plánujeme značně
posílit parkování vybudováním parkovacích míst, a s tím půjde ruku v ruce i změna placení v určitých lokalitách, zejména
v památkovém centru. Umožníme našim
občanům zakoupení zvýhodněných karet,
jejichž cenu schválila Rada města Stříbra.
Distributorem bude SMMS s. r. o.
Již v minulém příspěvku jsem apeloval
na nás všechny, abychom lépe třídili odpady. Pokud tomu tak nebude, bohužel
ze zákona dojde ke zvýšení ceny odpadu, a tím i k zásahu do našich peněženek.
Město je již delší dobu solidární se svými
občany, kdy doplácíme cca 2,0 mil. ročně
za tuto službu, protože jsme si vědomi,
že zde bydlí mnoho lidí, kteří tyto odpady neplatí a jsou ubytování v některých
ubytovnách, soukromých bytech, penzionech, a nechceme, aby naši poctiví občané
platili za ně. Bohužel, neexistuje institut
přechodného pobytu, abychom věděli,
kde můžeme vybrat peníze na tyto služby.
Ale další zvýšení schodku už si nemůžeme
dovolit, proto se braňme společně a lépe
a více třiďme odpady.
Nyní vzkaz pro chovatele, kteří ještě
nebyli informováni. Obdrželi jsme varování od Státní veterinární správy o výskytu ptačí chřipky. Více informací viz SVS.
Musíme poděkovat všem, kteří podpořili Tříkrálovou sbírku, a to jak finančně,
tak umístěním kasiček. Jedná se o skvělý
počin a jsem přesvědčen, že peníze budou
bezezbytku účelně vynaloženy. Opětovné
díky - rád děkuji, zvlášť za dobré věci.
Na závěr se dostanu jako vždy ke stavební obnově. Pouze okrajově zmíním
probíhající akce, které přecházejí z minulého roku: výstavba infrastruktury v bytové zóně Za Stadionem, revitalizace ZUŠ
a přilehlého veřejného prostoru, výstavba
cest v parku, oprava bytů v rámci majetku
města Stříbra - provádí SMMS.
Z nových akcí jsou připraveny a jakmile dovolí klimatické podmínky
- rekonstrukce fasády a střešního pláště
polikliniky, nyní dokončujeme výběrové
řízení na půdní vestavbu v rámci DDM,

připravujeme výběrové řízení na opravu schodů z ul. Jiřího z Poděbrad na ul.
Plzeňská. Probíhá výběrové řízení
na opravu palubovky tělocvičny v DDM.
Připravuje se výběrové řízení na opravu
plynové kotelny v ZŠ Gagarinova.
Rada města Stříbra rozhodla o uzavření smluvních vztahů na projektové
dokumentace pro komunikace a infrastrukturu, která bude sloužit pro budoucí
bazén. V současné době tam již proběhly
průzkumné vrty, které měly za úkol zjištění kvality podloží pro zahájení projektování bazénu a tato záležitost bude sloužit
jako výchozí bod pro všechny projekční
kanceláře, které se zúčastní výběrového
řízení na PD pro bazén. Rada též povolila
dočasné uzavření některých cest v parku
z důvodu probíhajících stavebních prací, které by mohly ohrozit životy a zdraví
kolemjdoucích. Též byl opětovně schválen
odstřel divokých prasat v parku. Prosím
Vás, respektujte všechny zákazy, které
se zde budou vyskytovat. Tímto se Vám
omlouvám za určité nepohodlí a omezení,
ale jedná se o Vaše zdraví.
Na závěr mého článku si Vás dovoluji
informovat o konání zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 10. 3. 2021 od 17:00
hod. Samozřejmě, že jste všichni vítáni,
ale jsme povinni dodržovat vládní protiepidemická opatření.
Jinak Vám všem přeji pevné zdraví,
trpělivost a chci Vám moc poděkovat
za Vaši podporu a spolupráci v této nelehké době.
Za vedení města starosta Martin Záhoř.
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Z jednání 22. zastupitelstva města 27. ledna 2021
Přítomno bylo 13 zastupitelů. Starosta
Martin Záhoř přivítal přítomné a proběhla protokolární část.
Následně dostal prostor předseda
kontrolního výboru Blahoslav Kupec
s kontrolou plnění úkolů. U několika
úkolů byl prodloužen termín plnění. Například u záležitosti převodu nemovitého majetku TJ Baník Stříbro na město,
a to do konce března letošního roku nebo
u záměru koupě technické infrastruktury ve vlastnictví Stavebního a nájemního
družstva Vinice, bytového družstva. Termín tu byl prodloužen do 30. 6. 2021. Zastupitelstvo také schválilo ponechat úkol
ohledně dopravní situace v Plzeňské ulici
při vjezdu a výjezdu z města. Přestože proběhla jednání s Policií ČR a původní úkol
tak byl splněn, ponechali zastupitelé úkol
vedení města, aby byla problematika dále
řešena s Plzeňským krajem.

Zastupitelé schválili:
Všechny navržené majetkoprávní úkony, včetně záměru prodeje bývalého skladu plynu, nyní skladu topení, voda, spolu
s pozemky. Prodej bude uskutečněn formou veřejné dražby na březnovém jednání
zastupitelstva města, a to s nejnižší možnou cenou k prodeji ve výši 3.500.000 Kč
včetně DPH. Dále také záměr účelového
prodeje pozemku v areálu bývalých kasáren z důvodu plánované výstavby obchodního centra.
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na akci
„Stříbro, lokalita Za Stadionem - 1. část
- dopravní a technická infrastruktura“.
Kvůli změnám u plynovodu a přípojky,
které mají vliv na výstavbu dalších objektů
a hlavně na stanovené termíny plnění.
Rozpočtové opatření - vratky nevyčerpaných dotací za rok 2020 (oprava kostela
Sv. Petra ve výši 35.031 Kč a 950.393 Kč

z důvodu personální nenaplněnosti odboru na úseku právní ochrany dětí).
Poskytnutí finančního daru z rozpočtu
města Stříbra pro DSO Stříbrský region
ve výši 25.816 Kč na spoluúčast investiční
akce modernizace autobusových čekáren.
Uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace na rok 2021 Farní charitě
Stříbro, TJ Baník Stříbro a Privilegovanému měšťanskému střeleckému sboru Stříbro.
Zprávu o uplatňování Územního plánu
Stříbro.
Do závěrečné diskuse se nikdo z veřejnosti nezapojil a starosta tak poděkoval
všem za účast na jednání.
Marcela Nováková a David Blažek

Modernizace autobusových čekáren
Cesty území Stříbrského regionu (Benešovice, Erpužice, Kladruby, Kostelec, Kšice,
Ošelín, Prostiboř, Skapce, Stříbro, Sulislav,
Svojšín, Sytno, Trpísty, Únehle, Vranov,
Zhoř) lemuje nespočet autobusových zastávek s více či méně vzhlednými čekárnami. Starostové členských obcí provedli
revizi stavu čekáren na svém území a rozhodli se pro modernizaci těch nejméně reprezentativních. Na základě zjištění zpracoval Stříbrský region projekt na jejich

modernizaci, ke kterému se připojily obce
Erpužice, Kladruby, Kostelec, Kšice, Stříbro a Zhoř. Obce si mohly vybrat budoucí
vzhled. Tři obce daly přednost celodřevěným čekárnám a tři obce upřednostnily
kombinaci materiálů kov a plast. Celkové
náklady modernizace budou činit téměř
378 tisíc Kč. Naše úsilí podpořil Krajský
úřad pro Plzeňský kraj a schválil dotaci
na modernizaci z Programu obnovy
a stabilizace venkova ve výši 226.795 Kč.

Obnova těchto autobusových čekáren se
bude realizovat v jarních měsících tohoto
roku.
Více na www.stribrsky-region.cz.
Lenka Albertová,
manažerka DSO Stříbrský region

Fotografie současného stavu

Obec Kladruby

Obec Kostelec
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Třídit odpad je nutnost
S novým zákonem o odpadech se mění
pravidla, ale především ceny, které platí
obce za skládkování odpadu. V současné
době je limit na jednoho obyvatele a rok
200 kilogramů komunálního odpadu.
Pokud se tato hranice překročí, bude
město muset platit místo 500 Kč za tunu
o 300 Kč více, tedy 800 Kč. Chtějí-li se
tak občané Stříbra vyhnout vyššímu poplatku za svoz odpadu, budou muset více
a důkladněji třídit odpad. V roce 2019 přitom každý obyvatel Stříbra vyprodukoval
214 kilogramů odpadu. Z toho vidíme, že
je třeba třídit více, jinak roční limit překročíme a budeme platit víc.

Skládkování do země je státem prozatím povoleno do roku 2030. Po tomto roce
by měl být odpad likvidován ve spalovnách. Město Stříbro už v tuto chvíli jedná
se společností Ekodepon o likvidaci části
svého komunálního odpadu ve spalovně
v Chotíkově.
Trend třídění odpadu a ústup od používání jednorázových plastových výrobků
je zřejmý celoevropsky, ale i v Česku. Jak
řekl ministr životního prostředí v lednu
pro server idnes.cz „Cílem nového zákona je snížit nesmyslné nadužívání mnoha tisíc tun jednorázových plastů ročně,
zejména z fastfoodů a hromadných akcí.

Pokud se týká zákazu vybraných jednorázových výrobků, již dnes k nim existuje
řada opakovaně použitelných alternativ.“
Stříbro se touto cestou vydalo už před
časem. Na hromadných akcích typu koncertů nebo městských slavností začalo využívat stylové vratné kalíšky. Efekt to mělo
jak na ekologii, tak i razantním snížením
odpadu z těchto akcí.
Je na každém z nás, aby se zamyslel nad
tím, jaký odpad produkuje a jestli se mu to
ve výsledku vyplatí.

V obcích, kde nejsou umístěné nádoby na nápojové kartony, je možné tyto obaly dávat
do kontejnerů na PLASTY. Stejně tak je možné do žlutých kontejnerů vhazovat drobný
kovový odpad (plechovky, spreje atp.)
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Informace pro právnické osoby a fyzické osoby podnikající jako původce odpadu
Pro podnikatele působící na území
obce platí u odpadového hospodářství
trochu jiná pravidla než pro obyvatele.
Jako původci odpadu ze své živnosti jsou
povinni likvidovat jej v souladu se zákonem o odpadech. Nestačí platit poplatek
jako fyzická osoba s trvalým bydlištěm
v obci.
Podnikatelé nemohou pro odpad ze své
činnosti využívat klasické kontejnery, které jsou ve městě. Ty jsou určeny “běžným”
občanům (fyzickým osobám), kteří za to
platí roční poplatek ve výši 700 Kč.
Bohužel se nám množí případy, kdy
systém tříděného odpadu tito podnikatelé
zneužívají, čímž zatěžují rozpočet města. To může ve finále vést k případnému
zdražení poplatku pro občany. Zároveň
upozorňujeme, že zneužívání městského systému podnikateli hrozí pokuta
až 1 milion korun.

Je důležité si uvědomit, že mezi původce odpadu patří nejen velké firmy, ale
i drobní podnikatelé (živnostníci). Původcem odpadu z hlediska zákona o odpadech
jsou tedy i malé obchody, kadeřnice, masérky, provozovatelé restaurací, kaváren či
stánků s občerstvením, účetní, topenáři,
zedníci, instalatéři, zemědělci a mnoho
dalších nevyjmenovaných živností.
Podnikatelé si musí ze zákona odpad
ze své činnosti smluvně ošetřit nakládání
s odpady s příslušnou „svozovou“ firmou
přímo. V takovém případě za nakládání
s odpady, které vzniknou při jeho činnosti, nese plnou zodpovědnost, včetně povinnosti ověřit si, zda firma, které odpady
předává, je k převzetí oprávněna, nebo
povinnost zajistit řádné třídění odpadů
apod.

David Blažek, Karel Lukeš, Karel Ticháček
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MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE
Dnes začneme novou sérii článků,
a sice rozborem přestupkového zákona
251/2016 Sb., postupně se podíváme na
většinu paragrafů daného zákona a co
z něho pro fyzické osoby vyplývá.
Dnes se začneme §2 výše zmíněného
zákona.
(1) Fyzická, právnická nebo podnikající
fyzická osoba se dopustí přestupku tím,
že neoprávněně zhotoví reprodukci ceniny nebo neoprávněně zhotoví anebo uvede do oběhu předmět, který by mohl být
zaměněn s ceninou, nebo si takový předmět neoprávněně nechá zhotovit anebo jej
neoprávněně užije.
(2) Fyzická osoba se dopustí přestupku
tím, že úmyslně
a) uvede nesprávný nebo neúplný údaj
správnímu orgánu anebo mu požadovaný údaj zatají nebo uvede nesprávný
anebo neúplný údaj v čestném prohlášení
u správního orgánu,
b) uvede nesprávný nebo neúplný údaj
správnímu orgánu anebo mu požadovaný
údaj zatají za účelem získání neoprávněné
výhody,
c) zničí, poškodí nebo neoprávněně odstraní anebo poruší úřední uzávěru nebo
úřední značku,
d) zničí, poškodí nebo neoprávněně odstraní veřejnou vyhlášku anebo pozmění
její obsah,

e) podá nepravdivou nebo neúplnou svědeckou výpověď ve správním řízení,
f) jako osoba podávající před správním
orgánem vysvětlení o přestupku spáchaném jiným uvede nepravdu o okolnosti,
která má podstatný význam pro rozhodnutí, nebo takovou okolnost zamlčí,
g) neoprávněně vystupuje jako úřední
osoba, nebo
h) nedodrží omezující opatření uložené
v řízení o přestupku.
Jak je vidět, §2 odst. 1 se zabývá paděláním cenin. Cenina je, v případě české
republiky, účelový platební prostředek,
sloužící jako náhražka peněz pro vymezený účel. Může se jednat kupříkladu o poštovní známku, jízdenky MHD, stravenky,
případně i nálepky potvrzující zaplacení
poplatku za odpady. Při pohledu na odstavec 2 písm. a), b), nepotřebují další vysvětlování. Zastavíme se na chvíli u písmene
c), kam patří kupříkladu různé zábrany
a pásky zakazující vstup. Další písmeno, u
něhož se zastavíme, je d), které se věnuje poškození, zničení nebo alteraci veřejných vyhlášek. V dnešní době internetu se
toto již moc stávat nemůže, ale stále platí,
že nové vyhlášky musí být vystaveny na
úřední desce po určitou dobu a zde právě
může dojít k jejich poškození. Myslím, že
zbylá písmena odstavce 2 není třeba dále
rozebírat, jelikož si každý dokáže představit, co se pod nimi skrývá.

Ještě se krátce podíváme, co čeká hříšníky, kteří se rozhodnou něco z tohoto
paragrafu porušit. Pro všechny platí, že
porušení vede k pokutě, jejíž výše záleží
na porušeném odstavci. Pokuta 10 000 Kč
hrozí tomu, kdo by se rozhodl porušit odstavec 1 a odst. 2 písm. c) nebo d).
O poznání vyšší pokuta, 20 000 Kč, pak
hrozí tomu, kdo by porušil některá nařízení uvedená pod odstavcem 2 písm. a),
e), f), g), h). Nejvyšší pokuta, 50 000 Kč, je
pak vyhrazena pro ty, kteří poruší odstavec 2 písm. b).
Zmínil bych ještě, že v tomto článku se
zabýváme přestupky fyzických osob, pro
právnické a podnikající fyzické osoby má
§2 ještě odst. 3, který zde ale neuvádíme.
Na závěr ještě přidáme malou statistiku činnosti MP Stříbro za měsíc leden.
Za tento měsíc bylo ke správnímu řízení
odesláno 66 přestupků, dalších 45 přestupků bylo vyřešeno přímo na místě
v příkazním řízení, a ještě byli odchyceni 4 pejsci, všichni se vrátili k majitelům
díky podkožním čipům nebo zveřejnění na sociálních sítích. Rád bych proto
vyjádřil poděkování všem, kteří na sociálních sítích tyto příspěvky sdílejí, případně poskytnou informaci, která vede
k nalezení majitele.
Michal Záprt,
strážník Městské policie

Těchlovice
Asi jen 2 kilometry od Stříbra při silnici na Planou leží obec Těchlovice. Většina
Stříbrských ji v poslední době zná především jako vděčný cíl pěších a cyklovýletů.
Tomu bezesporu napomohla cyklostezka,
která před několika lety mezi Stříbrem
a Těchlovicemi vznikla, ale také oblíbený Motorest u Rumcajse. První zmínky o obci se však datují už k roku 1342.
Ve středověku patřila ves pod správu královského města Stříbra. Ve středověku
zde existovaly hned 4 svobodnické dvory.
V raném novověku se jednalo zpravidla
o poplužní dvory s příslušenstvím, polnostmi, lukami a lesy, které bývaly
vkládány do zemských desek a později
do zvláštních knih. Jeho držitelé - svobodníci, svobodní sedláci - tvořili nepočetnou
samostatnou skupinu právní i sociální
vrstvy na okraji feudální společnosti. Sku-
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pinu, která na rozdíl od držitelů hamfestních výsad nepodléhala vrchnosti, ale přímo králi a úřadu královského prokurátora
(www.svobodnici.cz). Zajímavostí je, že je
to nejvyšší počet svobodnických dvorů,
který je v západočeské obci znám. (Procházka Z., Stříbrsko a Borsko, 1995)
Jako na většině obcí v Sudetech,
i na Těchlovicích se podepsala 2. světová
válka a následný odsun německého obyvatelstva. Zatímco ještě v roce 1933 měla
obec 344 obyvatel, v roce 1950 už jich bylo
199. Dnes tu žije celkem 154 obyvatel,
ale jak si může každý návštěvník obce
všimnout, rostou tu nové domky a přibývat bude i obyvatel. Potvrzují to i slova
Elišky Romanové z Těchlovic: „Velice dob- zajištěna.“
Těchlovice byly v druhé polovině miré je to, že se do vsi přistěhovalo nebo plánulého
století známé zbytku republiky
nuje přestěhovat několik mladých rodin
s malými dětmi, a tím je budoucnost obce především díky modernímu velkoka-
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pacitnímu teletníku. Ten byl slavnostně
otevřen v roce 1963 a poutavě o něm referovala například reportáž v Československém filmovém týdeníku z roku 1964.
Dnes už je tento teletník minulostí. Lidé
však dnes na vesnici oceňují jiné přednosti. „V Těchlovicích se žije poklidným
vesnickým životem. Těchlovice jsou malá
víska, kde každý zná každého. Panuje
zde respekt a úcta k starším obyvatelům
a snaha pomáhat si. Myslím si, že i naše
děti si život na vesnici užívají. Dnešní děti
jsou většinou zavřené doma a do přírody
se moc nedostanou. U nás ve vsi se snažíme vést děti k tomu, aby držely spolu.
Ví, jak vypadá prasátko, slepice, králíci,
kozy. Chodíme často na procházky do přírody. Velkou výhodou je malá vzdálenost
do Stříbra. Bohužel ve vsi nemáme obchod, tak za nákupy musíme do Stříbra.
Pokud někdo nevlastní auto, tak může
využít poměrně dobré autobusové spojení, nebo se vydat do města po cyklostezce.
Společně se snažíme organizovat mnoho
akcí, abychom si více užili společných zážitků. Organizujeme např. společné Velikonoční koledování, Stavění májky, Prvomájový průvod, tradiční turnaj ve fotbale,
Vítání / Loučení s prázdninami pro děti,
Mikulášskou besídku. Bohužel loni se pár
akcí neuskutečnilo v tradičním rozsahu
z důvodu koronaviru,“ popisuje Eliška
Romanová.
V minulém roce se v obci začaly opět
při významných příležitostech konat také
mše, které slouží stříbrský farář Miroslav
Martiš. Těchlovická pseudogotická poutní

Na místě dnešního kostela stála až do roku
1900 poutní dřevěná kaple P. Marie Sněžné.
Těchlovický kostel 1934
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kaple s přilehlou svatou studnou k tomu
doslova vybízí. „I v letošním roce bychom
tu chtěli uspořádat srpnovou mši, stejně
jako v loňském roce, kdy k tomu proběhla
i pouť ze Stříbra,“ popisuje své plány Miroslav Martiš.
V obci se v uplynulých letech také investovalo, jak zdůrazňuje i paní Romanová. „V posledních letech se opravily
chodníky, náves (autobusové zastávky,
parkovací místa, místo pro kontejnery),
fotbalové a dětské hřiště. Bohužel chodníky byly poničeny zimní údržbou. Vozík
s radlicí poničil mnoho kostek zámkové
dlažby. Bylo by vhodné ho uvést do původního stavu. To, co nás ale dlouhodobě trápí, je neexistující kanalizace a zatím
nerealizovaný slib svést elektrické vedení
do země. Snad se tyto dva projekty podaří v brzké době uskutečnit. Také by bylo
vhodné trochu zpomalit rychlost provozu ve vsi. Některé automobily nedodržují
maximální povolenou rychlost, což může
být hlavně pro děti nebezpečné.“
Podle místostarosty Stříbram, Karla
Ticháčka, město na vybudování kanalizace pracuje. V současné době se pro tento
projekt směňují pozemky. Jak ale zdůrazňuje, je to dlouhodobá a nákladná akce.
David Blažek

Těchlovický teletník 1964
Sportovní den Sokola 1955
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STŘÍPKY HISTORIE
Obchody, provozovny,
živnosti (část 11)
Dnešním pojednáním se budeme pohybovat na hranici mezi službou humanitární a činností obchodní. Do této zóny
lze zařadit sice nenápadnou, leč v určitých
fázích života tolik potřebnou instituci lékáren.
Dle dostupných adresářů lze konstatovat, že město Stříbro v daném období
(do roku 1989) disponovalo vždy pouze
jednou živností vedenou jako „Apotheker“ - posléze pak „Lékárna“.
Ještě moje pamětnická generace dodnes možná použije místopisné určení
„stará lékárna“. Zběžným prozkoumáním obrázku č. 1 snadno určíme, že řeč je
v tomto případě o čp. 10 na dnešním Masarykově náměstí. Zmíněný snímek je
rámcově datován rokem 1900, přičemž
všeobecně přibližuje i dosti běžný způsob
obchodování oné doby - stánkový prodej.
Zřejmě jsme zde svědky jednoho z trhů,
které byly městu odedávna zaručeny přímo královskými privilegii (např. právo
konání výročního osmidenního trhu krále
Václava IV. z roku 1382). Naším zájmem je
však v tomto pokračování historie stříbrských lékáren.
O vztahu „Lékárna - dům čp. 10
na místním náměstí “ hovoří pamětnická
literatura zhruba následovně.
„ Dům vystavěl v létech 1832 - 1833 stavební mistr Matthias Brun (z Černošína
u Stříbra) pro lékárníka Josefa Svobodu.
Z původní stavby zůstal zachován především renesanční portál s balkonem. V klenáku portálu je umístěn štítek s domovní
značkou SW (Václav Stuchlík). Zadavatel
stavby Josef Svoboda působil (dle Watzkovy kroniky) v letech 1823 - 1857 coby
čtvrtý stříbrský lékárník po skončení třicetileté války. Záhy po převzetí stavby byl
r. 1833 osloven mnichovský malíř historických výjevů Josef Fuchs, aby dekorativně dopracoval křížovou klenbu přízemní
místnosti v jihovýchodním rohu budovy.
Ve čtyřech třírohých klenutých polích,
orientovaných podle světových stran, je
tmavými barvami vyveden cyklus fresek
z řecké mytologie podle báje Prometheus. Barvy těží z kontrastu světlé a tmavé,

obr. 3
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obr. 5

obr. 4

od bílé přes zlatožlutou k tmavé hnědé
s červenými nuancemi. Tím dávají dílu
závoj tajemna.“(Jiný pramen uvádí jako
motto celého cyklu téma života a smrti.)
Konkrétně zde zobrazená freska
(viz obr. 5) v jižní klenbě nabízí pohled
do historické lékárny. „V pravé části obrazu diskutují dva učni (tmavé a světlé pleti), obloženi vědeckými knihami,
o správném užití receptů. Po levé straně připravuje léčitel léčivé prostředky.
Na polici rozeznáme moždíř“. (Jiná verze: „Klečící postava nalevo drží v ruce
přesýpací hodiny, přičemž jakoby četla
nápis na stěně. Poblíž je pak opřena kosa
- zřejmě symbol smrti.“) Bohužel dnešní návštěvník dotyčných prostor nalezne
místo popisovaných maleb pouze zčernalé
anonymní plochy. (Nutno podotknout, že
ve stavu „nečitelnosti“ bychom je spatřili
již v letech sedmdesátých minulého století.) Náš snímek č. 5 je pak výsledkem
zpracování daného tématu pomocí moderní digitalizované fototechniky. Tolik
tedy historický exkurz k našemu tématu.
Další snímek (č. 2) máme díky zachycené události datován rokem 1922, kdy
proběhly oslavy 50. výročí založení hasičského sboru ve Stříbře. I zde zdobí čp. 10
nápis APOTHEKE. Jistý posun pak zaznamenává fotografie č. 3. Při detailnějším
prozkoumání bychom možná postřehli
dvojjazyčné provedení reklamního štítu
ve formě: LÉKÁRNA - APOTHEKE.
V r. 1924 byl totiž vydán výnos, upřesňující uvádění tzv. „Jazykového zákona“
do praxe - tudíž i užívání česko-německých nápisů. Jakkoli mnozí místní podnikatelé a živnostníci s jeho naplňováním
nikterak nespěchali, v případě našeho
snímku se tak můžeme pokusit vymezit
určité časové období jeho pořízení. Dle
dobrozdání odborníka zde máme s největší pravděpodobností zachyceno dění
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obr. 8

spojené s jedním z častých armádních cvičení v okolí města Stříbra, přičemž v úvahu připadá srpen 1924 nebo srpen 1925,
případně i srpen 1928.
Vyobrazení č. 4 prezentuje podobu
razítka, kterým opatřoval svoje zboží poslední majitel (do května r. 1945) námi
zmiňované lékárny. Dozvídáme se tak,
že patronát nad zdárným chodem onoho
veskrze humanitárního zařízení byl přisuzován „Matce Boží“.
Snímek č. 6 pochází z tabla místního
Sboru dobrovolných hasičů, které dokumentuje činnost organizace v roce 1946.
Tentokrát již na pozadí českého firemního
štítu „LÉKÁRNA“.
Se zrušením okresu Stříbro v roce
1960, byly uvolněné prostory bývalého
ONV (čp. 511) přiděleny k užívání místnímu zdravotnictví, za jehož nedělitelnou

obr. 9

součást byla tehdy považována i služba lékárnická. V přízemí nové polikliniky tak
vznikl v hlavní hale po pravé straně dlouhý výdejní pult. Osazování nové „firemní
cedule“ u vchodu čp. 511 zdokumentoval
dne 22. 2. 1960 neznámý pan fotograf
snímkem č. 7. Okrajově je zde přiznána
i původní podoba zdobné secesní fasády.
Ta pak byla v rámci nových urbanistických trendů nemilosrdně odstraněna
v posledních třech měsících roku 1965.
Nově „špricnutý“ vkusný šedý brizol pak
hyzdila jenom trojrozměrná písmena
POLIKLINIKA (viz obr. 8).
Leč pokrok se šílenou rychlostí řítil
i naším městem, v důsledku čehož bylo
v zimě 1979 - 1980 započato s odbouráváním celého bloku zástavby v těsném sousedství čp. 511. Mělo se tak uvolnit místo
pro přístavbu moderní části polikliniky,

jejíž velkolepá koncepce rozšíření odpovídala dobovým představám o potřebách
a budoucnosti socialistického zdravotnictví. Poté, kdy ustal demoliční shon, otevřel
se nezvyklý a i trošku deprimující výhled
na obnaženou východní stěnu polikliniky
(viz obr. 9).
S jistým zpožděním byly posléze započaty práce na nové budově, jejíž hrubá
stavba byla dokončena koncem roku 1987.
V listopadu roku 1988 pak byly dokončeny práce na fasádě i do ulice a rozebrána
stavební ohrada (viz obr. č. 10). Nová přístavba polikliniky se tak mohla představit
zvědavým očím občanstva. Případnému
obdivu však byly vystaveny pouze exteriéry objektu. Interiéry totiž začaly sloužit
veřejnosti až v r. 1990. Otázku vhodnosti,
či nevhodnosti architektonického pojetí
dané stavby z pohledu urbanistické koncepce historického středu města ponecháváme na uvážení laskavého čtenáře.
V souvislosti s námi probíraným tematickým okruhem je však podstatné, že nové
prostory v přízemí novostavby byly vyhrazeny pro lékárnu, a ta tak mohla opustit dosavadní stanoviště ve staré budově
polikliniky. Tím jsme se však již ocitli
za hranicí námi vymezeného období, čili
za rokem 1989.
Jelikož je nová přístavba polikliniky
na plánech města vedena bez čísla popisného jenom jako „LÉKÁRNA“, jedná se
z pohledu poštovního doručovatele pouze
o součást adresy Benešova 511.

František Samec, březen 2021

obr. 10
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Rozhovor se Simonou Mejtskou - zakladatelkou Bezpeněžní zóny ve Stříbře
„Ne všechno se musí vyhodit, zvlášť když to může posloužit dalším lidem.“
Vy jste založila na Facebooku skupinu
pod názvem Bezpeněžní zóna ve Stříbře.
Můžete tuto aktivitu blíže představit?
Tuto skupinu jsem založila z charitativních a vlastně i ekologických důvodů.
Bohužel kvůli koronavirové krizi pociťuji, že ekonomické nůžky se čím dál tím
více rozevírají. Proto vznikl internetový prostor, kde je možné cokoli získat,
nabídnout ale i směnit. Je možné nabídnout i služby, ale ryze jen charitativní,
např. pomoc seniorům s nákupy apod.
Toto vše samozřejmě v rámci zachování
etiky, což znamená, že alkohol, cigarety,
popř. jiné návykové látky budou okamžitě smazány (po pravdě doufám, že by to
snad nikoho nenapadlo). Většina z nás
má doma spoustu věcí, které by vyhodili
do popelnic, i přesto, že jsou ještě funkční.
Takto je mohou ještě nabídnout pro další
uplatnění.
Jak to v reálu funguje? Mění si věci lidé
mezi sebou, nebo je od lidí vybíráte
a pak distribuujete dál?
V reálu to funguje tak, že mám doma
věc, která se mi už nehodí, vyfotím ji, na-
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píšu nějaké podrobnosti a vložím jako příspěvek do facebookové skupiny. Zájemci
se pak sami hlásí a domlouvají si místo
předání již sami mezi sebou. Je možné
skupinu využít i v případě, že něco potřebuji. Napíši do skupiny poptávku a čekám, zda se někdo najde s nabídkou. Další
možností je směnný obchod, kdy probíhá
výměna věci na obou stranách.
Mým úkolem je skupinu kontrolovat,
aby zde nevznikl prostor pro nenávistné
a urážející komentáře.
Na koho je to primárně zacílené?
Nemohu říct na koho primárně. Je to
prostě pro všechny, komu není lhostejná
pomoc druhým. Pro lidi, kteří jsou v ekonomické tísni, ale i pro ty, kteří přemýšlejí
nad tím, jaká je ekologická situace naší
planety a že ne všechno se musí vyhodit,
pokud to může posloužit dalším lidem.
Samozřejmě tato cesta je trošku časové
náročnější (vyfotit, zveřejnit a předat)
v porovnání s vyhozením do popelnice,
ale ten pocit, že uděláte někomu radost je
opravdu skvělý.

Jak dlouho už skupina funguje?
Skupina funguje od půlky ledna letošního roku. Počet členů nám stále narůstá,
a to je skvělé. Protože čím větší základna
členů bude, tím větší bude výběr.
Máte už vysledováno o jaké předměty se
nejčastěji v nabídce jedná? Elektronika,
oblečení, nábytek?
Nejčastěji se jedná o oblečení, hračky,
vybavení do bytu i o elektroniku. Skupina
se ale dá využít i k nabídce např. zbytků
stavebních hmot. Není podmínkou, že balení jakéhokoliv produktu musí být plné.
Stačí jen popsat, že balení není kompletní.
To samé platí i např. pro kosmetiku. I když
je v balení půlka, může posloužit dalšímu.
Je spousta maminek v nouzi, které zrovna
kosmetiku využijí.
Jak jste na tento nápad přišla?
Nápad jako takový není z mé hlavy.
Tato skupina již funguje v Plzni i v Tachově. Já to pouze implementovala k nám
do Stříbra.
Děkuji za rozhovor.
David Blažek
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SPOLKOVÝ ŽIVOT
Hornický spolek v roce 2020
Fungování našeho spolku či jiných
spolků v roce 2020 byla holá katastrofa, kvůli covidu, který se zde zčistajasna
objevil. Úmyslně či neúmyslně, je otázka
a vyřešení pro jiné. Měli jsme reprezentovat naše město na 24. setkání hornických
měst a obcí ČR v Žacléři, akce byla přeložena. Nakonec se narychlo uskutečnila
v „komorní atmosféře“, aby se vynaložená
snaha a finance úplně nerozplynuly. Bohužel i zde následně zaúřadoval covid nakažením několika účastníků a u mnohých
karanténou. Slovenské setkání v Prešově
po několika plánovaných termínových
odkladech se nakonec nekonalo. Setkání
v Příbrami, v Pezinku, v Polsku či v Harzu
- nic z toho se nekonalo. Nekonalo se ani
setkání k svátku sv. Barbory na Českém
báňském úřadě. Návštěvnost štoly Prokop
výrazně poklesla. Jedinou slabou útěchou
bylo „grilování hamburgerů“ loni na jaře
před skanzenem, celý den pršelo, ale bylo
plno. Akce spolku k výročí 220 let od za-

ložení Horního úřadu ve Stříbře (Mies)
byla rovněž zrušena. Křest další publikace
z pera K. Neubergera „Stříbro je holt stříbro“ se také neuskutečnil. Pokud dobře
sledujete mé vyprávění, zjistíte, že covid totálně zatočil se vším. Začátek letošního roku není o nic lepší. Všechny
jarní akce, pokud to šlo, jsou přeloženy do 3. a 4. čtvrtletí. Pro letošní rok se
na nic konkrétního neupínáme, uvidíme. V letošním roce spatří světlo světa
další publikace od K. Neubergera pod
názvem „Sv. Prokop, patron české země
a ochránce stříbrských horníků“.
Zdař Bůh
Karel Neuberger

Horníci nezahálejí
Přestože současný stav není k našemu
konání příznivý, členové hornického spolku nezahálejí. Během nuceného klidu si
vždy jeden či dva členové najdou chvilku
a postupně opravuji, přestavují i rekonstruují nové expozice ve štole sv. Prokopa. Jak se jim to daří, můžete zhlédnout
na několika přiložených fotografiích.
Opravujeme to, co již kvůli velké vlhkosti
opravu potřebovalo, zároveň s tím i vyměníme nové exponáty a hlavně se dá říci, že
nás toto provedení již i přežije. Provedli
jsme i nové nasvícení podzemních prostor
(dobývek a komínů). Předpokládáme,
že až nastane ten správný čas, první návštěvníci skanzenu a štoly toto ocení.
Zdař Bůh.
Karel Neuberger, závodní
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Rodinné centrum se opět staví na nohy
Vzhledem k vládním nařízením muselo být RC již dvakrát uzavřeno. Teď ale svítá naděje, že se organizaci podaří
znovu rozjet, a to dokonce v novém kabátě. Změny nastaly
jak v řadách personálních, tak i v nabídce stálých činností
a akcí pro celou rodinu. Po znovuotevření RC se můžete
těšit na klasické aktivity. Nebude chybět dětská hernička,
ale přibudou i nové, jako je např. čtenářský klub pro maminky
s názvem Maminky čtěte! Dále organizace bude nabízet vzdělávání seniorů v oblasti PC a online světa. Zde se zaměříme
na základní znalosti PC, založíme si e-mail a naučíme se pohybovat v online prostředí. Další novinkou je Čtenářský klub
pro maturanty, který je tu pro všechny studenty posledních
ročníků SŠ. Jeho hlavním účelem je pomoci studentům zvládnout maturitu lehce i v této nelehké době. Veškeré informace
k plánovaným aktivitám naleznete na našem Facebooku, či
Instagramu. O dnech a času uskutečnění všech nabízených
aktivit Vás budeme informovat po znovuotevření RC.
Za RC Dagmar Čampulová
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Malé ohlédnutí za loňským rokem a výhled do toho letošního
Tak, jako všechny ostatní organizace,
musela i ta naše, Svaz tělesně postižených,
přizpůsobit svoji činnost změnám spojeným s pandemickou situací covidu - 19.
Ani to nám však nezabránilo, abychom
alespoň v upravené podobě uskutečnili chystané akce, tak, abychom neměli
pocit, že jsme kvůli covidu rezignovali
na veškerou naplánovanou činnost. I když
jsme museli zrušit téměř všechny ozdravné pobyty, výlety a řadu dalších akcí,
nezaháleli jsme a rádi se svojí prací pochlubíme.
Hned v lednu loňského roku jsme
ve spolupráci s městem připravili putovní výstavu plzeňské Domovinky - Stáří
na cestách - která sklidila velký úspěch.
Její vernisáže se zúčastnila nejen ředitelka
Domovinky, Bohumila Hajšmanová, ale
také bývalý senátor Parlamentu Miroslav
Nenutil a řada členů naší organizace včet-

ně výboru. O hudební doprovod se postarali žáci Základní umělecké školy Stříbro.
V březnu jsme uspořádali poutavou
besedu s názvem Semínkování, která byla
velice poučná a kde jsme se dozvěděli
spoustu zajímavých informací.
V omezeném počtu účastníků jsme
uskutečnili rehabilitační cvičení, 45 členů,
ale také seniorů ze Stříbra a okolí se zúčastnilo návštěvy plzeňské ZOO. Velkým
zážitkem pro nás byla návštěva kabaretu
Pluto v Plzni, kam jsem zavítali dokonce
dvakrát. Poprvé to bylo na představení
u příležitosti výročí narození Karla Hašlera - Hašlerkyáda, a podruhé na muzikál
My Fair Lady. Obě představení se nám
moc líbila.
V létě jsme každé úterý od 10 hodin
pořádali tzv. Literární kavárnu, jíž se
mohli zúčastnit i nečlenové organizace,
na kterou jsme zvali zajímavé hosty. Jed-

ním z nich byla i knihovnice Městské
knihovny ve Stříbře, Alena Brahová, která nad naší kavárnou převzala patronát.
V době, kdy to bylo možné, jsme si
pod vedením Lucie Řezníčkové založili
spolek Zpívání pro radost, který nás radostí opravdu naplňoval.
Podařilo se nám navázat spolupráci se
Spolkem bezpečnostních dobrovolníků
Stříbro, v jehož čele jsou předseda Vratislav Maňák a koordinátorka Jana Miltová.
Spolku jsme byli nápomocni při úklidu
města, nebo při organizování jeho akcí.
Také jsme začali spolupracovat s Mezigeneračním a dobrovolnickým spolkem
TOTEM Plzeň, který vykazuje aktivity,
na kterých se mohou podílet senioři,
ale současně připravuje i akce pro děti.
Z jejich iniciativy jsme prostřednictvím
e-mailu zasílali našim členům různé kvízy a záludné otázky pro trénování paměti,
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což se velmi osvědčilo a všichni to s povděkem kvitovali. Prostřednictví kanálu
You Tube se mohli členové seznámit s různými hudebními pořady, cestopisy, přednáškami apod., aby se v době pandemie
necítili doma příliš izolovaní.
Pokud to vládní nařízení povolovala,
pořádali jsme vždy každé úterý vycházku
do přírody, nebo jsme navštěvovali zajímavá místa ve Stříbře a jeho okolí. Navštívili jsme např. muzeum, knihovnu, prošli
se ke Sviňomazskému Hrádku, prohlédli
si Památník obětí 1. světové války v Černošíně, nebo se vydali naučnou stezkou
Křivý rybník v Sulislavi.
Pravidelně každé první úterý v měsíci, případně dle potřeby, jsme se scházeli
na výborových schůzích a nezapomínali
jsme ani na písemná blahopřání k životním výročím našich členů. Každý člen
také obdržel přání k Vánocům a novému
roku. Obvyklá členská schůze s pohoštěním se bohužel uskutečnit nemohla. I tak
jsme však byli s našimi členy v kontaktu,
a pokud to potřebovali, byli jsme připraveni jim pomoci. Někdy stačil jen obyčejný telefonický kontakt a milé slovo.
I pro letošní rok jsme si naplánovali
spoustu akcí. Jak ale všichni víme, ani letošní pandemická situace nám není zatím
nakloněna. Nezbývá nám nic jiného, než
abychom byli ohleduplní a trpěliví. A to
nejen proto, že je nás většina v tzv. rizikové skupině (věkové či hendikepované
nemocí).
V plánu máme tři výlety - na zámek
Konopiště, na Chodsko - po stopách
spisovatele Jindřicha Šimona Baara,
a na zámek Valeč, kde jsou zpět umístěny
sochy Matyáše Bernarda Brauna z lapidária kladrubského kláštera. Rádi bychom
pokračovali i v rehabilitačním cvičení,
v Literární kavárně, ve Zpívání pro radost,
stejně tak jako bychom chtěli provozovat
nenáročnou turistiku. V uplynulém měsíci jsme přijali nabídku organizace SenSen (senzačních seniorů) a přihlásili se
do akce La Manche na suchu, která má
za cíl rozšířit mezi seniory zájem o pohyb
a zdravou chůzi. Tak nezbývá než věřit, že
i my budeme v této soutěži počtem nachozených kilometrů úspěšní.
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Dále bychom rádi uskutečnili dva týdenní ozdravné pobyty - koncem července v Sezimově Ústí, ten druhý je zatím
v jednání. V každém případě se podrobné informace dozvíte ihned, jak to bude
možné.
Uskutečnění jakékoliv akce je samozřejmě závislé na dalším vývoji pandemické situace a následně na rozhodnutí vlády.
Dovolte mně, abych Vám všem popřála
jménem celého výboru především pevné
zdraví, pozitivní mysl, hodně krásných
dnů – a budu se těšit na setkání s Vámi.
Pokud se kdokoliv z Vás cítí osamělý, má
pocit, že už dlouhotrvající stres nezvládá,

nebojte se s námi spojit telefonicky, nebo
pošlete zprávu e-mailem. Členky výboru Jiřina, Ivanka či Maruška, které dobře znáte, jsou tady pro všechny, tedy i pro Vás.
Rády si s Vámi popovídáme. My všechny
Vás na dálku objímáme.
Jiřina Hrubá
za výbor STP Stříbro
Text upravila D. Lamplová
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Z NAŠICH ŠKOL A ŠKOLIČEK
pokračování ze str. 1
Zimní období je krásný čas a začal příchodem „Tří králů“. Děti vyráběly královské koruny a seznamovaly se s příběhem.
Díky přírodním podmínkám si zimu
náležitě užily. Hodně času trávily venku
pozorováním zimního ptactva a krmením
ptáčků, či výrobou krmítek. Také se věnovaly zimním sportům, zejména bobování, stavění sněhuláků, koulování a vůbec
hrám se sněhem. Naučily se básničky
a písně se zimní tematikou, učily se, jak
být zdravé, jak vyzrát na bacily a jak se
v zimě oblékat. Protože se blíží „masopust”, začaly s výrobou masek.
Veškeré dění ve školkách Vám přibližujeme pomocí fotografií v galerii na webu
MŠ Stříbro.
Co dětem ale chybí, jsou divadélka,
která pravidelně navštěvovala školku a zahrála dětem vždy nějakou hezkou pohádku. Nám chybí kontakt a setkávání s rodiči
při akcích školky, kdy jsme si vzájemně
popovídali o případných problémech či
posunech dětí. Chybí zejména setkání
s rodiči předškoláků, kde se jedná o případný odklad.
Co musím vyzdvihnout a pochválit, je
spolupráce rodičů předškoláků a pedagogů při distanční výuce. Funguje výborně.
Jsou třídy, kde děti a rodiče vyžadují úkoly
mimo jiné i na víkendy.
Koncem ledna dopadla karanténa
na 2 třídy MŠ Soběslavova. Ve spolupráci s tachovskou hygienou a dobrovolnými hasiči ze Stříbra, kteří vždy provedou
dezinfekci prostor, jsme po 10 dnech opět
otevřeli.
Vím, že se do budoucna asi nevyhneme
dalšímu uzavření, ale chtěla bych Vás, rodiče, požádat o pomoc a spolupráci.
V případě, že se Vaše dítě necítí dobře,
vykazuje známky jakékoliv nemoci, nevoďte ho do školky. V případě, že jste Vy
rodiče doma v karanténě, zůstává doma
i Vaše dítě.
PROSÍM myslete na ostatní děti a na
zaměstnance školky. Věřím, že společnými silami to zvládneme.
Děkujeme Vám.
za MŠ Stříbro Věra Cikánová
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Stavební práce na Gymnáziu Stříbro
V období 2020 - 2021 škola realizuje
dva projekty v Operačním programu Životní prostředí.
Jedná se o komplexní projekt ke snížení
energetické náročnosti budovy kombinovaný ve dvou žádostech. První projekt řeší
zateplení budovy včetně výměny oken,

druhý projekt řeší instalaci vzduchotechniky.
V gymnáziu dojde k realizaci rekuperačních jednotek v kuchyni, v tělocvičně
a v jednotlivých učebnách.
V tomto roce to bude 25 let, co se škola
přesunula z náměstí do nové budovy. Sta-

vební práce by měly být hotovy v srpnu
tohoto roku.
Studenti i zaměstnanci školy se těší, že
nový školní rok zahájí v krásné a zdravé
škole.
Mgr. Milan Deredimos
ředitel školy
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Život na ZŠ Mánesova za doby nouzového stavu
Konečně nastala ta pravá zima, mrzne až praští. Napadl sníh,
který pokryl i naši školní zahradu a hřiště. Děti z přípravné třídy, 1. a 2. ročníků ZŠ Mánesova tráví venku pravidelné chvilky
vyplněné zimními radovánkami. Nezapomněli jsme také na ty,
kterým v tuto mrazivou dobu není úplně hej. S dětmi z přípravné
třídy jsme se pustili do výroby dobrot pro ptáčky. Odměřovali
jsme, míchali, tvořili, plnili... Nejenže si děti zahrály na kuchtíky,
ale především se seznámily s tím, čím je vhodné ptáčky v zimě
přikrmovat a čím by jim naopak mohly uškodit. Krmítka jsme
poté rozvěsili na školní zahradě a za odměnu jsme šli bobovat.
Za ZŠ Mánesova
Lenka Bubová

Úspěch výtvarného oboru ZUŠ Stříbro
Na 48. Mezinárodní dětské výtvarné výstavě Lidice
získala žákyně výtvarného oboru Základní umělecké
školy Stříbro, Karolína Zemanová, v kombinované
technice Čestné uznání. Porota posuzovala více než
22 tisíc prací ze 78 zemí světa.
Pořadatelem výstavy je Památník Lidice, Ministerstvo kultury ČR, Ministerstvo zahraničních věcí
ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
a Česká komise pro UNESCO.
Výtvarný obor vede učitelka Veronika Šatrová.
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Knihovnice doporučují
Tři jablka spadlá z nebe - Narine Abgarja
Román arménské spisovatelky líčí podivuhodný a magický život horské vesnice kdesi v Arménii,
jejíž obyvatelé, často podivíni odvyklí spojení s okolním světem, věří v kouzla a nadpřirozeno.
Největším zázrakem zde však je láska, která doslova vrátí život nejen lidem, ale také jejich zapomenuté pustině. Přestože román popisuje arménskou historii 20. století a dramatické události v životech vesničanů, je také nadčasovým obrazem koloběhu zemědělského života, který se opakuje
po staletí, a pohádkou, v níž láska vítězí nad smrtí a neštěstím..

Nečíst - Miroslav Krob
Útržky, úvahy, nonsensy, povídky. Myslí charismatického režiséra a herce putují fascinující postavy
i vzpomínky: Český dobrodruh Eskymo Welzl si podává dveře s Jackem Kerouacem, Rolling Stones
s maminčiným životopisem. Divokou krásu Jeseníků střídají parky Olomouce či divadlo v Chebu.
Osobitý styl jednoho z nejvýraznějších mužů českého divadla a filmu vám odemkne dveře do světa
fantazie, v němž je radost se ztratit.

První dotek - Styk s nekonečnem- Pavlína Brzáková a Jaroslav Dušek
Představme si, že na prvním doteku závisí svoboda jedince. Existuje určitá energetická možnost
obrovského kvantového pole, Vesmíru, který je propojený na mnoha úrovních. A tak ve chvíli, kdy
novorozenec přichází na svět, se najednou stane, že se jej dotkne namísto rodiče jako první "reprezentant Systému" a Systém do něj vloží. Je docela možné, že právě tohle je příčina, proč tolik lidí
prožívá svůj život ve strachu. Věří totiž, že musí všechno, co se jim řekne, poslouchat. Proto tak slepě
následují doktory, právníky, soudce, učitele, zastupitele a starosty…

Fortnite - 100% neoficiální průvodce
Vrhněte se do světa Fortnite: Battle Royale, akčního herního fenoménu, který je zdarma! Ať už jste
úplný začátečník nebo zkušený hráč, tento 100% neoficiální základní Fortnite průvodce vás naučí
vše, co potřebujete vědět: od herních základů a budovacích technik až po pokročilé tipy a triky.
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D I VA D LO R A D K A B R Z O B O H AT É H O U VÁ D Í
B E S T S E L L E R DA L E WA S S E R M A N A

HR A JÍ : ROMAN A G OŠ ČÍ KOVÁ / A N N A KU LOVA N Á , M IR O SL AV HR A BĚ / LU K Á Š BU R IA N , P E T R KL IM E Š,
MI LAN ENČE V, LUK ÁŠ MALÍ NE K , J IN D Ř ICH Ž AM PA / MA RT IN ŠN A J D R , K A R E L HÁ BL / A N TO N ÍN HA R DT,
ALŽB ĚTA F I ŠE R OVÁ / BA R BO R A KE P KOVÁ , M ICHA L R O N E Š, MA R E K HE L MA
Ú P R AVA A R E Ž IE : LU K Á Š BU R IA N
P Ř E KL A D : LU D Ě K K Á R L

DIVADLO
RADKA BRZOBOHATÉHO

Beauty
partner
divadla
pro sezónu
2018 / 2019:

Partner
představení:

HLEDÁM
V TÉTO LOKALITĚ
NEMOVITOST
I ZADLUŽENOU
– VÝKUP ZA HOTOVÉ
ZA TIP ODMĚNA
VE VÝŠI 5.000,- Kč
Tel. 737 121 130 p. Kučera

PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek
prodává slepičky z našeho chovu typu

typu Tetra hnědá, Dominant ve všech barvách,
slepičky Green Shell-typu Araukana
Dark Shell-typu Maranska
Stáří 16 - 20 týdnů
Cena 185 -229,- Kč/ ks
Prodej: 28. března 2021
Stříbro - naproti čerp st. MOL - 15.25 hod.

Výkup králičích kožek - cena dle poptávky.
Informace:
Po-Pá 9 - 16 hod.
tel.: 601 576 270
728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz
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Byt 1+kk, 43,09 m , Heřmanova Huť

2

Moderní byt 3+1 s lodžií, Bor

1.577.860,- Kč (Novostavba)

2.650.000,- Kč

Chata u Dolního Hradiště, pozemek 306 m
700.000,- Kč (Rezervováno)

2

ŘRD s garáží, Bor u Tachova
3.250.000,- Kč (Rezervováno)

Vážení čtenáři,
aktuální situace na trhu s nemovitostmi je velmi dynamická, na nedostatek práce si opravdu
nemůžeme stěžovat. Ceny prodávaných nemovitostí jsou zatím pořád poměrně vysoké.
Zemětřesení může přijít z trochu jiné strany, než jsme čekali - u některých typů nemovitostí
pravděpodobně přinese změnu ceny nová metodika pro bankovní odhadce, která se zákonitě dřív
nebo později do cen promítne. Přece jen je převážná většina kupovaných nemovitostí aspoň z části
financována z úvěrových zdrojů.
Předvídat další vývoj je složité, ale jedno víme jistě: pořád budou chtít lidé bydlet, trend
vícegeneračního bydlení se prozatím nevrací (není divu :-) ) a jeho návrat je asi v nedohlednu,
přesto, že se jedná o velmi úspornou variantu bydlení.
Pokud tedy uvažujete o prodeji nemovitosti, doporučujeme prodej neodkládat. Chcete-li, přijďte se
nezávazně poradit - raději po předchozí domluvě na tel.č. 721854706.
Přejeme vám všem ve zdraví prožité březnové dny!
František a Hana Kubincovi

Více informací na 724 249 276 a www.realitykubincova.cz nebo na
pobočce Dostojevského 189, Stříbro
placená inzerce
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Letní sportovní
Dětský tábor
2021

Táborová základna Kořen

11. 07. - 24. 07. 2021
www.rudolfaci.cz
Benešova 204, Stříbro 349 01
603 511 879
info@happysilver.cz

www.happysilver.cz
www.zestribra.cz

Jarní akční cena autodopravy

Petr Svatoš - DF SPEED STŘÍBRO
Plánujete rekonstrukci bytu, nákup nového nábytku nebo vybavení domácnosti.
Nevíte jak staré zařízení dostat do sběrného dvora.

Využijte jarního cenového zvýhodnění autodopravy.

Cena 8 Kč/km jen v březnu

Přivezu nebo odvezu nábytek, velkou bílou techniku, lehčí stavební
materiál, zahradní nábytek, zahradní techniku, prostě vše co se nevejde
do vašeho osobního auta.
Už nemusíte prosit kamaráda s károu, kde vám vše pravděpodobně
zmokne, nebo platit nehoráznou sumu za pronájem dodávky.
Vyžijte bezkonkurenčních cen a služeb DF SPEED STŘÍBRO.
Například sedací soupravu z Plzně do Stříbra dopravím již za 480 Kč.
Disponuji nákladovým prostorem 3,2 x 1,7 x 1,9 m a nosností 1 400 kg.
Jezdím krátké i dlouhé trasy po celé ČR a blízkém příhraničí.
V případě zájmu volejte Sváťu na tel. 605

191 632
nebo pište na dfspeedstribro@gmail.com
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HARVILLA – REALITY s.r.o.

Váš dlouholetý partner na trhu s nemovitostmi
SÍDLO:
POBOČKY:

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

Rodinný dům Stříbro, Komenského ulice

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

Rodinný dům Stříbro, Třešňová ulice

Rodinný dům Vranov u Stř.

RD (chalupa) Holostřevy

RD Konstantinovy Lázně

Rod. dům Stříbro, Palackého

Byt 3+1 Tachov, Bělojarská

4+1 Stříbro, Soběslavova ul.

RD (chalupa) Olešovice

Stav. poz. Stříbro, Plzeňská

Cena: 1.990.000,- Kč Cena: 2.990.000,- Kč Cena: 3.490.000,- Kč Cena: 5.990.000,- Kč

Cena: 1.850.000,- Kč Nájem: 13.000,-Kč/m. Cena: 2.990.000,- Kč

Cena: 390,- Kč/m2

Našim klientům nabízíme mimo jiné tyto služby:

- zprostředkování prodeje, koupě a pronájmu nemovitostí
- vypracování kupních, rezervačních, nájemních, zástavních, pachtovních smluv, atd.
- vypracování znaleckých posudků a ocenění pro účely dědictví, apod.
- 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

placená inzerce
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Město Stříbro
ve spolupráci s partnery
Vás zve na výstavu výtvarných prací soutěže

„Nebojsa“
Soutěže se zúčastnili žáci 1. stupně základních škol města Stříbra v rámci
distanční výuky.
Výstava je instalovaná v prostorách altánku u městské radnice.

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

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

Uzávěrka dalšího čísla je 15. 3. 2021
Příspěvky zasílejte na zpravodaj.stribro@seznam.cz
Omlouváme se těm, jejichž příspěvky se už do zpravodaje nevešly, není možné všechny zařadit.

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

28

