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MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dovoluji si Vás opětovně oslovit a sdělit
Vám své dojmy a zprávy z dění na radnici.
Nemohu, bohužel, začít ničím jiným,
nežli celospolečenskou, celosvětovou
pandemií viru covid - 19. Tato záležitost
nyní extrémně ovlivňuje naše životy. a to
myslím doslova. Platí různá opatření, která nás různým způsobem omezují, která
nám ničí živobytí, zasahují do mezilidských vztahů, omezují naše osobní práva
a pohodlí, na které jsme byli zvyklí. Ano,
je to pravda, můžeme si myslet o tom cokoli, ale měli bychom dodržovat pravidla - podobná platí i kolem nás, v jiných
státech s jiným vedením a jsou, možná
dobře, mnohem přísněji vymahatelná
a vymáhaná.
Popíši Vám jeden případ z poslední
doby. Večer mi přišla SMS od jednoho
mého známého, který mně napsal, že jeho
a další kamarády upozornila hlídka MP, že
mají zanechat sportovní činnosti, která se
odehrávala na hřišti. Následně mně vyčetl
můj postoj v rámci pandemie, kdy musím
ze zákona zajistit dodržování a vymáhání těchto pravidel (jsem velitelem MP).
Odpověděl jsem mu v duchu toho, že
uplatňováním pravidel chráníme životy našich spoluobčanů. Jeho reakce byla
ve stylu, že se nic neděje, že je vše vymyšlené a že si prostor pro svoje kamarády
a svůj sportík stejně najde a omezovat se
nehodlá. Již jsem mu neodpověděl, ten večer bych neměl pro tohoto pána lichotivá
slova, zvláště i z toho důvodu, že jsem ten
den přišel o dva přátele a již se s nimi nikdy nesetkám. Neměl jsem co dodat.
Co jsem chtěl tím říci? Pravidla, hygienické návyky, roušky jsou zde proto,
abychom se společně chránili a eliminovali možné ztráty na lidských životech,
navzdory ekonomické situaci a nepohodlí. Tato společnost má, a je to dobře,
nadřazenu cenu lidského života. Prosím
Vás opětovně, a budu to dělat zas a zas,
dodržujme společně pravidla, která nám
pomohou se z této situace dostat, chraňme své bližní, pomozme našim extrémně
vytíženým zdravotnickým zařízením, to
vše není pouze o jednotlivcích, ale o celé
společnosti. Všem, kteří tato pravidla
a nařízení dodržují, moc děkuji.
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Co se týče pandemie, ve městě Stříbře
pracuje očkovací centrum, které využívá
prostor KD ve Stříbře. Práce těchto lidí
je na vysoké profesionální úrovni. Bohužel, ač by Vás oni sami chtěli co nejdříve
naočkovat, nezáleží to pouze na nich, ale
na objemu dodané vakcíny. Prosím Vás,
bez registrace a PIN 2 do tohoto centra
nechoďte, tato cesta bude zbytečná. Někteří ze spoluobčanů se na nás obracejí
s tím, že jsou zaregistrováni, ale neobdrželi PIN 2. Ten dostanou až ve chvíli,
kdy pro ně budou očkovací látky. Prosím
o sečkání.
V rámci ochrany ve městě jsme ve spolupráci se dvěma firmami a Armádou ČR
za podpory KHS v Plzni zřídili testovací
centra. Ze začátku zde cca 14 dní prováděla testování Armáda ČR, která byla bohužel i přes naše urgence, které odkazovaly
na naši nelichotivou situaci, odvelena jinam. Naštěstí se nám podařilo sehnat jinou laboratoř, která toto testování provádí
denně - antigenními testy, které jsou pro
pojištěnce zadarmo, pro ostatní za úplatu.
Od 1. 2. 2021 má každý pojištěnec právo
se nechat jednou za 3 dny otestovat „zdarma“. V neděli a pondělí je zde též centrum,
které provádí PCR testy.
Podařilo se nám zajistit společně s KHS
v Plzni povinnost pro prodejce, a to pravidelně dezinfikovat košíky, kliky apod.
Chtěli jsme, aby tato povinnost platila
po každém zákazníkovi, bohužel jsme se
však museli spokojit s tím, že to bude jen
2krát denně - ale lepší něco, nežli nic.
Naši dobrovolníci z řad JSDH - jednotky dobrovolných hasičů - mají v tomto
období opětovně mnoho práce. Provádí
prostorovou dezinfekci čekáren, zastávek,
objektů, kde byl výskyt covidu-19 atd. Pomáhají nám i dobrovolníci v místních částech. Moc si jejich práce a pomoci cením
- děkuji.
Provádíme testování na městském úřadě, v našich organizacích i v DPS. Zde
naše kolegyně pečovatelky odvádějí skvělou práci nad rámec svých povinností.
Moc všem děkuji. Musím také poděkovat
i ostatním městským organizacím - MKS,
které koordinuje záležitosti spojené s testováním a očkováním, SMMS, Lesům
města Stříbra, našim školám i školkám -

jejich zaměstnancům a v neposlední řadě
celému úřadu. Ti všichni se snaží eliminovat dopady této pandemie.
Samozřejmě, nežijeme naštěstí pouze virovou pandemií, život jde dále
a provádíme a připravujeme pro Vás další
projekty. Již brzy začne rekonstrukce obvodového pláště a střechy polikliniky. Byl
vysoutěžen dodavatel na půdní vestavbu
v DDM. Provádějí se práce na propojení
náměstí přes park směrem k TJ Baník Stříbro, pokračují práce na ZUŠ, kde bude vytvořen nový veřejný prostor pro prezentaci žáků této umělecké školy. Zahájili jsme
poslední přípravné práce k vypsání soutěže na PD na bazén. Připravují se projektové dokumentace a studie na nová parkoviště, k některým jste se měli možnost
vyjádřit i na Facebooku. Probíhá výstavba
infrastruktury pro bytovou zónu Za Stadionem. nebo výběrové řízení na další etapu
rekonstrukce kostela Nanebevzetí panny Marie, máme vyhotovenou a schválenou studii na opravu bývalé hasičárny
na náměstí. SMMS provádí kromě své
standardní práce opravy nájemních bytů
a má pro celý rok schválený plán práce
na komunikacích. Zahájili jsme osvětovou
akci na podporu třídění odpadů. Je mnoho dalších věcí, které probíhají a mnoho
z nich jsem již zmínil v minulém článku
ve zpravodaji. V příštím příspěvku se
budu, jak doufám, více věnovat rozvoji
a plánům města do budoucna, a ne nemocem.
Vážení, dovoluji si Vám závěrem popřát
pevné zdraví.
S pozdravem Martin Záhoř
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OZNÁMENÍ
Českého statistického úřadu ze dne 9. 2. 2021

O KONÁNÍ SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ
V ROCE 2021 V ČESKÉ REPUBLICE
Podle zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů
a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb.,
o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „zákon“) bude na celém území České republiky přistoupeno ke sčítání lidu, domů a bytů (dále jen
„sčítání“).
Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc z pátku
26. března 2021 na sobotu 27. března 2021. Fyzická
osoba podléhající sčítání je povinna poskytnout zákonem
požadované údaje. Sčítání je primárně navrženo jako
online, tedy bez nutnosti kontaktu s dalšími osobami.
Sčítání podléhá:
a) každá fyzická osoba, která má v rozhodný okamžik
na území České republiky trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů, nebo které byl na území České
republiky udělen azyl, doplňková ochrana nebo dočasná ochrana,
b) každá další fyzická osoba, která je na území České
republiky v rozhodný okamžik přítomna,
c) každý dům (i neobydlený) a každý byt (i neobydlený).

Povinnost sečíst se se nevztahuje pouze na cizince,
kteří jsou v České republice na dobu kratší než 90 dnů
(například turisté), a na cizince požívající diplomatické
výsady a imunity.
Sčítání organizuje, řídí, koordinuje a jeho přípravu, provedení, zpracování a zveřejnění výsledků zabezpečuje
Český statistický úřad (dále jen „Úřad“). Úřad pro potřeby
sčítání přebírá údaje z informačních systémů veřejné správy
podle paragrafu 7 zákona. Na přípravě a provedení
sčítání Úřad spolupracuje s dodavatelem terénních prací
a ústředními správními úřady uvedenými v zákoně.
Obecní úřad zveřejní způsobem v místě obvyklým nejpozději 14 kalendářních dnů před rozhodným okamžikem
tento dokument, seznam standardních sčítacích obvodů
v obci včetně jejich vymezení a jména, příjmení a čísla
průkazů sčítacích komisařů, kteří budou v jednotlivých
sčítacích obvodech sčítání zajišťovat, včetně telefonního
spojení na bezplatnou informační linku sčítání a oﬁciální
internetové adresy sčítání.
Sčítání osob se provede poskytnutím údajů jejich zápisem do sčítacího formuláře povinnou osobou. Tou je
každá plně svéprávná fyzická osoba podléhající sčítání.
Za fyzickou osobu, která není plně svéprávná, poskytne
údaje její zákonný zástupce nebo opatrovník, případně

jiná osoba oprávněná za ni jednat podle občanského
zákoníku. Sčítání lidu, domů a bytů se provádí vyplněním
sčítacího formuláře pro domácnost. Údaje o domu a bytu
poskytne jeho uživatel, v případě neobydleného bytu vlastník domu nebo správce.
Povinná osoba poskytne údaje jejich zápisem do sčítacího formuláře buď v elektronické podobě při online sčítání
od 27. března 2021 do 9. dubna 2021, nebo následně
při terénním došetření.
Terénní došetření provádějí v jednotlivých sčítacích obvodech sčítací komisaři jmenovaní podle zákona. Sčítací
komisař se při výkonu své funkce prokazuje průkazem
sčítacího komisaře, případně na požádání povinné osoby
též svým občanským průkazem nebo cestovním dokladem.
Při terénním došetření sčítací komisař předá členu
domácnosti, osobě žijící mimo domácnost, popřípadě
vlastníku zařízení, které netvoří samostatný sčítací obvod,
sčítací formulář v listinné podobě v předem oznámeném
termínu nejpozději do 26. dubna 2021. Úřad je podle
zákona oprávněn lhůtu prodloužit.
Člen domácnosti, osoba žijící mimo domácnost nebo
vlastník zařízení, které netvoří samostatný sčítací obvod,
odevzdá vyplněný sčítací formulář v odpovědní obálce
na poště nebo jej vhozením do poštovní schránky odešle
zdarma na adresu P. O. Boxu sčítání, nebo jej doručí
na kontaktní místo sčítání, nejpozději do 11. května 2021.
Úřad je podle zákona oprávněn lhůtu prodloužit.
Údaje zjištěné při sčítání jsou chráněny zákonem,
nařízením o evropské statistice, GDPR a dalšími právními
předpisy. Tyto údaje nesmějí být použity pro jiné než statistické účely. Sčítací komisaři, stejně jako všechny osoby,
které se v souvislosti se zpracováním výsledků seznámí
s individuálními nebo osobními údaji, jsou povinni o nich
zachovat mlčenlivost. Povinnost mlčenlivosti je časově
neomezená.

Český statistický úřad žádá všechny občany, aby
odpovědným vyplněním sčítacích formulářů přispěli
k úspěšnému provedení sčítání.

Ing. Marek Rojíček, Ph.D.
předseda Českého statistického úřadu
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BEZPEČNĚ, ONLINE, RAZ DVA.
SČÍTÁNÍ ZAČÍNÁ 27. BŘEZNA 2021.
Průběh sčítání
Sčítání 2021 začíná rozhodným okamžikem
o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. Do 9. 4. 2021
má každý možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu
www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci. Kdo
se nesečte online, má zákonnou povinnost
od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat
listinný formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací
komisaři.
Vzhledem k současné epidemické situaci připravil ČSÚ v součinnosti s Českou poštou
a hlavní hygieničkou České republiky distribuci
a sběr listinných formulářů, při kterých dojde
k výraznému omezení fyzických kontaktů mezi
sčítacími komisaři a obyvatelstvem. Distribuce
formulářů do domácností bude probíhat podobně, jako nyní probíhá doručování doporučených
poštovních zásilek, při dodržování přísných hygienických pravidel (ochranné pomůcky, dezinfekce, fyzický kontakt primárně venku, minimalizace
doby kontaktu). Z tohoto důvodu nebudou sčítací komisaři pomáhat s vyplňováním formulářů.
V případě potřeby se však můžete obrátit na infolinku 840 30 40 50. Vyplněné formuláře bude
možné odeslat v předtištěné obálce prostřednictvím schránek České pošty nebo odevzdat
na cca 800 kontaktních místech České pošty
(vybrané pobočky). Odeslání bude zdarma.
Kontaktní místa budou provozována za zvýšených hygienických požadavků.

nebo přechodný pobyt nad 90 dnů na území ČR.
Sečíst se musí každá taková osoba, bez ohledu
na místo skutečného pobytu, věk, svéprávnost
a zdravotní stav. Za osoby mladší 18 let, osoby
omezené ve svéprávnosti a podobně provádí
sečtení jejich zákonný zástupce, opatrovník
nebo osoba k tomu oprávněná. Sčítání se týká
i cizinců přítomných v ČR v rozhodný okamžik,
s výjimkou diplomatů nebo cizinců s krátkodobým pobytem do 90 dnů.
Kontaktní místa
Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete na vybraných pobočkách České pošty a všech krajských
správách Českého statistického úřadu. Poskytují
široké veřejnosti informace o sčítání a jsou také
místy, na kterých lze získat nebo odevzdat listinné formuláře.
Ochrana dat
Bezpečnost dat sčítání je zásadní. Veškeré osobní
údaje jsou zpracovávány v souladu s příslušnými
právními předpisy a používány jsou maximálně
zabezpečené informační systémy.
Přínos sčítání

Koho se sčítání týká

Výsledky jsou široce využitelné například při přípravě programů bydlení, rozvoji infrastruktury
nebo plánování lepší dostupnosti služeb. Informace zjištěné během sčítání ovlivňují činnost
veřejné správy, podnikatelské záměry i směřování výzkumných či vědeckých pracovišť a v konečném důsledku ovlivňují život každého z nás.

Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby,
které mají k rozhodnému okamžiku trvalý pobyt

Podrobnější informace naleznete na webu
www.scitani.cz.
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Udělejte si představu o objemu odpadů
Třiďme! Recyklujme! Šetřeme! To je
motto kampaně, kterou se snaží město
Stříbro apelovat na občany ohledně nakládání s odpadem. Nebudeme-li odpad více

třídit a pokud nesnížíme produkci směsného komunálního odpadu, nevyhneme
se zvýšení poplatku za jeho svoz. Tak jsou
státem nastavená pravidla. Abyste si mohli

udělat představu, jak se objemy tříděného,
ale také směsného komunálního odpadu
vyvíjejí, připravili jsme pro vás několik
výstižných grafů.
David Blažek
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Propagační video Stříbrského regionu
Starostové členských obcí Dobrovolného svazku obcí Stříbrský region se v létě
rozhodli natočit propagační videa, aby
poutavými záběry nalákali turisty na naše
území. Bylo schváleno, že vznikne jedno
souhrnné video věnované celému Stříbrskému regionu a následně dalších patnáct
z jednotlivých členských obcí. Pro zpracování videa byla zvolena firma Petr Svoboda
- No Limit Studio Plzeň. Starostové vybrali nejzajímavější místa konkrétních samospráv a začalo natáčení. Překážky kladlo
pouze počasí, kvůli kterému bylo nezbytné počkat si na slunečné dny. Příprava se
vyplatila a vznikly poutavé záběry. Propagačním i jednotlivými videy se můžete
pokochat na webu Stříbrského regionu
- www.stribrsky-region.cz v sekci „o nás“
i na webech jeho členských obcí.
Lenka Albertová,
manažerka Stříbrského regionu

MKS za časů covidu
Žádné koncerty, kino, plesy ani divadlo. V tomhle podivném stavu žije Městské kulturní středisko ve Stříbře už pěkných pár měsíců. Naštěstí s přestávkami
a v určitém omezeném režimu může fungovat alespoň knihovna. Byli a stále jsme
optimisté, a tak jsme pečlivě připravili
kompletní program pro městské slavnosti, které by se měly v letošním roce konat
12. června. Jestli nám situace dovolí je
zrealizovat, to bychom měli vědět v průběhu tohoto měsíce.
Jelikož nemůžeme s kolegy dělat práci, pro kterou tu jsme a která nás baví,
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postavili jsme se novým výzvám. Proto
stále zvoní v naší kanceláři telefon, když
se snažíme provést seniory registrací
na očkování proti koronaviru. V posledních týdnech se do kina Slavia chodilo
nezvykle bočním vchodem, neboť jsme
spolu s Armádou ČR a městem Stříbrem
připravili testovací centrum na covid-19.
Sál kulturního domu se opět částečně zaplnil lidmi, protože tu společně s očkovacím týmem z Konstantinových Lázní pravidelně očkujeme.
Přestože jsme do poslední chvíle čekali,
zda se nám podaří dokončit taneční kurz

z loňského roku, museli jsme ho po 4 lekcích ukončit a zájemcům nabídnout opakování celého kurzu od září 2021. Naše
knihovnice připravily na jarní prázdniny
vzdělávací hru, která zavedla malé dobrodruhy například do areálu bývalých kasáren či na Ronšperk. Celou soutěž úspěšně
dokončilo 15 čtenářů. Všichni úspěšní
soutěžící se budou moci zúčastnit akce
Noc s Andersenem, do které se stříbrská
knihovna pravidelně zapojuje.
David Blažek
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MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE
V tomto čísle budeme pokračovat v rozboru přestupkového zákona 251/2016.
Nejdříve se podíváme na §3 a přidáme
tentokrát ještě jeden §, a sice 4.
§3 přestupky na úseku všeobecné vnitřní
správy
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku
tím, že úmyslně poškodí, zneužije nebo
hrubě zneváží jiný zákonem chráněný
symbol než státní symbol České republiky.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická
osoba se dopustí přestupku tím, že poškodí, zneužije nebo hrubě zneváží jiný zákonem chráněný symbol než státní symbol
České republiky.
(3) Fyzická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že si přisvojí
vyznamenání, čestný titul nebo jiné obdobné ocenění udělované orgánem veřejné moci a vykazuje se jím.
(4) Za přestupek podle odstavců 1 až 3 lze
uložit pokutu do 3000 Kč.
Tento paragraf vezmeme poněkud
rychleji. Odstavec 1 a 2 se zabývají ochranou zákonem chráněných symbolů s výjimkou státního symbolu České republiky,
Mezi tyto symboly spadá kupříkladu symbol červeného kříže nebo symboly obce.
Mnohem důležitější je pro nás §4 přestupky proti pořádku ve státní a územní
správě
(1) Fyzická, právnická nebo podnikající
fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
poruší povinnost stanovenou v nařízení
obce nebo kraje.

(2) Fyzická, právnická nebo podnikající
fyzická osoba se dopustí přestupku tím,
že poruší povinnost stanovenou v obecně
závazné vyhlášce obce nebo kraje.
(3) Za přestupek podle odstavce 1 nebo 2
lze uložit pokutu do 100 000 Kč.
(4) Dopustí-li se přestupku podle odstavce
1 nebo 2 fyzická osoba, lze jí uložit omezující opatření.
Jak je vidět, tento paragraf se zabývá
problematikou vyhlášek a nařízení obcí,
spadá zde obojí, pro upřesnění - vyhlášky jsou produktem zastupitelstva obce,
zatímco nařízení jsou vytvářena radou
obce. Nařízením města Stříbra je kupříkladu nařízení 8/2020, kterým se omezila
zavírací doba tzv. večerek na 20:00 hod.
My se zaměříme na vyhlášky města Stříbra. Dříve jsem je již zmiňoval ale mezitím došlo k některým změnám, a toto je
dobrá příležitost k jejich osvěžení. První
ze dvou vyhlášek, na které se podíváme,
je vyhláška 2/2020, která je důležitá pro
všechny pejskaře. Tato vyhláška ukládá
za povinnost majitelům psa staršího 3 měsíců, nechat ho trvale označit elektronickým čipem, a to do 30 dnů od dovršení
stáří 3 měsíců. Poté do 30 dní od čipování psa nahlásit na úřadě a zapsat se tak
do evidence majitelů psů. Evidence slouží pro případ, že by se pes zaběhl a slouží
k rychlejšímu návratu psa. Druhá vyhláška, na kterou se podíváme, je 9/2020 zabývající se veřejným pořádkem. Z ní plynou
tato omezení:

a) Každý je povinen dodržovat noční klid;
v této době zachovat klid a omezit hlučné
projevy.
b) Je zakázáno v pracovních dnech v době
od 22:00 do 06:00 hodin, ve dnech pracovního klidu v době od 00:00 do 08:00 hodin
a od 20:00 do 24:00 hodin používat hlučné stroje a zařízení, jakož i provozovat jiné
hlučné činnosti.
c) Ve vymezených plochách je zakázáno
pořádání ohňostrojů a pyrotechnických
efektů.
d) Je zakázáno vylepovat a umisťovat plakáty, reklamy, inzerci, oznámení a jiné
zprávy na majetek města Stříbra s výjimkou ploch k tomu určených.
e. Je zakázána konzumace alkoholických
nápojů na ulicích a jiných veřejných prostranstvích ve vymezených plochách, vyjma zařízení, jež jsou k tomu účelu zřízena.
f) Je zakázán vstup a znečišťování ploch
vodních zrcadel a kašny v prostoru Masarykova náměstí, včetně kašny v prostoru Jižní zahrady u budovy radnice města
Stříbra.
Vyhlášek má město Stříbro samozřejmě více, ale tyto dvě jsou ty, s kterými přicházíme nejčastěji do styku.
Tímto prozatím uzavíráme téma vyhlášek. Pokud dojde k změně ve vyhláškách nebo bude vydána nová, budeme vás
o tom informovat. V příštím čísle se zaměříme na přestupkový zákon
Michal Záprt,
strážník Městské policie

Milíkov
Asi 5 km západně od Stříbra v meandru řeky Mže leží obec Milíkov. Původně
se jmenovala Miljukov, tj. Miljukův (Milikův) Dvůr. Je jednou z obcí, které jsou
uvedeny již v zakládací listině kladrubského kláštera a první zmínky o ní sahají
do roku 1115. Patří tak k nejstarším vsím
na Stříbrsku. „Patrně od pol. 13. stol., přešla ves do rukou světských feudálů, kteří se
na jednotlivých dílech vsi neustále střídali. V 16. a 17. stol. byla ves součástí majet-

Milíkov1965 zastávka ČSD
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ku města Stříbra. Ve stol. 19. vlastnili převážnou část vsi (30 usedlostí) Stříbrští, ale
5 domů náleželo k bezdružickému panství. V roce 1939 měla ves 40 domů a 126
obyvatel.“ (Procházka Z., Stříbrsko a Borsko, 1995). Na konci roku 2019 měl Milíkov celkem 72 obyvatel, a to 36 mužů
a 36 žen.
Milíkov leží na svazích mělké rokliny.
V horní části obce můžeme obdivovat
opravenou obdélnou kapli se zaobleným
závěrem a volutovým štítkem. Za vsí stojí
železniční zastávka. Most přes Mži, umožňující přístup do zástavby na návsi, byl
od středověku povinně udržován městem Stříbrem, patřil totiž k říšské silnici,
na které vybírali Stříbrští svá mýta. Nový
dřevěný most zde byl vystavěn roku 1830,
v roce 1911 byl nahrazen ocelovou konstrukcí; později byla trasa mezinárodní
silnice E 50 vedena mimo ves. Samotná
náves doznala úprav k lepšímu, opravena je řada vesnických dvorů a domů, také
kaple. U čp. 20 je v Milíkově zachován
kamenný špýchar, datovaný roku 1851.
Zdroj: https://tachovsky.denik.cz/zpravy_region/tip-na-vylet-ke-mzi-dubnove-hledani-jara-u-milikova-20190412.html
Mimo obec samotnou však vybízí k návštěvě také okolí, které láká hned několik
historických a přírodních pamětihodností.
Kulturní památka hradiště Milíkov se
nachází nad soutokem Mže a Otročínského potoka asi 1 km od stejnojmenné obce.
Charakter dochovaného valu odpovídá
spíše pravěkým opevněním. Nejsou však
známy žádné archeologické nálezy potvrzující období vzniku hradiště.
V okolí Milíkova je několik vyhledávaných chalupářských a chatařských osad,
připomeňme alespoň Vrbice, Jezerce či
Pražku. Výrazný chatařský ráj při Mži nás
zavede po červené značce pod Milíkov,
kolem Nového mlýna, splavu a příkrých
skal do kouzelného Máchova či Isabelina
údolí, kde se připomínají důlní odvaly
a šachty; zde vidíme známou úpravnu
pitné vody. Zdroj: https://tachovsky.denik.cz/zpravy_region/tip-na-vylet-ke-mzi-dubnove-hledani-jara-u-milikova-20190412.html
Významným geomorfologickým prvkem okolí Milíkova jsou skalní defilé vytvořená erozivní činností řeky Mže v hor-
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Milíkov most 1935

Milíkov 1963 silážování pícnin

ninách fylitového komplexu. Skalní defilé je zpravidla strmá až
svislá skalní stěna představující přirozený odkryv v délce několika desítek až stovek metrů a o výšce od několika metrů do desítek metrů. Tato defilé se nacházejí proti toku Mže nad Milíkovem, dále potom v opačném směru v Máchově údolí.
S názvem Milíkov je nerozlučně spojena i hlubinná těžba
olovnato-zinkových rud na žilách Vojtěch a Josef v revíru Všech
svatých. Těžba na lokalitě Milíkov byla zahájena v roce 1961
a po vytěžení 189 kt rudy skončila v roce 1972.
David Blažek

Stříbro má nové archeologické nálezy
Dne 16. března 2021 byli pracovníci
muzea vyrozuměni panem Kastlem, že
v odbourávané přízdívce, v koridoru upravované cesty do městského parku, jsou
patrny opracované kamenné prvky. Při
ohledání bylo zjištěno, že se jedná o velmi

kvalitní, zdobený fragment rohové římsy
patrně renesančního slohu To následně
potvrdil i vedoucí pracovník Záchranného archeologického pracoviště v Plzni
Dr. Břicháček. Kamenný prvek byl opatrně vyjmut z přizdívky a předán městské-

Nálezová situace v bourané přizdívce

mu muzeu ke konzervaci. Po té se stane
trvalou součástí muzejní expozice.
RNDr. Z. Navrátil, ředitel muzea

Architektonický prvek po vyjmutí před konzervací
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Rozhovor s Janou Středovou, vedoucí Domova pro seniory sv. Jana Pavla II.
ve Stříbře
„Nejhůř nesli klienti zákaz návštěv a odloučení od rodin.“
Paní Středová, máme za sebou už více
než rok s onemocněním a omezeními
spojenými s covid-19. Jak moc to zasáhlo Domov pro seniory ve Stříbře?
Zasáhlo nás to hlavně ve formě plnění mimořádných opatření, a s tím spojených omezení. V začátcích jsme se potýkali s nedostatkem ochranných pomůcek
a dezinfekce, které nám jiná opatření vlády znemožnila nakoupit, protože všechny
distributorské společnosti musely přednostně zásobovat zdravotnická zařízení
a na nás se zapomnělo. Pozitivně vnímám
z této doby lidskou soudržnost a solidaritu, kdy nám vypomohli občané a švadlenky ze Stříbra a za přispění dobrovolných
hasičů a města Stříbra jsme tento nedostatek zvládli ustát.
Druhým, a z mého pohledu daleko větším problémem, bylo odloučení našich
klientů od rodin, kteří zákazem návštěv
velice strádali. V této době sice už návštěvy probíhají, ale lze je povolit pouze v
omezeném režimu a klienti stále nemohou
například na víkend k rodině. To s sebou
nese bohužel ve spoustě případů celkové
zhoršení zdravotního stavu klienta
Která opatření byla pro vaše klienty nejhorší a jak jste se s nimi vypořádali?
Bylo to právě zmiňované odloučení
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od rodin. Abychom co nejvíce zmírnili
dopady tohoto opatření, tak jsme hned
na jaře zajistili Skype propojení s rodinami, pro rozptýlení jsme vymýšleli různé
aktivity, pořádali filmová odpoledne s novinkami i filmy pro pamětníky.
Ve chvíli, kdy se rozvolňovala opatření, tak jsme povolili časované návštěvy.
Bohužel ne vždy tyto návštěvy probíhaly
podle pravidel, a to nás mrzelo. Potom
přišlo opětovné zpřísnění a další změna
v podmínkách návštěv. Bohužel z důvodu
nedostatku prostorů jsme museli návštěvní místnost řešit formou stanu s plynovým
topením, ale i tak to bylo velké plus, protože návštěvy se mohly uskutečnit.
Koupili jsme přístroj na testování přítomnosti covid-19, který využíváme pro
testování nejen návštěv, ale i rodinných
příslušníků našich zaměstnanců. Snažíme
se tím předejít nákaze v zařízení.
Jak náročné to bylo období pro vás a celý
personál?
Toto období je náročné hlavně psychicky. Nejnáročnější bylo asi období, kdy
covid probíhal i v našem zařízení. Do zařízení se dostal, i přes veškerá naše opatření, cestou jiného zdravotnického zařízení.
Bylo nutné dodržovat izolace, což klienti
špatně snášeli a v době, kdy byla nákaza

na vrcholu, jsme zůstali ve velmi oslabeném počtu zaměstnanců.
Ale náročné to není jen pro mě a personál, ale také pro klienty, kteří bohužel nevidí žádný konec všech opatření a návrat
k normálnímu životu.
Jak probíhá nebo probíhalo očkování
u vás v domově?
Očkovat nás jezdí mobilní tým z Konstantinových Lázní. Očkování prozatím
absolvovalo 8 zaměstnanců. Klienti byli
po prodělaném onemocnění zařazeni
na pozdější termín. Ti, kteří očkování
podstoupili, ho zvládli bez vedlejších účinků, tak věříme, že to tak bude i u klientů.
O očkování mají zájem všichni klienti.
Popište mi, jak vypadá v současné době
„běžný den“ vašeho klienta?
Až na to omezení návštěv a zákazu
opuštění domova je prakticky stejný jako
byl před covidovou dobou. Ráno po hygieně a po snídani je dopolední program,
který je plánovaný vždy týden dopředu
- cvičení, čtení, bingo, tréninky paměti,
tvoření a jiné.
Následuje oběd, polední odpočinek,
svačina a odpolední program, ten nebývá
už tak organizovaný, protože do něj zasahuje návštěvní doba. A to už se přibližuje
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večeře, večerní hygiena a dál podle nálady
a přání klienta. Všechny aktivity jsou vždy
dobrovolné.
Chápu, že v současné době je situace
výjimečná, ale za normálních podmínek se zapojujete do nějakých projektů
setkávání, návštěvy dobrovolníků či jiné
podobné akce?
Máte pravdu, nyní je situace opravdu výjimečná. Za normálních okolností
pořádáme několikrát do roka společné
setkaní klientů a jejich rodin s námi a našimi rodinami. V minulých letech jsme
takto pořádali třeba stavění májky, loni při
letním rozvolnění jsme pořádali grilování
s hudbou a každoročně zdobíme společně
s rodinami vánoční stromeček. Za klienty zveme hudební interprety, loni za námi
přijelo Divadlo Slunečnice, Bára Hrzánová a v minulých letech to byli například
i sólisté Plzeňské filharmonie. Zapojujeme
se i do tvůrčí práce. Pravidelně nás navštěvuje paní Iveta Zíková, se kterou klienti
vyrábějí drobná keramická dílka.

Jaké nedostatky vy nejvíce pociťujete?

za svůj tým, který o naše klienty pečuje.
Samozřejmě i počet úvazků má své limity
z pohledu financování, a to vytváří limity další, jako například, jaké klienty jsme
schopni přijmout do zařízení a dobře se
o ně postarat.

Říkat, že nejsou finance je v dnešní
době asi zbytečné a tento problém ve stínu covidu řeší spousta firem a zařízení. Já
bych chtěla poděkovat všem, kteří na nás
myslí a pomohli darem nebo prostřednictvím Tříkrálové sbírky ve které se podařilo formou stacionárních kasiček vybrat
40 680 Kč.

Co nás asi nejvíc trápí, jsou prostory.
Budova, ve které sídlíme, nebyla nikdy
myšlena pro zařízení našeho typu a z toho
pramení spousta zápletek, které se postupně snažíme i s pomocí města Stříbra řešit.
Ale co naplat, nikdy se nebudeme moci
srovnávat s budovou postavenou pro záměr domova pro seniory na zelené louce.

Záleží, z jakého úhlu na to koukáte. Na
počet personálu je to tak akorát, pro potřeby obyvatel je nedostačující a žádostí je
více, než dokážeme uspokojit.

S počtem úvazků personálu jsme se již
naučili pracovat a jsem nesmírně vděčná

Děkuji za rozhovor.
David Blažek

Pokud vím, tak vaši klienti malují kamínky, které pak putují po republice.
Věnují se i jiné tvůrčí činnosti? Případně, je možné tyto výtvory někde vidět?
Ano, kamínky nám putují, máme již
zpětnou vazbu z několika míst a dělá nám
to radost. Klienti se věnují tvorbě drobné
keramiky, malování na plátěné tašky, vyzkoušeli si pouringovou metodu malby
na plátno, pravidelně tvoří dekorace pro
daná období.
Většina rozdá výtvory rodinám jako
drobné dárečky, ale třeba několik obrázků
na plátně nám zdobí chodbu, a keramické
zápichy jsou v květináčích.
Jaké kapacity aktuálně má Domov
pro seniory sv. Jana Pavla II. ve Stříbře?
Kapacita domova je 15 klientů. Naší
cílovou skupinou jsou především senioři
a osoby od 59 let věku, kteří vzhledem ke
svému věku a zdravotnímu stavu mají sníženou soběstačnost, kvůli které nemohou
nadále žít ve svém přirozeném domácím
prostředí a kdy jejich situace vyžaduje
pravidelnou pomoc.
Je podle vás ten počet lůžek, které máte,
dostatečný? Je vyšší poptávka, než můžete uspokojit?
placená inzerce
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STŘÍPKY HISTORIE
Obchody, provozovny,
živnosti (část 12)
Pokud jsme v námi sledovaném období (do roku 1989) zařizovali domácnost
v rámci možností daných místními poměry, nevyhnuli jsme se návštěvě čp. 56
na nároží náměstí a Plzeňské ulice. Zde
totiž sídlila instituce známá v 50. létech
jako „Nový byt“. Uvedená titulatura se
s ústupem nicneříkajících, leč vzletných
označení typu Jas, Narpa, Tep, Zdar či
Tvorba, změnila časem na celkem srozumitelný vývěsní štít hlásající jednoznačně
„Nábytek“ (viz obr. 1 z 1. dubna 1983).
A občan měl hned jasno…pokud tedy co
se týkalo sortimentu. Bohužel ne, co se
týkalo uspokojení jeho očekávání, neboť
v oněch dobách, případ od případu, to či
ono k mání buď bylo, nebo nebylo. Přesto
nelze zmíněnou prodejní destinaci v rámci našeho soupisu opominout. Vzhledem
k prostorové náročnosti dané komodity
bylo nutno využívat skladovací prostory
i mimo čp. 56 - namátkou třeba v přízemí
bývalé základní školy čp. 437 na náměstí,
nebo v čp. 34 v ulici Plzeňské.
Pozn.: Jmenované čp. 56 bylo do roku
1945 známo jako restaurace „U Bílé
labutě“… kterýžto hostinec dokonce platil
za vyhlášený zájezdní podnik onoho druhu. A to se vším všudy, co kdysi k obdobným živnostem patřilo… třeba i prostory
pro ustájení koní, případně i jiné služby
uspokojující přání zákazníků.
V zájmu objektivity je třeba připomenout rovněž druhou (i když v tomto
oboru méně známou) instituci působící
ve Stříbře v oblasti bytového zařízení. Tou
bylo LSD Jednota, jehož sklad nábytku se
nacházel na nádvoří čp. 532 v Nádražní
ulici (v zátočině naproti dnešnímu skladu Bodit). Součástí tamních prodejních
transakcí byla i možnost dovozu s nastěhováním zakoupeného zboží až do domu.
Dle zvoleného klíče přesuňme naší pozornost k oboru, možná nedoceněnému,
leč výsostně důležitému. Obrázek č. 2
z roku 1933 zachycuje jakousi blíže neurčenou stříbrskou dílnu, evidentně se zabývající výrobou a opravami bot, případně
i sortimentu souvisejícího… lidově řečeno
„ševcárnu“. Není třeba chápat ono slovo
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obr. 5
obr. 6
obr. 4
jako hanlivý výraz. Mnohý z chlapců,
zvláště vesnických, se ještě v dobách první
republiky danému řemeslu vyučil a posléze se jím i živil. Sám za sebe bez rozpaků
a i s jakousi úctou zde tímto způsobem
vzdávám hold původní profesi mého dědečka. Z literatury je známo, že verpánek,
dratev či floky byly líhní mnohých lidových mudrlantů, jejichž existenční zajištění však většinou vyžadovalo značnou
dávku pracovitosti a skromnosti. Případ
Baťa pak v některých směrech poněkud
vybočoval z řady.
A tím jsme se propracovali k obrázku
č. 3 a č. 4. I ve Stříbře, na adrese „Mies,
Egergasse Nr. 150“ vznikla filiální prodejna právě zlínského obuvnického gigantu.
O této záležitosti referuje místní Mieser
Zeitung z roku 1924: „V čp. 153 si firma
Baťa zřídila obchod s novou výkladní
skříní“. A jelikož pan Baťa byl i průkopníkem moderního pojetí reklamy, byla
zimní akce z roku 1933 nejspíš iniciována jeho firmou. (Viz snímek č. 5 pořízený
na zamrzlém Svinském rybníku.)
Transparent pak hlásá „Neohrožujte svoje
zdraví - dobré teplé boty již od Kč 9.- “.
Ostatně i stará moudrost praví „To chce
klid a nohy v teple“.
Dle adresáře z roku 1929 bylo ve Stříbře
evidováno 13 živností oboru OBUVNÍK.
Ti pak právě v příštích letech museli čelit

obr. 8
obr. 7
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„1959. Výkop pro kabel veřejného osvětlení“. Obrázek č. 7 nás pak uvádí do výkladní
skříně příslušné prodejny, a tím i do reality roku 1958. Z pohledu dnešní doby je
zvláště dojemný statistický údaj „V našem
okrese 3,5 párů obuvi na obyvatele“. Jestli to bylo konstatování stávající situace, či
předsevzetí do budoucna…??? V každém
případě - jsme ve druhé polovině nelehkých padesátých let.

obr. 9

obr. 10

tlaku tovární velkovýroby. Zda úspěšně?
Ve třicátých letech uvádí blíže neurčený
seznam dva provozovatele „maloobchodu obuví“. Dle soupisu pořízeného v prvních měsících po konci války se k živnosti
obuvník hlásilo osm osob.
Poválečná léta pak znamenala v našich
krajích konec „prohnilého“ kapitalizmu,
a tím i filiálek hlásících se k nežádoucí
minulosti. Ač příslušná prodejna (tou dobou již v čp. 149 v dnešní Benešově ulici)
byla i nadále mezi místními vnímána jako
„U Bati“ oficiálně byla vedena coby „prodejna obuvi“. Nevzpomínám si, zda jí bylo
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přisouzeno nějaké z dobových optimistických resortních pojmenování. Zato si
vzpomínám, že pan Nushart, vedoucí oné
provozovny, platil u tehdejších občanů
stříbrských za „pana Baťu“. Chlapce, doprovázené při koupi botiček starostlivými
maminkami, oslovoval přívětivým „synu“
a v dobách doznívajícího kapitalizmu vždy
přidal nějakou reklamní drobnost. Právě
před vchodem do zmíněného obchodu se
na naší fotografii č. 6 ohání lopatou pán
v bílé košili. Bohužel náš snímek nese dvojí popis, a to: „Stříbro 1963. Úprava elektr.
vedení z povrchového do kabelů“ - nebo

Snímek č. 8 sice není datován, ani nijak
popsán. Dle paní prodavačky, kterou mají
pamětníci nerozlučně spjatu právě s místní prodejnou obuvi, se však bezpochyby
nacházíme v obchodě v čp. 149. Pokusíme-li se odhadnout dataci - tedy…cca konec let sedmdesátých (?).
Toť k problematice „boty“ zatím vše.
Na rozdíl od současnosti nebyla v dané
době přímo ve Stříbře možnost nakoupit
zmiňovaný sortiment nikde jinde, nežli
právě u bývalého „Bati“. Tento hendikep
byl hojně vyvažován zájezdy do NDR,
včetně vyplňování tiskopisu známého
jako Celní prohlášení. To ale na druhé
straně vedlo k rozšiřování znalostí mnohoznačností mateřského jazyka. Ve snaze
zmást příslušný pohraniční orgán se pak
z běžných „kozaček“ v již řečeném celním
formuláři stávala „vysoká dámská obuv“
a z dětských bačkůrek „výbava pro panenky“ (pokud tedy zůstaneme jenom u té
obuvi).
A jelikož v našem povídání pomalu
směřujeme k oblasti textilní výroby, využijeme již kapacitu nabízených stránek
právě snímky č. 9 a č. 10. Pozornost pak
v obou případech soustředíme na přízemní prostory čp. 442. Símek z roku 1959 definuje nabízený sortiment jako „LÁTKY“,
zatímco rok 1976 rozšiřuje výběr o „BYTOVÝ TEXTIL“.
Příště v oblasti textilního průmyslu ještě setrváme.

František Samec, duben 2021
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SPOLKOVÝ ŽIVOT
Kapitola o patronce horníků, sv. Barboře
Kdo byla sv. Barbora, to snad ví skoro
každý. Je mimo jiné patronkou horníků
na celém světě. Přesto ji v pár větách připomenu. O životě sv. Barbory z Nikomédie se martyrologium vyjadřuje velmi
stručně a odvolává se na tradici. Podle
ní byla hodně připomínána, ctěna významnými světci a zařazena mezi tzv. 14
pomocníků v nouzi. Její nejstarší znázornění bylo objeveno v kostele Santa Maria
Antiqua na Palatinu v Římě a tato freska
pochází asi z konce VII. století. Žila pravděpodobně mezi II. a IV. stoletím v Nikomédii, která také bývala sídelním městem
římských císařů na východě, v Bithýnii
(v dnešním Turecku), na jižní straně Černého moře. Legenda ji uvádí jako krásnou
dceru zámožného Dioskura, který byl velkým nepřítelem křesťanů, jejichž učení se
Barbora snažila poznat. Dioskuros chtěl
svou dceru ohlídat před jejich vlivem
a uvěznil ji do věže, kde jí snad nemělo
chybět nic, než svoboda. Při jedné z otcových cest se údajně domluvila se zedníky
na udělání třetího okna, ač do jejího vězení
byla naplánovaná jen dvě. Barbora chtěla,
aby jí připomínala Nejsvětější Trojici, v jejíž společnosti toužila žít. Po otcově návratu následovalo vyslýchání. Někde se uvádí, že v době otcovy nepřítomnosti přijala
i svátost křtu, a když se mu přiznala, že
chce náležet jen Kristu, byla před jeho
hněvem dočasně ukryta do země. Některé verze uvádějí, že se skrývala v jeskyni.
Podle legendárního vyprávění, zatímco
otec pro ni chystal krutá muka, ona rozjí-

mala o umučení Krista a čerpala tak sílu,
aby pro něho dokázala snést všechno.
Otec si v hněvu prý přizval soudce Marciána, a Barboru, která se k chystaným mukám stavěla hrdinsky, dal krutě zbičovat.
Barbora však myslela na Kristovo bičování, a to své prý vnímala jako hlazení pavími péry. Druhého dne její nepřátele překvapilo, že rány po bičování z jejího těla
zmizely. Odmítali však uznat Kristovu léčivou moc, kterou Barbora dosvědčovala,
a vykládali to jako znamení pohanských
bohů, chtějíce od ní, aby jim za to prokázala vděčnost. Její snaha přesvědčit je
o opaku, v nich vyvolala jen větší zuřivost.
Mezi popisovaná muka, kterými ji chtěli
od víry odvrátit, je uváděno drásání železnými hřebeny, pálení boků, tlučení do hlavy, z níž jí chtěli Krista vymlátit, i uřezání
prsou. Posledním Marciánovým rozhodnutím bylo, že je nutné useknout Barboře
hlavu. Vlekli ji znetvořenou městem k popravišti, snad aby ostatní odradili od víry
v pravého Boha. Kazila jim to však statečnost Barbory a anděl, který prý Barbořino
krvácející tělo zahalil bílým oděvem. Když
dorazili na místo, kata nepotřebovali, neboť otec byl rozhodnut jeho práci vykonat sám. Legenda v závěru hovoří o tom,
že když svou dceru sťal mečem, byl sám
zabit bleskem. V tomto příběhu je smyslem ukázat jednotlivé atributy. Věž je zde
viděna jako obraz seberealizace člověka
a symbol pevných základů, na nichž spočívá náš život. Zároveň i jako symbol pro
kontemplaci, tedy místo, kde s námi přebývá Bůh. Tato kruhová stavba se třemi okny
představuje celistvost a prezentaci Trojjediného Boha, žijícího s námi a v nás. Pravou skutečnost neznáme, a tak se nemusíme držet všech výkladů, a podávaný kalich
nám může také připomínat, že i Kristu byl
v Getsemanské zahradě podáván symbolický kalich utrpení. Je připomínáno,
že Barbora mívá na sobě zelené šaty jako
symbol Boží síly, smíření i pevné naděje
ve věčné milosrdenství. Má symbolizovat
obnovu života, což je připomínáno tzv.
"barborkami", které se dávají do vody, aby
na vánoce rozkvetly. Tento pokřesťanštělý
zvyk nám má připomínat, že dobře prožitý
advent má vést k rozproudění tvůrčí síly,
pocházející od Boha a že pohroužením se

do vlastního nitra jako Barbora, máme
rozkvést životem Krista. Císař Justinián
prý přenesl ostatky sv. Barbory v VI. stol.
do Konstantinopole, odkud se kolem
r. 1000 dostaly do dómu sv. Marka v Benátkách a r. 1009 byly přeneseny na nedaleký ostrov Torcello, do kostela sv. Jana
Evangelisty. Tvrdí se, že v r. 1370 nějakou
část z ostatků sv. Barbory dovezl do Prahy
pro svatovítský chrám i císař Karel IV. Nejvýznamnější gotický chrám sv. Barbory se
nachází u nás v královském horním městě Kutná Hora. Se stavbou bylo započato
r. 1388. Některá jeho výzdoba je z konce XV. stol. a k dokončení stavby či rekonstrukci došlo v letech 1884 až 1905.
Se sousoším sv. Barbory se můžeme setkat
na Karlově mostě v Praze, anebo u nás
ve Stříbře na morovém sloupu z roku
1740.

Modlitba:
"Barborkou" ve váze si budu připomínat, že
mám usilovat o to, aby na mém každodenním životě rozkvétaly květy lásky, s níž Ježíš
stále přichází.
Bože, Tvá síla se projevuje zvláště tehdy,
když působí v tom, kdo je slabý. Tys posiloval svatou Barboru, aby statečně snášela
všechno mučení, pomáhej i nám, abychom
na její přímluvu vítězně prošli všemi zkouškami, nezemřeli náhlou smrtí, ale předstoupili před Tebe smířeni, po přijetí sv. svátosti.
Prosíme o to skrze Tvého Syna Ježíše Krista,
našeho Pána, neboť on s Tebou v jednotě
Ducha svatého žije a kraluje po všechny
věky věků. Amen.
Karel Neuberger
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V Z P O M Í N K A na Honzu Křelovce
6. 3. 2020 nás nečekaně opustil
kamarád, sportovec, trenér fotbalové mládeže i člen Finančního výboru
zastupitelstva města - Jan Křelovec.

Někdy Honzo, ale většinou Křeldo,
tak jsme mu říkali. My, přátelé, kamarádi, známí. Měl kolem sebe vždy
spoustu lidí, co ho měli rádi, protože
to byl dobrý chlap. Férový, chytrý, společenský, veselý... Prostě sympaťák.

bychom rádi po Tvém boku i do toho
posledního zápasu. Bojovali bychom
spolu s Tebou a ten hloupý vir porazili.
Neměli jsme však bohužel tu možnost
a jen jsme si na dálku přáli, ať jej přemůžeš.

Křelda byl sportovec tělem i duší.
Nejvíc dával fotbal, florbal, běh, kolo,
ale uměl kdeco jako správný kluk.
Na Baníku se věnoval výchově mladých fotbalistů. Byl to velký bojovník,
srdcař, který odmítal fyzickou únavu.
I když už téměř nemohl, v zápalu boje
stejně bolest překonal a pokračoval
dál. Dokázal ze sebe vydat vše. Právě
tak ho znali spoluhráči i soupeři.

Honza nás občas zlobil, že přišel
pozdě. To už je však zapomenuto. Teď
nás naopak nejvíc trápí, že příliš brzy
odešel.

Zažili jsme s Honzou spoustu zápasů. Přijali jsme porážky, vychutnávali vítězství. Překonávali jsme bolest,
radovali se ze života. Věř nám, kamaráde, příteli, že kdybychom mohli, šli

Tak to nemělo být.
Honzův odchod byl nečekaný, bolí
to hodně, bude to dlouho bolet a i když
čas bolest postupně otupí, prázdné
místo zůstane navždy...
Sbohem, kamaráde, odpočívej v pokoji.
Karel Lukeš, přátelé a kamarádi

DIVADLO RADK A BRZO BO HATÉ HO UVÁDÍ
BE S TS E LLE R DALE WAS S E RMANA

Benešova 204, Stříbro 349 01
603 511 879
info@happysilver.cz

H R A J Í : R O MA N A G O Š Č Í KOVÁ / A N N A K U LOVA N Á , M I R O S LAV H R A B Ě / LU K Á Š B U R I A N , P ETR K LI M EŠ ,
M I LA N E N Č E V, LU K Á Š MA LÍ N E K , J I N D Ř I C H Ž AM PA / MA RTI N Š N A J D R , K A R E L H Á B L / A N TO N Í N H A R DT,
A LŽ B Ě TA F I Š E R OVÁ / B A R B O R A K EP KOVÁ , M I C H A L R O N EŠ , MA R EK H ELMA
Ú P R AVA A R E Ž I E : LU K Á Š B U R I A N
P Ř EK LA D : LU D ĚK K Á R L

www.happysilver.cz
www.zestribra.cz

DIVADLO
RADKA BRZOBOHATÉHO

placená inzerce
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Z NAŠICH ŠKOL A ŠKOLIČEK
Činnost DDM Stříbro v době covidové
Dům dětí a mládeže Stříbro pro letošní
školní rok, stejně jako roky minulé, nabízel na začátku školního roku více než
90 zájmových útvarů pro děti a mládež
ve věku od 2 let. Celkový počet přihlášených zájemců je však o přibližně 20 % nižší než v loňském roce.
V říjnu bylo prezenční zájmové vzdělávání z důvodu protiepidemických opatření zakázáno. Dům dětí a mládeže byl
nucen svou činnost značně omezit. Z důvodu nenaplnění minimální kapacity jsme
některé zájmové útvary zrušili.
V rámci povolených aktivit však DDM
Stříbro pokračuje ve své činnosti.
Ve většině zájmových útvarů, které vedou interní pedagogové, a je to technicky
možné, se hned od října rozběhlo distanční online vzdělávání. Tento typ vzdělávání provádíme jak formou synchronní,
kdy jsou vedoucí a účastníci ve stejný čas
na stejném virtuálním místě (probíhají video schůzky), tak i asynchronní, kdy
jsou přihlášeným účastníkům zasílány náměty a úkoly ke splnění vzdělávacích cílů
zájmového útvaru. Distanční vzdělávání
probíhá s krátkou prosincovou přestávkou
do současné doby.
V prosinci se prezenční vzdělávání opět
mohlo rozběhnout. Nejprve individuálními konzultacemi v zájmových útvarech
Kytara a Lukostřelecké středisko a následně rotačním vzděláváním ve skupinách po
10 účastnících ve všech zájmových útvarech.
Souběžně s distančním vzděláváním
připravujeme příležitostné akce po ná-

zvem „Výzvy DDM“. V období od listopadu do března jsme vyhlásili celkem 12
kreativních, poznávacích a pohybových
výzev a zorganizovali on - line taneční
soutěž „Stále v pohybu“ pro zájemce z celé
České republiky.
Výzvy jsou určeny pro zájemce různých
věkových skupin a snažíme se je tematicky
přizpůsobovat ročním obdobím a historii
a místopisu Stříbrska.

vyhlašováním Výzev DDM Stříbro a přípravou a realizací letní táborové činnosti. I přes současnou epidemickou situaci
věříme, že dojde k rozvolňování opatření
a činnost naší organizace bude možná v co
největším rozsahu činností.
Aktuální informace o činnosti DDM
Stříbro a plánovaných akcích jsou k dispozici na www.ddm-stribro.cz, vývěsních
plochách a sociálních sítích DDM Stříbro.
Roman Mužík

V uvedeném období jsme připravili:
• Podzimní výzvy (Ponožkový svět, Kreativní podzimní
výzva, Stříbrská fotorallye,
Stříbrský kročej)
• Vánoční výzvy (Soutěž
o nejhezčí perníček, Taneční
výzva)
• Masopustní výzvy (O nejlepší masopustní masku,
Masopust, Vezmi skřítka na
výlet)
• Putování se skřítkem
Duchmausem
• Jarní výzvy (Stříbrské kilometry, Jarní rodinná hledačka).
Na letní prázdniny jsme
připravili nabídku 8 příměstských táborů a 1 tábora pobytového.
V následujícím období
letošního školního roku plánujeme i nadále pokračovat
v distančním vzdělávání,
Podzimní výzva

Masopustní výzva

Masopustní výzva
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Zápis do 1. ročníku
ZŠ Stříbro, Mánesova 485, příspěvková organizace
pro školní rok 2021/2022
Žádost o přijetí můžete podávat

od 1. 4. do 26. 4. 2021
Žádost o přijetí podávají rodiče dětí narozených od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a dětí,
kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.
Zápis proběhne dle instrukcí zveřejněných na webových stránkách školy
a na nástěnce ve vstupní chodbě školy.
Vyplněnou „Žádost o přijetí“ doručí zákonní zástupci do školy dle instrukcí zveřejněných
na webových stránkách školy: www.zs-manesova.cz
Případné dotazy Vám zodpovíme na tel. č. 374 622 406 nebo
na e-mailové adrese školy (jako předmět uveďte „Zápis 2021/2022“).
ZÁKLADNÍ ŠKOLA STŘÍBRO, příspěvková organizace
Mánesova 485, 349 01 Stříbro • tel.: 374 622 406 • e-mail: zs-manesova@iol.cz

Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU
pro školní rok 2021/2022
Žádost o přijetí můžete podávat

od 6. 4. do 26. 4. 2021
K zápisu se dostaví děti,
které ke dni 31. 8. 2021 dovrší věku 6 let.
Zápis proběhne elektronicky dle instrukcí na www stránkách školy
(instrukce budou zveřejněny od 1. 4. 2021)
Zákonní zástupci doručí vyplněnou Žádost o přijetí do školy
dle instrukcí na www stránkách školy.
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Mateřská škola Stříbro vyhlašuje jarní výzvu pro děti a rodiče:

„PŘIVÍTEJME SPOLU JARO“

Protože nemůžeme společně přivítat jarní dny, vyhlašujeme tuto výzvu.
Poproste své rodiče, prarodiče, tety a strejdy a všechny známé bydlící v našem městě,
aby vyrobili první jarní kytičky. Poté je nalepili na svá okna.
Vás, milé děti prosíme, abyste po ozdobených oknech pátraly, vyfotily nejhezčí jarní okno
a poslaly nám fotečky pomocí rodičů na email: skolka.sobes@tiscali.cz do 13.4.2021
My fotky vyhodnotíme a v příštím Zpravodaji vyhlásíme 3 nejhezčí ozdobená okna.
Věříme, že tím přivoláme jaro a sluníčko a dobrou náladu, kterou už všichni moc potřebujeme.
MŠ Stříbro

Knihovnice doporučují
Vlny štěstí Arnošta Lustiga aneb My jsme chtěli jiný svět - Arnošt Lustig
Unikátní, vůbec první výbor z dosud nepublikovaných rozhovorů a rozhlasových relací světově uznávaného spisovatele Arnošta Lustiga z let 1953–2010 přináší nadčasové, stále platné úvahy
o životě, svobodě, tvorbě i o tom, co si člověk musí za každou cenu udržet, a co naopak mít
nemusí.
Publikace mapuje prostřednictvím dobových publicistických textů i pozdějších Lustigových osobitých postřehů jeho novinářské literární začátky, vztah k pražskému jaru, emigraci a návrat
po sametové revoluci, ale stejně tak jeho názory na výuku literatury a filmu a na jeho vlastní literární
tvorbu. Kniha obsahuje odkaz na audiozáznamy s vybranými rozhlasovými relacemi včetně adaptací
některých Lustigových literárních děl.

Spiknutí oběšenců - Vlastimil Vondruška
Na královských statcích poblíž městečka Benešova u Ploučnice zakládá panovník hrad Ostrý. Od počátku však stavbu provázejí potíže, a proto je dohledem pověřen Oldřich z Chlumu. Jenže dříve, než
se může svých povinností ujmout, dojde v Benešově ke vzpouře, jejíž okolnosti jsou velice nejasné.
Co je však podstatné, její aktéři, tři bratři a sestra, jsou z rozhodnutí královského rychtáře oběšeni.
Ráno však těla na šibenici nejsou a rychtář je zavražděn. Podle svědectví jeho ženy spáchali tento
mord právě ti čtyři oběšenci. Lidé mají strach a s královskými úřady nechce nikdo z nich mluvit.
Proto do kraje vyráží v převleku panoš Ota, jehož cesta však neproběhne tak snadno, jak si Oldřich
z Chlumu představoval. Zlo jako by se vršilo a mrtví přibývají…

Houpačky - Lucie Konečná
Nejen mladí a krásní vedou tajné životy
Zdena a Jiřina jsou nerozlučné kamarádky, které nežehrají na svůj pokročilý věk a chtějí si zbytek
života pořádně užít. Ulítávají na erotické seznamce, vychutnávají si víno, hledají vášeň v mužské
náruči - a klidně kvůli tomu všemu ujedou na kole sto dvacet osm kilometrů. Cestu jim komplikuje
jen zdravotní stav Zdeny, která trpí počáteční fází Alzheimerovy choroby. Tu však, aspoň na chvíli,
zažene omamná vůně trávy. Kdy jindy se odvázat než teď?
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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,
zeměkoule se ani v této "covidové" době nepřestává točit a prodej nemovitostí se nezastavil. Jen trochu
zkomplikoval. Momentálně máme kvůli vládnímu nařízení pro veřejnost uzavřenou kancelář, přesto vám
můžeme nabídnout svoje služby. Pokud budete potřebovat poradit s prodejem nemovitosti nebo si
prohlédnout tu, která se nabízí k prodeji, určitě najdeme řešení. Kdo chce - hledá způsoby, kdo nechce hledá důvody. Tato doba přináší spoustu problémů, řada z nich souvisí s nemovitostmi - bohužel jsou teď
často předmětem dědictví. Možná jste v průběhu uplynulého roku zjistili, že splátky hypotéky jsou nad vaše
síly. S tím vším můžeme pomoci. Problémy se bohužel nevyhýbají ani lidem, kteří byli ještě před časem
přesvědčeni, že jim tohle stát nemůže...
Jarní měsíce patří v realitním obchodě k těm nejúspěšnějším a ani letošní jaro nebude výjimkou. Chceme
ubezpečit naše současné i budoucí klienty, že i v této divnodobě se snažíme udělat pro ně maximum, i když
to pořád ještě nemůžeme stvrdit podáním ruky. V případě potřeby jsme vám k dispozici na telefonním čísle
724249276 nebo na e-mailové adrese: hana.kubincova@email.cz. Děkujeme za pochopení a přejeme nám
všem ve zdraví prožité jarní dny!
Hana a František Kubincovi

Více informací na 724 249 276 a www.realitykubincova.cz nebo na
pobočce Dostojevského 189, Stříbro
20
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STŘÍBRO A OKOLÍ
09.05.2021
VÍCE INFORMACÍ NA
WWW.FORFREEDAYS.CZZSTRIBRO
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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.

Rodinný dům Město Touškov

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: 5.900.000,- Kč Cena: 3.490.000,- Kč Cena: 5.990.000,- Kč

Cena: 1.750.000,- 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
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SOUHRN AKCÍ NA DUBEN 2021

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

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

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: 18. 4., 22. 5. a 19. 6. 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
placená inzerce
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Uzávěrka dalšího čísla je 15. 4. 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
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