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Mimořádné vydání                                                 Březen/Duben 2020 
 

Slovo starostky 
 

Vážení spoluobčané a přátelé, 
špatných zpráv je kolem nás hodně a chybí nám ty dobré a pozitivní. Obecní úřad Stříbrná 
se rozhodl vydat toto "Stříbrnské Sluníčko" jako mimořádnou tiskovinu pro podporu dob-
ré nálady, zahnání nudy, k námětům - ať už k vyrábění, vaření nebo k zamyšlení či odpou-
tání se od náročné reality. 

Věřím, že nic netrvá věčně a všechno jednou určitě skončí. Pomozme si navzájem 
naší nedobrovolnou izolaci přečkat bez stresů, s úsměvem a s pomocí na dálku. Nejprve 
bych vám chtěla předat informace z obecního úřadu.  

To že je zákaz vycházení bez ochrany dýchacích cest všichni dobře víme a těší mě, 
že to poctivě a ohleduplně dodržujeme. Naše odpovědné počínání bez nadsázky může za-
chránit zdraví a život.  

To že se nám stále mění nařízení vlády ze dne na den (např. doba otevření obchodů 
pro občany nad 65 let), na to už si možná začínáme pomalu zvykat jako neotřesitelný fakt. 
Zrušeny jsou všechny kulturní, sportovní a společenské akce a nikdo neví, kdy si zase spo-
lečně budeme moci sednout, popovídat a trochu poveselit. 

Nikdo nebude pokutován za pozdní úhradu poplatků splatných do konce března. 
Posunutí termínů splatnosti nelze bez souhlasného rozhodnutí zastupitelstva obce. Jestli 
ale víte přesně částku, která se platí za psa, odvoz odpadu, nebo za pronájem pozemku, 
můžete obci Stříbrná zaplatit na číslo účtu: 4223391/0100, kde prosím uveďte jméno, čís-
lo popisné nebo evidenční a za co je částka hrazena. Můžete si případně o přesnou částku 
napsat emailem, nebo přímo zavolat na úřad. 

Z důvodu zákazu konání veřejného zastupitelstva obce, se prodeje pozemků poza-
stavují. O pronájmy pozemku lze žádat a budou vyřízeny.  

Obecní úřad Stříbrná bude otevřen pro veřejnost každé pondělí od 14:00 - 
16:00 a středu od 8:00 - 10:00. Žádám ale všechny občany o rozumné zvážení, jestli in-
formaci/ žádost nelze poptat elektronicky, nebo vhozením do obecních schránek.  

I když všichni máme tak trochu omezené možnosti, nepřestáváme u nás na úřadě 
pracovat. Projekty, dotace, zeleň, rybník, most a další – na všem se pracuje, nic se nezasta-
vilo – jen se kvůli krizové situaci některé realizace časově protáhnou. 

Na obecním úřadě máme k dispozici velký seznam dobrovolníků, dobrých duší, 
kteří nabízejí ochotně pomoc. Pokud jste se kvůli krizové situaci dostali do nesnází, zavo-
lejte nám - budeme se snažit najít řešení. Neváhejte se ozvat. 
Předem moc děkuji za pochopení a věřím, že to společně zvládneme a bude opět dobře. 
                                                                                                                Starostka obce Jana Kortusová 
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Roušky se šijí po celé zemi a ani ve Stříbrné tomu nebylo jinak 
                                                                                                                                   

Někdo sháněl látky, gumičky, někdo zapůjčil šicí 
stroj, někdo stříhal, někdo šil a další rozvážel. Na všem 
špatném lze najít i to dobré. Na začátku jsme byli rádi za 
každou látku, z které můžeme šít. Teď už to bereme jako 
módní doplněk a vybíráme si barvu k oblečení. 

Velké poděkování za tyto roušky tedy patří celé-
mu týmu a jejich rodinným příslušníkům - Eva Břízová, 
Lída Michlová, Darina Dusíková, Kačka Šudáková, An-
dy Krýzlová, Ája Gösslová, Ája Opatrná, Klárka Baní-
ková, Růženka Fedorková, Regina Papež, Petra Poš-
murová, Boženka Budaházyová, Dáša Beranová, Soňa 
Kantnerová, Monča Kučerová, Kačka Jirsíková, Gabča 
Bělohlávková, Laďka Kyselová a všem dalším, kteří 
pomáháte - je vás opravdu hodně. 
ROUŠKY JSOU STÁLE K DISPOZICI U OBECNÍHO ÚŘADU.                                                       JK 
 

Maso a základní potraviny 
 

Vážení spoluobčané, 
potřebujete koupit maso a nechcete stát frontu u řezníka nebo má řezník masa málo? 

Můžeme vám pomoci. Petra Kuršová - Suchopárová z pensionu Márty objednává 
vakuově balené maso z Karlových Varů, které vám může dle objednávky naporcovat. Zá-
voz máme každé pondělí a čtvrtek. Maso je za nákupní cenu od dodavatele. Dále nabízím 
k objednání základní potraviny – např. mléko, mouku, olej. 

Budete-li potřebovat, zavolejte na telefonní číslo 728 285 752 v pondělí, úterý me-
zi 9 až 12 hodinou, nebo ve čtvrtek, pátek mezi 16 až 19 hodinou, kde si domluvíte objed-
návku. Maso a potraviny si budete moci vyzvednout přímo v pensionu Márty v úterý mezi 
9 až 12 hodinou, v pátek mezi 16 až 19 hodinou, nebo vám zajistím dovoz přímo domů 
prostřednictvím Obecního úřadu Stříbrná.                                  Petra Kuršová - Suchopárová 
 

Pekaři a pekařky, kuchařky a kuchaři 
 

Čerstvé a voňavé pečivo má určitě každý rád. Nemusíme každé ráno jezdit nakupo-
vat, abychom si tento požitek vychutnali a ani nemusíme mít domácí pekárnu. Chce to jen 
trochu času, kterého máme nyní nadbytek a pár potřebných surovin. 

 

Zaručeně výborný recept na žitno-pšeničný chléb bez kvásku máme od Adrieny 
Gösslové, která by se pečením nejen bochníků mohla živit. 

Pro 1 bochník 750 g je potřeba - 250 g žitné mouky, 250 g pšeničné mouky, 15 g 
čerstvých kvasnic, nebo 4 g sušeného droždí, 12 g soli, 12 ml octa, 340 ml vlažné vody. 

Příprava těsta - do mísy na těsto dejte žitnou a pšeničnou mouku, ocet a sůl. Čers-
tvé kvasnice rozpusťte ve 340 ml vlažné vody se špetkou cukru, nechte naběhnout, přelijte 
do mísy s moukou a dobře promíchejte. Pokud použijete sušené droždí, přidejte je do 
mouky na místo čerstvých kvasnic. Těsto důkladně prohněťte a připravte na kynutí. 
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Kynutí - z připraveného těsta vytvarujte na pomoučněném válu bochánek a dejte 
do ošatky vystříkané olejem do pečících forem, nebo vymazané slunečnicovým olejem. 
Ošatku s těstem vložte do misky pro přípravu chlebového kvásku, přikryjte utěrkou a 
nechte na teplém místě cca 2 hodiny vykynout. 

Pečení - do spodní části trouby dejte žáruvzdor-
nou misku s vodou a troubu předehřejte na 250 °C. Na-
kynutý bochník opatrně vyklopte z ošatky na nahřátý pe-
čící plech, potřete slanou vodou a pečte ve střední části 
trouby 5 minut. Potom misku s vodou z trouby vyjměte a 
chléb pečte při stejné teplotě dalších 5 minut. Pak teplotu 
v troubě snižte na 160°C a chléb pečte dalších 35 minut. 
Upečený chléb vytáhněte z trouby a nechte vychladnout. 

Rada - jestli je chléb správně upečený poznáte 
poklepáním na spodní část upečeného bochníku. Správně 
a dobře propečený chléb bude vydávat dutý zvuk. Pokud 
chléb propečený ještě není, dejte jej na několik minut zpět do trouby a dopečte. 

 

Nebo bychom si raději dali k snídani rohlík, nebo housku?  I pro vás máme re-
cept a tip na vynikající rohlíčky od Gabči Bělohlávkové. 

Na 15 – 16 rohlíků budeme potřebovat - 500 g hladké mouky, 2 lžičky soli, 1 lžičku 
cukru do mléka, 300 ml mléka, 30 g sádla, 30 g oleje a jedno čerstvé, nebo sušené droždí. 

Příprava - v míse smícháme mouku s olejem a sádlem, přidáme sůl. Mléko ohřeje-
me s cukrem a pak do něj nadrobíme droždí, necháme vzejít a přelijeme do mísy. Těsto za-
děláme 4 minuty v robotu, nebo připravíme ručně. Mísu překryjeme potravinářskou fólií a 
uděláme do fólie pár dírek pro vzduch a necháme na teplém místě cca 45 minut. 

Postup - na jeden rohlík odvážíme 60 g těsta, na housku ze tří pramenů 30 g na je-
den pramen. Těsto vůbec nelepí a krásně se s ním pracuje. Z 60 g těsta vyválíme trojúhel-
ník a zavineme do tvaru rohlíku. 

Pečení - na plech s pečícím papírem pokládáme rohlíky zhruba 10 cm od sebe a ne-
cháme ještě chvilku kynout. Pečeme ve vyhřáté troubě na 200 °C 10 - 13 minut dozlatova. 
Po upečení necháme vychladnout. Jsou opravdu geniální a nezaberou tolik času.  

 

A co tak něco sladkého? Nabízíme zde jeden dobrý dezert od Reginy Papež na 
„Pudink s ricottou“. 

Velmi snadná a rychlá pochoutka. Na jednu 
porci potřebujeme 400 ml mandlového mléka, 
které lze nahradit kravským či jiným rostlinným 
mlékem, 40 g čokoládového pudinku, 50 g ricotty 
a 1 lžičku medu. 

Postup - z mléka odebereme 3 lžíce a stra-
nou smícháme s pudinkem, zbylé mléko přivede-
me k varu. Poté vlijeme směs s pudinkovým práš-
kem a vaříme do zhoustnutí. Hotový pudink ne-
cháme vychladnout. Po vychlazení vmícháme ricottu, med a dáme vychladit do ledničky. 
Po 15 minutách už můžeme podávat samostatně nebo s čerstvým ovocem. 

Receptů máme každý spousty, ale určitě i vy máte nějaký svůj oblíbený. Napište 
nám, rádi váš recept otiskneme ať už v dalším mimořádném výtisku nebo v následném 
pravidelném zpravodaji.                                                                                                                       JK 
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Jaro a Velikonoce 
 

S každým příchodem jara přicházejí i tradiční svátky oslavující nový život a všech-
no s ním spojené - Velikonoce. Pro věřící se jedná o nejdůležitější svátky v roce, pro ostatní 
o milou tradici, která se předává z generace na generaci. I když budou letošní Velikonoce 
bez koledníků, nenechme se odradit a tyto svátky si užijme, ať už pečením beránka, barve-
ním vajíček pro radost (vejce jsou symbolem nového života, zrození, úrody, plodnosti i ná-
vratu jara), nebo krásnou výzdobou. 

V Německu je zvykem, že zde na Boží hod Velikonoční (v neděli) chodí velikonoční 
zajíček, který schovává velikonoční vajíčka po zahradě nebo v lese (mohou být malovaná, 
ale schovávají se hlavně čokoládová). Tato tradice je určena hlavně pro děti. U nás v po-
hraničí tento zvyk, respektive legendy o jeho velikonočním úkolu Zajíčka někteří už zná-
me a je radost pozorovat děti, jak v trávě sladkosti hledají.  

Vyhlašuji soutěž ve čtyřech kategoriích a to o nejhezčí ... 
... vajíčko 
... jarní (velikonoční) věnec 
... dekoraci 
... jarní zahradu 
Vyfoťte prosím své výrobky, své zahrady nebo dekoraci a pošlete fotografie se 

jménem na adresu starostka@stribrna.cz nebo přes WhatsApp na tel. číslo 731 533 782. 
Všechny výrobky postupně otiskneme a jak jen to bude možné, uspořádáme výsta-

vu a vyhlásíme výherce. Jestli si s pořízením fotografie nebudete vědět rady, přijedu (sa-
mozřejmě z bezpečné vzdálenosti) vám fotografie pořídím.                                                        JK 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Stříbrnské Sluníčko                                                                               

Stříbrnské Sluníčko 5 

 

Dětičky 
 

Když je venku krásně, děti si hrají na zahradě a o zábavu je postaráno. Co ale dělat, 
když prší a je zima – jak vás jen zabavit? Můžete se učit, ale celý den? Určitě i doma pomá-
háte, ale nemůžete dělat vše. 

I pro vás tu máme inspiraci a soutěž. A nejen pro děti, vyrábět a malovat můžou 
společně sourozenci, nebo i celá rodina. 

Tak tedy soutěž o nejhezčí ... 
... namalovaný obrázek 
... vyrobenou dekoraci 
... rodinný výrobek 
Namalované podepsané obrázky, výrobky (jestli budou menší) můžete vhodit do 

schránek na autobusových zastávkách, nebo je nechat u obecního úřadu v bedně, která je 
označena „Výrobky“. Dále je můžete vyfotit a poslat na adresu starostka@stribrna.cz nebo 
přes WhatsApp na číslo 731 533 782. 

Všechny výrobky postupně vyfotíme a otiskneme. Jak jen to bude možné, uspořá-
dáme výstavu a vyhlásíme výherce.                                                                                                     JK 
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Radujme se a smějme se 
 

... Vůbec se doma v karanténě nenudím. Jen by mě zajímalo, proč je v rýži z Penny jen 2854 
kusů zrníček a z Lídlu 3084? 

... Skupina studentů, inženýrů, dostala zdarma letenky na dovolenou. Jakmile však kapitán 
ohlásil, že poletí letadlem, které sami sestrojili, všichni zpanikařili a utekli. Jen učitel zů-
stal sedět v letadle dál. Když se ho letuška zeptala, proč zůstal sedět, v poklidu odpově-
děl „Velmi dobře znám schopnosti svých studentů, tahle kraksna ani nenastartuje!" 

... Dnes ráno přišel můj syn a z ničeho nic mne objal. Hrozně mě to potěšilo. Pak ale slyším, 
jak říká manželovi „Máš pravdu tati, přibrala…" 

... Včera jsem byl díky zavřené hospodě doma a povídal si s manželkou. Docela fajn ženská 
s docela dobrými názory. 

... Víno je nápoj bohů. Takže nejsem alkoholička, jsem bohyně.                                                  JK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Citáty a moudra 
 

... Dávejte si cíle, nemluvte o nich. Začněte je tiše plnit a nakonec si zatleskejte. 

... Přátelé jsou jako hvězdy, nevidíš je pořád, ale přesto víš, že existují. 

... Neříkej, že nemůžeš, když nechceš. Protože přijdou velmi brzy dny, kdy to bude daleko 
horší. Budeš pro změnu chtít a pak už nebudeš moci. 
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... Někdy si prostě člověk musí projít tím nejhorším, aby se dostal k tomu nejlepší-
mu. Buďte silní a vydržte. 

... Člověk, který nedělá chyby, je člověk který nikdy nic nedělá. 

... Možná se nemůžeme vrátit zpět a změnit začátek, ale můžeme znovu začít tam, 
kde právě jsme a změnit konec. 

... Nikdy neuvidíš nádherné věci, které stojí před Tebou, když se budeš neustále dívat na ty 
zlé za Tebou. 

... Bohatý není ten co má všechno, bohatý je ten, kdo potřebuje málo, aby byl šťastný. 

... Cesta za tím co chceš, může být dlouhá, ale tím, že se vzdáš, jí nezkrátíš. 

... O tom, kdo jsme, nerozhoduje vzdělání, bohatství, vzhled nebo talent, ale způsob, 
jak se chováme k ostatním. 

... Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, alespoň 
jim neubližujte. 

... Svá rozhodnutí nemusíte nikomu vysvětlovat ani je před nikým obhajovat. Je to 
váš život, žijte ho bez omluv. 

A na závěr - „VAŽME SI NOVÉHO DNE, PROTOŽE JE JEN JEDNOU ZA ŽIVOT“ 
                                                                                                                                                            JK 

 

Hádanka 
 

K jakému účelu sloužila stavba na snímku a kde ji ve Stříbrné najdeme? Odpovědi 
na obě otázky na starostka@stribrna.cz nebo tel. číslo 731 533 782.                                       JH 
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Hospodáříček 
 

V dávných časech se věřilo na existenci různých duchů, skřetů, skřítků a dalších ta-
jemných bytostí. Podle vyprávění míval prý každý dům v horách a tedy i ve Stříbrné, svého 
místního skřítka, hospodáříčka. Skřítkové se chovali různě, někteří svým hostitelům po-
máhali, jiní je škádlili různými zlomyslnostmi, ale byli i takoví, co vysloveně škodili. 

V Horní Stříbrné v dávno zbo-
řeném selském statku čp. 54 žil prý 
rovněž takový škádlivý duch, skřítek. 
Statku se říkalo "Wonl" podle domov-
ního jména letitých majitelů příjmení 
Meinlschmidt. Dům stával několik me-
trů od současných hlavních pramenišť 
obecního vodovodu mezi "vingly" 
("Matzenwinkel a Peterwinkel"). Zdej-
ší skřítek svou škodolibostí připravo-
val obyvatelům časté mrzutosti. V noci 
si dělal v seně v přilehlé stodole klouzačku a bujaře se na ní vozil dle výpovědi děvečky, 
která ho tam ráno pro probdělé noci spícího načapala. Koním ve stáji splétal k sobě ocasy a 
plašil je. Čeledínům tupil přes noc připravené, naklepané a nabroušené kosy. Děvčatům, 
která pilně ve svém volnu vyšívala, páral zlomyslník všechny nitě, takže musely začít zno-
vu. Schovával jim zástěry a měnil barvy nití. Prostě neustále škodil a zlobil. Vše dělal pro 
své pobavení a měl radost, když jeho řádění lidi rozčilovalo. Často byl prý viděn na nedale-
ké skále, kde se při měsíčním svitu radoval, poskakoval a křepčil z plodů své práce. 

Jednou šel kolem statku žebravý mnich a vyslechl vyprávění obyvatel o darebném 
duchovi. S tím budu ihned hotov, řekl. Vzal kosu, kolem sebe udělal kruh a prošel po jeho 
obvodu s posvěceným křížem, zvolal, kde je posvěcený kruh, tam se nedrží žádný duch. 

Těmito slovy se mnich rozloučil a vydal se na svou další cestu. Pozdě večer pak sly-
šeli lidé z venku bolestivý křik a hlučný jekot. To bylo naposledy, co o sobě dal duch vědět. 
Volně z knihy "Silberbach" A. Lienert, 1983, bez uvedení zdroje a autora obrázku.             JH 

 

Závěrečné slovo 
 

Drazí spoluobčané, 
chtěli jsme vás tímto výtiskem trochu odreagovat, možná trochu zamyslet se, pobavit a dát 
pár tipů jak se zabavit. 

Budu moc ráda, když nám pošlete další nápady a tipy jak s úsměvem překlenout tu-
to situaci a jak si vzájemně pomoc. Opravdu pevně věřím, že to brzy skončí a všichni se 
vrátíme zpět k naší práci, k našim koníčkům, k návštěvám sousedů a kamarádů, tedy zpět 
k naší každodennosti. Buďte na sebe opatrní a neváhejte si pro pomoc nebo radu zavolat. 
Přeji vám všem krásné sluneční dny, pohodu doma s rodinou a spousty optimismu. 

                                                  Starostka obce Jana Kortusová a Obecní úřad Stříbrná 
 

Mimořádná tiskovina obce Stříbrná, vydal Obecní úřad Stříbrná, č.p. 670, 358 01, Kraslice, tel. 352 
686 938, stribrna@volny.cz. Příprava Jana Kortusová, Jiří Humler a tisk Matěj Secký, Truthprint. Ná-
měty, články a připomínky na adresu OÚ Stříbrná, do schránek na zastávkách autobusů a u penzionu 
Márty nebo na e-mail starostka@stribrna.cz a jiri.humler@volny.cz. 


