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Číslo 1                                                                                           Březen 2019 
 

Úvodní slovo zpravodaje 
 

Vážení spoluobčané a přátelé, 
do rukou se Vám dostává první startovní výtisk zpravodaje, jenž bude vydávat obec Stří-
brná ve čtvrtletních intervalech. I přes existenci internetu a fungování obecního rozhlasu 
chceme být více otevřenější a poskytnout informace opravdu všem. Budeme Vás informo-
vat o činnosti zastupitelstva, o dění v obci, o akcích konaných u nás a podíváme se třeba i 
do okolí nebo stručně na historii obce. Uvítáme Vaše příspěvky, náměty a připomínky. 
Zasílejte je prosím e-mailem na starostka@stribrna.cz nebo jiri.humler@volny.cz, vhazujte 
do nových schránek umístěných na zastávkách autobusů a na "Márty" nebo doručte osob-
ně či písemně na Obecní úřad Stříbrná. Další číslo plánujeme k přelomu května a června. 
Přejeme Vám příjemné čtení.                                                                                       Redakční rada 
 

Slovo starostky 
 

Vážení spoluobčané a přátelé, 
po dlouhé době se k nám vrátila pravá "stříbrnská" zima, 
kterou si řada z nás pamatuje z minulosti. I když je taková 
zima spojená s řadou starostí, věřím, že potěšení z bílých 
peřin u Vás převažuje. Jsem ráda, že Vás z tohoto místa 
budu moci pravidelně pozdravit a podělit se s Vámi o naše 
společné radosti. Budu se snažit pomoci Vám i s tím, co Vás 
v obci trápí nebo byste chtěli změnit, vytvořit. O tom, jak se 
nám bude na Stříbrné žít, rozhodujete především Vy. Proto, 
prosím, neváhejte a zapojte se aktivně i do vytváření naše-
ho nového zpravodaje. Spolu s tímto prvním číslem obdrží-
te do svých schránek také malou anketu na téma rozvoj 
obce, kterou můžete vyplnit a odevzdat na Obecním úřadu, 
vhodit do schránek s logem obce, které jsou umístněny na 
autobusových zastávkách a u pensionu Márty, popřípadě 
nám poslat e-mailem. Váš názor je pro nás velice důležitý.  
Děkuji a těším se na Vás příště na shledanou. 
Starostka obce Jana Kortusová 
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Kontakty na zastupitelstvo obce 
 

Starostka 
Jana Kortusová, telefon 724 005 252, e-mail : starostka@stribrna.cz 
Místostarosta 
Ing. Karel Bělohlávek, 602 428 926, mistostarosta@stribrna.cz 
Zastupitelé  
Ing. Štěpán Budaházy, předseda finančního výboru, budahazy@seznam.cz 
Mgr. Šárka Štěříková, sterikova.sarka@gmail.com 
Josef Kysela, předseda kontrolního výboru, josef.kysela@volny.cz 
Karel Hlavsa, hlavsa.kaja@seznam.cz 
Günter Fischer, předseda komise pro kulturu a sport, gunter.f@seznam.cz 
Petr Janáček, předseda komise likvidační, janysjanda@seznam.cz 
Stanislav Buřil, předseda komise pro životní prostředí, stribrnaci@centrum.cz 
 

Zprávy zastupitelstva 
 

Úvodem 
 

Vážení spoluobčané, 
vcházíme do pátého měsíce činnosti nově zvoleného zastupitelstva a v několika řádcích si 
Vás dovoluji informovat o jeho současné činnosti.  

V současné době se ještě stále všichni postupně seznamujeme se všemi povin-
nostmi, rozbíhají se aktivity jednotlivých výborů a komisí. Organizuje a zpřesňuje se jejich 
působení. Všechny výbory a komise již realizovaly setkání a předávají informace starostce 
a ostatním členům zastupitelstva. Je vhodné upozornit, že obsazení komisí není definitivní 
a v případě zájmu lze jednat o jejich doplnění, nebojte se kontaktovat své zastupitele. 

Zastupitelstvo obce se na řádná zasedání připravuje na pravidelných schůzkách, 
kde barvitě diskutuje o všech schválených bodech pro připravované zasedání zastupitel-
stva obce. Zastupitelé rovněž předkládají k debatě podněty od Vás občanů, zpracovávají 
informace z realizovaných místních šetření, účastech na školení a přináší další náměty. 
Kromě toho i operativně všichni členové fungují elektronicky, kdy mnoho dokumentů 
individuálně doplňují a přidávají kritické poznámky, aby konečné dokumenty odpovídaly 
konkrétním požadavkům jednotlivých zastupitelů a i závazkům vůči Vám, občanům.  

V následujícím období nás čeká zpracování dat z ankety, kterou jste obdrželi spolu 
s tímto zpravodajem a rovněž i informací z formulářů z oblasti povodňové ochrany, které 
mají sloužit i pro další mimořádné události. Věříme, že realizovaná anketa nám poskytne 
bližší informace o Vašich požadavcích ve vztahu k obci a díky ní budou do strategických 
dokumentů zapracovány skutečné potřeby a následně tak budeme moci začít vytvářet 
podmínky jejich možné realizace. Předpokládáme, že anketa přinese informace a podněty, 
které v pouhém počtu devíti zastupitelů nejsme schopni dohlédnout, ačkoliv je naše za-
stupitelstvo rozmanité věkem, místem bydliště v obci, vzděláním, dovednostmi a zkuše-
nostmi a v neposlední řadě názory. 
Těšíme se na spolupráci při rozvoji naší obce jako místa, kde se dobře žije.  
Za zastupitele obce Mgr. Šárka Štěříková 
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Pozastavení prodeje pozemků 
 

Vážení spoluobčané, 
oznamuji Vám, že zastupitelstvo obce Stříbrná na 5. zasedání dne 14.2.2019 odhlasovalo s 
okamžitou platností od 15.2.2019 pozastavení prodeje pozemků do konce června 2019. 
Předem děkuji za pochopení.                                                      Starostka obce Jana Kortusová 
 

Povodňová komise 
 

Vážení spoluobčané, 
jelikož klimatické změny a výkyvy počasí se nevyhýbají ani našemu kraji, chceme jako 
obec pokud možno krizovým situacím předcházet a proto se zúčastňujeme bezpečnostních 
školení a aktivně spolupracujeme na připravenosti naší obce. 

Dle posledních informací se velkým rizikem stávají tzv. bleskové povodně, které 
mohou nastat i ve zdánlivě bezpečných lokalitách. Dále pak sněhové tání, možné zanesení 
odtokových koryt apod. je rizikem, které může ohrozit Vaše životy a zdraví, nemovitosti i 
majetek. V tomto ohledu Vás žádáme, abyste nebyli lhostejní a v případě, že zpozorujete 
nějaké překážky na odtokových korytech, stejně tak ve vodních tocích či jakékoliv riziko, 
žádáme o bezprostřední kontaktování Obecního úřadu, aby došlo k zajištění odstranění 
překážek a vykonání potřebných administrativních úkonů (zápis do Povodňové knihy). 
Rovněž chceme upozornit, že při splnění podmínek definovaných Povodňovým plánem 
obce Stříbrná, bude vyhlášen druhý či třetí stupeň povodňové aktivity a je proto vhodné, 
abyste zkontrolovali, zda Vaše nemovitosti jsou proti riziku povodně pojištěny a předešlo 
se tak následným možným nepříjemnostem v případě vzniklé škody. 

Pro lepší ochranu obyvatel naší obce si dovolujeme zveřejnit na webových strán-
kách obce ke stažení nebo tisku formulář „Podklady pro zpracování povodňového plánu 
vlastníka nemovitosti“ včetně prohlášení k GDPR, tedy ochraně poskytnutých osobních 
údajů. Máte-li zájem, vyplňte formulář včetně prohlášení k GDPR a odevzdejte na Obecním 
úřadu, abychom Vás mohli v případě ohrožení přímo kontaktovat a získali rovněž bližší 
informace k případným potřebám vyplývajícím z dat získaných z formulářů. 
Děkujeme za spolupráci        
Mgr. Šárka Štěříková, zastupitelka, členka povodňové komise 
 

Knihovna na OÚ Stříbrná 
 

Každý čtvrtek otevřena v budově Obecního úřadu knihovna od 15:00 do 18:00. K 
dispozici na 2 200 knih a časopisů průběžně obměňovaných, internet zdarma. Přístup do 
knihovny bez registračního poplatku. Přijďte prosím rozšířit řady dospělých a hlavně 
dětských čtenářů (evidováno 23 dospělých a bohužel jen 1 dětský čtenář do 15 let).          JH 
 

Pošta Partner penzion Márty č.ev. 75 
 

Provozní doba 
PO - ÚT - ST     09:00 - 12:00 
ČT - PÁ              16:00 - 19:30  
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Nové schránky Obecního úřadu Stříbrná 
 

Obecní úřad Stříbrná 20.2.2019 
instaloval na autobusových zastávkách a 
na objektu penzionu Márty "poštovní" 
schránky pro potřeby OÚ Stříbrná. Zá-
měrem pořízení schránek je usnadnění 
komunikace občanů Stříbrné s obecní 
samosprávou. Budou sloužit ke sběrů 
různých anket, dotazníků apod. využi-
telných ke zlepšení práce představitelů 
obce pro všechny občany. Do schránek 
můžete vhazovat své další nápady, ná-
měty, připomínky, rady a témata. Dále 
podněty, příspěvky, články, informace k 
obohacení čísel zpravodaje obce Stříbr-
ná. Každé pondělí bude docházet k výbě-
ru schránek.                                                  JH 
 

Ukliďme Stříbrnou 6.4.2019 od 10:00 
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Candrbál 6.4.2019 od 20:00 
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Kulturní, společenské a sportovní dění na rok 2019 
 

Obec Stříbrná pořádá, spolupořádá a pomáhá spolu s TJ Horal Stříbrná, spolky 
Stříbrňáci Stříbrné, Ještěřice a penzionem Márty uskutečnit následující akce. Datum akcí 
se může změnit, informace budou na internetu (www stránky a facebook), ve zpravodaji a 
na vylepených plakátech. Kontakty : OÚ Stříbrná tel. 352 686 938, TJ Horal Stříbrná tel. 
731 533 782, Stříbrňáci Stříbrné tel. 776 118 674 a penzion Márty tel. 728 285 752. 

 

Datum Název Druh Hlavní pořadatel 

16. březen Čtení na dobrou noc kultura Obec Stříbrná 

??? Závody pro nejmenší sport TJ Horal Stříbrná 

6. duben 
Ukliďme Česko 

Candrbál 

úklid obce 

zábava 

Obec Stříbrná 

Ještěřice 

14. duben Velikonoční tvoření vyrábění Stříbrňáci Stříbrné 

28. duben Stavění Máje kultura Obec Stříbrná 

30. duben 

Čarodějnický rej 

Lampionový průvod, pálení 

čarodějnice 

zábava 
Stříbrňáci Stříbrné 

Obec Stříbrná 

4. květen Hry bez hranic u hranic zábava Ještěřice 

1. červen Dětský den zábava Obec Stříbrná 

15 -16. červen Výlet na raftech sport TJ Horal Stříbrná 

29. červen Poutní slavnost zábava Obec Stříbrná 

??? Focení občánků kultura Stříbrňáci Stříbrné 

19 - 22. srpen Letní soustředění sport TJ Horal Stříbrná 

31. srpen 
Hledání pokladu a bobřík 

odvahy 
zábava Obec Stříbrná 

7. září Cyklovýlet sport TJ Horal Stříbrná 

14. září Pohádkový les zábava Stříbrňáci Stříbrné 

??? Stříbrná rosa zábava Márty 

15. září Karlovarský pohárek sport TJ Horal Stříbrná 

21. září Srdce slabším 
Dobročinná 

akce 
Ještěřice 

31. říjen Halloween pro děti zábava Stříbrňáci Stříbrné 

2. listopad Halloween pro dospělé zábava Stříbrňáci Stříbrné 

16. listopad Stavění vánočního stromu kultura Obec Stříbrná 

22. listopad Odpoledne pro důchodce zábava Obec Stříbrná 

1. prosinec Vánoční tvoření vyrábění Stříbrňáci Stříbrné 

5. prosinec Mikulášská besídka zábava Obec Stříbrná 

7. prosinec Vánoční koncert v kostele kultura Ještěřice 

12 - 16. prosinec Zimní soustředění sport TJ Horal Stříbrná 

24. prosinec Setkání u vánočního stromu setkání 
p. Janáček, Hlavsa 

a Hlaváček 
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K dějinám "obecního zpravodajství" 
 

Informovaní obyvatel obce o místních událostech, dění a záležitostech písemnou 
formou pomocí tištěných novin, občasníku či zpravodaje není pro Stříbrnou žádnou no-
vinkou. Toto počínání mělo největší tradici v časech první Československé republiky, kdy v 
roce 1919 obecní samospráva začala vydávat vlastní noviny, které vycházely každý týden. 
Týdeník většinou o čtyřech stranách jistě našel uplatnění, neboť tehdy obec náležela k 
nejlidnatějším vesnicím u nás, kdy počtem obyvatel překonala mnoho sídel s postavením 
města. Ve Stříbrné žilo bez pár stovek desetkrát více lidí než v současnosti. Konec novin po 
dvaceti letech vydávání nastal v souvislosti s tragickými událostmi kolem II. světové války, 
nástupem dvou totalitních režimů a především vyhnáním původního obyvatelstva a čás-
tečným dosídlením novým. Za 1. republiky své noviny, patrně každých čtrnáct dní, dával 
tisknut i místní Farní úřad Stříbrná pro věřící, tedy valnou většinu místních. Další občasní-
ky, publikace a brožury vydávalo výjimečně i několik spolků v obci z mnoha zde působí-
cích díky, oproti dnešku, bohatě rozšířené občanské spolkové činnosti a aktivitě. Po roce 
1945 se podle zápisů v obecní kronice objevila v roce 1973 poprvé neúspěšná snaha tehdy 
Místního národního výboru Stříbrná v záměru vydavatelství obecního zpravodaje pod 
názvem Naše Stříbrná. Další dva pokusy o Naši Stříbrnou v roce 1975 a o 20 let později 
roku 1994 přinesly alespoň částečný úspěch zrozením jen prvních čísel.                                JH 

                                                                                                                                                                                                                                                                  

 Číslo obecních novin k 10. výročí existence v roce 1929 a titulní strana plánovaného  
zpravodaje z roku 1973. 
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Novoroční pochod na Špičák 
 

Po roční nucené přestávce pro lesní kalamitu Obecní úřad Stříbrná 1.1.2019 opět 
uspořádal zavedený novoroční pochod na Špičák pod novým názvem "S Borou na Špičák" 
pro připomenutí památky zesnulého dlouholetého starosty obce Borise Jirsíka. Přes nepří-
znivé mlhavé počasí se na Rozcestí pod Špičákem u Fischerova pramenu setkalo v hojném 
počtu mnoho místních i přespolních návštěvníků. K dobré náladě hrála hudba Černý ne-
božtík band a hořel táborák, ke kterému občerstvení věnoval OÚ Stříbrná. Další možnost 
osvěžit se a posílit byla ve stánku zajištěném Penzionem Márty.                                                JH                                                                                 

 

 

 
Foto : Jana Kortusová 
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