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Slovo starostky 

Jarní úklid a odpadové hospodářství 

Milí spoluobčané, 
s příchodem jara přišel i jarní úklid, a to nejen soukro-
mých, ale i veřejných prostranství. Jsem moc ráda za akci 
„Ukliďme svět, ukliďme Česko, ukliďme Stříbrnou“, která 
se u nás uskutečnila v sobotu 6. dubna. Děkuji moc všem, 
kteří se úklidu účastnili – odvedl se pořádný kus práce. 
Vidím také, že občané Stříbrné se příkladně starají i mimo 
tuto akci nejen o svůj dům, zahradu, ale i o jejich okolí. Za 
to jim také patří velký dík. Jak postupně procházím obec, 
zjišťuji, že některá místa opravdu prokoukla.  

Všichni víme, že odpad je hrozbou celého světa. 
Postupně se učíme nejen odpad třídit a vhodně využívat, 
ale i vychytávat všechny překážky, které máme na cestě za 
snižováním objemu odpadu, popelnic, soukromých i obec-
ních rozpočtů. Ve Stříbrné máme zřízeno šest sběrných 
míst na tříděný odpad a provozujeme dva velkoobjemové 
kontejnery. Vše se musí vyvážet každý týden a ani to často 
nestačí. Obec nemá možnost financovat likvidaci nekvalit-
ně vytříděného či nevhodně umístěného odpadu. Proto prosím, abychom si každý našli 
cestu k minimálnímu odpadu. Některé odpady z domácnosti lze dobře kompostovat, další 
se musí důsledně vytřídit. Kontejnery na tříděný odpad je možné šetřit tím, že kartony či 
krabice složíme před jejich umístěním do kontejneru, PET lahve můžeme sešlápnout. 
Odpady není povoleno odkládat mimo kontejner, ani v případě, kdy je již naplněn. 

Samotnou otázkou je ukládání odpadu do veřejných velkokapacitních kontejnerů. 
Z důvodu špatného třídění jsem byla nucena tyto kontejnery uzamknout prozatím do 
obecní garáže (hledáme vhodné místo na celoroční stání). Pro občany Stříbrné bude tato 
garáž otevřena od 24. května 2019 každý pátek od 16.00 hodin do 18.00 hodin. Do 
velkokapacitních kontejnerů lze vkládat pouze odpady, pro které je tato služba veřejnosti 
určena. Je možné do nich vkládat pouze domovní odpad objemného charakteru, např. 
nábytek, podlahové  krytiny, sanitární keramika, autoskla, zrcadla, sportovní  náčiní apod..  
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V žádném případě do nich nelze odkládat odpad, který lze vytřídit, tedy plast, sklo, papír. 
Do kontejnerů vůbec nepatří nebezpečné odpady, elektrospotřebiče (vč. ledniček, mrazá-
ků, monitorů, televizorů apod.), pneumatiky, bioodpady a objemný stavební odpad. Veřej-
né kontejnery je zakázáno používat k odkládání odpadů z podnikatelské činnosti.  

Pro odložení bioodpadu ze zahrad rodinných domů využijte prosím hnědé kontej-
nery a prozatímní místo na hřbitově (i tímto místem se zabývám a hledám jiný vhodný 
prostor). Pro nebezpečný odpad obec nabízí dvakrát ročně odvoz (vždy jste informováni 
letákem ve schránce). Další možnost nejen pro občany Stříbrné je sběrný dvůr v Kraslicích. 
Odpady není povoleno odkládat mimo místa k tomu určené ! 

Budu moc ráda, pokud se nám společně podaří hospodaření s odpady v obci a za-
vedený obecní systém využívat ke spokojenosti všech a tak, aby byl šetrný k životnímu 
prostředí, k rozpočtům vašim i rozpočtu obecnímu. Věřím, že nás k tomu vedou nejen 
legislativní důvody, ale hlavně ty lidské, péče o vzhled obce, odpovědnost vůči dnešním i 
budoucím generacím, úcta k živé i neživé přírodě. Stříbrná je krásná a silná obec. Příroda 
kolem nás, čerstvý vzduch, klid, posezení s rodinou či přáteli, půvabné zahrádky. Pojďme 
si to společně chránit.                                                                      Starostka obce Jana Kortusová 
 

Nedostatek vody a posílení zdroje 

Vážení spoluobčané, 
pro klimatické změny způsobené lidskou činností s dlouholetým deficitem vody v krajině 
nás opět začal trápit její nedostatek, tentokrát brzy již na konci dubna. Situace vyžadovala 
znovu dovážet pitnou vodu do vodojemu pomocí cisteren, naštěstí jen přechodně, kdy po 
deštivých dnech se zásobníky stačí opět plnit. 23. dubna jsem se sešla se zástupci vodáren-
ské společnosti a provozovatele s panem Ing. Vladimírem Urbanem ze Sokolovské vodá-
renské  s.r.o.,  s panem Ing. Petrem Pösingerem, Ph.D.,  jednatelem Vodohospodářské spo-
lečnosti Sokolov, s.r.o.  a s panem manažerem provozu Bc. Miroslavem Sýkorou.  
Zjištění a závěry z naší schůzky jsou následující :  

Vodohospodáři provedli v blízkosti vodojemu průzkumný vrt na posílení zásob 
pitné vody, dodavatelská firma v nejbližších dnech zahájí další práce s jeho zprovozněním. 
Při územním řízení bylo vypořádáno i několik připomínek občanů Stříbrné, nyní již tedy 
může být přistoupeno k další fázi povolování vrtu a následně ke stavebním pracím. V jejich 
rámci bude vybudován suchovod, který bude napojen k současnému místu úpravy vody, 
resp. ke stávajícímu zdroji – štěrbinové studni, pokud bude prokázána vhodná kvalita a 
jakost vody pro pitné účely. Vydatnost vrtu a kvalita vody je v současné době ještě zkou-
mána. Vydatnost zdroje se posuzuje dlouhodobými čerpacími zkouškami. Zjišťuje se záro-
veň kvalita vody. Pokud by kvalita neodpovídala zákonným požadavkům, řešila by se 
modernizace stávající úpravny vody. Současný průzkumný vrt je cca 70 m hluboký, jeho 
odhadovaná vydatnost je 0,7 l/s, to znamená, že by byl schopen pokrýt s reservou potřeby 
obce i při zvýšeném počtu spotřebitelů – rekreantů. Vedení vodohospodářské společnosti 
nás ujistilo, že taková kapacita postačí na zajištění potřeb obce, stávající zdroj by byl plně 
posílen. Realizace podzemního vedení potrubí od vrtu ke stávajícímu zdroji by měla být 
dokončena letos v podzimním období.  

Voda je základ pro život. Věřím, že překážky, které nám současné suché období na-
stražilo, zvládneme překonat, a bude se nám ve Stříbrné stále dobře žít.                           
                                                                                                                Starostka obce Jana Kortusová 
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Zprávy zastupitelstva 
 

Co se nám v obci za půlrok od voleb (ne)podařilo ?? 
 

Vážení občané,  
na pravidelné pololetní hodnocení jsme si zvykli již na základní škole, kdy zjistíte, co se 
nedaří a co naopak ano. Zvolili jsme výbory a komise, schválili obsah jejich činnosti, pro-
jednali přípravu a schválili konečnou podobu rozpočtu na rok 2019, přitom jsme si uvě-
domili, že nám naši předchůdci zanechali na účtech skoro 20 milionů korun, bez zadlužení. 
Provedli jsme inventarizaci majetku a z volebních slibů volebních seskupení jsem zpraco-
val a zastupitelstvo obce schválilo hlavní programové cíle pro volební období, který byl 
podkladem pro zpracování a poté schválení programu rozvoje obce. To jsou formální 
úkony vyplývající z legislativy, které stanoví, jak má nově zvolené zastupitelstvo a vedení 
obce po volbách postupovat. Při pohledu z vnějšku budovy obecního úřadu se toho mnoho 
neudálo. Ti zvídavější zjistili, že na internetových stránkách obce je toho k získání infor-
mací potřebných k pobytu v obci podstatně více, je přehled o pozemcích, o konání kulturní 
a sportovních akcí, přehled o obsahu jednání zastupitelstva, že se řeší otázky podmiňující 
další rozvoj obce např. řešení dodávky pitné vody s dodavatelem, ale i to že se připravuje 
oprava mostů přes Stříbrný potok u bývalého zařízení Chodos Chodov a na místní komu-
nikaci odbočující u bývalé pošty k potoku, že je zpracovaná projektová dokumentace k 
dopravnímu značení obce, zpracovaný pasport místních komunikací nutný k řešení jejich 
oprav za využití dotací, zpracovává se dokumentace k obnově funkce obecního rybníka. 

Byl vydán první zpravodaj a spolu s ním i anketa připravená paní starostkou „Jak 
se Vám žije na Stříbrné ?“. Vyhodnocení dotazníku bude veřejně projednáno a postupně 
zveřejněno ve zpravodaji a na stránkách obce. 

Finanční výbor vypracoval a projednal se zastupiteli rozpočtový výhled na léta 
2020 až 2024 a v něm finanční zajištění rozvoje obce. Viditelně se v obci „rozsvítilo“, jako 
důsledek prvních kroků práce komise pro životní prostředí. Pozitivní závěr vyplynul ze 
zadaného auditu za léta 2016 až 2018.  

    Co nemáme ? Nemáme zpracovaný zásobník projektů, se kterými bychom mohli 
žádat dotace, čeká nás první zkušenost s výběrovým řízením na stavební práce. Nedaří se 
získávat pracovníky od pracovního úřadu pro pomocné práce, chceme zaměstnat pracov-
níka na trvalý pracovní poměr, který by obsluhoval zakoupený traktor.  Musíme aktualizo-
vat směrnice, případně vyhlášky obce, ceníky služeb, není hotový pasport budov obce a 
jeho pozemků. Bohužel i kladné příklady představují velký kus práce a jednání. Je všeo-
becně známo, že v zastupitelstvu jsou dva tábory, které mají odlišný pohled na způsob 
práce a jednání a schválení i jednoduchých věcí je podmíněno schválením zásad jak jednat 
a poté teprve obsah jednání projednat a schválit. Naše představa, že se pro práci zastupi-
telstva využijí záměry a zkušenosti druhého tábora, nebyly zatím naplněny.  

   Jsem optimista a věřím, že se obsah lidové moudrosti „Co se škádlívá, to se rádo 
mívá“ a nebo filozofický názor „Rozpory ve svém důsledku přispívají k dalšímu vývoji“ se 
projeví i v činnosti zastupitelstva, jeho výborů a komisí a i zvýšení zapojení aktivity obča-
nů naší obce se projeví v tom, že se obec Stříbrná stane ještě více hezkým a příjemným 
místem k životu i rekreaci.           

                                Ing. Štěpán Budaházy, zastupitel a předseda finančního výboru 
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Kotlíkové dotace 6.6.2019 od 17:00 

Vážení občané,  
v našem Karlovarském kraji se rozjela poslední vlna kotlíkových dotací pro občany, díky 
které můžete získat prostředky na výměnu Vašeho starého neekologického kotle na tuhá 
paliva (emisní třídy 1 nebo 2 či žádná) za nový zdroj tepla. Příjem žádostí o dotace star-
tuje v našem kraji již 1. července 2019 ve 14:00. Uhradit z dotace můžete nový kotel včet-
ně nákladů na jeho instalaci, novou otopnou soustavu nebo její rekonstrukci včetně ne-
zbytné regulace a měření, úpravy spalinových cest nebo v případě potřeby i projektovou 
dokumentaci. Nově je speciálně v Karlovarském kraji možné požádat také o bezúročnou 
půjčku od obce na předfinancování pořízení nového zdroje tepla pro Vaši domácnost. 
Na výměnu kotle můžete získat dotaci :  
- 75 % způsobilých výdajů v případě výměny starého kotle za nový plynový kondenzační 
kotel (nejvýše však 95 tisíc Kč). 
- 80 % způsobilých výdajů na pořízení nového kotle pouze na biomasu s ručním přikládá-
ním (nejvýše však 100 tisíc Kč). 
- 80 % způsobilých výdajů na nové tepelné čerpadlo nebo automatický kotel pouze na 
biomasu (nejvýše však 120 tisíc Kč). 

Žádný z občanů se nemusí bát složité administrativy spojené s vyřízením dotace. 
V případě zájmu obec Stříbrná pro Vás připravila schůzku ve čtvrtek 6. června 2019 od 
17.00 hodin v pensionu Márty s vyškolenou osobou (kotlíkový specialista), která Vám 
zodpoví Vaše otázky a pomůže Vám vše dopředu připravit a vyřídit. 

                                                                                                  Starostka obce Jana Kortusová 
 

K výsledkům ankety 

Milí spoluobčané, 
postupně Vám budu předkládat ve Zpravodaji výsledky ankety „Jak se Vám žije na Stří-
brné ? Jak by měla vypadat Stříbrná podle Vašich představ ?“. Rovněž budu informovat 
a odpovídat na Vaše náměty a odpovědi v souvislosti s výsledky dotazníkové akce. 

Anketa nesplnila mé očekávání, doufala jsem, že se do odpovědí zapojí více občanů 
Stříbrné. I když to v anketě procentuálně nejde vidět, je tu spousty mladých rodin s dětmi, 
které se zapojují do dění v obci a chtějí pomáhat. V anketách bylo mnoho hezkých názorů i 
negativních odpovědí, za ně jsem ráda, protože vidím, že některým spoluobčanům není 
lhostejný život v obci a chtějí společně hledat cestu k lepšímu životu v obci.  

Pár čísel na začátek. Anketa byla roznesena s prvním číslem Zpravodaje, kdy každá 
nemovitost (rodinný dům + chaty, chalupy) obdržela dva kusy dotazníku. Rozeslalo se 
celkem 710 dotazníků – 680 po Stříbrné a 30 na Nové Vsi. Občanů trvale hlášených v obci 
Stříbrná po odečtení dětí do 18 let máme 380, anketu vyplnilo pouze 97 osob, což je pou-
hých 25 %. Přesný počet rekreantů obec Stříbrná neeviduje, máme k dispozici jen seznam 
nemovitostí rekreantů a odpovědělo 54 osob. Vrátilo se tedy 151 dotazníků (21 %), kdy 
výjimečně někdo neodpověděl na vše či občas chybně označil více možností. 

Podle statistik je možné anketu vyhodnotit a podle ní se řídit pokud je vyplněna 
občany alespoň z 30 %. Jak už jsem psala, Vaše kladné i negativní odpovědi popostrčí 
nejen mne, ale určitě i celé zastupitelstvo a společně s Vámi se budeme snažit abychom se 
ve Stříbrné cítili ještě více jako doma.                                        Starostka obce Jana Kortusová 
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Označeny max. 3 možnosti v otázce                         Označeny max. 3 možnosti v otázce 
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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 
 

Úřední hodiny Obecního úřadu Stříbrná 
 

 
 

Umístění kontejnerů na tříděný odpad 
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Nové pracovní místo u obce Stříbrná 
 

 
 

Prodej dřeva obcí Stříbrná 
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Velký kontejner umístění a provoz 
 

 
 

Obnovení kříže 
 

Kdo si občas vyšel na procházku ze Stříbrné k tisov-
skému hřbitovu nebo se vydal autem přímo do Tisové, tak si 
povšimnul na rozcestí u hřbitova vedle turistického rozcest-
níku kamenného podstavce s ohnutým železným profilem. 
Jednalo se o zbytek typické a pro českou krajinu běžné drob-
né církevní památky a to patrně kříže s Ježíšem Kristem vě-
novaný 14 svatým pomocníkům zničené a ničené ve velkém 
po roce 1945 obzvlášť v pohraničí. Podobných drobností, 
křížů, ale i božích muk a dokonce i jedné sochy sv. Jana Ne-
pomuckého se nacházelo na katastru obce Stříbrná se spra-
vovanou zaniklou Novou Vsí na 30 objektů. V současnosti 
nám na spočítání zachovalých spolu s pozůstatky dalších stačí 
skoro prsty jedné ruky. Původní kříž na křižovatce u tisov-
ského hřbitova byl s největší pravděpodobností osazen za 
dárcovství Antona Meinla ze Stříbrné roku 1768 nebo 1778. 
Kříž se nalézá jen pár metrů od území obce, ale ke Stříbrné 
má velice blízko nejenom osobou donátora. Kolem kříže vedla 
jedna z původních cest ze Stříbrné plno let před postavením 
dnešní hlavní silnice do Kraslic v polovině 19. století. Místu se 
říkalo Erzplatz nebo širšímu okolí "Rolle" a poblíž nad křížem 
fungovala před válkou stejnojmenná výletní restaurace rodi-
ny Dehn. Názvy připomínají staré rudné hornictví a jistě plno 
vytěženého bohatství putovalo do tavírny rud a výrobny 
modré kobaltové barvy "Farbmühle", která se rozprostírala 
opodál v údolí Stříbrné v prostoru "konírny u Chodosu".                          Foto : Filip Beneš. 

Na začátku května došlo k obnovení kříže zcela plnohodnotnou náhradou soukro-
mou aktivitou dvěma z mála opravdových patriotů z Kraslic. Nový kříž navrhnul, vyrobil a 
věnoval Roland Kursa s kolektivem firmy Zámečnictví Kursa za iniciace a spolupráce Filipa 
Beneše. Do blízké budoucnosti připravují i nové vztyčení zničeného kříže u hlavního vstu-
pu na nedaleký hřbitov v Tisové. Věřme, že kříž vydrží na svém místě stejně dlouho jako 
předchůdce a nepostihnou jej následky lidské hlouposti, netečnosti a vandalství.                JH 
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Cyklobus přes Stříbrnou 
 

Každou sobotu od 18. května do 
29. září jezdí přes obec cyklobus. Za-
stávka oranžové trasy (Cheb - Aš - přes 
Německo - Kraslice - Bublava - Stříbrná 
- Přebuz - Nejdek a zpět) je na rozcestí 
Nancy - Bublava u lanovky v časech 
9:40 a 12:10. Další informace na www 
stránkách Autobusy Karlovy Vary i s 
nápady na výlety. Obecní úřad Stříbrná 
zdarma může zapůjčit 8 kusů karet na 
cyklobus i s možností případné rezer-
vace. Vzhledem k omezenému počtu je 
lepší si předem zavolat zda volné karty 
jsou ještě k dispozici.                               JH 
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Poutní slavnost 29.6.2019 od 10:00 
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Focení dětí, občánků Stříbrné 23.6.2019 v 16:00 
 

Stříbrnský spolek Stříbrňáci Stříbrné zve všechny děti obce již počtvrté ke každo-
ročnímu společnému focení jako upomínku na dětství ve Stříbrné. Akce se uskuteční tra-
dičně na "panelech" pod kostelem. V případě očekávaní špatného počasí může dojít ke 
změně termínu. Další informace na facebooku Stříbrňáci Stříbrné nebo si můžete napsat či 
zavolat na e-mail k.jirsikova@gmail.cz a telefon 777 875 374 Lenka Stehlíková.                  JH 

 

 
Foto : Michal Vaněk a Andrea Vaňková Šimpachová. 

 

Stavění májky a pálení čarodějnic 
 

Na konci dubna se uskutečnily dvě pravidelné a oblíbené kulturní akce za pořada-
telství a spolupráce obce Stříbrná a spolku Stříbrňáci Stříbrné v pomyslném centru obce u 
Márty. Starodávné lidové zvyky stavění májky a pálení čarodějnic s doprovodným pro-
gramem, které z většiny již dávno změnily svůj prapůvodní charakter k úloze společenské 
a zábavné, ale důležitý význam v setkávání lidí zůstal. Úspěšné podniky z 28. a 30. dubna si 
připomeňme obrázky s poděkováním všem organizátorům a pomocníkům.                          JH  
 

 
Foto : Obec Stříbrná. 
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Foto : Stříbrňáci Stříbrné a Obec Stříbrná. 
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Vyhlášení sportovce/osobnosti 2018 
 

V pátek podvečer 1. března 2019 
se odehrálo ve Stříbrné slavnostní setkání 
a vyhlášení sportovce a osobnosti za rok 
2018. Na předání ocenění Obecním úřa-
dem Stříbrná v penzionu Márty v podání 
starostky Jany Kortusové a zastupitelů 
Güntera Fischera a Petra Janáčka se přišlo 
podívat množství rodinných příslušníků, 
známých a kamarádů. Osobností roku se 
stala Hana Vojtěchová, jenž učila a po-
máhala připravovat do života generace 
školáků, jak v bohužel již zaniklé škole ve 
Stříbrné, tak poté v Kraslicích, kam do-
chází učit dodnes a za zcela mimořádnou 
a unikátní práci v neuvěřitelných 50 let 
psaní a vedení kroniky obce Stříbrná. Za 
dlouholetou úspěšnou činnost cenu obdr-
žel Petr Janáček pro nezištnou pomoc, 
ochotu a věnovaný čas a podíl na pořada-
telství všemožných sportovních, kultur-
ních a společenských akcí ve Stříbrné a za 
osobní nasazení v rozvoji a udržení spor-
tu v obci prostřednictvím domovského 
klubu TJ Horal Stříbrná. Kategorii spor-
tovců zcela ovládla všestranná dětská 
trojice s mnoha úspěchy na domácí a 
mezinárodní scéně v těchto hlavních 
sportech. Cyklista a basketbalista Matěj 
Šrail, karatistka Klára Pošmurová a 
lyžařka Nataly Fischer.                               JH 

Foto : Obec Stříbrná. 
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Dávný vyhlídkový altán 
 

V období 1. republiky před 90 lety, kdy 
stráně okolních kopců Stříbrné byly holé a 
nezalesněné a využívané jako pastviny a pole 
vzniklo poblíž centra kousek od současného 
penzionu Márty kouzelné vyhlídkové místo s 
úžasným výhledem na značnou část obce. Na 
vystupující skalce výběžku Stříbrného vrchu 
několik desítek metrů nad stožárem pozdější-
ho televizním převaděče zdejší Krušnohorský 
osvětový okrašlovací spolek vystavěl osmibo-
ký dřevěný altán. U glorietu spolek neúspěšně 
plánoval i zřízení turistické ubytovny a chaty 
pod názvem "Radion". K hlavním tahounům záměru náležel poštmistr Albert Pickert (v 
obci sloužil 1926 - 1930), učitel Josef Floßmann a pekař Karl Dörfler (čp. 376 naproti sídlu 
Obecního úřadu). V současnosti najdeme na skalisku ukrytém ve vzrostlém lese betonový 
základ s otvory na usazení pilířů altánku a opodál zanikající schůdky.                                     JH 
 

Unikátní technická památka 
 

Ve věži kostela Nejsvětěj-
šího srdce Páně ve Stříbrné ote-
vřeném věřícím roku 1910 obje-
víme staré funkční věžní hodiny 
výrobce Josef Kohlert nástupce z 
Kraslic. Proslulá firma dodala své 
kvalitní zboží do desítek kostelů, 
škol a dalších budov po celé teh-
dejší monarchii. Dodnes se do-
chovalo nemnoho hodin značky, 
natož ve vynikajícím technickém 
stavu jako u nás, což je zásluha 
letité finanční pomoci obce. Hodi-
nářský podnik úředně založil v 
roce 1873 Josef Kohlert, jenž povolání vykonával v Kraslicích již několik let a krátce si při 
tom přivydělával rovněž živností fotografa, čímž náležel k prvním ve městě. Kraslický 
rodák (1839) pocházel z klanu množství místních příbuzných hostinských a řezníků. Pů-
vodem byl však ze Stříbrné odkud jeho rod vzešel, neboť plodný děd Michael vedl zdejší 
hostinec významné mosazárny rodu Nostitzů na konci 18. století a i otec Ignaz se u nás 
narodil. Josef předčasně zemřel v roce 1890, ale měl následovníky v příbuzenstvu a firma 
zanikla až v souvislosti s II. světovou válkou a odsunem obyvatelstva. Konstrukční dílna se 
nacházela většinu času trvání firmy v dávno zbořeném domě čp. 37, který stával v Lipové 
cestě poblíž Polikliniky. Mimo mála dochovaných výsledků řemeslné práce dílny najdeme 
např. v Kraslicích i nedávno vztyčený hřbitovní náhrobek zakladatele.                                    JH 
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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 

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

23. červen Focení dětí kultura Stříbrňáci Stříbrné 

29. červen Poutní slavnost zábava Obec Stříbrná 

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 

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 

 

Knihovna na Obecním úřadu Stříbrná 

Každý čtvrtek otevřena v budově OÚ Stříbrná knihovna od 15:00 do 18:00. K dis-
pozici na 2 200 knih a časopisů průběžně obměňovaných, internet zdarma. Přístup do 
knihovny bez registračního poplatku. Přijďte rozšířit řady hlavně dětských čtenářů. 

Zpravodaj číslo 3 chystáme na začátek září, uzávěrka 14 dní předem. 
Inzerce možná, viz kontakt obec Stříbrná. 
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