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Číslo 3                                                                                                 Září 2019 

Slovo starostky 

Vážení spoluobčané a přátelé, 
roční období se střídá neuvěřitelnou rychlostí a kráčíme za-

čínajícím podzimem, ale než se stačíme rozhlédnout máme tu 
zimu. Proto už nyní chci věnovat pár řádků zimním staros-

tem. Vím, nejenom z ankety, o tom, že kdekoho trápí údržba 
veřejných komunikací v obci Stříbrná.  

Spolu se zastupiteli jsme zmapovali obec a vybrali 

jsme obecní pozemky vhodné k užívání jako odstavné plochy 

pro auta a to celoročně, hlavně v zimě - viz. mapka. Spousta 

občanů si pozemky obce Stříbrná vzala za svá parkovací stá-
ní, za sklad materiálu apod. a díky tomu několikrát musel 

Obecní úřad řešit s pojišťovnou škodu za poškození cizí věci. 
Důvod ? Poškození soukromého vozidla při sekání trávy nebo 

zimní údržbě. Pozemky jsou sice obce, tedy nás všech, ale jak 
lze udržovat v obci pořádek pokud si děláme na každém vol-

ném kousku parkoviště ? Jak máme v zimě prohrnovat, když zde stojí automobily ?  

Mince má vždy dvě strany. Například u zimní údržby jako občané chceme mít ko-

munikace sjízdné při cestě do zaměstnání, ale traktor na údržbu na úzkých cestách potře-

buje mít komunikaci bez překážek, tedy automobilů, aby mohl bezpečně projet a vykonat 

svoji práci. Rovněž potřebuje místo, kam může sníh odklidit. Řešení je jednoduché, když 
každý bude parkovat na vlastním pozemku, tak aby bylo zachováno ochranné pásmo ko-

munikace nebo bude parkovat na označených odstavných plochách a tím může technika 

vyjet již brzy ráno a řidič nemusí mít strach, že po cestě poškodí cizí majetek.  

Připravujeme spolu se zastupiteli následující opatření : za 1. nechali jsme zpra-

covat návrh na dopravní značení v obci, jenž se bude týkat problémových úseků, zejména 

v zimě (zákaz stání od – do, jednosměrná ulice, instalace zrcadel apod.), za 2. připravuje-

me nový plán zimní údržby, za 3. budeme kupovat nádoby na posypové materiály, za 4. na 

některá místa rozmístíme okrasné zábrany, za 5. zažádali jsme příslušný pozemkový fond 
o bezplatný převod některých komunikací, které nejsou ve vlastnictví obce a nemůžeme je 

tím opravovat a za 6. žádáme Krajskou správu údržby silnic o opravy hlavní silnice. 

Věřím, že problémy budou u nás řešeny k vzájemné spokojeností všech dotčených. 
Předem děkuji za pochopení.                                                     Starostka obce Jana Kortusová 
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K výsledkům ankety 
 

Milí spoluobčané, 
přinášíme Vám další poznatky z ankety „Jak se Vám žije na Stříbrné ? Jak by měla vypadat 
Stříbrná podle Vašich představ ?“.  

Převážná část odpovědí na otázku týkající se obce byla, že chceme žít v klidné obci 
s příjemným bydlením. Největší předností Stříbrné je klid, příroda a zdravé životní pro-

středí. Ano to byl u většiny nových obyvatel hlavní důvod, proč si vybrali domov na Stříbr-

né. To všechno si musíme chránit !  

K tomu patří i zavedení některých nepopulárních opatření jako např. upozornění u 
odpadových nádob na tříděný odpad, umístnění fotopastí na potřebných místech, uzavření 
velkoobjemového kontejneru a omezení jeho obsluhy apod.. Někde se začít musí. Pokud si 
občan, který odpad vyhazuje kam nemá uvědomí, že může být vyfocený u černé skládky, 
tak má toto opatření smysl. Chceme mít přeci v obci pořádek a čisto ! 

Neděle a svátky. Tradiční nepsané pravidlo nepracovat nebo alespoň nesekat, ne-

řezat nebývá vždy ctěno. Nová vyhláška o zavedení nedělního klidu proto může být nepo-

pulární, ale i toto opatření je pro příjemné bydlení u nás na Stříbrné důležité. 
Příroda ta krása kolem nás, ano „kolem“ nás. Stříbrná zarůstá, louky a stráně, ale už 

i střed obce. Určitě nechceme odstranit vše zelené, ale považujeme za důležité zlikvidovat 
nálety, uschlé stromy, zastřihnout keře, zplanýrovat některé pozemky a rozzářit, zvelebit 
místa zasazením kvetoucí a okrasné zeleně – věřím, že to je myšlenka nejenom má. 
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Mezilidské vztahy v obci. Dříve si sousedé mnohem více povídali, pomáhali, nyní 
řešíme častěji spory. Život je příliš krátký a po čase zjistíme, že spousta dohadů byla zby-

tečná. Určitě to netrápí všechny, ale přesto se můžeme společně zamyslet a udělat první 
krok k dobru. Zdravé sousedské vztahy i to patří k příjemnému bydlení na Stříbrné. 

Informovanost v obci. Jako velké plus je občany vnímáno vydávání tohoto zpravo-

daje. Spousta informací je také na webových stránkách obce a také na facebooku. Krátkou 
zprávu o dění v obci podávám na každém zastupitelstvu. A nově máme v některých čás-

tech obce také nové informační tabule.  

Sportovní, kulturní a společenské dění v obci. Každý měsíc pořádáme, spolupořá-
dáme nebo pomáháme uskutečnit nějakou akci v obci. Jedná se o akce již léta zavedené, 

tradiční, o akce zcela nové a plánujeme a uvažujeme o dalších. Každá taková událost může 
přispět k pohodovému společenskému životu a vztahům ve Stříbrné. 

To, jak budeme na Stříbrné žít a bydlet, nezáleží pouze na mně a našem zastupitel-

stvu, ale také na Vás a Vaší pomoci. Budu moc ráda za každý nový nápad, radu, za Vaší 
účast na akcích, na brigádách atd.. Chtějme se prostě společně snažit a mít naši obec pří-
jemnou a krásnou.                                                                            Starostka obce Jana Kortusová 
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Nádoby na vodu 

Obec Stříbrná má možnost zajistit plastovou nádobu, kontejner na dešťovou vodu 

o objemu 1 000 litrů. Nádoba je použitá z potravinářské firmy za cenu 500 Kč. Pokud bu-

dete mít zájem zapište se do seznamu na Obecním úřadu ve Stříbrné. Počet nádob je ome-

zen z důvodu dovozu 3 až 4 kusů měsíčně.                                   Starostka obce Jana Kortusová 
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Záměr pronájmu lyžařského vleku 
 

Obec Stříbrná vyhlašuje v souladu 
se zákonem č. 128/2000 záměr pronájmu 
lyžařského areálu "Lišák" s vlekem VL 500 
ve Stříbrné. Jedná se o pronájem kotvového 
vleku VL 500, dolní a cílové stanice a po-

zemků sjezdovek na katastru obce Stříbrná. 
Žádosti v zalepené obálce s nápisem "Pro-

nájem lyžařského vleku VL 500" přijímá 
Obecní úřad do 30.9.2019 15:30. Součástí 
žádosti musí být za 1. záměr provozování 
lyžařského areálu, za 2. možný investiční 
záměr zájemce, za 3. návrh smlouvy na pronájem a za 4. záměr spolupráce s TJ Horal Stří-
brná. Další informace je možné získat na www stránkách obce stribrna.cz a na Obecním 
úřadu Stříbrná tel. 352 686 938 nebo 724 005 252.                 Starostka obce Jana Kortusová 
 

Fotopasti 
 

Vzhledem k nepořádnosti, doufejme, minima místních 
občanů a přespolních, jimž činí obtíže rozeznat triviální věc 
jako barvu kontejneru na tříděný odpad a co do něj patří, byl 
Obecní úřad Stříbrná donucen zakoupit fotopasti k monito-

rování stanovišť. Umístění je zřetelně označeno a opatření 
snad přispěje k tomu, aby se stanoviště nestávala veřejnou 
skládkou a aby se vytříděný odpad skutečně zužitkoval a prá-
ce většiny nepřišla vniveč pro pár nepoučitelných jedinců. 

Další fotopast byla umístěna i k silničce "Na roli" mezi Stříbr-

nou a hřbitovem na Tisové, neboť komunikace a svahy kolem 
ní slouží jako odkladiště všemožného odpadu vyhazovaného 
přímo i z automobilů.                  Starostka obce Jana Kortusová 
 

Prospekt o Stříbrné 
 

Obecní úřad ve Stříbrné vydal po mno-

ha a mnoha desetiletích propagační prospekt, 

leták o našem domově. Oboustranný formát s 

orientací na šířku A-4, který je rozložitelný ze 
skládané třetiny obsahuje fotografie a stručný 
popis obce ohledně historie, přítomnosti a bu-

doucnosti. Snahou bylo přiblížit a zviditelnit 
Stříbrnou, pozvednou sebevědomí a ukázat, že 
obec má být na co hrdá, že návštěva má smysl 
a že případný návštěvník najde u nás hodně 
zajímavého, neznámého a pěkného.                 JH 
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"Sekačka" a vývěsky 
 

K usnadnění a zrychlení péče o rozlehlá zatravněná ve-

řejná prostranství, další pozemky a kolem cest apod. ve vlast-

nictví obce pořídil Obecní úřad Stříbrná tzv. zahradní rider zn. 

Stiga Park 740. Užitečný pomocník jistě ve Stříbrné najde širo-

ké uplatnění a přispěje k ještě příjemnějšímu pohledu na již 
tak pěknou a upravenou obec. 

V okrajových částech 

obce instaloval Obecní úřad s 
vydatnou pomocí a vždy na 
požádání ochotných několika 
místních občanů dřevěné ta-

bule, vývěsky k poskytování 
informací touto formou.      JH 

 

Uzavírka silnice Stříbrná - Bublava 
 

Neustále oddalovaný termín uzavírky hlavní silnice od křižovatky Stříbrná Nancy - 

Přebuz na Bublavu byl snad definitivně stanoven na období od 22.8 do 5.12.2019, kdy 

budou probíhat stavební práce na opravě komunikace. Výlukový jízdní řád autobusové 
dopravy bude vyvěšen na zastávkách patrně s dvojnásobnou nabídkou spojů, neboť auto-

bus se bude otáčet ve Stříbrné na křižovatce v Nancy.            Starostka obce Jana Kortusová 
 

Zprovoznění nového zdroje vody 
 

Předmětem probíhajícího projektu „Stříbrná – napojení nového zdroje pitné vody 
na vodovodní systém obce, doplnění technologie“ je posílení stávajícího zásobování obce 
Stříbrná s cílem rozšíření možnosti zásobování obyvatel obce z podzemního zdroje a tím 
zajištění dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství. Investorem akce s celko-

vými náklady cca 5,3 mil. Kč bez DPH je společnost Sokolovská vodárenská s.r.o. s finanční 
podporou 3 mil. Kč od Státního fondu životního prostředí v rámci výzvy číslo 8/2016 Prů-
zkum, posílení a budování zdrojů pitné vody. Zhotovitelem byla v rámci výběrového řízení 
vybrána firma Báňská stavební společnost, s.r.o.. 

Na základě provedených čerpacích zkoušek nového 70m hlubokého vrtu byla zjiš-
těna vydatnost zdroje 0,57 l/s což odpovídá cca 49 m3 za den. Rozbory vody vykazují zvý-
šené hodnoty železa 0,56 mg/l a manganu 0,47 mg/l, přičemž stanovená hodnota dle hy-

gienických požadavků na pitnou vodu je u železa 0,20 mg/l a u manganu 0,050 mg/l. 

V polovině srpna je již vybudován nový vodní zdroj na p.p.č. 667/7 v k.ú. Stříbrná, 
osazen čerpacím systémem, vybudováno ochranné pásmo, oplocení objektu, dále položeny 
nové inženýrské sítě včetně přívodního výtlačného potrubí z nového vrtu na vodojem, 
probíhají práce na instalaci úpravny vody v areálu vodojemu a dále budou v měsíci srpnu 
prováděny práce na úpravě stávající asfaltové komunikace. Termín dokončení díla je sta-

noven na 11.10.2019, kdy bude požádáno o kolaudaci. V rámci dokončovacích prací budou 
dotčené pozemky uváděny do původního stavu a protokolárně předávány vlastníkům. 

                                                                Ing. Vladimír Urban, Sokolovská vodárenská s.r.o. 
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"Stavební zákon" 
 

 
 

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 
14. září Pohádkový les zábava Stříbrňáci Stříbrné 

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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Pohádkový les 14.9.2019 od 10:00 

Stříbrnou v polovině září čeká díky počinu spolku Stříbrňáci Stříbrné další, jistě 
opět velice úspěšný, ročník Pohádkového lesa, tedy procházka s herní zábavou pro děti. 
Základna se startem, cílem a občerstvením bude znovu na místě zaniklého hostince Horal 

u bývalé samoobsluhy. Ke zveřejnění pozván-

ky k akci došlo v předstihu koncem června i s 
následným předprodejem časových vstupe-

nek. Vzhledem k velmi rychle naplněné kapa-

citě akce z důvodů časové náročnosti moc 
lístků k doprodeji nezbývá nebo nezůstane 
žádný. Každopádně zkuste zavolat paní Lence 
Stehlíkové na tel. číslo 777 875 374 a jistě se 
můžete případně nějak domluvit.                   JH 

Foto : TJ Horal Stříbrná a plakát Stříbrňáci Stříbrné. 
 

Domácí vrch - únik z nudy do přírody 
                                                                             

Městské lesy Kraslice za spolu-

financování Evropské unie vybudova-

ly u lesních cest a pěšin ve svém les-

ním revíru Domácím vrchu, Hradišti, 
Hausbergu, sportovně zábavný okruh. 

Herní prvky většinou na lehké prota-

žení těla s příjemnou procházkou, ale i 

tzv. ferraty, zajištěné cesty na skalách, 

objevíme kousek od Stříbrné. Vydat se 

na trasu můžeme silničkou z obce ke 

hřbitovu Tisová a poté si vybrat dva 

směry okruhu, buď vlevo od hřbitova 

hřebenovou pěšinou přes Domácí vrch 

a kolem nepatrných zbytků kraslického hradu nebo širokou lesní cestou přímo kolem 
hřbitova. Oba směry nás zavedou do Kraslic na sídliště Sever k restauraci Severka. Nemá 
smysl popisovat jednotlivá "sportoviště", vhodnější je osobní návštěva s překvapením.   JH 
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Srdce slabším 21.9.2019 od 14:00 
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Rozšíření dětského koutku u Márty 
 

Opětným přičiněním spolku Stříbrňáci Stříbrné došlo ke zvětšení herního zákoutí 
pro nejmenší na zahradě Penzionu Márty o nové atrakce. Vedle stávajících houpaček v 
průběhu května vyrostlo ke hrám a zábavě dětí i obnovené šikovné pískoviště a pěkný 
dřevěný domeček. Poděkování s uznáním za věnovaný čas a materiál náleží především ro-

dině Stehlíků a Suchopárů a dalším nejmenovaným pomocníkům a příznivcům.                JH 
 

  
Foto : Stříbrňáci Stříbrné. 

 

Dva nové "rybníky" 
 

V poslední době se stále více se-

tkáváme s rozmary počasí díky změně 

klimatu za nepochybného vlivu člověka 
a jeho dalších dlouholetých negativních 

zásahům do svého životního prostředí. 
Slabým místem se ve Stříbrné jeví pro 

častější přívalové deště nebo prudká 
tání sněhu parcela č. 163/5 u hlavní ko-

munikace z Kraslic naproti bývalé ma-

teřské školce čp. 2. Přitékající srážková 
voda se strženou naplaveninou z lesů 
ohrožuje cestu a přilehlé rodinné domy, 

jelikož nevsáknutou vodu přivádějí od-

vodňovací příkopy podél lesních cest 

volně přes toto území do úzkého silnič-
ního propustku. Voda se zde shromažďuje z plochy cca 60 ha, tedy části rozlehlého lesního 
komplexu  táhnoucího se až k Nové Vsi. Lesní revír i s pozemkem u silnice náleží do majet- 
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ku města Kraslice a spravují jej Měst-

ské lesy Kraslice. Město se rozhodlo 

vyhlásit veřejnou zakázku s max. limi-

tem 2,6 mil. Kč k výstavbě dvou re-

tenčních nádrží přímo u hlavní cesty 

dostatečných k akumulaci nárazové 
dešťové vody s průměrným výskytem 
jednou za 10 let. S naplňováním by se 

měl odtok propustkem zpomalit díky 
rovnoměrnému vypouštění s vyprázd-

něním nádrží pomocí požeráku, aby 

nedocházelo k případným škodám v 
okolí. Zřízení a fungování soustavy 

vodních nádrží se stupňovitým příto-

kem ve strži je spíše reakcí na dlouho-

dobé důsledky, než snahou o nápravu a 
odstranění vlastních příčin lidské čin-

nosti, tedy neustále snižovanou schop-

ností krajiny zadržovat vodu. K důleži-

tým funkcím vodního díla se možná časem přiřadí i vznik vhodného biotopu pro rozmani-

té vodní druhy živočichů a rostlin a právě i větší zadržování vody pokud bude stanovena 

trvalá minimální hladina. Projekt s uváděnou orientační konečnou cenou 1,1 mil. Kč finan-

covaný z 85 % z prostředků Evropské unie, jenž obohatí i Stříbrnou o zajímavý kout, se 

plánuje dokončit v září. Obě nádrže stavebně zaberou 1 440 m2 s možností zadržet objem 

680 m3 vody a sypané hráze budou vystupovat kolem 2 m nad okolním terénem.              JH 

Focení dětí Stříbrné v závěru června 

Již zavedené a oblíbené stálice a to společného focení založené spolkem Stříbrňáci 
Stříbrné se zúčastnilo hrubým odhadem kolem třetiny, poloviny místních dětí.                  JH 
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Dětský den a kácení májky 

Každoročně na přelomu května a červ-

na pořádá obec Stříbrná pro děti Dětský den 
spojený i s kácením májky, pokud je uhlídána. 
Nejinak se tak událo i tento rok 1. června, kdy 
termín vyšel přesně na Mezinárodní den dětí. 
Akce naplněná několika soutěžními kláními s 
odměnou a zlatým hřebem, pěnovou koupelí 
od hasičů z Kraslic, se velmi vydařila. Májka 
vydržela celý měsíc a nezbývalo nic jiného než 
ji porazit, k čemuž nakonec přispěla téměř 
každá ruka ochotná a schopná držet sekeru a 
to bez úrazu. Není od věci si na závěr i stručně 
připomenout příčinu a význam oslav dne dětí, 
na což se již většinou úplně zapomíná. Pod ná-
zvem Den pro ochranu dětí ji v roce 1949 za-

vedla Mezinárodní federace žen. Důvodem se 
stala brutalita a páchaná zvěrstva masového 
zabíjení žen a dětí za 2. světové války v souvis-

losti s vyhlazením našich Lidic v roce 1942 a 

francouzského Oradour-sur-Glane o dva roky 

později. Datum oslav ustanovila organizace na 

1. červen, který rovněž připomíná i sirotky a 

první konferenci z roku 1925 o právech dětí 
až v americkém San Francisku. V roce 1954 

vyhlásila OSN 20. listopad jako Světový den 

dětí, ale některé státy a země si ponechaly pů-
vodní červnové oslavy.                                        JH 

Foto : Obec Stříbrná. 
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Poutní slavnost 

Na konci června si Stříbrná opět užila u kostelní dominanty obce Nejsvětějšího srd-

ce Páně dalších Poutních slavnosti s bohoslužbou. Jednalo se již o 26. ročník, resp. "kulatý" 
25. ročník (roku 1998 se celebrovala jen mše, neboť na hřišti, panelech pod kostelem byl 
deponován materiál k výstavbě kanalizace). Tradici založila v roce 1994 započatá spolu-

práce spojená s opravou kostela mezi obecním úřadem, církví, současnými občany a býva-

lými německými obyvateli. Pouť symbolizuje smíření, pokoru a budoucí klidnou spoluprá-
ci po trnité minulosti obce a celé střední Evropy. Podívejme se alespoň na několik snímků 
z události již pevně zakořeněné mezi námi s díky všem organizátorům, starostce, zastupi-

telům a mnoha pomocníkům povedené, bohaté a hojně i z okolí navštívené akce.               JH 
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"Stříbrnské vodopády a panský kanál" 

Málo známou přírodní památku 
najdeme ukrytou v lese mimo běžné 
cesty a turistické trasy na Stříbrném 
potoku. Krásné dílo přírody objevíme 

přibližně kilometr od prameniště nebo 

ve stejné vzdálenosti nad přemostěním 

potoku v serpentině silnice ze Stříbrné 

na Bublavu. Potok vyvěrá u státní hra-

nice mezi kopcem Kamenáč (Aschberg) 
a bezejmenným výběžkem hory Jelen 

(Grosser Hirschberg), jenž se v minulos-

ti nazýval Hergethsberg. Mapy pramen-

nou oblast toku uvádějí pod jménem 
Bublavské palouky a přídomek Bublav-

ské mají i vodopády, kaskády, peřeje, 
jak chcete, ale neoficiálně. Starší mapy 

lokalitu označují rovněž výstižně jako 
"Schlund", tedy jícen, hrdlo apod.. Histo-

ricky a i územně tento pěkný přírodní 
kout patří ke Stříbrné, leží na Stříbrném 
potoku a Bublava si jej v dobrém slova 

smyslu přivlastňuje pro svoji blízkost. 

Potok si musí v místě probojovat cestu a 

prodrat se nakupeninou mnoha obrov-

ských žulových balvanů, kdy na několika 
metrech protékající voda spadne prudce 

jako po schodišti o pár metrů níže. Úkaz 

velmi dobře vynikne při dostatku vody 

za tání sněhu nebo po vydatném dešti. 
Opomíjenou zajímavostí, ale zho-

tovenou lidskou rukou je i vodní kanál, 
tzv. Panský náhon ("Herrnbach") tvořící 
katastrální hranici s Bublavou. Význam-

ná technická památka hornického půvo-

du stovky let stará bere část vody Stří-
brného potoku kousek nad vodopády a 

ve strmém svahu Aschbergu ji odvádí po 
vrstevnici a více jak kilometru až na 

Bublavu do Bublavského potoku. Funkční náhon posiluje potok vodou a doplňuje i před 
nedávnem obnovený Panský rybník I., do kterého se vlévá poblíž odbočky k rozhledně 
Bleiberg. V dávných časech náhon pomáhal zásobovat pohonnou vodou hornické provozy 
kolem celého toku až do Kraslic. Podél náhonu vede pohodlná pěšina, po které se můžeme 

projít od Bublavy i k vodopádům a obdivovat um našich předků stejně tak opodál počátku 
náhonu mohutný balvan ("Breite Stein") s nejasným zvětralým nápisem a rytinami.         JH 
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Inzerce 
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Sté výročí narození 
 

22. července uplynulo 100 let od narození ře-

ditele a učitele Základní školy ve Stříbrné v letech 
1946 - 1978 Jana Štvána. Rodák z vesničky Svučice u 
Mirovic nedaleko Blatné u Písku vystudoval Státní uči-

telský ústav v Praze Panské ulici a první praktické 
zkušenosti získával na škole v dnešní části Prahy, Po-

černice. Než přišel založit české školství roku 1946 do 
o pár měsíců později poloprázdného a vysídleného 
Silberbachu (k přejmenování na Stříbrnou došlo až 
roku 1947 a další návrh byl Bělina) tak pracoval po 
osvobození ve škole v Roztokách u Prahy a za války si 
prožil těžké totální nasazení v nacisty okupovaném 
Polsku. Dodnes stojící a léta opuštěnou školu u kostela 
(další tehdy existující školy v Nancy a Horní Stříbrné 
zanikly) řídil s mnoha dobovými problémy a organi-

začními změnami nepřetržitě až do jejího uzavření 
roku 1978. Důvodem se stala výstavba nového školní-
ho areálu v Kraslicích s trvalým úbytek počtu obyva-

tel, jejich fluktuací a tím klesajícím množstvím dětí k 
docházce ve Stříbrné. Kariéru učitele završil Jan Štván 
v roce 1985 v Kraslicích, kdy se současně ze Stříbrné 
na zasloužený odpočinek odstěhoval s manželkou, jenž získala pracovní nabídku, do svého 

rodného kraje a to Střelských Hoštic u Strakonic. V této obci na břehu Otavy bohužel o rok 

později zemřel, kdy se plně již věnoval svému koníčku rybaření. Vedle učitelství a s tím 
spojeným obrovským zájmem o hudbu mu radost přinášelo i včelařství a sadařství. Samo-

zřejmě i rodina, neboť s manželkou Lidmilou, rovněž učitelkou a později ředitelkou škol v 
přírodě ve Stříbrné, přivedl na svět a vychoval v obci dvě děti. Stále aktivní pražskou uči-

telku, dceru Ludmilu a syna Jana mezinárodně známého hudebníka, dirigenta, sbormistra 
a varhaníka. Ve Stříbrné žil a bydlel v dolní části obce v domě čp. 660 nad původními díl-
nami "Lesů". Na ředitele a učitele Jana Štvána pro něhož bylo učitelství především poslá-
ním a službou, než jako často dnes jen pouhým zaměstnáním, jistě v dobrém a rádi vzpo-

mínají generace a generace školáků, které vzdělával nejenom ve Stříbrné, kam jeden čas 
docházelo i plno žáků ze sousední Bublavy a Tisové se Zelenou Horou, ale i v Kraslicích. Za 
řadu upřesňujících informací a fotografii obrazu děkuji Ludmile Štvánové.                           JH 
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Inzerce možná, viz kontakt obec Stříbrná. 
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