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Číslo 1 (ročník 2)                                                                     Březen 2020 
 

Slovo starostky 
 

Vážení spoluobčané a přátelé, 
dle předpovědi se nám letošní zima asi opravdu vyhne oblou-
kem. Věřila jsem, že si sněhových peřin ještě užijeme. Ať už s 
ohledem na některé občany Stříbrné, kteří se postarali o údrž-
bu s přípravou lyžařského areálu - za to chci moc poděkovat, 
nebo z důvodu dětských radovánek. O výstraze před bouří Sa-
bine jsme Vás informovali. Silný vítr, který jinde napáchal vel-
ké škody, naštěstí naší obec moc nezasáhnul. Pocítili jsme jen 
drobné a krátkodobé výpadky elektrické energie. Počasí si s 
námi prostě hraje, ale štěstí přeje připraveným. Vypadá to, že z 
podzimu po pár vločkách skočíme rovnou do jara.  

Vím, že všichni budeme mít dost práce kolem svých 
domovů, ale i tak bych Vás chtěla požádat, abychom se účastni-
li pořádaných brigád v obci. Nejen že si společně uklidíme, ale 
po brigádě si společně sedneme, popovídáme, děti si pohrají a 
určitě budeme mít dobrý pocit z týmové práce. 

Pomalu se posouváme kupředu a začínáme budovat. Nelze ale změnit obec ze dne 
na den, vše má svůj postup. Na každé razítko a vyjádření se musí čekat. V loňském roce se 
opravil most u Chodosu, někteří občané si za pomoci obce vyměnili nevyhovující kotle. Za-
dala se studie na využití budovy Jitřenky, projektová dokumentace na nové autobusové 
zastávky, na zastřešení kontejnerů na tříděný odpad, na šatnu a úpravy v obecních skla-
dech, na parkovou úpravu ve středu obce, na revitalizaci zeleně na hřbitově, nechali jsme 
geometricky zaměřit spousty komunikací a pozemků pro další úpravy a zažádali jsme o 
bezplatný převod některých pozemků k využití pro veřejné účely. 

Na letošní rok máme zažádáno o dotaci na opravu rybníka a herní prvek s mobiliá-
řem u něj, na smíšené zboží v pensionu Márty, na revitalizaci zeleně v obci. Chceme nechat 
vypracovat projektovou dokumentaci na využití prostor kolem pensionu Márty, na hřiště 
v dolní Stříbrné a přemýšlíme i o dalších projektech a investicích. Je toho spousty co by-
chom chtěli, ale jak už jsem psala, nejde vše ze dne na den. Určitě to znáte ze svých sou-
kromých aktivit. Ani na obci to bohužel tak lehce nejde. Ale nevzdáváme se a určitě i spolu 
s Vámi občany si naši obec vybudujeme ještě více hezkou a příjemnou ke spokojenosti. 
S přáním krásného jara                                                                Starostka obce Jana Kortusová 
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Územní plán obce Stříbrná 
 

Vážení spoluobčané, 
pořizovatel Městský úřad Kraslice, odbor územního plánování, stavebního úřadu a památ-
kové péče připravuje po čtyřletém období zprávu o uplatňování územního plánu. Na pod-
nět občanů a obce Stříbrná budeme žádat o pořízení změn územního plánu. Do konce 
března máte i vy možnost podat „podnět na pořízení změny územního plánu“. Doku-
ment je ke stažení na internetových stránkách obce, nebo k vyzvednutí na obecním úřadě. 

Potřebujete-li pomoc s vyplněním žádosti, podnětu, obraťte se na paní Ing. Ivu Ha-
rapátovou, vedoucí odboru územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče. 

Starostka obce Jana Kortusová 
 

Žádosti Obecního úřadu Stříbrná 
 

Důležité informace, zpravodaj, poštovní zásilky u některých nemovitostí není mož-
né doručit. Nechcete-li přijít o novinky z obce, žádáme vás občany a majitele nemovitostí 
označte si prosím své domy číslem popisným příp. evidenčním a opatřete si schránky. 

Obec Stříbrná pracuje na nových webových stránkách obce. Rádi bychom rozšířili 
naše stránky o nabídku ubytování a dalších služeb s cestovním ruchem. Nabízíte-li ubyto-
vání nebo službu, pošlete nám informace, kontakt, fotografii na adresu stribrna@volny.cz 
nebo doručte přímo na Obecní úřad Stříbrná. 

Pokud potřebujeme pomoc a nevíme na koho se obrátit, naší situaci to ještě více 
komplikuje. Proto bych chtěla oslovit vás občany, nabízíte-li za úplatu pro spoluobčany 
Stříbrné např. pomoc při sekání trávy, dřeva, máte na prodej své produkty třeba med, va-
jíčka, nebo umíte kde co opravit, poradit a chcete-li si vzájemně v obci pomáhat, budeme 
rádi za informace a rádi je otiskneme.                                        Starostka obce Jana Kortusová                 

 

Kontejner na potravinářský olej a tuk 
 

Nově máme možnost recyklovat potravinářské oleje a tuky. Kontejner je umístěn 
na sběrném místě u velkoobjemového kontejneru v obecních skladech a garážích.  

Provozní doba - pondělí 08:00 - 09:00 a pátek 16:00 - 18:00. 
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Svoz nebezpečné odpadu 4.4.2020 od 09:00 do 12:00 
 

 
 

Informace Obecního úřadu Stříbrná 
 

Český statistický úřad v době od 1. února do 24. května 2020 provádí v naší obci 
šetření v domácnostech na téma Životní podmínky 2020 - výběrové šetření v domácnos-
tech. Oslovení občané mohou vznést dotazy na Obecní úřad nebo na pracovníky Krajské 
správy ČSÚ pověřeného řízením šetření Životní podmínky 2020, kterými jsou paní Mgr. 
Streicherová Radka, tel. 734 352 279 a paní Ing. Toningerová Marie, tel. 731 439 245. 
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Ze zimního dění ..... 
 

Na přelomu roku se odehrálo v obci několik hojně navštívených a tradičních akcí 
pořádaných obcí Stříbrná - Mikulášská besídka, S Bórou na Špičák, spolkem Stříbrňáci 
Stříbrné - Vánoční tvoření, Nadačním fondem Ještěřice - Vánoční koncert v kostele, ale i na 
soukromé úrovni Setkáním u vánočního stromu pánů Janáčka, Hlavsy a Hlaváčka. Všichni 
pořadatelé a pomocníci děkují všem účastníkům za návštěvu. Pro připomenutí pár snímků 
povedených událostí a jen ta pořádná sněhová nadílka dost chyběla.                                      JH 

 

  
Vánoční tvoření 1. prosince 2019 (foto Stříbrňáci Stříbrné) 

 

  
Mikulášská besídka 5. prosince 2019 (foto obec Stříbrná) 

 

  
Vánoční koncert v kostele 8. prosince 2019 (foto Ještěřice) 
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S Bórou na Špičák 1. ledna 2020 (foto obec Stříbrná) 

 

Zimní olympiáda 
 

Karlovarský kraj pořádal od 19. do 23. ledna 2020 „Zimní olympiádu dětí a mláde-
že“ za účasti klubu TJ Horal Stříbrná. Nominované děti – Nataly Fischer, Jakub Staněk a Va-
lentýna Krajníková, trenéři – Günter Fischer a Miroslav Krajník a rozhodčí Petr Janáček, 
Nikola Janáčková, Dana Izáková a Jakub Baník. Obec Stříbrná gratuluje dětem ke krásným 
výsledkům a k získaným bodům pro kraj.                                    Starostka obce Jana Kortusová 
 

  
Foto: Jana Kortusová 

 

Osobnost, sportovec 11.3.2020 od 18:00 
 

Obec Stříbrná zve občany a i přespolní do penzionu Márty ve středu 11. března od 
18:00 na vyhlášení výsledků Osobnost, sportovec roku 2019. Pojďte opět zaplnit a "našla-
pat" Márty k prasknutí, jak se to skoro povedlo loňského roku. Zatím tajemní a ocenění 
Stříbrňané každopádně zaslouží naši pozornost, potlesk a špetku slávy.                                JH 

  

Ukliďme Česko - ukliďme Stříbrnou 4.4.2020 od 9:00 
 

V sobotu 4. dubna se uskuteční opět pracovní úklidová dobrovolná akce. Sraz tra-
dičně u penzionu Márty v 9:00. Pracovní pomůcky, občerstvení a odměna pro malé a velké 
bude přichystána. Obec Stříbrná předem děkuje za účast, odvedenou cennou a prospěšnou 
práci a velice se těší na všechny příchozí, dospělé a hlavně děti.                                                JH 
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Candrbál 4.4.2020 od 20:00 
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Emisní povolenky 
 

Z našeho kraje mizí 2 miliardy ročně. Zkusme to zastavit. 
Často se mluví a píše o emisních povolenkách. O 

čem je ale vlastně řeč? Jde především o peníze nás, občanů.  
Za znečištění ovzduší a atmosféry se musí platit, to 

je naprosto v pořádku. Stejně jako se platí například za od-
voz odpadů, protože jejich likvidace stojí peníze. Ochrana 
vzduchu, který dýcháme, ale zejména odstranění následků 
znečištění stojí a hlavně bude stát velké peníze. Podniky, 
co emise vypouštějí (uhelné elektrárny, teplárny, chemičky 
apod.), si musí nakoupit emisní povolenky. Jejich cena a 
zvýšené náklady je motivuje ke snižování vypouštění emisí 
a špinavé technologie se jim tím pádem méně vyplatí. 
Takhle vybrané peníze končí ve státním rozpočtu a vláda s 
nimi může z velké části nakládat, jak chce. Emisní povo-
lenky můžeme tedy zjednodušeně vnímat jako jakousi daň 
za znečišťování ovzduší. Je to trochu složitější, ale základní 
princip je tento. 

Z našeho regionu odchází tímto způsobem přibližně 2 miliardy ročně. To jsou ob-
rovské peníze. Ano, skoro dvě miliardy za rok 2019. To je pro představu roční čistý prů-
měrný plat pro přibližně 5500 lidí, nebo 4000 nových aut Škoda Octavia nebo 600 rodin-
ných domů nebo 100 sportovních hal. V přepočtu na obyvatele odvádíme podstatně více 
než z jiných oblastí v republice, ve kterých není tolik průmyslu. Hlavně proto, že se u nás 
zpracovává velké množství hnědého uhlí a emise jsou tím pádem výrazně vyšší. Tyhle pe-
níze také znamenají, že tu dýcháme prach a exhalace, a že tu máme jako uhelný region 
horší životní prostředí. 

Tyto peníze by se měly z logiky věci vrátit zpět k nám, na zlepšení životních pod-
mínek a také na tlumení dopadů ukončování těžby, které jsou mimo jiné právě efektem 
emisních povolenek a snižování emisí. Bohužel to tak ale není. Vláda si je nechává nebo ji-
mi platí věci po celé republice, jako je například zateplení budov. A to je jednak nespraved-
livé a jednak bezohledné k uhelným krajům, které už teď patří k ekonomicky nejslabším 
regionům v republice. 

Navíc bude ukončování těžby znamenat to, že mnoho lidí přijde o práci a bude pro 
ně potřeba vytvořit nová kvalitní pracovní místa, zlepšit infrastrukturu, zlepšit podmínky 
života u nás. A na to by se podle mého peníze z emisních povolenek nejenže mohly, ale 
hlavně měly použít. 

To se zatím neděje a je potřeba to změnit. Z tohoto důvodu probíhá sběr podpisů 
pod petici, kterou jsme spolu se senátory Přemyslem Rabasem za Chomutovsko a Alenou 
Dernerovou za Mostecko zorganizovali. Potřebujeme 10 tisíc podpisů, abychom požadav-
ky petice mohli projednat v Senátu. Zatím jich máme zhruba 6 tisíc. Pokud také považujete 
rozdělení emisních povolenek za nespravedlivé, můžete tuto petici podepsat i u vás na 
Obecním úřadě ve Stříbrné. Zabere to jen chvilku. 
Moc Vám za případnou podporu petice děkuji. Jde o nás a o náš region. 
                                                                      Miroslav Balatka, senátor, www.miroslavbalatka.cz 
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K objektu "Jitřenka" 
 

Zhruba před půl rokem se objevila a začala "poletovat vzduchem" vzrušující a pod-
nětná myšlenka, která může časem zvítězit na plné čáře pro své nezanedbatelné výhody. A 
to co s bývalou školou v přírodě Jitřenka čp. 220 u penzionu Márty. Základem nápadu je 
přemístit Obecní úřad Stříbrná do Jitřenky přinášející "zabití množství much jednou ra-
nou". Dojde k záchraně budovy pořád v ucházejícím stavu s předpokládaným nižším ná-
kladem opravy pro případný prodej 
dosavadního sídla obce, které neposky-
tuje mnoho možností dalšího rozvoje. 
Jitřenka je prostorná, bezbariérová a 
rozkládá se na výjimečném místě v cen-
tru u Márty, rovněž ve vlastnictví obce, 
ale v pronájmu. Většina okolních roz-
lehlých pozemků jsou nebo v brzké do-
bě budou majetkem Stříbrné s dalším 
plánovaným využitím a zkulturněním, 
např. pro děti, kulturní akce nebo zapo-
čatý projekt obnovy zeleně atd.. Stavba 
Jitřenky má dostatečnou rezervu a mů-
že snadno vedle sídla obce posloužit i k 
dalším aktivitám a budoucím potřebám 
obce a obyvatel, např. k podpoře spol-
kové činnosti, k přechodnému bydlení a sociálním službám stárnoucí populace apod.. Bu-
dova s pozemky v přirozeném středu obce má obrovský potenciál do budoucna nejenom 
ohledně samosprávy, ale hlavně k dalšímu rozvoji a růstu samotné Stříbrné. 

Samozřejmě celá záležitost se musí odpovědně a nestranně zvážit pokud možno 
bez vášní, projednat a promyslet ve věcné rovině a i ekonomické, která by ale neměla hrát 
stěžejní úlohu, neboť mnohem cennější a těžko vyčíslitelné jsou hodnoty "mezi nebem a 
zemí", které tato změna může přinést. Rozhodování by nemělo být v osobní rovině, v rovi-
ně "politické", jednoho volebního období apod., ale v horizontu mnoha let, zdravého pří-
stupu a s citem a na prvním místě má být Stříbrná, proto se přece kandiduje a pracuje. Ná-
zorů na věc může být mnoho, ale je propastný rozdíl v tom, mít jen názor protože někdo 
má opačný pohled anebo svůj názor umět řádně zdůvodnit, což se často neumí a neděje. 

Na závěr pár stručných střípků k dějinám domu čp. 220. Stojí na místě, kde se v zá-
sadě před několika stoletími zrodila Stříbrná. Kolem se rozkládal areál panského popluž-
ního dvora (zemědělského statku) s rybníkem, který obhospodařoval okolní pozemky 
hlavně v údolí Horní Stříbrné ke Špičáku. Později dvůr vrchnost prodala a rozparcelovala 
několika místním obyvatelům. Pravděpodobný rybník v prostoru Jitřenky byl zasypán a o 
mnoho desetiletí později až kolem roku 1870 na jeho místě vyrostl předchůdce dnešního 
domu označený čp. 220. Majitelem byl zdejší starý rod Fischerů, domovního jména ("pře-
zdívky" pro rozlišení obrovského množství Fischerů v obci) "Schwager", "Schwocha". 
Rodina si časem vedle zemědělství začala přivydělávat i provozováním hostince. Prvního 
hospodského známe z roku 1893, Josefa Fischera (1847 - 1901), který roku 1892 vykoná-
val i funkci starosty. Po jeho skonu pokračovala manželka Anna, za 1. války a 1. republiky 
syn Adolf a až do uzavření za 2. války celá 30. léta Rudolf Pecher, patrně nájemce. 
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Hostinec názvu U zele-
ného stromu získal současný 
rozsah a téměř stejný vzhled za 
přestavby v období let 1925 až 
1926. Po 2. světové válce dům 
plno let chátral a částečně slou-
žil jako koňská stáj. Na počátku 
70. let proběhla rekonstrukce a 
oprava za účelem ubytování dě-
tí ve škole v přírodě s názvem 
Jitřenka jako první zařízení to-
hoto druhu v republice. První 
turnus dětí zahájil provoz na 
začátku roku 1975. Dříve naro-
zení domu pořád říkají konírna 
a volnému prostranství "Na 
škváře". K uzavření škol v pří-
rodě na území obce došlo v ro-
ce 2005 a dům se následně od 
"státu" roku 2009 vrátil po více 
jak 40 letech opět do vlastnictví 
obce Stříbrná trošku jako da-
najský dar, ale s nadějí mnohem 
odpovědnějšího majitele.  

Horní obrázek nám uka-
zuje podobu čp. 220 před polo-
vinou 20. let. Snímek pod ním 
pochází z roku 1936 (upřesnění 
z jiného zdroje ze dne 7. srpna) 
a byl pořízen s dětskou kapelou 
spolu s kapelníkem, provozova-
telem soukromé hudební školy 
Johannem Sattlerem ze Stříbrné 
(obě reprodukce jsou z knihy 
Adolfa Lienerta "Silberbach", 
1983, bez uvedení autora nebo 
sbírky fotografií). Spodní dva 
obrázky jsou součástí příloh 
(šanon 1945 až 1973) obecní 
kroniky vedené Hanou Vojtě-
chovou. První snímek je z roku 
1972, tedy probíhající rekon-
strukce a druhý by měl být z 
roku 1973, slavnostního ote-
vření, resp. nejspíše dokončení 
opravy objektu Jitřenky.         JH 
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Symbolika znaku obce a pověst o pojmenování Stříbrné 
 

Dokončení z předchozího čísla 4/2019. 
Druhou variantu pověsti o dělení majetku pánů hradu naposledy sepsal v publikaci 

Hausberg aneb Tajemství hradu v Kraslicích (2017) Stanislav Meinl pod názvem O založe-
ní osad, kterou ocitujeme. Pověst převyprávěl vlastním slovem z brožury Pod Zámeckým 
vrchem (1988) od Václava Kotěšovce, kde je uvedena pod názvem Kraslický hrad. V práci 
není jasně zmíněn zdroj opsané, přeložené pověsti a zatím se nedaří dohledat pramen. 
Mohlo by se bohužel zcela nečekaně jednat o jeden z mála vlastních autorských textů. 

První z pověstí se datuje do poloviny 13. století, snad kamsi do období kolem roku 
1250, a váže se k nejstarším držitelům kraslické tvrze, pánům z Plavna. Kdysi na tvrzi žil sta-
rý vousatý rytíř se svými dvěma syny. Jednoho slunného rána, když právě odpočíval na ná-
dvoří a s úsměvem sledoval třepotání hedvábného praporce na hlavní věži, ozval se před 
branou zvuk lesního rohu. To se z lovu vraceli jeho dva synové. Jeden z nich mu oznamoval, že 
v doprovodu žoldnéřů z Plavna potkali italské hledače kovů. Otec jim vysvětlil, že do lesů po-
zval Benátčany on sám proto, aby hledali kameny a oni pak mohli zakládat v údolí nové osa-
dy. Ty totiž znamenaly nové poddané a hlavně pak poplatky od nich. Starší ze synů se poté 
zeptal, kde má začít osadu budovat on a kde jeho mladší bratr. Otec mu odpověděl, že o tom 
rozhodne los. Starý muž vzal do ruky kuši a jednu střelu. Zadíval se na praporec na věži, na-
táhl tětivu, pak vložil střelu do drážky kuše a krátce zamířil. Žerď praporce se po chvíli roz-
tříštila v půli. Východní vítr odnášel sestřelený praporec přes hradby. Stříbrná koule na 
střešní krytině nejprve poskočila a poté zmizela v korunách stromů. Od té doby je jedno údolí 
pod tvrzí nazýváno Silberbachem a druhé Schwaderbachem - Stříbrnou a Bublavou. 

Znak s praporem Stříbrná získala teprve roku 2003. Popis 
znaku - ve stříbrném štítě nad zvýšenou modrou vlnitou patou se stří-
brným kotoučem zelený vykořeněný smrk a popis praporu - list tvoří 
dva vodorovné pruhy, bílý a zvlněný modrý o pěti vrcholech a čtyřech 
prohlubních, v poměru 3 : 1. V bílém pruhu zelený vykořeněný smrk, 
pod ním v modrém pruhu bílé kruhové pole. Poměr šířky k délce listu 
je 2 : 3. Znak s praporem má částečně charakter mluvícího znamení, 
stříbrná barva štítu a kotouče odkazuje na vznik názvu obce díky po-
věsti se Stříbrným potokem, který připomíná i modrá barva se zvlněným okrajem a nako-
nec vykořeněný smrk může evokovat rozlehlé zelené lesy na katastru Stříbrné.  

S prvním návrhem přišel amatérský heraldik Vác-
lav Kotěšovec. Po odborném posouzení, např. proslulým 
heraldikem Janem Pelantem, musel být znak značně 
přepracován pro splnění základních pravidel, ale se za-
chováním významu. Konečný vzhled znaku a od něj od-
vozeného praporu vytvořil výtvarník Vladimír Havlic. 
Stříbrná barva štítu a kotouče oproti oficiálnímu znaku 
je v praxi často nahrazena barvou bílou a i vykořeněný smrk má naprosto odlišnou podo-
bu oproti originálu. Znak s tímto smrkem se bohužel nejspíše na základě špatně poskytnu-
tých podkladů dostal i na fasádu Městského úřadu v Kraslicích krátce po roce 2004. Tuto 
vlastní kresbu smrku znaku vytvořil a publikoval patrně památkář Lubomír Zeman. 

Ohledně pověsti se objevuje i inspirující nápad si událost o vzniku názvu Stříbrná z 
legendy nějakým způsobem v obci trvale a hmotně připomenout např. památníkem.        JH 
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Inzerce 
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Kulturní, společenské a sportovní akce na rok 2020 
 

Obec Stříbrná pořádá, spolupořádá a pomáhá spolu s TJ Horal Stříbrná, spolkem 
Stříbrňáci Stříbrné, Nadačním fondem Ještěřice a penzionem Márty uskutečnit níže uve-
dené akce. Datum se může změnit, informace budou na internetu, ve zpravodaji a na pla-
kátech. Telefonické kontakty: OÚ Stříbrná 352 686 938, TJ Horal Stříbrná 731 533 782, 
Stříbrňáci Stříbrné 777 875 374, Ještěřice 776 118 674 a penzion Márty 728 285 752. 

 

Datum Název Hlavní pořadatel 

7. březen Memoriál Dietmara Müllera Stříbrňáci Stříbrné 

11. březen Vyhlášení osobnosti, sportovce roku 2019 Obec Stříbrná 

4. duben 
Ukliďme Česko - ukliďme Stříbrnou 

Candrbál 
Obec Stříbrná 

Ještěřice 

5. duben Velikonoční tvoření Stříbrňáci Stříbrné 

12. duben Velikonoční turnaj v pink pongu Stříbrňáci Stříbrné 

26. duben Stavění Máje Obec Stříbrná 

30. duben 
Čarodějnický rej - soutěže a hry 

Lampionový průvod a pálení čarodějnice 
Stříbrňáci Stříbrné 

Obec Stříbrná 

23. května Výlet za poznáním Stříbrné a okolí (Novinka) Obec Stříbrná 

30. května Dětský den Obec Stříbrná 

14. červen Focení občánků Stříbrňáci Stříbrné 

20. červen Poutní slavnost Obec Stříbrná 

18. červenec Festiválek Na konci světa (Novinka) Ája Boháčová 

2. září Hledání pokladu a bobřík odvahy Obec Stříbrná 

12. září Pohádkový les Stříbrňáci Stříbrné 

září Srdce slabším Ještěřice 

17. říjen Pomáháme obci Obec Stříbrná 

31. říjen Halloween pro děti Stříbrňáci Stříbrné 

14. listopad Stavění vánočního stromu Obec Stříbrná 

22. listopad Vánoční tvoření Stříbrňáci Stříbrné 

27. listopad Odpoledne pro naše dříve narozené občany Obec Stříbrná 

5. prosinec Mikulášská besídka Obec Stříbrná 

prosinec Vánoční koncert v kostele Ještěřice 

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

a Hlaváček 
 

Zpravodaj č. 2/2020 vyjde na začátku června, uzávěrka 14 dní předem. 
Inzerce možná, viz. kontakt obec Stříbrná. 
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