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Číslo 2 (ročník 2)                                                                     Červen 2020 

Slovo starostky 

Vážení spoluobčané a přátelé, 
ve zprávě starostky se pokusím shrnout pár informací v době 
koronaviru. Dne 12. března byl na území České republiky vy-

hlášen nouzový stav a postupně vstoupila v platnost řada na-

řízení, která se dost často měnila. Vláda mimo jiné stanovila 
občanům povinnost nosit ochranou roušku, ale roušky neza-

jistila. Nedostatečné zboží byla i dezinfekce. Roušky i dezin-

fekci jsem obstarala a starším občanům rozvážela domu. Ně-
kolik balení je stále k dispozici na obecním úřadě. Omezení 
pohybu, nákupu, možnost cestovat, pracovat a nejen to, po-

trápilo snad každého z nás. Tradice jara a svátků jsme letos 
prožívali netradičně. Velikonoce bez pomlázky, stavění máj-

ky bez oslav. Naplánované akce jsem musela bohužel zrušit. 
Krůček po krůčku se ale země vrací zpět k běžnému 

životu, k životu před krizí. Neznamená to, že bychom měli být 
méně důrazní při dodržování všech určených nařízení. Stále 
pro nás všechny platí – být zodpovědní k sobě a k ostatním. Je zcela na každém z nás, 
jestli dodržujeme hygienické zásady, jestli nosíme roušky, zda se vyhýbáme zbytečným 
kontaktům s lidmi a chráníme ty nejcitlivější. Tato doba nám hodně vzala, ale také hod-
ně dala. Spousta z vás vyrazila do přírody, do lesa – Stříbrná a krásná příroda kolem se 

přímo nabízí k procházkám a k načerpání energie. Do schránek jste dostali pro podporu 
dobré nálady, k zahnání nudy a k námětům mimořádný tisk „Stříbrné Sluníčko“. 

I v době krizového stavu stále pracujeme. Kromě již zmíněného zajištění roušek a 
dezinfekce jsem po domluvě se stavebním úřadem nechala z bezpečnostních důvodů za-

sypat pozemek u Márty, kde byl chátrající bazén. Naopak u pozemku na cestě u hřbitova 
jsem zajistila jeho rozšíření kvůli snadnějšímu parkování. 

V letošním roce se také začne pracovat na opravě mostu M4 pod poštou, kde jsme 
30. března předali stavbu, na přístřešcích pro tříděný odpad a také hlavně na opravě ryb-

níku. Ze všech v současné době projednávaných příprav a projektů je pro mě rybník prio-

ritní, hlavně z důvodu zodpovědného nakládání s vodou, jejíž nedostatek přináší v dnešní 
době problémy nejen regionální. Tím, že obnovíme funkce rybníka, vytvoříme podmínky 
pro žádoucí  vodní bilanci v lokalitě  Stříbrného potoka, pro snižování nepříznivých účinků 
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sucha, pro příznivý vývoj fauny a flory v širším okolí. Proběhlo výběrové řízení na zhotovi-

tele stavby. Výběrová komise kontrolovala sedm nabídek. Schválena byla dle kritérií nej-

levnější od firmy Druhá severočeská stavební společnost spol. s r.o. s cenou 1 014 938 Kč 
bez DPH. Od Ministerstva zemědělství jsme obdrželi příslib dotace na tuto akci v letošním 
roce. Protože ale na dotaci není právní nárok, v případě že by Obec Stříbrná příspěvek na-

konec neobdržela, je možné rybník opravit na náklady obce. A to i přesto, že na pracovní 
schůzce zastupitelů nebyl tento návrh jednohlasně odsouhlasen. Projekt připravujeme již 
více než rok, máme ho řádně povolený a připravený k realizaci, proto je pro mě důležité 
čelit problému zodpovědně a napravit nežádoucí stav rybníka v co nejkratší možné době. 
Samozřejmě bude tento bod předmětem řádného jednání zastupitelstva obce. 

Čekáme také na schválení jiných dotací - na herní prvek a mobiliář kolem zmíně-
ného rybníka a na obchod – smíšené zboží v prostoru pensionu Márty. S pracovníky obec-

ního úřadu se minimálně jednou týdně domlouvám na postupu a nezbytných či žádoucích 
prací v obci. Společně diskutujeme, kde je co potřeba. Jsem velmi spokojená s jejich prací a 
věřím, že se nám v obci bude dařit udržovat pořádek a čistotu.  
Sledujte naše obecní stránky www.stribrna.cz, kde najdete všechny informace, foto-
grafie a novinky. „Nic nebude takové jako kdysi, ale všechno může být takové, jako ješ-
tě nikdy“. Přeji vám všem krásné slunečné dny, plné klidu a radostných úsměvů. 
                                                                                                                Starostka obce Jana Kortusová 
 

Poutní slavnost 
 

 U příležitosti svátku Nejsvětějšího 
srdce Páně každoročně obec Stříbrná pořá-
dá u kostelní dominanty stejného zasvěcení 
od roku 1994 „Poutní slavnost“. Den oslav 

se vypočítává podle kalendáře před desátou 
nedělí od Velikonočních svátků. Tento rok 
se jedná tedy o sobotní datum 20. června a 

změnit se nemůže a nemělo. Z důvodu nou-

zového stavu, celkové chaotičnosti nařízení 
vlády a postupného uvolňování všech vlád-

ních opatření stále vyčkávám, jestli budeme 
moci „Poutní slavnost“ pořádat. Stalo by se 

tak teprve podruhé za pomalu tři desítky let 
trvání tradice. Společenské setkání lidí z ob-

ce a širokého okolí se zábavou - kolotoče, 
občerstvení, živou hudbu, všechny jsem 
opět znovu oslovila a začátkem června se 
definitivně rozhodne o konání. O tom zda se 

slavnost, tedy jeden z nejoblíbenějších a 
nejnavštěvovanějších "podniků" organizo-

vaných obcí Stříbrná uskuteční, budou in-

formace na internetových stránkách obce a 
vyhlášené obecním rozhlasem. 

                        Starostka obce Jana Kortusová           Začátek Poutní slavnosti 2019 (foto JH) 
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Zasedání zastupitelstva 11.6.2020 
 

Ve čtvrtek 11. června od 17:30 v Penzionu Márty proběhne po tříměsíční prodle-

vě, pro známé důvody, již 15. řádné veřejné zasedání zastupitelstva obce Stříbrná. 
                                                                                                                Starostka obce Jana Kortusová 
 

Výzva hrobová místa 
 

  Žádáme nájemce pronajatých hrobových 
míst, kteří ještě nemají uzavřenou smlouvu o 

pronájmu hrobového místa, aby tak učinili nej-

později do 31. srpna 2020 na Obecní úřad ve 
Stříbrné, a to v úředních hodinách - pondělí a 
středa 7.00 – 11.30 a 13.00 – 17.00 hodin. Jinak 

možno po telefonické dohodě – tel. 352 686 938. 

V budoucnu chystáme zrušení „opuštěných“ 
hrobů na hřbitově v obci Stříbrná. 

Opuštěné hroby jsou ty, u kterých není 
dlouhodobě zaplacen nájem z pronájmu hrobo-

vého místa, není možno dohledat posledního ná-
jemce ani jeho rodinné příslušníky, ke hrobu se 
nikdo nehlásí a o hrob není pečováno. Většina 
náhrobků či krycích desek je poškozena, kamen-

né či terasové části jsou vyžilé, dle odhadu jsou 
nulové či zanedbatelné hodnoty. Hroby bez krycí 
desky jsou zaplevelené.                                                                                     Foto: JH 

Oznámení o chystaném rušení hrobů bude vyvěšeno na hřbitově a na úřední desce 
obce Stříbrná od září 2020 po dobu dvou let. Součástí „Oznámení o rušení hrobů“ bude 
soupis (mapka) těchto hrobů s případným popisem hrobového zařízení. 

V souladu se zákonem č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví ve znění pozdějších přepisů 
bude od září 2022 hrobové zařízení z těchto opuštěných hrobů postupně odstraněno, hrob 
bude zrušen a hrobová místa budou nabídnuta novým zájemcům. 

Upozorňujeme tímto všechny občany obce, aby provedli kontrolu zaplacení nájmů 
hrobových míst. Pokud má někdo informace, které by vedly k nalezení nájemců opuště-
ných hrobových míst, podejte zprávu na obecní úřad. 

                                                                                                  Starostka obce Jana Kortusová 
 

Nabízená pomoc občanům 
 

Možná je mezi námi občany obce Stříbrná někdo, kdo má opravdu problém a potíže 

nejenom díky "virové krizi" - přišel o zaměstnání, dostal se do finančních i jiných všemož-
ných nepříjemností. Vše jde určitě nějak rozumně a vhodně řešit, jen o tom musím vědět. 
Zavolejte mi, napište, nebo rovnou přijďte a společně můžeme najít způsob pomoci a pod-

poru, jak vaší složitou situaci nejlépe zvládnout. 
„Vždy je lepší nezůstat sám, přestaňme se zbytečně stresovat a pojďme si pomoci“ 
                                                                                                                Starostka obce Jana Kortusová 
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Centrum obce, parková úprava ..... 
 

Letošního roku se zahájí 
postupné, ale výrazné zlepšování 
a ozdravovaní tváře vykořeněné-
ho a prázdného středu obce ko-

lem bývalé samoobsluhy a hostin-

ce Horal. Původně hustě zastavě-
né historické centrum si od války 
prošlo velkolepou devastací. Po-

sledním nepatrným záchvěvem se 

stalo zboření rozpadlého Horalu v 

roce 2006. Tím se dovršila celko-

vá zkáza, kdy z místa nezbylo nic. 

Stávalo zde na deset domů hlavně 
se službami, např. třemi hostinci, 

drogerií, řeznictvím, cukrárnou, 

kinem nebo "Baťou". Naprosto 

symbolickým důkazem našeho přístupu a fungovaní doby je doslova "budovatelský" počin 

v typicky nevzhledné krabicové samoobsluze stojící dodnes. Jistě původní prodejna ote-

vřená před půl stoletím zlepšila kulturu prodeje, ale za cenu pohrdáním okolím podle hes-

la "účel světí prostředky". Samozřejmě staré časy se z mnoha příčin nikdy nevrátí a jedi-

ným smysluplným a ucházejícím řešením je celou oblast, která se navrátila přírodě, zkulti-

vovat parkovou úpravou s doplňky, kterou zvolna by měla začít realizovat obec Stříbrná. 
Plánované úpravy pozitivně zasáhnou prostor kolem pamětní lípy a na Vánoce s 

vánočním smrkem. Dále mnohem rozsáhlejší oblast přes hlavní silnici, tedy místo po zbo-

řeném Horalu a především sousední pozemek od mostu této silnice až k nedávno zaniklé 

odbočce vodního náhonu do bývalé prádelny. Jedná se o pozemek, kde stávala před léty 

"obecní betonárna" a ještě vloni velkoobjemový kontejner na odpad. Protilehlou přípotoč-
ní část naproti pamětní lípě mezi mostem na Horní Stříbrnou a mostem hlavní silnice bude 
řešit případně až blízká budoucnost s oblastí kolem Penzionu Márty a domu Jitřenky.  

Navrhovaná parková úprava s drobnými terénními změnami zahrnuje nejenom 

klidové odpočinkové části, ale i lehce zábavní a lehce sportovní s prostory pro vyžití dětí, 
tedy rozvržena je pro všechny věkové kategorie občanů Stříbrné a návštěvníků obce. Stě-
žejní je nová výsadba okrasných stromu, keřů a květinových záhonů i ve formě květino-

vých luk nebo skalek s procházkovými cestami a stezkami s "pískovým" povrchem, dále 
lavičky, relaxační lehátka, posezení se stolky nebo i stojany na kola a odpadkové koše. K 
dalšímu příslušenství by mělo patřit trvalé upravené ohniště, májkoviště, vyhlídkové molo 
a jednoduchý přístřešek s masivními stoly a lavicemi. V dětské části se předpokládá vybu-

dovaní nenáročného terénního cykloparku a mnoha atrakcí pro hraní dětí s různými dru-

hy houpaček, skluzavkami, opičí dráhou, prolézacích sestav, lanovkou atd.. 

Na skromné přiblížení, díky nedostatku místa a malému formátu zpravodaje, při-

nášíme alespoň na dvou dalších stranách celkovou půdorysnou ukázku z Ateliéru zahradní 
a krajinářské architektury Mariánské Lázně, kde obec Stříbrná nechala zpracovat studii na 

zkulturnění bývalého centra obce Stříbrná. Práce je k podrobnému nahlédnutí k dispozici 

občanům na Obecním úřadě, kde vám rádi a ochotně celý projekt objasní a přiblíží.          JH 



Zpravodaj obce Stříbrná                                                                                   

Stříbrná 5 

 



Zpravodaj obce Stříbrná                                                                                   

Stříbrná 6 

 



Zpravodaj obce Stříbrná                                                                                   

Stříbrná 7 

 

Vyberte herní prvky ..... 
 

Navrhněte jeden nebo dva herní prvky z níže zveřejněné ilustrační nabídky, které 
plánuje obec Stříbrná do konce letošního roku vyrobit a instalovat do vznikající parkové 
úpravy zaniklého středu obce u bývalé samoobsluhy a kolem zbořeného hostince Horal. 
Své preference prosím napište nebo osobně informujte vedení obce Stříbrná.                     JH 

 

1. Prolézací kostky se skluzavkou                      2. Houpací koš 

  
 3. Opičí dráha                                                                                           4. Dvojhoupačka 
 

 
5. Svahová skluzavka                                                 6. Lanovka 
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Rekonstrukce mostu pod "panely" u kostela 
 

V polovině února byl oznámen 
výsledek výběrového řízení rekonstruk-

ce mostu přes Stříbrný potok ve vlast-

nictví obce Stříbrná na vedlejší komuni-

kaci od bývalé pošty směrem do údolí k 
potoku. Z pěti uchazečů obec Stříbrná 
vybrala firmu Dopravní stavby Kolín a.s. 
s nejnižší nabídkou 1 325 740 Kč bez 
DPH. Smlouva byla podepsána v polovi-

ně března s nejzazším termínem předá-
ní dokončeného díla v polovině červen-

ce. Rekonstrukce bude znamenat téměř 
výstavbu úplně nového mostu krom za-

ložení a spodní stavby, tedy novostavbu mostního svršku a nosné konstrukce s ubouráním 
části opěr pro nové úložné prahy. Oprava sice bude vyžadovat úplnou uzavírku, ale bude 
zajištěno provizorní přemostění s nájezdy pár metrů od mostu. Několik stálých obyvatel, 
chatařů a chalupářů tím bude mít za mostem přístupné své nemovitosti. Provizorium je 

promítnuto i v ceně opravy, kterou obec hradí plně. Zda se plánovaný termín dokončení 
stihne včas, není jasné, stavbu obec firmě předala 30. března, ale zatím po šesti týdnech 

probíhají jen přípravné práce technického rázu, které nejsou vidět. Na obrázku stav v roce 
2004 ještě bez menších oprav, které proběhly do současné pořádné rekonstrukce. 

Most zde stojí po generace, kdy jeden z prvních jistě sloužil v dobách blízké mosa-

zárny koncem 17. století. Bezprostřední okolí se intenzivně využívalo, pár metrů nalevo 
směrem k bývalé poště fungoval mlýn rodiny Dannler a poté Pückertova pila. Pückertům 
patřila i protilehlá vyšívárna, kde stojí porevoluční novostavba domu čp. 695. Původní po-

dobu místa v podstatě zničil neúspěšný experiment s JZD Nový život Stříbrná v 50. letech, 

poté Státní statky a poslední nepatrné zbytky, jako mlýnský náhon a výpustní otvor s ka-

nálem použité vody v pile až doba nedávná jejich částečným zasypáním odpadem.            JH 
 

Traktor s příslušenstvím 
 

 Obec Stříbrná na začátku března pořídi-

la výkonného víceúčelového pomocníka, kolový 
traktor značky New Holland T 5.95 PTZ. Sou-

částí koupě je i bohaté příslušenství - čelní na-

kladač Stoll TL 530, standardní lopata Trac-lift 

BD 210, šípová sněhová radlice Agrometall SR-

T1 2400, sypač komunikací Agrometall VS-T 

1000L a traktorový nosič kontejnerů WTC Por-

týr 5. Traktor s příslušenstvím o celkové ceně s 
DPH 2 389 750 Kč jistě najde a již nachází celo-

roční široké uplatnění při starosti o kilometry 
obecních cest, v péči o rozlehlé obecní pozemky 
a lesy i s dalším případným rozmanitým využi-

tím pro občany a obyvatele Stříbrné.                 JH                            Foto: Jana Kortusová 



Zpravodaj obce Stříbrná                                                                                   

Stříbrná 9 

 

Hřbitov, parkování a studie 
 

 Ke konci dubna vedení obce Stříbrná 
nechalo rozšířit počet míst k parkování u 

vstupu na hřbitov vybagrováním a urovná-
ním části svahu u "kapličky" (márnice). Tato 

práce je nepřímou náplní plánovaného bu-

doucího zlepšení vzhledu areálu hřbitova. 

Obec nechala zpracovat studii, kterou vytvo-

řila Ing. Kristýna Greinerová z Ateliéru za-

hradní a krajinářské architektury Mariánské 
Lázně. Jedná se hlavně o osvěžení a omlaze-

ní zeleně, např. ústřední osa, cesta hřbitova od vstupu je navrhována, lemována stromořa-

dím okrasných jabloní. Další součástí návrhu je nový povrch cest, ale i rozšíření o kolum-

bária, lavičky, odpočívadla a rozptylovou loučku s místem na pamětní kameny. Největší 
změnu by měla doznat zarostlá a zpustlá nejvzdálenější třetina hřbitova nad bývalou ško-

lou. Jak celá věc dopadne a v jaké formě a proporcích se tzv. revitalizace hřbitova uskuteč-
ní, teprve uvidíme, ale velmi povedená a citlivá studie je k nahlédnutí na OÚ Stříbrná. 

 

 
Obrázek přináší celkovou "leteckou" situaci studie hřbitova (kostel nahoře mimo záběr, vstup 

vlevo) a kresba ukazuje pohled od rozptylové loučky hlavní cestou ke vstupu. 
 

Hřbitov ve Stříbrné slaví letos 125 let od svého založení roku 1895. Z dnešního po-

hledu předimenzovaný stánek posledního odpočinku byl zřízen pro skoro desetinásobný 
počet obyvatel, než je tomu dnes. Po válce a známem odsunu německých občanů se rapid-

ně snížil počet lidí v obci, ale i přesto se obec Stříbrná neustále starala a stará o svůj maje-

tek a povinnosti z toho vyplývající velice dobře. Bohužel několik desetiletí o většinu hrobů 
nejeví už žádný zájem nikdo z příbuzných a potomků v Německu a jen minimum hrobů má 
prodlužovanou nájemní smlouvu. Působením času plno hrobů zaniklo a značnou část to v 
brzké době čeká pro neutěšený stav. Důstojný a vhodný způsob, jak tuto problematiku čás-

tečně řešit nabízí třeba výše uvedená studie. Na hony se odlišuje od mnoha otřesných a 
neuctivých řešení známých hlavně v pohraničí, např. v sousedních Kraslicích, kde v 90. le-

tech zanikla třetina hřbitova vyjmutím z areálu v podstatě za pomocí "buldozeru" s para-

doxem, že záležitost měl ve své pravomoci jeden z potomků původních obyvatel.              JH 



Zpravodaj obce Stříbrná                                                                                   

Stříbrná 10 

Obecní rybník 

Hospodaření s povrchovou vodou a její zadržování má 
ve Stříbrné úspěšnou, ale již pomalu zapomenutou tradici po 

staletí. Životně důležitá voda sloužila nejenom k uhašení žíz-

ně, ale především i jako faktor obživy a žití zdejších obyvatel 
existencí mnoha vodních děl, rybníků, tůněk, zásobních nádr-

ží, veřejných studní a studánek a stovek metrů vodních náho-

nů jako zdrojů pohonné vody různým výrobám. Velký úpadek 

služby povrchové vody nastal z mnoha příčin hlavně po válce 
a dodnes najdeme v obci jen skromné zbytky. Z téměř dvacít-

ky náhonů fungujících v průběhu let objevíme pouze čtyři za-

vodněné. Ohledně vodních ploch jen pár tůněk, dvě nové, ale v 
podstatě suché retenční nádrže plnící protipovodňovou úlohu 
a léta chátrající rybník, koupaliště, netěsnící a bez přítoku. 

Tento tristní stav je k nezávidění do budoucna, kdy již léta če-

líme a budeme stále více pociťovat sucha a nedostatek vody pro globální změny klimatu 

způsobené člověkem. Naše přehnané konzumní chování a dosavadní hospodářské naklá-
dání s krajinou hlavně v zemědělství a lesnictví žene svět patrně ke klimatické kalamitě, 
proti níž bude současná "virová krize" patálií. Loňského roku se povedlo pro nás posílit 
zásobování pitnou vodou - šetřit by se mělo pro jistotu neustále, tedy jen pro základní 
potřeby, ale stejnou pomoc v zadržování vody v krajině potřebuje, ne-li více, i naše okolní 
prostředí a příroda. Nejlepším řešením nejsou, např. megalomanské projekty přehrad, ale 
množství malých drobných děl hojně rozesetých po krajině, které neruší, stávají se nedíl-
nou částí přírody a žijí mezi nimi lidé s vodou, která nepřijde nazmar rychlým odtokem. 

Ve Stříbrné se tento odpovědný 
a rozumný přístup konečně začíná po-

prvé uskutečňovat a získává přednost 

ve formě měsíců připravované opravy 

bývalého přírodního koupaliště v dolní 
části obce ve vlastnictví Stříbrné. Na-

štěstí vedení obce a nejspíše i drtivá 
většina zastupitelstva je osvícena a bere 

náš rybník jako prioritní pro svoji celo-

společenskou důležitost a přínos rekon-

strukce pro důvody, např. udržitelnosti 

životního prostředí, kulturní, estetické, 
rekreační, ochranné a protipožární. 
Oprava zahrnuje odbahnění, utěsnění, 
vybudování nového přívodu vody a povznesení okolí, např. parkovou úpravou, pořízením 
hracích prvků, laviček. Ohledně konečného financování je slušná naděje hraničící s jistotou 
získat dotaci od nás, tedy daňového poplatníka prostřednictvím Ministerstva zemědělství. 
I kdyby se tak nestalo, což je vysoce nepravděpodobné, obec Stříbrná jako nezadlužena, fi-
nančně zdravá a s množstvím volných peněz na účtu investici hravě zvládne. Vydané pro-

středky budou účelně a dobře vynaložené, neboť se jedná o typ projektu s velmi dlouho-

době pozitivním přínosem do dalších let, kdy "za málo peněz se získá hodně muziky". 
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Dnešní rybník po desetiletí hojně vyhle-

dávaný byl zcela nově vystavěn nejspíše ručně i 

s "razítky" v letech 1929 - 32 jako koupaliště se 
zázemím. Vodní plocha s hrubě odhadnutou 
výměrou cca 1 700 m2 a objemem cca 2 400 m3 

původně nesla pojmenování "Dannler Teich", 

což bylo příjmení již tehdy bývalého rodu mly-

nářů ze Stříbrné. Koupaliště k podnikání založil 
jejich potomek Emanuel Dannler bydlící v dáv-

no zbořeném domě čp. 303, jenž stál přes potok 
kousek od lávky. Po válce se rybník dostal pod 
křídla obce, byl i nadále udržován, později i za 
spolupráce blízkého "Chodosu" a nájemců zaří-
zení. Obec na svůj rybník časem trošku zane-

vřela, byl pronajat k chovu ryb a na "dobré slo-

vo" využíval okolní prostředí i nový majitel 
"Chodosu". Zaniklo původní doplňování vody z 

náhonu od bývalé prádelny a vše následně vyvrcholilo i likvidací náhradního přítoku pří-
mo z potoka pro nepřehledný nárůst "sousedských sporů" v roce 2018, do kterého se lo-

gicky musela zapojit i obec. Tento neudržitelný stav nakonec donutil obec Stříbrnou s ryb-

níkem konečně něco dělat, což je dobře a můžeme se těšit jen na výsledek. 
Mapka v textu je z 60. let 18. století a ukazuje dvě velká vodní díla na pohonnou 

vodu sloužící hlavně tehdejší mosazárně. Menší nádrž se nacházela přímo u podniku na 

výrobu slitiny, tedy prostoru, kde stávala později textilka Anger, po které nám zbylo beto-

nové koryto pod hlavní silnicí (U Stejskalů přes potok). Větší nádrž se rozkládala u sou-

časné křižovatky silnic na Bublavu a do Nancy a dodnes existuje mohutná hráz, kde stojí 
dům čp. 630. Obě nádrže zanikly již před polovinou 19. století. Další dva snímky předsta-

vují dnešní rybník krátce po vyhloubení jako koupaliště a nakonec stav z roku 2001.       JH 
 

Voda pro Ski centrum Bublava - Stříbrná 
 

Náš Stříbrný potok poskytne výraznou část se-

zonní vody pro mnohá sněžná děla lyžařského komple-

xu Bublava - Stříbrná firmy ARC - leasing (kapacita se 

zvedne 2x s max. limitem 120 l/s). Potoční voda umožní 
kvalitnější zasněžování a tím i provoz centra v neustále 
teplejších zimách s nedostatkem přírodního sněhu. Na 
začátku května začala výstavba navazující na již před-

připravené potrubí vedoucí od areálu lanovky. V pro-

storu podmáčené a zarůstající louky pod křižovatkou 
Bublava - Nancy směrem do Stříbrné u domu čp. 630 
má vzniknout čerpací stanice u hlavní silnice napojená 
na jímací zařízení na Stříbrném potoku pod Penzionem 
Filip. Mezi jímáním a stanicí by měla být založena aku-

mulační nádrž určená přímo k čerpání odebrané vody, 
která bude mnohem menším nástupcem rybníku zanik-

lé mosazárny - viz. předchozí článek.                                JH                
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75 let od konce 2. světové války 
 

Každoročně si 8. května připomínáme 
výročí ukončení jednoho z nejkrvavějších oz-

brojených konfliktů v lidských dějinách. Tato 
válka byla především nesmiřitelným střetem 

dvou odlišných režimů, diktatur se zvrácenou 
ideologií často pohrdající lidským životem a 

držící se u moci v Německu a v Sovětském 
svazu. Válka vypukla v září 1939 napadením 
Polska Německem. Téměř ihned se díky spo-

jeneckému závazku přidala k polské straně 
Francie s Velkou Británií a nakonec polský 
stát zničil od východu Sovětský svaz na zá-
kladě tajné dohody s Německem. Navazující 
období do roku 1941 přineslo okupaci větši-

ny Evropy Německem, anexi republik Pobaltí 
a napadení Finska Sovětským svazem a v boji 
za svobodu zůstala osamocena jen Velká Británie. Zásadní zvrat nastal v roce 1941 po úto-

ku Německa na svého dosavadního partnera Sovětský svaz. Rozhořela se válka i v Ticho-

moří agresí Japonska se zapojením Spojených států amerických. Ve společném boji západ-

ních demokracií a stalinského Sovětského svazu byl nakonec v Evropě roku 1945 poražen 
jeden z nejhorších zločinných režimů v Německu a následně i v Asii v Japonsku. Válka při-

nesla miliony mrtvých, plno zničených životů, nedozírné ekonomické škody a morální 
úpadek. Důsledkem války bylo i rozdělení světa na dva tábory s diskutabilní svobodou pro 
část Evropy, tedy i nás. Konflikt dodnes vzbuzuje vášně, netoleranci, černobílé vidění, poli-
tické zneužívání i na nejvyšší úrovni a silně se zdá, že člověk není schopen se poučit z 
vlastní nepěkné minulosti hlavně z důvodu, že ji nechce znát nebo ji značně překrucuje. 

Tragédii 2. světové války ve Stříbrné nám přibližuje 
pomník v dolní části obce nad bývalými dílnami lesního zá-
vodu na rohu, okraji lesa kousek pod Novoveskou cestou. 

Pomník odkazuje na 19. duben 1945 a smrt dvou válečných 
zajatců zastřelených při pokusu o útěk. Vsazená deska ob-

sahuje dvě jména Michail Chodok (nar. 1903) a Vladimir 

Lujarkovskij (nar. neznámé, dříve 1926, příjmení často 
komolené). Jedná se již o třetí podobu desky a nosný ká-
men pomníku má rovněž odlišný tvar než původní. Ohledně 
události existují nejasnosti v detailech se lišících, např. pra-

vost jmen, uváděn je i 20. duben nebo dokonce tři zastřele-

ní dle vzpomínek očitých svědků z řad tehdejšího obyvatel-

stva, přeživších zajatců a dalších zdrojů. Památník byl zalo-

žen krátce po válce s vysazením dnešní vzrostlé douglasky 
tisolisté a pietu ohraničuje okrasný kovový plůtek údajně 
přeneseným od pomníku obětí Velké války 1914 - 1918 dodnes k nalezení u kostela. 

V podvečer 8. května 2020 za nás všechny komorně položila květiny u pamětního 
místa dvou zbytečně zmařených životů starostka obce Stříbrná Jana Kortusová.              JH 
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Zvonička štěstí 
 

Vedle pobočné cesty Horní Stříbrné v části obce, 
koutu "Pumawinkelu", tedy přímo na prudké spojnici od 
bývalé horní školy ("Berounská chata") k rozcestí pod Špi-

čákem u Fischerova pramenu, byla 19. dubna instalována 
nádherná dřevěná zvonička pojmenovaná Štěstí. Zvoničku 
objevíme přímo naproti dřevěné a krásně zrenovované 
dobové chaloupce čp. 281 (ev.č. 103) přes cestu u živého 
plotu pod sousedním domem. Dokonalou zvoničku z "vid-

licového" kmenu stromu opatřenou stříškou a cedulkou s 
nápisem Zvonička štěstí má na "svědomí" šikovný chalu-

pář z čp. 281 Milan Vojáček, který ji velice zručně vyrobil 
a osadil zvonečkem. K vybudované zvoničce napsala i pár 
přívětivých slov na svém facebookovém profilu manželka 
Zina Vojáčková, která je i autorkou snímku.                       JH 

  

Posílání lodiček na Stříbrném potoce 
 

Drahuška Jandová – Němcová pro všechny děti v obci vymyslela a chtěla by zorga-

nizovat soutěž „Posílání lodiček na Stříbrném potoce“. Úkolem dětí za pomoci rodičů by 
bylo vyrobit ze dřeva vor nebo lodičku. Plavidlo musí být pevné, bez motorového pohonu, 
tak aby zvládlo plavbu mezi kameny a "peřejemi" a doplulo co nejdál. O podmínkách a ča-

su soutěže vás Drahuška bude informovat.                                                               Jana Kortusová 
 

Soutěže ze "Stříbrnského Sluníčka" 
 

  V mimořádném vydání „Stříbrnského Sluníčka“ jsou 
soutěže o ceny, do kterých se stále můžete zapojit, ať je z čeho 
vybírat. Namalované obrázky, vyrobené dekorace, fotky roz-

kvetlých zahrad, vše co jste v době omezení sami i s dětmi vy-

ráběli. Fotografie můžete posílat s vaším jménem na email 

starostka@stribrna.cz nebo přes WhatsApp na telefonní číslo 
731 533 782. Výrobek 
můžete i osobně při-

nést na obecní úřad. 

Při první možné příle-

žitosti se určitě společ-
ně rádi sejdeme, uspo-

řádáme výstavu s vy-

hlášením výherce a ve 

zpravodaji otiskneme. 

Na ukázku pro inspira-

ci dvě došlé fotografie - 

Velikonoční betlém a 
květinové štafle.  
                Jana Kortusová 
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Bříza svatého Jakuba 
 

  Kousek nad údolím Dolní Stříbrné, 
dvě stovky výškových metrů a pár desítek 
metrů od odbočky k rozhledně Bleiberg na 

hřebenu mezi vrcholem Tisovce a Olověného 
vrchu objevíme vynikající místo k posezení a 
rozjímání u břízy sv. Jakuba. Návštěvu mů-
žeme spojit s průzkumem okolních zajíma-

vostí a zvláštností obou kopců, především 
starou hornickou činností, krásnou a někdy i 
netypickou přírodu, ale také s mnoha vprav-

dě leteckými pohledy na Stříbrnou i s údolím 
Nancy nebo až na Novou Ves. Bezesporu 
pěkné jsou i výhledy na opačnou stranu přes 
Bublavu až do Německa nebo na Kraslice s 
Tisovou a Zelenou Horu, stačí jen hledat. Ze 

Stříbrné se k bříze dostaneme např. "Rolskou 
cestou" k tisovskému hřbitovu a poté zpětně 
stoupáním po modré turistické značce sva-

hem Tisovce nebo podobně druhou stranou 
cestami kolem lanovky po svahu Bleibergu. 

"Extremisté" se mohou vydat třeba přímo 
sjezdovkou vleku Kotva nebo autem přes Bublavu až na hřeben do sedla u odbočky k uza-

vřené rozhledně a těch pár metrů dojít, pokud nedojedou přímo k bříze. Krom staré a vě-
trem ošlehané břízy s obrázkem sv. Jakuba u stromu najdeme i atypickou "zavírací" lavič-
ku s nápisem "Společně pro Bublavu" a vývěsku s podrobným popisem pověsti břízy sv. 
Jakuba. Příběh je jistě lepší si přečíst přímo na místě, ale přesto jej ocitujeme.                      JH 

 

PŘÍBĚH BŘÍZY NA OLOVĚNÉM VRCHU (Gerta Ponerová z Bublavy - vyprávění z roku 2001) 

Naši prarodiče vyprávěli, že jeden z našich předků jednou v noci v mlze zabloudil na 

hadí pasece (bydlel napravo od břízy přes louku v domku, který dodnes vidíte, čp. 1 Tisové, až 
sem historicky zasahuje katastr bývalé samostatné obce). Tato paseka je nejstrmější stranou 
Olověného vrchu směrem ke Stříbrné. Najdeme zde různé stromy, divoké křoví, vřes, borůvky, 
brusinky, ale také spoustu štěrku a kamení. V tmavé noci a při nepřízni počasí je tam skuteč-
ně nebezpečno. To prožíval náš praděd a tak se v nouzi s ustrašeným srdcem obrátil o pomoc 
ke sv. Jakubovi, aby mu pomohl zase najít správnou cestu. A opravdu brzy našel pěšinku, kte-

rá ho přivedla na hřeben a na cestu, která ho dovedla do blízkosti jeho domu. Byl pevně pře-

svědčen, že mu pomohl pouze sv. Jakub, že se domů dostal bez úhony. 
A tak z vděčnosti zasadil na tom místě břízu s obrazem sv. Jakuba. Tento obraz byl 

bohužel ve 30. letech několikrát zneuctěn, proto ho praděd vzal domů. Kam se obraz po válce 
a odsunu poděl, už nevíme. Ale ta bříza vyrostla v mohutný strom, daleko viditelný mezi teh-

dejšími loukami a poli. V 50. letech byly okolo břízy vysázeny smrčky, které rychle vyrostly, 
takže břízu skoro zakryly. Na Olověném vrchu jsou časté bouřky. Jednou vichřice zlámala 
všechny stromy kolem břízy tak, že musely být pokáceny. Jen ta bříza zůstala stát a je zase 
daleko vidět (v roce 2018 se historie opakovala znovu, les není, ale bříza stojí dál). 
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Inzerce 
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Vyhlášení sportovce/osobnosti 2019 

Opět po uplynutí dvanácti měsíců proběhlo 11. března slavnostní veřejné vyhlášení 
navržených sportovců a osobností obce Stříbrná za předchozí rok 2019 v Penzionu Márty. 

V druhém ročníku ocenění obdržela za sportovce karatistka Klárka Pošmurová. Dalším 
vyznamenaným sportovcem se stal basketbalista a cyklista Matěj Šrail a nakonec za spor-

tovní, ale i uměleckou činnost Barborka 
Kindratová. Všichni tři dosahují mnoha 
úspěchů na domácí i mezinárodní scéně 
a skvěle reprezentují sebe, rodiče a tím 
bezesporu i obec Stříbrnou. Obdobným 
způsobem můžeme být hrdi i na vybra-

nou osobnost roku 2019, výtvarnici 

Drahušku Němcovou - Jandovou. Od-

měny s hojným diváctvem předávala s 
gratulací starostka obce Stříbrná J. Kor-

tusová spolu se zástupci zastupitelského 
sboru G. Fischerem a P. Janáčkem. Pove-

dený podvečer doplnila skvělým vy-

stoupením a hrou na akordeon Barbor-

ka Kindratová a vnitřní prostor Márty 

vyzdobila příjemnou a inspirující výsta-

vou umělecké práce a přehlídkou svého 
díla Drahuška Němcová - Jandová.       JH 

Foto: Nataly Fischer 

Zpravodaj č. 3/2020 vyjde na začátku září, uzávěrka 14 dní předem. 

Inzerce možná, viz. kontakt obec Stříbrná. 
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