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Číslo 3 (ročník 2)                                          Září 2020 
Slovo starostky 

Vážení spoluobčané, 
sedím na starostovském křesle necelé dva roky. Být sta-

rostou na malé obci není vůbec jednoduché. Vést řádně 
obec a veškerou agendu s tím spojenou je náročné nejen 
časově, ale i personálně. Na našem obecním úřadě ve Stří-
brné jsem já – starostka, a dvě zaměstnankyně, a všechnu 
tu práci musíme zvládnout. Moc bych chtěla poděkovat 

paní Soně Kantnerové a paní Evě Sedláčkové za práci, kte-

rou v kanceláři odvádějí.  
Ano, kandidovala jsem na místo starostky a jsem 

moc vděčná, že jsem se starostkou stala, i když paradoxně 
nemám v lásce politiku. Samozřejmě i naše komunální po-

litika v obci je tvrdší a vznikají někdy až zbytečné rozpory. 
Nejde o to, mít za každou cenu pravdu. Stejně máme kaž-
dý tu pravdu svoji. Jde o to, ať bylo, co bylo, spojit se a 

udělat více práce a činů, skoro bych řekla: Méně mluvit a více pracovat.  
Má představa byla a stále je, že ať se děje cokoli na vyšších místech a ve vládě, chtě-

la bych, aby se nám v naší obci krásně a dobře žilo. To co si tu uděláme, jak se budeme o 
náš domov starat, jestli tu budeme šťastní, to je a bude pouze na nás. 

Každý začátek je těžký a náročný. Stále hledáte cestu a snažíte se otevírat dveře 
dál. Nejde ale vše tak růžově, jak jsem si malovala. Potřebujeme se v zastupitelstvu na ně-
kterých věcech domluvit a odsouhlasit. V pravomoci samotného starosty není rozhodnout 
o všem sám. K funkční obci potřebujeme informovanost, přehled a finanční pomoc z vlády, 
z Karlovarského kraje i z města Kraslice. 

Účastním se různých školení, pracovních schůzek, společných setkání. Poznala 
jsem řadu kolegů, na které se mohu obrátit s prosbou o pomoc a hlavně o radu. Moc jim za 

to děkuji. Zkušenosti starostů nejen z okolních obcí a měst se snažím využít ve prospěch 
naší obce. Na každou situaci se snažím dívat i z pohledu kritika, vždy hledám cestu a kom-

promis, jak postupovat. 

Zkoušejme se všichni na pro nás nepříjemné situace a spory dívat se i z té druhé 
strany. Porozumění a tolerance jsou přeci znamením síly, nikoliv slabosti. 

Starostka obce Jana Kortusová 
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Chystáte se stavět či rekonstruovat? 
 

Pár užitečných rad pod tímto názvem naleznete také na obecních stránkách.  
 

Oplocení pozemku. Chtěla bych vás informovat o podmínkách výstavby oplocení 
pozemků, které bezprostředně sousedí s místní nebo účelovou komunikací. Máte-li poze-

mek, který bezprostředně navazuje na komunikaci, a chcete stavět nové oplocení svého 
pozemku, je třeba se zaměřit na některé náležitosti. Nejprve je třeba si ověřit skutečné 
hranice pozemků, aby nedošlo k výstavbě oplocení na cizím pozemku. Není možné stavět 
oplocení přímo na hranici s komunikací. U účelové komunikace je třeba počítat s tím, aby 
byla zajištěna průjezdnost a to i rozměrnějších vozidel. Šíře komunikace je potřebná k 
provádění její údržby, zejména v zimním období. Při provádění výstavby oplocení na 
hranici s místní komunikací je třeba stavbu ohlásit na příslušném stavebním úřadu. 
Také musíte počítat s tím, že na těchto komunikacích je větší provoz a postavené oplocení 
bude tímto provozem značně dotčeno. Provoz vozidel v období silných dešťů a v zimním 
období přímo působí na stavby sousedící s komunikací (stříkání vody a sněhu od projíždě-
jících vozidel a při provádění zimní údržby). To jsou skutečnosti, se kterými musí stavitel 
oplocení na hranici s komunikací předem počítat. Za takovéto poškození oplocení nenese 
obec žádnou odpovědnost. 

Parkovací stání. Jinak tomu není ani u nové výstavby parkovacího stání na po-

zemku sousedícího s místní komunikací. I když si parkovací stání budujete na svém po-

zemku, není možné stavět bez řádného povolení příslušného úřadu. U některých staveb 
se požaduje stanovisko PČR, dokumentace s rozhledy a připojení. 

Z těchto důvodů by bylo vhodné před takovouto výstavbou oplocení, nebo par-
kovacího stání získat potřebné informace a jednat s obcí o skutečné situaci na dotče-
ném místě. Může se tak předejít zbytečným nedorozuměním a sporům při ochraně 
obecního a soukromého vlastnictví.                                        Starostka obce Jana Kortusová 
 

Kompostéry 
 

Začátkem roku 2020 jsem udělala poptávku u občanů ohledně pořízení komposté-
rů k nemovitostem. Bylo odevzdáno 88 dotazníků s žádostí. Na samostatnou žádost o do-

taci z Operačního programu Životního prostředí nám množství žádostí nestačilo, proto se 

obec Stříbrná spojila a žádost bude podávat několik obcí společně. Překladatelem žádosti 
v projektu „Společný projekt obcí Kraslicka a Sokolovska na předcházení vzniku odpadů“ 
bude Dobrovolný svazek měst a obcí Kraslicka. Výše dotace je 85 % a udržovatelnost pro-

jektu bude 5 let. Za obec Stříbrnou žádáme o pořízení 110 ks kompostérů (1 050 l) a 2 ks 

kontejnerů na textil. Cena pořízeného 1 kusu kompostéru je cca 5 000 Kč. 
V současné době probíhají poslední úpravy žádosti, která se v brzké době odešle. 

Jestli dojde ke schválení dotace, se dozvím koncem září a samozřejmě informaci zveřejním. 
V měsíci říjnu by proběhlo výběrové řízení na dodavatele kompostérů. Obec Stříbrná 
uzavře se zájemcem o kompostér smlouvu o výpůjčce na dobu 5 let a po uplynutí této 
doby bude kompostér váš. Na kompostér v hodnotě cca 5 000 Kč, který bude složen a 
postaven na vaše místo určení se bude zájemce podílet částkou 500 Kč. 

Jak všichni víme, na dotaci není právní nárok. Pokud bude naše žádost zamítnuta, 
nákup kompostérů neproběhne. V tomto případě počkáme a požádáme o dotaci při nové 
dotační výzvě.                                                                                    Starostka obce Jana Kortusová 
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SMS zprávy od obce Stříbrná - aktualizace komu nechodí 
 

 
 

Projekt vycházkové cesty 
 

K majetku obce Stříbrná patří 200 m sta-

ré opuštěné hlavní silnice do Kraslic a přilehlý 
úzký pozemek k současné komunikaci od bývalé 
prádelny k čp. 263 kousek od obecních garáží. 
Obec iniciovala zrod studie, která nese opět ru-

kopis Ateliéru zahradní a krajinářské architek-

tury Dufek, Greinerová Mariánské Lázně ke zve-

lebení tohoto prostoru formou vycházkové cesty 
s lavičkami, zákoutím pro děti a doplňky nauč-
ného rázu. Dožívající zbytky javorové aleje by 
nahradilo stromořadí z jedlého jeřábu a dosa-

vadní travnatý povrch cesty štěrkopísek. Nej-

větší zásah je naplánován od cesty k hlavní silni-

ci úpravou svahu a výsadbou keřů a stromů 
především bukem lesním různého vybarvení a 
olistění. Pozemek sloužil plno let spíše jako čer-

ná skládka různého stavebního odpadu, kame-

niva, zeminy a bioodpadu. Tento dávný zlozvyk 

je dobře patrný a dost na očích hlavně kolem ce-

lé hlavní silnice z Kraslic, ale i další lokality v obci moc nepokulhávají. Studie je k nahléd-

nutí na Obecním úřadě nebo doma na internetových stránkách obce v novém hávu. 
Cesta vznikla v 50. letech 19. století jako součást novostavby novodobé hlavní sil-

nice do Kraslic. Původně se jezdilo jinými trasami, tzv. dnešní Rolskou cestou nebo komu-

nikací více ve svahu směrem k Nové Vsi, z které nám zůstal např. úsek v lese od Němců k 
pomníku zastřelených zajatců. Současná hlavní nahradila tuto cestu v tomto 200 m úseku 
až za 1. republiky, kdy se zakládala dnešní zástavba nad silnicí. Ani cesta ze studie není 
původní, starší vedla místy nedalekého zanikajícího náhonu. Šlo o cestu slepou končící u 
cihelny města Kraslice, která se rozkládala v prostoru vilky bývalé Mateřské školky.        JH 
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Rybník - výlov před opravou 
 

Na konci července v předvečer zahájení re-

konstrukce obecního rybníku se uskutečnilo vy-

puštění díla s výlovem vodního tvorstva. Značným 
překvapením byla čistota nádrže jen se symbolic-

kým nánosem našeho civilizačního počínání. Zato 
vodního života se objevilo neskutečné množství, 
především bezmála čtyřistahlavá populace raka 
říčního. Dále plno rybího potěru, rybiček a ryb ve-

likosti do 20 cm, jako plotic, slunek a hrouzků. 
Vodní svět děkuje za záchranu dětem, rodičům, obci Stříbrná a všem zúčastněným.          JH 
 

 
Foto: Jana Kortusová a JH 

 

Informovanost 
 

Jak už mnozí z vás víte, má obec Stříbrná už pomalu 20 let internetové stránky pod 

adresou www.stribrna.cz a od letošního roku i v nové grafické podobě. Stránky jsou pře-

hlednější a snažím se vám poskytnout co nejvíc informací. Pod sekcí Současnost obce na-

leznete například „Co nového je v obci“, kde najdete fotografie a popis práce, nebo „Pro-
jekty a studie obce“, kde se můžete podívat, co se v obci plánuje a nad čím se uvažuje. 

Rovněž ani na sociální síti – fenoménu Facebook nezahálíme. Stránku pod názvem 
Obec Stříbrná spravuje paní Eva Sedláčková a vkládá potřebné a důležité informace, naří-
zení a pozvánky. Další oficiální stránku Jana Kortusová – starostka jsem si založila osob-

ně nedávno a naleznete zde např. četné fotografie z dění a vykonanou práci v obci. 

Zpravodaj, který si právě čtete, je už v pořadí sedmým výtiskem. Reakce vás, ob-

čanů na vydávání zpravodaje jsou moc milé a to mě těší. Dokonce je zpravodaj překládán 
do němčiny, sice bez našeho vědomí a souhlasu autorů, což je jen formalita. To že na vydá-
ní jednotlivých čísel čtvrtletníku pracuji pouze s Jirkou Humlerem a za technické pomoci 

Matěje Seckého mě trochu mrzí, ale určitě mi to nebere sílu nadále pokračovat. 
Tak jako každý výtisk vás informujeme na poslední stránce, že i vy nám můžete po-

slat článek, námět a připomínku do dalšího čísla na adresu: starostka@stribrna.cz nebo na 

jiri.humler@volny.cz. Není se čeho bát, pomůžeme, doladíme a zůstane to mezi námi. 
                                                                                                 Starostka obce Jana Kortusová 
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Fotodokumentace - rybník, most, "čerpačka" a další 
 

  
 

  
Foto: Jana Kortusová a JH 
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Výzva - historie a současnost 
 

V obci Stříbrná žilo před válkou v 625 domech na 4 120 obyvatel. Díky nejen těžbě 
rud kovů, výrobě knoflíků, krajek a výšivek byla obec osídlena, jak v Nancy, tak i v Horní 
Stříbrné, směrem k Nové Vsi. Po válce se ale obec výrazně změnila a některé části zanikly. 

V současné době zde žije 465 obyvatel, domů a chat je 357 a 50 chat je na Nové Vsi.  
Při procházkách po kopcích s údivem obdivuji sklepy a pozůstatky po domech a 

staveních, kde žili lidé. Moje myšlenka osadit zaniklou část Horní Stříbrné "Berg" směrem 
k Nové Vsi a později i údolí Nancy ukazateli s fotografií a příběhem z předválečné doby za-

ujala i některé obyvatelé obce, kteří mi pomohou tento projekt uskutečnit.  

A když už jsme u té historie, obec Stříbrnou čeká v příštím roce velká oslava. První 
zmínka o naší obci je z roku 1601, což znamená, že máme před sebou výročí 420 let obce. 
A další důvod k oslavě – roku 1766 jel koňmo z Kraslic na Přebuz císař Josef II. přes Stří-
brnou (další podrobnosti v článku ke konci zpravodaje). Myšlenka spojit výročí obce, Cí-
sařskou cestu Josefa II. a Poutní slavnost je na světě a teď máme před sebou přípravy. 

Jestli i vy máte nápad, jak by měla probíhat příští rok oslava, jak oprášit historii ob-

ce Stříbrná, přidejte se k nám, budu moc ráda za každou pomoc. Schůzka k plánování a 
k nápadům proběhne v restauraci pensionu Márty v pátek 9. října 2020 v 18.00 hodin. 
Zároveň vás prosím, máte-li staré fotografie, nebo předměty, které se pojí s obcí Stříbrnou 
a jste ochotni je obci věnovat, přineste nám je kdykoli na obecní úřad, nebo na schůzku v 

Márty 9. října 2020. Můžete mi zavolat a já k vám přijdu. Všechny předměty, fotografie bu-

deme i se jménem dárce evidovat a budou krásnou ozdobou naší obce. 
Moc vám předem děkuji.                                                               Starostka obce Jana Kortusová 
 

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 

12. září Pohádkový les Stříbrňáci Stříbrné 
19. 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 
5. nebo 19. 

prosinec 
Vánoční koncert v kostele Ještěřice 

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

a Hlaváček 
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Nový povrch silnice 
 

Na konci června se dočkala hlavní cesta na 
Přebuz údolím Nancy v délce cca 1,2 km nového vy-

asfaltování. Jedná se o úsek mezi prvním mostem 
přes Rájecký potok u odbočky lesní asfaltky na Hor-

ní Stříbrnou, Reitsteig až k posledním, třetímu mos-

tu, kde se říkávalo "U dutého buku", jehož mrtvé 
torzo zde dodnes najdeme. Opravu objednal správce 
komunikace příspěvková organizace Krajská správa 
a údržba silnic Karlovarského a provedla firma 
Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. za cenu s da-

ní cca 1 700 000 Kč. Vynechána byla jen stometrová 
část u druhého mostu přes Rájecký potok a mostu 
přes Cínový potok, kterou pokryl nový asfalt v roce 
2009 v souvislosti s výstavbou obou mostů jako ná-
hrady za původní. Nově položený asfalt na úzké, ne-

přehledné a zčásti prudké silničce s mnoha zatáčkami bohužel svádí mnohé řidiče k rychle 
a riskantní jízdě až se zdá, že by bylo lepší, aby na silnice zůstal starý rozbitý povrch.       JH 
 

Exkurze do přírody 
 

Katastr Stříbrné se vyznačuje značným a unikát-

ním přírodním bohatstvím, o kterém většina místních 
málo ví a o přespolních nemluvě. Na začátku června v 
sobotu šestého se v obci uskutečnila skromně navštíve-

ná prohlídka v rámci projektu Muzea v Chebu, který běží 
od roku 2005. Cyklus přírodovědných vycházek "Pojďte 
s námi do přírody" zavítal i k nám s průvodcem, botani-

kem a pracovníkem Muzea Sokolov, RNDr. Jaroslavem 

Michálkem. Pár zájemců provedl hlavně údolím Nancy s 
odborným výkladem a zastávkami např. u dobře pří-
stupných a označených památných stromů, kterých na-

jdeme v údolí několik a které se řadí k nejcennějším 
exemplářům v Karlovarském kraji a celém Krušnohoří. K 

zajímavostem se řadila i ukázka stanoviště zavlečené 
rostliny až z Dálného východu, u nás rostoucí snad jen v 
Nancy, tužebníku kamčatského. Na závěr si dovolím jed-

nu teorii, která patrně nebude daleko od pravdy, jak se k 

nám tento druh tužebníku dostal. Objevíme jej růst pře-

devším kolem rumiště zaniklého domu čp. 389, který 
stával pár desítek metrů u silnice před poslední chatou 
směrem na Přebuz. Až do odsunu, v tomto případě dost 

otřesném, žil v domku pomalu devadesátiletý emeritní 
učitel a ředitel školy v Nancy Roman Köllner. Jeho vel-

kou zálibou byla botanika, napsal i několik pojednání a 
mnoho článků o rostlinstvu Krušných hor.                       JH 
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Dětský den a Poutní slavnost 
 

Okamžitě po uvolnění vládních příkazů a nařízení v souvislosti s tzv. "řáděním vi-

ru", které přineslo do našich domovů nejistotu a mnohá rozčarování a jenž bude nejspíše 
nejednoznačně hodnotit až budoucnost, konečně proběhly u nás první tradiční a oblíbené 
akce pod taktovkou obce Stříbrná. Posunutý Dětský den 14. června spolu s kácením májky, 
resp. jen vyjmutím z uložení, protože nějaký trouba přes mimořádný stav ji podříznul a v 

řádném termínu 20. června Poutní slavnost. Natěšeným dětem a dospělým hostům a ná-
vštěvníkům i přes nevlídné počasí jistě spadl kámen ze srdce a došlo k postupnému zba-

vení abstinenčních příznaků ze zažitého více jak dvouměsíčního odloučení a omezení v se-

tkávání. Dětský den a Poutní slavnost opět jak je letitým pravidlem perfektně přichystala 

obec Stříbrná v čele se starostkou a mnoha pomocníky z řad obyvatel obce. Samozřejmostí 
byla i velká návštěvnost. Doufejme, že podzimní společenské a kulturní dění v obci se ode-

hraje i přes varování dalších vln nákazy v klidu a bez překážek, jistotu nemáme, snad po-

tvůrka bude respektovat geniální vládní strategie, chytré karantény a chaotický styl řízení, 
ale spolehnout se můžeme, že od ní roušky alespoň do schránek nedostaneme.                  JH 
 

  
 

  
Foto: Jana Kortusová 
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Foto: Jana Kortusová 

 

Tříkrálová kavárnička 5.9.2020 od 15:00 
 

Kávičku a něco sladkého po obědě máme snad rádi úplně všichni. A co tak si jí dát 
společně? Na sobotu 5. září 2020 od 15.00 hodin jsem pozvala k nám do Stříbrné „Tříkrá-
lovou kavárničku“. Pojďme si společně vychutnat výbornou kávu se sladkým dortíčkem. 
Děti si venku pohrají a my si můžeme posedět, popovídat, uvolnit – prostě odreagovat. Při 
nepřízni počasí bude prostor u pensionu Márty zastřešen stany. Zároveň při posezení po-
děkuji všem pomocníkům, kteří pro nás občany stříhali a šili roušky.     Jana Kortusová 

"Bazárek - vše pro sport" 26.9.2020 od 9:00 

V sobotu 26. září TJ Horal Stříbrná pořádá „Bazárek – vše pro sport“. Přijďte si 
prodat a zároveň nakoupit pro děti i dospělé sportovní vybavení jako oblečení - obuv - ná-
činí - pomůcky apod. do Márty přímo do restaurace. 

Bez registrace není možný prodej! Zájemci o prodej – registrace je povinná 
předem na emailu janina.korty@seznam.cz. Registrovaní následně obdrží podrobné 
informace k prodeji. Poplatek z prodaného zboží je 15%. 
Příjem zboží k prodeji                       25.9.2020     16.00 – 18.00 hodin 
Prodej zboží                                          26.9.2020        9.00 – 18.00 hodin 
Výdej neprodaného + výplata        27.9.2020        9.00 – 11.00 hodin          Jana Kortusová 
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Turnaj stolního tenisu 

V sobotu 27. června se po známé "virové" komplikaci uskutečnil opožděný Veliko-

noční turnaj v ping-pongu. Druhý ročník pod hlavičkou spolku Stříbrňáci Stříbrné dokona-

le zorganizoval ve svém domě člen spolku David Levý s obrovskou duchovní podporou 
momentálně poraněné manželky Jiřinky Levé - Beránkové. Základní občerstvení ve formě 
jistě chutného guláše, který přišel vhod po vysilujícím sportovním výkonu, ukuchtil Radek 
Stehlík. S papírováním pomohla J. Kortusová, která pořídila spolu s G. Fischerem, K. Šudá-
kovou a D. Šíblem i fotodokumentaci použitou v článku. Do "Hájenky", tedy domu v Dolní 
Stříbrné naproti uzavřenému obchodu, jehož název připomíná desetiletí předchozího vyu-

žití jako "klubovny myslivců" dorazilo dopoledne na dvacet nabuzených závodníků. Po ne-

lítostném a litém boji stupně vítězů ovládnul rodinný klan Řežábek - Šíbl, gratulace.        JH 
 

  

Festiválek Na konci světa 

Ve Stříbrné, která poskytla vynikající zá-
zemí, se letos nejspíše na dalších pár let natrvalo 

usadila kvalitní regionální kulturní událost ne-

přímo a volně navazující na legendární Stříbrné 

rosy z let 2001 až 2005 a dva ročníky z roku 2017 

a 2018. Třináctý ročník Festiválku Na konci světa 
pod organizačním talentem Áji Boháčové za vše-

stranné podpory a pomoci obce Stříbrná a Márty 
se konal 18. července. Předchozích dvanáct roč-
níků se uskutečnilo v Kraslicích, kde byla spolu-

práce s městem poslední ročník mírně problema-

tická a dvojího metru pro tradované "příliš ote-

vřené názory". Svůj poctivý díl hudby a zpěvu 
odehrála během 11 hodin do půlnoci řada skupin 

a interpretů mezi nimi nejznámější kapela z Lok-

te, Roháči, která oslavila 45. výročí činnosti. Fes-

tiválek s doprovodným programem se velice po-

vedl, byl úspěšný a budeme se těšit na další.      JH 
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Foto: Jana Kortusová a JH 

 

Pohádková cesta a další ročník Pohádkového lesa 
 

Na jaře se začala zkrášlovat svahová cesta od penzionu 
Márty, od Fischerů směrem k Valentům o nápadité rukodělně 
výrobky dětí z přírodních materiálů. Jedná se především o růz-

né nepojmenované a neurčité bytosti, strašidla a zvířátka dle 

kreativní dětské fantazie. Dílka jsou prací dětí kolem Márty s 
pomocí a ideových autorstvím nápadu J. Kortusové a hlavním 
instalátorem G. Fischerem. Dalším tvůrcům je cesta volná pro 
neomezený prostor a mohou doplňovat o nové exponáty. 

Perfektní výrobky ještě více obohatí cestu, kde každo-

ročně vede skvělá pohádková procházka, kterou v rámci akce 
Pohádkový les pořádá spolek Stříbrňáci Stříbrné. Tento rok se 

pěší výlet opět uskuteční, již potřetí, v termínu 12. září. Časové 
vstupenky jsou ještě k dispozici, zavolejte Lence Stehlíkové na 

tel. číslo 777 875 374, a pokud nebudou, jistě se nějak domlu-

víte nebo někdo mohl na poslední chvíli stornovat účast.       JH     
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110 let od otevření kostela 

 

 V polovině října uběhne 
110 let od postavení a vzniku 
jasně nepřehlédnutelné domi-

nanty obce, katolického kostela 

Nejsvětějšího srdce Páně. Kos-

tel doplnila i novostavba fary, 

neboť současně došlo ke zřízení 
samostatné farnosti ve Stříbrné. 

Snímek ve formě dobové foto-

pohlednice v červnu roku 1911 
odeslaný osobně prvním jme-

novaným farářem Wilhelmem 
Schwenzem nám přibližuje mís-

to po dostavbě v plné kráse.  
O vlastním svatostánku pro věřící, tedy 

většinu zdejších, se ve Stříbrné uvažovalo již v 
polovině 19. století. Stavba se zprvu plánovala 
společná i pro sousední Bublavu poblíž sou-

časné křižovatky do Nancy u lanovky. Bublava 

nakonec kostel získala v roce 1887 ve svém 
centru a Stříbrná musela ještě čtvrtstoletí če-

kat. Úžasným činem a aktem se stalo spojení 
obyvatel obce založením spolku pro postavení 
kostela roku 1901. Potřebný obnos 120 000 

korun se povedlo místním vybrat do roku 

1909 a po roce byl projekt dokončen. Kostel v 

novogotickém slohu navrhnul a vybudoval ar-

chitekt a stavitel z Kraslic August Hochberger. 

Dodnes kompletní a cenné vnitřní vybavení 
dodal z jižních Tyrol, tedy dnešní části Itálie, 

Konrád Martiner ze Svatého Urlichu kousek 
od Bolzána. Věžní hodiny jsou dílem kraslické 
firmy Josef Kohlert, tehdejší zvony odlila slé-
várna Herold z Chomutova a varhany sestavil 

podnik Schiffner z Prahy. Novostavbu vysvětil 
a uvedl k užívání 15. října 1910 pražský arci-

biskup Leo Skrbenský, svobodný pán z Hříště 
a patronát převzal hrabě Ervín Nostitz - Rie-

neck, majitel okolních lesů. V roce 1929 po ze-

státnění za náhradu hraběcích příhraničních 
lesů patronát převzaly Státní lesy. Po roce 

1945 pečoval největším dílem o kostel celkem 

úspěšně stát a hlavně obec, což trvá v podstatě 
dodnes spolu s bývalými rodáky. 
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I když dnes jsem z dějinných důvodů většinou ateisté a katolická církev dávno ztra-

tila své neotřesitelné postavení až na úroveň zámožného a váženého spolku s dvoutisícile-

tou tradicí, pořád je evropská civilizace založena na křesťanské víře, což si ani již pořádně 
neuvědomujeme. Važme si našeho kostela, jde o historické kulturní dědictví, poklad archi-

tektury a perlu řemeslného umu odkázaný od našich předků, který vzbuzuje úctu, pokoru 
a příjemné dech beroucí mrazení v zádech pokud jej spatříme nebo navštívíme.                  JH          
 

Císařská cesta a muzeum v přírodě 
 

Na rozhraní března a dubna začala obnova zanik-

lého skromného značení tzv. Císařské cesty v Horní Stří-
brné, které vyvrcholilo 20. května instalací rozcestníku. 

Původní malou plechovou destičku umístil na trasu před 
mnoha lety pan "Harry" Fischer, který bohužel již není 
mezi námi. Autorem nových dřevěných označníků podél 
historické komunikace je chalupář z "Pumawinkelu" Ha-

rald Uhl a s rozmístěním pomohl soused Milan Vojáček. 

Rozcestník je společným výrobkem obou pánů a ruku k 
dílu přiložila i Zina Vojáčková. U rozcestníku je možné 
posedět i na lavičkách od blízkých Hlavsů. Cestu doplňu-

je i tzv. Muzeum v přírodě s expozicí nalezených před-

mětu ze zbořenišť desítek okolních domů zaniklých po 
válce. Můžete se zapsat do návštěvní knihy a přispět ex-

ponátem. Oproti dřívějšímu stavu dnes kompletně zna-

čená cesta, málo používaná a místy pouhá stezka, má 
svůj počátek s odbočením doprava z páteřní silnice Hor-

ní Stříbrné pár metrů od Penzionu Hannelore. Vytrvale 

šikmo stoupá svahem Bukového vrchu a po cca 2 km 

dospěje k rozcestí Pod Špičákem u Fischerova pramenu. 
Císařská se jí říká dle tradice po generace z důvodu pro-

jetí koňmo spoluvládcem Marie Terezie, synem a císa-

řem Josefem II. dne 17. června 1766. Cestoval pohrani-

čím na inspekční cestě z Kraslic na Přebuz, kde přespal 
na faře. Příští rok si připomeneme 255 let od této udá-
losti a rodí se nápad trasu např. projet spřežením, uvi-

díme, jak věc dopadne. Povozem císař ale necestoval, 

sedlal statného oře a dnes bude mít potíže i poník.      JH 
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Podívejme se na Skaliny 
 

Katastrální území Stříbrné, kam odjakži-

va spadá i údolí Nancy s celou příhraniční oblas-

tí, oplývá mnoha opomenutými a úžasnými zá-
koutími. Mezi ně náleží jasně i vrchol Skaliny 
(890 m) čnící vysoko nalevo nad silnicí Nancy 
Přebuz nedaleko od posledního mostu přes Rá-
jecký potok. Táhlý zploštělý vrchol je ověnčen 
množstvím žulových skalek, balvanů a korunuje 
jej dvojice největších skalisek s vytesanými 
schůdky. Předválečný název Zechenberg a skal 

Zechenfelsen nám připomíná dávnou předpo-

kládanou rudnou hornickou činnost v blízkém 
okolí. Z nejvyšší vrcholové skály s již nezřetel-

ným vytesaným letopočtem 1905 u schůdků je 
nejlepší výhled a jako na dlani máme celé hra-

niční území s Německem, což potrvá již jen pár 
let díky rostoucímu lesu. Výstup na Skaliny je 

dosti náročný pro značné výškové převýšení. 
Můžeme se vydat několika krkolomnými trasa-

mi přímo od hlavní údolní silnice, ale nejlepší 
cesta odbočuje z vedlejší lesní asfaltky v údolí 
Zadního Kamenného potoka kousek za bývalou 

hájovnou v současnosti loveckou chatou. Vhod-

né je se i teoreticky připravit doma za pomoci 

map, internetu apod. a rovněž se řídit selským 
rozumem, tedy pořád vzhůru do kopce. Horní 
snímek pochází z července letošního roku s tří-
kilometrovým pohledem přes údolí Zadního 
Kamenného potoka, kopec Vyhlídku, údolí Před-

ního Kamenného potoka na hraniční horu Jelen. 
Spodní obrázek skály na vrcholku ještě s nevy-

káceným lesem byl pořízen v roce 2004.           JH      

"Utopenec léta 2020" 26.9.2020 od 15:00 
 

Máte rádi utopence? Máte výborný recept? Umíte ty nejlepší? Nejen pro milov-

níky utopenců pořádá partička Stříbrňáku ve spolupráci s obcí Stříbrná a penzionem Már-

ty soutěž „UTOPENEC LÉTA 2020“. Všichni jste srdečně zváni na ochutnávku se zábavou, 

hudbou a tancem v sobotu 26. září 2020 od 15.00 hod. ve venkovním prostoru pensionu 
Márty. K tanci a poslechu nám zahraje oblíbená kapela „Hága“. 

Pro soutěžící - do soutěže se může přihlásit kdokoli po registraci nejpozději do 
20.9.2020 na banikjakub@seznam.cz. Pozor počet soutěžících je omezen a proto podejte 

přihlášku co nejdříve. Počet utopenců do soutěže minimálně 6 kusů se zápisným 100 Kč. 

Nechce se Vám nakládat utopence, ale chcete se účastnit jinak? Přihlaste se do komise! 
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Srdce slabším 19.9.2020 od 14:00 
 

 
 

Seminář a exkurze Nancy 29.9.2020 
 

Odbor životního prostředí Městského úřadu Kraslice pořádá 29. září 2020 seminář 
s exkurzí hlavně na téma našeho údolí Nancy. Akce je sice jen pro pozvané, ale vážný zá-
jemce o seminář přímo v kraslickém "kulturáku" se může domluvit s pořadatelem na účas-

ti (RNDr. Jiří Hejkal, hejkal@meu.kraslice.cz, 352 370 439). Exkurze v Nancy se začátkem 
od 14.00 hod. bude volně přístupná, stačí počkat na rozcestí u Penzionu Filip.                    JH 
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Prodejna potravin, smíšené zboží 
 

Na začátku července Minis-

terstvo místního rozvoje konečně 
schválilo dotaci na otevření pro-

dejny potravin v rohových přízem-

ních prostorech penzionu Márty 
pod restaurací. Vedení obce oka-

mžitě vyhlásilo výběrové řízení na 
zhotovitele dle měsíce připravova-

ného projektu, s kterým započalo 
již předchozí zastupitelstvo obce. 

Předpokládá se nejzazší otevření v 

termínu pozdního jara 2021. Obec 

Stříbrná bude pronajatý obchod 

podporovat např. symbolickým ná-
jmem nebo příspěvkem na provoz. 

Nejvíce však bude záležet na nás místních v častých nákupních návštěvách, aby nová pro-

dejna měla dostatečný obrat, čímž nejvíce přispějeme k její stabilitě a udržení.                   JH 
 

 
 

Zpravodaj č. 4/2020 vyjde na začátku prosince, uzávěrka 14 dní předem. 

Inzerce možná, viz. kontakt obec Stříbrná. 
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