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Číslo 4 (ročník 2) Prosinec 2020
Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
blíží se čas adventu a vánočních svátků a brzy poté i začátek
nového roku. Je to čas, v němž se obvykle ohlížíme zpět za
starým rokem a rovněž přitom uvažujeme, co přichystá rok 
příští. Náročný rok 2020 přinesl mnoho změn do našich živo-
tů a všem se zřejmě zaryje do paměti. Již nyní můžeme říct, že
byl tento rok poněkud zvláštní, výjimečný, a to v mnoha smě-
rech, plný překvapení i nejistoty pro mnohé z nás. Byla to
snad zkouška k zastavení a k zamyšlení?

Měli jsme příležitost přehodnotit, co je pro nás důleži-
té a jaké jsou naše hodnoty. Vidím to jako okno, které nám
ukazuje, jak vše zpomalilo a jak záleží hlavně na zdraví a na
rodině. Je pravda, že jisté věci člověk nemůže vůbec, nebo
může jen částečně ovlivnit. Existuje však mnoho věcí, které lze i jako jednotlivci svým pří-
stupem aktivně ovlivňovat, ať už v rodině, v zaměstnání, v obci, či na jiných úrovních.

Konec roku je příležitostí vyslovovat přání do nového roku. Lidé si hlavně přejí
hodně zdraví, což se mohlo dříve jevit neoriginálním, ba skoro přáním banálním. Člověk si
ale uvědomí nejvíce, když mu zdraví chybí. Tak u toho zůstanu a popřeji Vám všem klasic-
ké, ale zásadní: „Hlavně to zdraví.“ Mysleme na sebe, na své blízké, najděme v sobě znovu
vděčnost a pokoru, abychom se ujistili, že všechno je a bude opět v pořádku. Nevzdávejme
se naděje, že příští rok bude mnohem veselejší než letošní. V případě, že máme pocit cito-
vého dluhu, udělejme vstřícný krok a využijme svátků vánočních a konec roku k narovnání
všech vztahů a usmíření. Přeji vám krásně strávený advent, příjemné a požehnané svátky 
vánoční a do nového roku hodně zdraví, vzájemného porozumění, štěstí a optimismu.

V obci jako takové, se čas nezpomalil, spousty věcí se nám povedlo, jsou vidět změ-
ny se stálou snahou, aby se nám v obci krásně žilo. Pozitivní přístup a optimismus, nikoliv
věčné hledání negativ, bývá klíčem ke spokojenosti. Těší mě, že se přidává k pomoci zlep-
šit a zpříjemnit život ve Stříbrné i více Vás občanů. A co bych si přála jako starostka? Mé
přání je, aby se zlepšila nálada mezi lidmi, aby se k sobě chovali navzájem stále lépe a bylo
kolem nás slyšet více smíchu, vidět více pohody a radosti. Aby ten rok 2021 byl pro všech-
ny úspěšný, dařilo a žilo se nám lépe a abychom za rok při pohledu zpět měli dobrý pocit.
Buďte veselí a šťastní         Starostka obce Jana Kortusová
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Informace Obecního úřadu
Poplatky

Poplatky za odvoz odpadu, za pronájem pozemku, poplatek za psa můžete zaplatit
na Obecním úřadě, nebo na účet obce Stříbrná číslo účtu 4223391/0100 (při platbě na
účet uveďte jméno, číslo popisné nebo číslo evidenční a za co poplatek hradíte). Poplatky 
jsou splatné do 31. března 2021.

Odpady
Stále musí zaměstnanci obce uklízet odpady položené vedle kontejneru. Některé

takové „skládkaře“ zachytila fotopast s následným upozorněním na to, že opravdu tu
chceme mít čisto! Jak určitě všichni víme, plastové láhve lze zmáčknout, papírové krabice
sešlápnout popřípadě roztrhat. Velmi vás žádám, když už je kontejner plný, odvezte svůj
odpad na další, z celkem 7 míst, které jsou rozmístněny po obci. (Dolní Stříbrná, u obecní-
ho skladu, u Márty, u OÚ, Konec – směr Bublava, rozcestí Bublava-Přebuz, ke Špičáku).

Nové kontejnery na kartony jsou umístněny u obecní garáže a konec – směr Bubla-
va, stávající je v dolní Stříbrné (u hřiště).

Velkoobjemový kontejner je umístněn za obecní garáží a nově je místo osazeno fo-
topastí z důvodu skladek mimo otevírací dobu. Otevřen pro občany je v pondělí od 8.00 –
9.00 a v pátek od 16.00 – 18.00 hodin (mimo dny svátku).

V zimních měsících je potřeba popelnice z horních ulic svážet k hlavní silnici. Nově
tuto službu poskytujeme všem občanům. Pro službu svozu je potřeba se zaregistrovat přes
e-mail : starostka@stribrna.cz, nebo na telefonním čísle 352 686 938.

Pozemky
Nově od poloviny roku 2020 se při pronájmu pozemku uzavírá nájemní smlouva s

platbou za pozemek předem. Může se tedy stát, při uzavření nové smlouvy zaplatíte zpět-
ně za smlouvu, které vypršela platnost a hned tedy za smlouvu, která je uzavřena nově.

Zimní údržba
Plán zimní údržby je k na-

hlédnutí na internetových strán-
kách obce Stříbrná www.stribrna.cz 
v záložce Obecní úřad, Dokumenty.

V zimním období je přísný 
zákaz parkování vozidel podél ko-
munikací ve vlastnictví obce. Obec 
Stříbrná vymezila odstavné plochy 
pro parkování vozidel v zimních
měsících - viz. mapka.

Provozní doba Obecního úřadu 
Stříbrná v době vánočních svátků
23.12.2020 8.00 – 12.00
24.12. – 29.12.2020   Zavřeno
30.12.2020 8.00 – 12.00
31.12. – 3.1.2021   Zavřeno
Děkuji za věnovanou pozornost     Starostka obce Jana Kortusová
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Vlastníte bezodtokou jímku - "žumpu"?
Vlastníte bezodtokou jímku - “žumpu“?
Dovolte nám připomenout, že v roce 2019 došlo 

pro domácnosti (rodinné domy, chalupy) i pro objekty se službami veřejnosti ke zpřísnění požadavků
na likvidaci odpadních vod z bezodtokových jímek („žump“), 

a to na základě novely vodního zákona (§ 38 zákona č. 254/2001 Sb.).

Nová povinnost:
od 1. ledna 2021 – povinnost předkládat doklady o odvozu odpadních vod z jímky („žumpy“) za období posledních
dvou kalendářních let

Komu: 
doklady předložte na výzvu vodoprávního úřadu nebo České inspekce životního prostředí (písemná výzva, kontrola na 
místě apod.)

Kdy: 
kontroly budou od ledna 2021 prováděny namátkově, popř. na základě podnětu, stížnosti, při vodohospodářských 
haváriích apod.

Kde:
zejména u každého vlastníka rodinného domu, chaty apod., který nevypouští odpadní vody
do veřejné kanalizace nebo nevyužívá domovní čistírnu odpadních vod;

v počátcích bude priorita kladena na lokality v blízkosti veřejných zdrojů podzemních vod, vodárenských nádrží, 
ostatních vodních nádrží apod.

Jímka musí:
být nepropustná!!! Po naplnění musí být vyvezena!

Jímka nesmí:
prosakovat, přetékat, obsahovat proražené otvory!

Netěsnost jímky může i z dlouhodobého hlediska ohrozit životní prostředí
(fauna, flora, kvalita podzemních a povrchových vod), lokálně změnit původně zajímavé prostředí, může 
způsobit poškození sousedních či vlastních nemovitostí.

Množství vyvezených odpadních vod:
musí přiměřeně odpovídat spotřebě vody v domácnosti (v úvahu se bere: odečet vodoměru, průměrné spotřební
kapacity, počet bydlících apod.)

Kontrola technického stavu jímky (funkčnost, nepropustnost):
provádí stavební úřad většinou ve spolupráci s vodoprávním úřadem či Českou inspekcí životního prostředí

Kdo zajistí vyvezení jímky:
pouze provozovatel obecní či městské čistírny odpadních vod nebo osoba oprávněná podle živnostenského zákona

Doklad o odvozu odpadních vod:
NUTNO USCHOVAT DOKLADY O VYVEZENÍ PO DOBU min. 2 LET.

Náležitosti dokladu:
vlastník či uživatel jímky, lokalizace jímky, množství odvezených odpadních vod, datum, osoba, která jímku vyvezla, 
ČOV, na které budou odpadní vody zneškodněny.

Pokuta pro občany:  
až 20 000 Kč

Vaše jímka neodpovídá požadavkům vodního zákona?  
primárně uvažujte o připojení na veřejnou kanalizaci (info o technických a kapacitních možnostech získáte 
na obecním úřadě), popř. opravte nebo vyměňte jímku za těsnou či kapacitnější

DĚKUJEME, ŽE JSTE ODPOVĚDNÍ 
VŮČI ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ 
A BUDOUCÍM GENERACÍM!

Koliformní bakterie se nacházejí 
v trávicím traktu lidí a živočichů,
a tím pádem jsou nejdůležitějším
hygienickým indikátorem fekálního
znečištění. Špatně těsnící odpadní 
jímka je prakticky jistou vstupenkou
těchto bakterií nejen do podzemních
zdrojů pitné vody v okolí.

e jímkmkm ukuk za těsnou ču ču i kapacitnějějě ší
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Osobnost roku
Už třetím rokem bude obec Stříbrná pořádat slavnostní vyhlášení obce Stříbrná

„Sportovec/ osobnost roku“
Vyhlášení, které se pořádá již třetím rokem, proběhne v měsíci březen. Máte ve své

rodině, v okolí člověka, známého, kamaráda, který je úspěšný, šikovný a sportovně založe-
ný, který je něčím výjimečný – řekněte nám o něm a přihlaste ho do 31. ledna 2021. For-
mulář k přihlášení naleznete na webových stránkách obecního úřadu, nebo ho můžete
rovnou na OÚ vyzvednout.

Obec Stříbrná je na počet obyvatel velmi rozlehlá a ne všichni vědí, jak úžasné spo-
luobčany tu máme.
Poděkujme společně lidem, kteří si ocenění zaslouží   Starostka obce Jana Kortusová

Vlek "Háček"
Obec Stříbrná se rozhodla

renovovat prázdnou a nevyužitou
bývalou dolní stanici vleku "Háček"
vedle křižovatky páteřní silnice
Horní Stříbrné s uličkou "Leopol-
dovkou". Vlek z počátku 70. let byl 
provozován více jak 20 let pro za-
čínající lyžaře a děti. Dodnes zůsta-
la v zachranitelném stavu dřevěná
bouda zázemí obsluhy a torzo pro-
vozní technologie. Rampa s lanem
byly odstraněny v první polovině
roku 2005. Plánuje se opravenou
stavbu věnovat turistickému ruchu
jako odpočívadlo k zastavení, posezení a případně doplnit i o výstavku zimních sportů. Po-
kud chcete tento jistě vynikající a přínosný nápad podpořit, prohledejte prosím své "archi-
vy", zda např. nenaleznete nějakou fotogra�ii z vlastních lyžařských začátků nebo zážitků
na "Háčku". Ozvěte se případně na Obecní úřad Stříbrná, starostce nebo redakci. JH     

Foto: Jana Kortusová a JH
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Přípojky
V souvislosti s prodejem obecních pozemků a výstavbou na nich dochází k přípa-

dům, že se při zemních pracích objeví přípojka kanalizace či vodovodu k rodinnému domu.
Tato přípojka však není v katastru ani jiné evidenci vyznačena, takže při zemních pracích
může dojít k jejich poškození či havárii. Žádáme proto všechny majitele, vlastníky a uživa-
tele takových domů, u nichž je možné, že přípojka vede přes obecní pozemek, aby si co 
nejdříve domluvili schůzku na obecní úřad k projednání této záležitosti. Pokud přípojka
nebude zanesena do příslušných evidencí a provedena legalizace, nemůže naše obec ani
nový vlastník pozemku nést žádnou odpovědnost za zásah do takové nelegalizované pří-
pojky. Naopak veškeré náklady a škoda tím způsobená, zejména náklady na opravu pří-
pojky, sanaci pozemků, dekontaminaci pozemků apod. budou vymáhány po vlastníkovi
přípojky. Je proto v zájmu všech vzniklou situaci narovnat a uvést do pořádku.
Děkuji Vám za zodpovědný přístup   Starostka obce Jana Kortusová

Obchod potravin - stavební práce �inišují
K životaschopnosti každé vesnice

bezesporu patří existence a fungování ale-
spoň základní infrastruktury služeb jako 
obchodu potravin, restaurace, pošty. Aby 
se obec převážně nestala jen nocležnou
nebo jen průjezdným místem z bydliště za
obživou, měl by se každý občan, obyvatel
snažit třeba symbolicky tyto služby pod-
porovat a napomáhat jejich udržení i na
úkor trocha nepohodlí, obětování mála
času či mírného zvýšení výdajů. V mnoha
směrech přínosné tržní hospodářství a konkurence v tom-
to případě je zničující a mělo by se hledět i na vyšší hodno-
ty. U obce Stříbrná se tak naštěstí děje svou investicí do 
otevření obchodu potravin v budově penzionu Márty, kte-
rou pronajímá. Stavební práce místností budoucí prodejny
se blíží svému závěru s předpokladem odevzdání stavby na
konci roku 2020. Ihned poté obec Stříbrná vyhlásí výběro-
vé řízení na provozovatele a doufejme, že bude úspěšné a
zájemce bude vybrán s následným otevřením obchodu.

Bohužel současná těžká doba a náročné podmínky
v drobném podnikání ve službách způsobila, že stávající
provozovatel restaurace a ubytování v Márty ukončil svůj
pronájem. Patrně po uplynutí smluvních podmínek skončí 
rovněž i provoz Pošty Partner stejného nájemce. Jakým způsobem se obec Stříbrná k zále-
žitosti postaví, se teprve ukáže, věc je čerstvá, zjišťují se podmínky a musí se v ní zoriento-
vat. V nejbližší době bude obec a zastupitelstvo jednat a tedy rozhodovat jak dál. Důležité
je nedržet celou věc pod pokličkou, musí se o ní vědět, třeba jen proto, aby budoucí zájem-
ce, provozovatel mohl již uvažovat o nájmu penzionu Márty, pošty, obchodu vcelku nebo 
zvlášť. Předběžně se může informovat a hlásit na Obecním úřadu Stříbrná.   JH
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Rybník je hotov .....
V srpnu a v podzimních měsících

proběhla tolik potřebná generální oprava
po léta opomíjeného a zanedbaného obec-
ního rybníku, nádrže, koupaliště v dolní
části obce ve vlastnictví Stříbrné. Rekon-
strukce, zajištění funkčnosti vodního díla
znamenalo vybudování zbrusu nového cca
130 m dlouhého zatrubněného náhonu s
regulačním odběrným místem vody na
Stříbrném potoku. Dále opevnění hráze a
břehy rybníku byly zpevněny a vyspraveny
i s urovnáním tři vstupních schodišť. Po-
dobné zaopatření postihlo i dno nádrže s
předchozím odbahněním po vypuštění a
výlovu vodního tvorstva. Hráz získala také
nový betonový segment spodní výpusti s
bezpečnostním přelivem. Pozornost se vě-
novala i terénním úpravám okolí s využi-
tím rybničního bahna a odstraněním dávno
opuštěného a nefunkčního betonového ba-
zénu, brouzdaliště. Nepěknou třešničkou 
na dortu se stalo, nikoliv překvapivě, nale-
zení černé skládky všemožného odpadu při
hloubení náhonu, kam byl léta místními 
vyvážen z blízkých domů. Skládku musel
Obecní úřad Stříbrná na své náklady od-
stranit, roztřídit s odvozem nepatřičného
materiálu s dalším využitím zeminy, kom-
postu. Okolní nově vytvořený a rozježděný
terén, díky práci těžké techniky u nádrže,
bude na jaře zatravněn s výsadbou mladé
zeleně, keři a stromky a doplněn případně
lavičkami. Posledním doplňkem již mimo 
rámec vlastní rekonstrukce rybníku se sta-
lo založení moderního herního prvku pro 
naše nejmenší, který obsahuje lezeckou 
stěnu s úchyty a průlezem, šplhací tyč a síť,
lana s uzly a balančními špalky a hrazdou.

Povedená záležitost rekonstrukce
vodního díla a zvelebení místa, např. her-
ním prvkem, náleží k jedné z nejpřínosněj-
ších investic obce Stříbrná za poslední léta,
která bude dlouhodobě sloužit ke spokoje-
nosti všech bez sebemenších námitek.     JH
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Přátelské posezení s poděkováním "rouškošičkám"
Jako poděkování děvčatům,

která na jaře šila roušky pro nás ob-
čany a k příjemnému posezení obyva-
tel obce, pořádala obec Stříbrná 5. zá-
ří 2020 „Přátelské posezení u kávy a
dortíku“. Pod velkokapacitním sta-
nem u pensionu Márty během dopo-
ledne byla vyzdobena a připravena
kavárna k příjemnému posezení. Vý-
bornou kávu a chutné dezerty zajisti-
la paní Zina Vojáčková s rodinou, pod
záštitou „Tříkrálové kavárničky“. Za-
tím co jsme se oddávali odpolední
siestě, vychutnávali několik druhů káv a sladkého pokušení, pro děti byl připraven pro-
gram v podobě malování na kamínky a frotáž z břidlice.

Děkujeme všem hostům za návštěvu naší kavárny a budeme se těšit na příští rok,
kdy posezení určitě zopakujeme.      Jana Kortusová

Pohádkový les
Další veleúspěšný ročník cesty do pohádky se uskutečnil 12. září. Spolek Stříbrňáci 

Stříbrné oproti minulosti "zmodernizoval" některá pohádková zastavení procházkové ces-
ty, okruhu od bývalého Horalu. Vedle časem prověřených klasických indiánů, pirátů, vod-
níka a dvou typů ježibab se na cestě nově vyskytla rodinka Simpsonova, Spidermanova,
Mimoňova a nebo Shrekova. Stejný úspěch sklidila i další zastavení - Křemílek a Vocho-
můrka, králíci z klobouku Bob a Bobek a zubní víla. Pro zúčastněné děti spolek samozřej-
mě připravil odměny za splněné úkoly na zastaveních a v centru dění čekalo i občerstvení
pro doprovod. Skvělým zpestřením se stala i možnost projet se na koních kolem obecní
pamětní lípy, které dala k dispozici záhy otevřená jezdecká školička místní Jezdecké stáje
Ranč u Stříbrného potoka Bohuslavy Vašákové.          JH
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Srdce slabším s návštěvou osobností "kulatého nesmyslu"
V krásnou podzimní sobotu 19. září jsme se opět po roce bavili společně s DC Mate-

řídouška ve Stříbrné na tradiční akci Srdce slabším. A byla to bomba. Byl bombastický vý-
těžek, bombastické překvapení a bombastická zábava. Ještěvláda zakázala sport, aby ho 
nakonec povolila v masivní podobě. Koroješť nás nedostal.

Děkujeme ze srdce Mateřídoušce za účast, ostatním divákům, milým dražitelům,
Áje Gösslové za dort, dámám z QuickBush za zpestření programu, zvukaři Kájovi, fotografu
Péťovi, pokladním Monče a Davidovi, restauraci Márty, holkám Soukupovým a dalším a
dalším. Zvláštní poděkování patří Davidu Levému ze spolku Stříbrňáci Stříbrné, který nám
na plac dovezl celebritácké fotbalisty ze světoznámého SIGI TEAMu a daroval tak Ještěři-
cím 15000 + 11500 Kč do podzimní výzvy. Závěrem jsme si zazpívali se Sagvanem To�i je-
ho pecku, Dávej, ber.
Výtěžek pro DC Mateřídouška – Stříbrná sbírka: celkem 32 982 Kč se skládá: 10 000 Kč 
– dar obce Stříbrná , 11 107 Kč – vstupné a část od SIGI TEAM , 7 000 Kč – vydražený 
dort, 2 000 Kč – vydražený Becher lék, 1 000 Kč – dražba ostatních předmětů, 1 875 Kč 
– Karolínka a Kačenka Soukupovy – dětské tetování.
Ze srdce děkujeme                                                                                           Nadační fond Ještěřice

Foto: Petr Kuželík
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TJ Horal a Karlovarský pohárek
Jako každoročně připravil i letos náš

sportovní klub TJ Horal Stříbrná 3. října po-
slední čtvrtý závod turné Karlovarský po-
hárek s vyhlášením celkových výsledků. I
přes mimořádný rok, díky zdravotním a by-
rokratickým omezením, podnik v paralel-
ním slalomu TJ Horal organizačně a úspěš-
ně zvládnul, jak je nepsaným a samozřej-
mým pravidlem. Ke stejné zvyklosti náleží i
množství předních míst na stupních vítězů
pro dětské členy klubu. Nezbývá než všech-
ny alespoň vyjmenovat - Tereza Baníková,
Anna Bártová, Marie Štěříková, Karel Kin-
drat, Kryštof Krieglstein, Barbora Kindrato-
vá, Lilien Staňková, Jan Krieglstein, Nataly 
Fischer, Valentýna Krajníková a Jakub Sta-
něk. Gratulujeme všem, ocenění a úctu za-
slouží i ostatní zúčastnění a hlavně organi-
zátoři z Horalu. Budeme se těšit na příští 
závod v roce 2021 a případně i na zimní zá-
vody v režii klubu, tedy oblíbená a proslulá
lyžařská klání O cenu Lišáka a Bafuňář. JH

Foto: TJ Horal Stříbrná
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Karlwenzovy hospody ve Stříbrné č. 202 a 106
Rodina Hochmuthů ze Stříbrné byla staletí stará řada horníků. Dokonce i název 

„Hochmuth“ lze vysledovat až k tomu, že předek požádal o zpřístupnění vysokého nebo
velkého (německy: hoh/hoch) naleziště, aby tam mohl provozovat těžbu (staroněmecký 
výraz: Muthung).

První písemné
záznamy popisují moji
rodinu jako horníků v 
roce 1555 v Neustädtelu
poblíž Schneebergu v
dnešním Sasku. Odtud
se v roce 1577 přestě-
hovali do Bergstadt
Platten (Horní Blatná),
kde pokračovali v těžař-
ském průmyslu. Z Horní 
Blatné kolem roku 1625
emigrovali do Eibenber-
gu (dnes Tísová u Kras-
lic), aby zde působili i v
hornictví.

Bylo to až Wenzl Hochmuth, syn Friedricha Karla, který se v roce 1864 přestěhoval
z Eibenbergu (Tísová) do Stříbrné v části vesnice „Am Hof“ (dnešní centrum vesnice)  a za-
čal pracovat jako řezník a hostinský. Postavil dům číslo 202, hostinec "Karlwenz".

Název domu vznikl prostě proto, že patřil „Karlovu synovi„ Wenzlovi “. Nebylo to
daleko od dnešního telefonní budky ve středu vesnice, přímo u potoka. Stále můžete najít 
stopy po sklepě a sloupech, na nichž stála stodola připojená k domu. Byl zbořen krátce po
druhé světové válce.

Poté, co starý
Fischerův dům č. 106
vyhořel, koupil maje-
tek Wenzlův syn Jo-
hann a nechal na něm
postavit velký dům se
stejným číslem domu.
Jednalo se o nový Kar-
lwenzův hostinec s
řeznictvím, který byl
pod tímto jménem
známý až do odsunu v 
roce 1946. V tom, Jo-
hann založil první
Raiffeisenkasse (spo-
řitelní a úvěrní sdru-
žení) ve Stříbrné spolu s mistrem pekaře Riedl a továrníka Franze Anger.
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Johann předal starý Karlwenzův dům č. 202
svým synům Alfredovi, Ernstovi a Rudimu, zatímco 
jeho syn Josef - můj pradědeček - se stal novým
majitelem a řezníkem domu č. 106. Manželství s
Annou, rozenou Lausmannovou (Schuster-Anna),
mělo dvě děti, mého dědečka Rudolfa a jeho sestru
Giselu (Elli).

Dům č. 106 měl svůj vlastní pramen v sute-
rénu, aby rodina nemusela čerpat vodu ze studny v 
centru obce. Proto hostinec dostal své jméno „Zur 
guten Quelle“ (K dobrému pramenu).

Alfred a Ernst vlastnili v domě 202 malou 
farmu a přepravní společnost. Alfred ale byl také
řezník a často spolupracoval se svým bratrem Jose-
fem.

Řeznictví bylo velmi lukrativní podnikání a
staří Stříbrnáci dodnes vypraví o obzvláště dobré
klobásě, kterou jste tam mohli dostat - lovecká klo-
basa prý chutnal nejlépe.

Hostinec sloužil také jako jídelna pro za-
městnance výšivky Breinl (po válce „prádelna“). V
roce 1935 byla před hostincem spáchána politická
vražda. Hrob oběti Franze Pückerta stále existuje.
Je to na začátku hlavní cesty na hřbitově.

Co se stalo s domem po odsunu v roce 1946,
vím jen z příběhů, které vyprávěl můj přítel Jaro.
Někteří z vás to pravděpodobně budou vědět lépe
než já, ale slyšel jsem, že patříl psímu klubu a také
SVAZARMU (svaz pro spolupráci s armádou).

Poté, co byly na konci 60. let vypracovány
plány na vybudování obchodu v centru obce, byl 
dům čislo 106 zbořen a na jeho místě byla postave-
na moderní samoobsluha.

Tato samoobsluha byla opuštěna v 90. le-
tech a budova byla donedávna velmi dlouho prázd-
ná. Naštěstí ted‘ prochází rekonstrukcí a je ve
vlastnictví zámečnictví, které bylo původně v Kras-
licích.
Benjamin Hochmuth (Karlwenz) – Stříbrná 221

Poznámka:
Benjamina Hochmutha do obce Stříbrná přivedla historie. Zájem o život jeho před-

ků byl tak silný, že si s rodiči koupil nemovitost kousek od původního domu pra- pra- ro-
diny a dům zrekonstruoval. Zprávy o dění v obci, náš zpravodaj a fotogra�ie, které v obci
pořizuje, vkládá na německé stránky pro informovanost ostatních německých občanů, kte-
ří v obci žili, nebo tu žili jejich předci. Článek necháváme bez připomínek k obsahu a oprav
pravopisu, tak jak ho pan Hochmunth napsal svojí naučenou češtinou.   Jana Kortusová
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Divoké údolí Jeleního potoka
Krátké, kilometrové, ale strmé údolí s

převýšením bezmála 200 m vytvořil potůček
se zapomenutým pojmenováním Jelení. Pra-
mení mezi masivy kopců Nad Mlýnem a Jelín-
kem v Nancy, Rájeckém údolí. Jeho vody obru-
šují a vyhlazují desítky a desítky žulových bal-
vanů a kamení a překonávají zatarasení něko-
lika popadaných stromů. V bezprostředním
okolí potůčku roste do výšky nebývalé množ-
ství buků všech velikostí a bohaté bučiny ne-
chávají bohudík lesníci svému klidu, osudu a
vlastnímu vývoji. Jelení potok uzavírá svou
nedlouhou pouť vtokem do Rájeckého, Stříbr-
ného potoka u dnešního opuštěného domu bý-
valé pily čp. 337 ("U Taliána"). Před pilou a
propustkem pod hlavní silnicí Nancy ještě míjí
cedulkou označený památný strom, košatý a
mohutný javor klen v Nancy. Dnešní samota
nebyla původně tak tichá, krom pracující mo-
derní pily bratrů Lausmannů naproti stávala hlučná Bauerova hospoda čp. 124, Hartlův ži-
vý obchod smíšeného zboží čp. 125 a rázovitá státní, původní panská hájovna rodu Nostit-
zů, čp. 210. Údolí Jeleního potoka je nejlepší navštívit za vyššího stavu vody nebo na pod-
zim, kdy listí buků se přebarvuje v mnoha odstínech žluté a červené a opadává. JH

Nové výhledy
Díky hospodářské činnosti,

těžbě Městských lesů Kraslice ve
svém lesním revíru Domácí vrch,
Hausberg se ke konci října otevře-
la další a lepší neotřelá a úchvatná
vyhlídka na Stříbrnou. Při cestě po 
vrcholovém hřebenu od hřbitova v
Tisové na vlastní vrchol se nám
kousek za vstupem do lesa ukazuje
obrovský díl obce Stříbrná jako na
dlani. Bez jakéhokoliv rušení, le-
teckým pohledem, spatříme hlu-
boko v údolí většinu zástavby Dol-
ní Stříbrné od hranic s Kraslicemi 
až k obecním garážím. Uvidíme i 
kousek Horní Stříbrné s okolním
převyšujícím věncem kopců, Stří-
brným a Oslím vrchem, Šišákem a
Špičákem, resp. jeho pobočným vrcholem Pod Špičákem ("Rogalo, Vopičkova skála").  JH
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Špičák - instalace nového kříže
V zamračeném sobotním odpoledni závěru

prázdnin 29. srpna se uskutečnila výprava na naši
"tisícovku", horu Špičák (991 m). Bylo třeba dopravit
a instalovat bytelný kovový kříž náhradou za vyvrá-
cený dřevěný a patrně poté zahozený z vrcholových
skal, o což se postaral asi "návštěvník" v roce 2018.
Zbrusu nový kříž k řádnému usazení přichystalo Zá-
mečnictví Kursa ze Zelené Hory, které repasovalo a
posílilo torzo zachráněného dobového kříže s výro-
bou dolní části. O kvalitní instalaci a dopravu na mís-
to se postarali iniciátoři obnovy Míra Šimčík a kras-
lický Saša Toman spolu s doprovodem v Martině Ka-
salové a na vše dohlížel vlčák Endy. Věřme, že nový
vrcholový kříž bude muset odolávat dalších mnoho
let pouze náročnému počasí a povětří, k čemuž má
všechny předpoklady. Kříž na vrcholu je novodobou
záležitostí, kdy krom předchozího dřevěného, který se na skalce objevil někdy v prvních
měsících roku 2016 (přes intenzivní pátrání není jasné, kdy přesně došlo k umístění a
kým), spolehlivě o starším nevíme. Sice se traduje jeho existence i pamětníky, ale i přes
dispozici snímků např. z doby monarchie, 1. republiky a před sametovou revolucí, tak vr-
chol Špičáku zeje prázdnotou. Stejně tak mlčí i starší turistická a místopisná literatura.   JH

120 let od založení četnické stanice
Ve čtvrtek 1. listopadu roku 1900

začala ve Stříbrné v domě čp. 16 v nájmu
od továrníka Angera sloužit služebna čet-
nictva, což v hrubých obrysech znamená
dnešní uniformovaná policie. První velitel
Johann Münzl s dvojicí podřízených vyko-
nával pořádkovou službu a vyšetřoval mé-
ně závažnou kriminalitu v naší obci, ale i
na Bublavě a v Tisové, které měl ve svém
obvodu. V roce 1936 se působnost změnila
založením stanice Bublava, která se starala
i o Tisovou. Stříbrná náhradou získala od
stanice Rotava, Novou Ves. Četnictvo u nás
zaniklo roku 1938 díky okupaci pohraničí
Německem, kdy bezpečnostní orgán tota-
litního státu začal fungovat na naprosto jiných základech, než četnictvo v časech monar-
chie, které skoro beze změn přešlo i do demokratického Československa. Podobná změna
se odehrála i krátce po roce 1945, kdy obnovené četnictvo se zrušilo a personál po politic-
kých čistkách přešel pod Sbor národní bezpečnosti a její složku Veřejnou bezpečnost. Slu-
žebna VB se zrušila v obci někdy kolem roku 1960 a sídlila v domě čp. 541 (dům vedle bý-
valé Mateřské školky). Na snímku dům čp. 16 v roce 2004 ještě s původními okny. JH
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200 let od úmrtí hraběnky "Nancy" Nostitz - Rieneck
Na Silvestra roku 1820 zemřela v Praze na Malé Straně v Nostitzském paláci (dnes

Ministerstvo kultury) ve věku 44 let hraběnka Anna Nostitz. Dle tradice a pověsti se po té-
to ženě jmenuje naše údolí Nancy, po válce uměle a od stolu přejmenované na Rájecké
údolí, jímž jezdíme na Přebuz. Nanni, Nancy bylo prý domácké jméno mladé budoucí hra-
běnky, za svobodna Anny de Periez Bourdet-Esquire (píše se v různé formě). V roce 1795
se v Drážďanech provdala za čerstvého dědice a novou hlavu rodu Friedricha Johanna
Chrysogona Nostitze - Rienecka (1762 - 1819). Ve Stříbrné vlastnil rozlehlé lesní příhra-
niční pozemky a údajně při návštěvě s novomanželkou, které se v údolí velice zalíbilo, ne-
chal na její přání roku 1796 zbudovat lovecký zámeček (opodál byla tehdy ale v plném
provozu hlučná a kouřící sklárna). Na palouku u soutoku Rájeckého s Cínovým potokem
naproti dnešnímu pomníku Československé republiky stávala cenná budova až do roku
1958, kdy měla být vyhozena do povětří. Krátce po dostavbě (jistě roku 1837) začala stav-
ba sloužit i jako sídlo správce,
revírníka okolních lesů a funkce
myslivny, resp. lesovny nakonec 
převážila. Původně se jen tento 
kousek údolí nazýval Nancy spo-
lečně s názvy Glashütte nebo Na
konci světa. I další zastavěné čás-
ti údolí od bublavské křižovatky 
měly svůj místní název, ale ča-
sem se ujalo pro celé údolí za-
střešující Nancy. Poprvé máme
doloženo pojmenování již roku
1803 z dobových matrik.

Anna Nostitz se narodila roku 1777 na pomezí Francie a Německa (Bádensko) ve
městě Rastatt u Karlsruhe. Její otec Peter Perez Burdett (1734 - 1793), kartograf, zeměmě-
řič, umělec a kreslíř, rodák z anglického Essexu (Eastwood u Londýna), pár let před jejím
narozením přišel pracovat do služeb markraběte Bádenského. Z Anglie utekl prý před dlu-
hy, kde věřitelům zanechal první manželku a v Bádensku se podruhé oženil. Až po 10 le-
tech co přišla na svět Anna, si vzal
její matku Friedericku Kotkowski 
(1745 - 1809 Kottewski, Kotlewski
apod.), což byla snad i dcera sekre-
táře pruského krále. Původ názvu
Nancy se vedle zmíněného domác-
kého jména hraběnky Nostitz od-
vozuje i od francouzského Nancy,
kde se měla Anna údajně také na-
rodit či prožít část dětství nebo ta-
ké díky přirovnání přádelny, která
fungovala krátce v údolí nedlouho 
po zániku sklárny na jejím místě s
podniky v tomto městě. JH
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Inzerce
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Obnovená studánka
Na frekventovaném místě,

spojnici Dolní a Horní Stříbrné, u
mostu přes Stříbrný potok pod cha-
lupou ev. č. 71 (čp. 156) kousek od
Márty vzniklo pěkně upravené zá-
koutí. Obnovila se studánka, opuš-
těná a zapomenutá před 30 lety,
napůl zanesená a bez původního
dřevěného krytu typu "kadibudka".
Po prořezávce okolí, úpravách te-
rénu se studánka vyčistila a ze tří
stran ochránila vystavěnou zídkou 
a shora dřevěnou otevřenou kon-
strukcí se stříškou. Okolí doplňují 
lavičky, stálé ohniště a chodníček osazený neupravenu břidlicí, "fylitem". Přístup se vytvo-
řil z recyklované betonové dlažby a schůdky z žulových opracovaných "obrubníků". Na ja-
ro se chystá i výsadba keřů a ovocných stromků. A kdo má nový příjemný a zvelebený kou-
tek obce na svědomí, jako obvykle starostka Jana Kortusová a zaměstnanci obce Petr Sed-
láček, Jaroslav Sváda a Jiří Pekař. Dále pomohl Josef Kysela a dřevěné zastřešení je dílem 
Radka Stehlíka a Roberta Sattlera. O studánce doslova a do písmene platí časem ověřené a
otřepané, že v detailu je velká síla a více dalších podobných drobností ve Stříbrné.

Studánek, pramenů všeho druhu lišící se především způsobem zakrytí od použití
dřeva po kámen se nacházelo ve Stříbrné na desítky. Většina z nich po roce 1945 zanikla,
některé jsou dodnes udržované a další zcela bez jakékoliv péče kupodivu přežily. Sloužily
jako jeden z hlavních zdrojů pitné vody místním lidem. Snímky přinášejí pohled na obno-
venou studánku u mostu a dalších několik, které najdeme osamocené v zaniklé části obce
"Berg" směrem k Nové Vsi (u zbořenišť domů čp. 128, čp. 271 a čp. 69).   JH

Foto: Jana Kortusová a JH

Zpravodaj č. 1/2021 vyjde na začátku března, uzávěrka 14 dní předem.
Inzerce možná, viz. kontakt obec Stříbrná.
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