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Číslo 1 (ročník 3) Březen 2021
Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
krásná zima, plná sněhu, se pomalu blíží k závěru. Po dlouhé době
měla obec ideální podmínky pro spuštění lyžařského areálu, a pro-
to mě mrzí, že kvůli vládním nařízením nemohl být využíván. Děti
si ale sníh na kopcích užívají stále. Soutěž pořádaná obcí Stříbrná,
„Sněhový krasavec 2021“ končí s posledním sněhem, nebo nej-
později 15. března. Stále tedy můžete posílat fotogra�ie.

I tuto zimu mám spousty telefonátů k zimní údržbě a mám
ohromnou radost, že jsou tyto hovory převážně děkovné. Nejen
nákup traktoru, ale i výběrové řízení na traktoristu, byla správná
volba. Náš zaměstnanec jezdí o víkendech, ve dne, v noci – prostě
dle potřeby. Sype štěrkem míchaným se solí a komunikace jsou tak lépe sjízdné. Obec na
prohrnutí a odklízení sněhu má domluvenou v případě nutnosti ještě další techniku, ale
využil se pouze bagr k odklízení sněhu, a to jen na některých místech. Stále jsou ale všichni
v pohotovosti, i když se zdá, že zima končí. Mimo jiné v těchto dnech řešíme rekonstrukci 
restaurace v pensionu Márty. Po výpovědi nájemkyně se zastupitelstvo shodlo na úpravě
restaurace tak, aby se mohl po menší úpravě zveřejnit záměr pronájmu tohoto prostoru.
Obecní nemovitost Márty je nejen obcí, ale i občany, velmi využívaná na společenské akce
a setkání. Byla bych ráda, kdyby se nám podařilo opravy brzy ukončit, sehnat nového ná-
jemce a po rozvolnění všech opatření restauraci opět otevřít.

Covid - rok trvající epidemie a s tím spojená nařízení nám bere dobrou náladu a vy-
tváří plno negativní energie. Je to už opravdu dlouhé a stresující. Každý z nás už potřebuje
a chce ten „normální, běžný život“.  Život, kdy bylo úplně běžné chodit do školy, sportovat,
zpívat, užívat si rodiny a společných akcí, prostě žít a hlavně ŽÍT bez strachu o své blízké.

Tak ráda bych vám napsala „ Je to za námi, zvládli jsme to“, ale nejsem epidemiolog,
nemám jiné zprávy, než si můžeme přečíst v médiích, nevím o nic víc než vy. Jen se snažím
sledovat dění v obci a pomoci vám, ať už s nákupem, vyzvednutím léků, či jinou podporou.
I u nás čísla rostou a je potřeba stále dodržovat základní pravidla hygieny a ochrany.

Můžeme být odpovědní, dělat věci dobře, a přesto si udržet odstup, aby nás nic ne-
stresovalo. Vnitřní klid je to nejcennější, co můžeme mít, obzvlášť v této šílené době.
Přeji všem krásné dny, i když nejsou vždy dokonalé a podle našich představ, a ať má-
me stále spoustu důvodů se usmívat.   Starostka obce Jana Kortusová
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Prodejna potravin - obchod v pensionu Márty
4. února 2021 byla dokončena a převzata stavba prodejny potravin. V současné

době je podána žádost k závěrečné prohlídce stavebnímu úřadu a zároveň se připravuje
výběrové řízení na provozovatele. Ministerstvo pro místí rozvoj, kde byla podaná žádost,
rozhodlo o poskytnutí dotace na tento projekt ve výši 895 385 Kč. V loňském roce na žá-
dost obce byla proplacena od MMR část akce a to 480 323 Kč.

Proč podporovat místní živnostníky? Existují i jiná kritéria, než pouze cena, která je
možné brát v úvahu. Tím, že podpoříme místní podnikatele, přispíváme k rozvoji místa, ve
kterém žijeme. Místní obchodník může lépe reagovat na potřeby obyvatel obce. Máme vět-
ší možnost ovlivnit výběr a kvalitu zboží.

Obchod, ale i restauraci považuji za velmi potřebnou službu, která plní i jakousi roli 
společenského centra, kde se lidé potkávají, povídají a vyměňují informace o dění v obci.
Každodenní setkávání je předpokladem pro dobré fungování obce. Kde tento prostor chy-
bí, lidé spolu méně komunikují a žijí v odcizení. A v neposlední řadě, u dobře fungující
prodejny může být ve svém důsledku, po započtení všech vedlejších výdajů (vynaložený
čas, jízdné, pohonné hmoty, atd..), dokonce �inančně výhodnější, než nákup spojený s do-
jížděním do větších marketů.

Pevně věřím, že základní služba - prodejna potravin, bude pro nás občany další 
velké plus.          Starostka obce Jana Kortusová

Kulturní a společenské akce
Je velmi složité plánovat v této době společenské dění. Už v minulém roce se ně-

která zábava musela posunout, nebo se zrušila úplně.
Místo každoročního tanečního odpoledne pro

starší občany jsem připravila balíčky pro potěšení.
Zaměstnanci obce roznášeli začátkem prosince do ro-
diny občanů nad 63 let po jedné dárkové taštičce.
Velmi děkuji Adrieně Gösslové, která napekla a věno-
vala perníkovou rukavičku s přáním pevného zdraví a
také moc děkuji rodině Korandů za zvýhodněnou cenu
medu, který byl součástí balíčku.

I Mikulášská nadílka byla pojata jinak, než bylo 
zvykem. A i když se muselo improvizovat, děti i rodiče
si tuto „Mikulášskou jízdu“ nemohou vynachválit.

Ani „Novoroční výšlap s Bórou na Špičák“ obec nemohla organizovat a přesto, pro-
šlo 1. ledna kolem Fišerova pramene spousta nadšenců tohoto výšlapu.

Některé už zaběhlé společenské akce jako je např. v březnu „Osobnost/Sportovec 
obce“ bych ráda uspořádala v tomto roce, ale v jiném termínu.

Co nelze bohužel přesunout je „Poutní slavnost“, která má svůj termín každoročně
daný. Den oslav se vypočítává podle kalendáře a to desátým týdnem po Velikonocích. Le-
tos slavnost vychází na 12. června. Se svátkem Nejsvětějšího srdce Páně byla v plánu i dal-
ší oslava a to první zmínka o naší obci z roku 1601 a tím, 420. výročí obce Stříbrná.

Informace zda a jakou kulturní/společenskou akci v roce 2021 budeme pořádat,
zveřejníme na www stránkách obce a na plakátech. Starostka obce Jana Kortusová
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Kompostéry
Společný projekt obcí Kraslicka a Sokolovska

na předcházení vzniku odpadů byl výběrovou komisí 
SFŽP doporučen k �inancování. Znamená to tedy, že
obec Stříbrná dostane na �inancování 110 kompostérů
a 2 kusů kontejnerů na textil dotaci ve výši 85 %.

Nyní připravujeme výběrové řízení na dodava-
tele. Když vše proběhne podle plánu, koncem června
bychom postupně dle žádostí z dotazníků vás občanů
kompostéry mohli sestavovat na vašich zahradách.

  Starostka obce Jana Kortusová

Jímka - žumpa - likvidace odpadních vod
Chtěla bych upozornit všechny vlastníky nemovitostí, kteří nejsou napojení na ka-

nalizační řad o kontrolu jímek – „žumpy“ (článek zpravodaj č. 4/prosinec 2020).
Odbor životního prostředí – vodoprávní úřad Kraslice připravuje plán kontrol

na území Kraslicka už tento rok 2021.   Starostka obce Jana Kortusová

Územní plán obce
V současné době stavební úřad Městského úřadu Kraslice pořizuje pro naši obec

Zprávu o uplatňování Územního plánu Stříbrná 2016 – 2021.
Tak jako každá obec a město, i my máme podle stavebního zákona určeného zastu-

pitele pro pořizování věcí spojených s územním plánem, a to pana Karla Hlavsu. Ten má
zastupovat obec při jednáních, spolupracovat se stavebním úřadem, se zpracovatelem
územního plánu, a všechny návrhy, povinnosti, požadavky včas se zastupiteli obce konzul-
tovat a projednávat. Bohužel se tak neděje a pořizování zprávy a následných změn územ-
ního plánu se prodlužuje.

Na začátku loňského roku jsme vyzývali občany Stříbrné k podání jejich podnětů
na změny územního plánu, které se měly v červnu 2020 zapracovat do zprávy. Přijaté ná-
vrhy občanů a své návrhy jsme za obec určenému zastupiteli odevzdali včas, ale zpracová-
ny jím byly poté jen částečně. Stavební úřad MěÚ Kraslice nás tedy vyzval, ať podklady 
odevzdáme v prodlouženém termínu, do 30. září 2020. Určený zastupitel odmítl i v tomto 
termínu některé podněty řádně připravit, proto jsem je tedy odevzdala sama.

K návrhu zprávy, který jsme obdrželi od stavebního úřadu k připomínkování za-
čátkem letošního února, náš zástupce ve stanovené lhůtě připomínky za obec nepřipravil.
Relevantní připomínky jsem tedy zpracovala z pozice starostky obce.

K návrhu pořizované zprávy a k navrhovaným změnám územního plánu se budou 
moct v další fázi vyjádřit také občané Stříbrné. Forma projednání s občany, odrážející sou-
časný stav protiepidemických opatření, bude včas zveřejněna. Konečný výsledek zprávy a
změn územního plánu musí schválit zastupitelstvo obce.

Protože navrhované změny územního plánu čítají celkem 32 požadavků na změnu
stávajícího využití pozemků, věřím, že spolupráce s určeným zastupitelem bude probíhat
efektivněji než doposud a vše proběhne řádně v zákonných lhůtách a ku prospěchu obce.

          Starostka obce Jana Kortusová
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Důležitá výzva
Prosím občany o přihlášení se ke službě SMS zprávy obce Stříbrná. V současné do-

bě je přihlášeno 61 občanů. Je to nejefektivnější služba, jak vám co nejrychleji předat důle-
žité informace z obce. Postačí registrace jednoho kontaktu v rodině. Jana Kortusová

Někdy je potřeba "vypnout" ...
Snad všichni máme chvilku nebo období, kdy nám přijde, že nic, co děláme, nemá

smysl. Chce se nám jen koukat do zdi a nemáme náladu cokoliv dělat. Já sama už jsem
mockrát přemýšlela nad tím, jak se s tím co nejefektivněji vypořádat. Hlavním úkolem tedy 
je, vypnout a odpočinout si od práce a stresu, takže se zkusme nějak odreagovat. Pokud
máme možnost, dopřejme si den volna. Dělejme cokoliv, co vás baví a u čeho se uvolníme.
Každý relaxuje u jiných činností. Někomu postačí jen shlédnout několik dílů seriálu nebo
pár �ilmů, prospat se a je to pryč. Někdo však potřebuje dělat něco, u čeho si bude připadat
aspoň trochu produktivní, takže nezbývá nic jiného než vymyslet pár aktivit, kterými tento
nepříjemný pocit zaženete. Nebojte se, jakmile najdete tu správnou činnost, které se věno-
vat, přejdou vás špatné myšlenky a nahradí je klid.
Máte kreativní myšlení a chuť něco tvořit?

Pokud máte zrovna náladu něco vytvořit,
udělejte to klidně dnes. Jestliže máte čas, neodklá-
dejte to na později a nehledejte výmluvy, proč by to
nešlo. Určitě každého z nás potěší, když si namalu-
jeme, vyrobíme něco, co si následně vystavíme, ane-
bo pošleme dál. Jako například malování kamínků.
Původní myšlenka zabavit děti malováním kamínků
a udělat radost dalším dětem, když kamínek nalez-
nou, přerostla i v zábavu mnoha dospělých. Malova-
né putovní kamínky můžete najít při cestě na nákup
nebo do práce, stejně jako na výletě.
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Jak nálezce pozná, kdo namaloval kamínek?
Je to jednoduché. Na zadní stranu kamínku vždy napište znak Facebooku a heslo

„kamínky“. To je název facebookové skupiny, kam můžete vkládat fotogra�ie kamínků, kte-
ré jste nalezli, doplněné o PSČ, které také musí být uvedeno na zadní straně kamínku.
Podle PSČ už každý tvůrce svůj kamínek ve skupině snadno vyhledá. A věřte, že nalezený
kamínek tak udělá radost hned dvakrát. Nejprve nálezci a pak i samotnému tvůrci, když ve
skupině najde fotogra�ii svého výtvoru.

Možná se vám to zdá zatím dětinské, ale uvidíte, že jakmile naleznete svůj první
malovaný kamínek, neodoláte, a dáte se sami do tvoření! Už jste nějaký kamínek sami na-
malovali? Nebo jste nějaký našli? Já ano.     Jana Kortusová

Sněhuláková soutěž
V lednu vyhlásila obec Stříbrná soutěž "Sněhový krasavec 2021“. Stále se můžete

přihlásit do soutěže, která končí s posledním sněhem, nebo 15. března 2021. Fotogra�ie
svých sněhuláků a sněhových postaviček se jménem stavitele posílejte na e-mail: starost-
ka@stribrna.cz, nebo přes WhatssApp na tel. číslo 731 533 782.   Jana Kortusová
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Mikulášská jízda
Naše současná noční můra "čínské chřipky" a ještě ta horší těžkopádných a chao-

tických vládních opatření proti jejímu šíření v kombinaci s naší častou bezohledností a po-
krytectvím vydávaným za rádoby osobní svobodu, způsobila, že tradiční Mikulášská be-
sídka pro nejmenší se nemohla uskutečnit. Naštěstí přesně ve smyslu národních zvyklostí
se povedlo zákaz ad hoc dodržet přesunem nadílky na povětří formou venkovní Mikuláš-
ské jízdy. Úkolu, který zněl jasně, a to navštívit hodné a minimum zlobivých dětí se doko-
nale 5. prosince zhostil Obecní úřad Stříbrná za stěžejní pomoci vozataje Petra Gössla st. s
koňskými svěřenci Silverem a Santym a obslužným ansámblem Martinem Gösslem, Pe-
trem Gösslem ml., Davidem Levým, Miroslavem Čížem a Janou Kortusovou (třetí čert na
snímku byl náhodně potkán cestou, když si šel po svém). Poděkování náleží samozřejmě i
strůjci nápadu Janě Kortusové a spolubaličce cca 80 nadílek Katě Jirsíkové. Povedená jízda
zakládá příslib do budoucna na podobné pojetí této zavedené dlouholeté akce.   JH

Foto: Jana Kortusová a Martin Gössl

Vánoční cukroví pro nemocnici Sokolov
Zdravíme všechny příznivce spolku Stříbrňáci Stříbrné a chtěli bychom všem moc 

poděkovat za přízeň a účast na našich akcích, kterých jsme letos bohužel k situaci pořádali
žalostně málo. Ale každopádně ty akce, které se nám podařilo uskutečnit, stály za to!!! A za
to jsme nesmírně vděčni! Náš spolek se snaží nejen o zábavu, ale i pomoc druhým nebo 
účastí či přiložením ruky k dílu ve věcech,
které jsou v obci potřeba. Děláme to moc rádi 
a těšíme se na další akce a spolupráce s obcí.
Pevně doufáme a věříme, že tvoření a akce
pro děti, co jsme letos nestihli, si v plné pará-
dě vynahradíme v příštím roce. Přesto všech-
no spolek a další dobrovolníci připravili vlek a
sjezdovku na zimní sezónu, udělalo se pár su-
per akcí jako Pohádkový les, focení dětí nebo
ve spolupráci s obcí fotbal. A protože jsme s
holkami měly ještě velký nutkání něco dělat,
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když jsme nemohly uskutečnit v tomto 
předvánočním čase naše tradiční tvoření
pro děti, tak jsme se vrhly na pečení a na-
pekly pár desítek kil různých druhů pro 
nemocnici v Sokolově. Tímto děkuji všem,
co pomohly cukroví napéct: Regině Papež
Weidlichové, Jiřince Levé Beránkové, Ad-
rieně Gösslové, Lence Stehlíkové, Nikol 
Pňáčkové, Lucii Šťastné, Jiřině Jirsíkové,
Kačce Šudákové, Janě Kavurové a Kátě Jir-
síkové, moc děkujeme Martě Šebestýnové,
že celou zásilku za nemocnici převzala a
doručila. Dále bych chtěla moooc poděko-
vat všem, kteří ve spolku pomáhají a jako,
že těch lidí není málo a ten seznam by byl 
nekonečný. Děkujeme za podporu obci
Stříbrná. Díky moc všem, díky všem v 
první linii, ve školkách, školách apod.,
všem, kteří pomáhají všude možně, jste
úžasňáci.   Káťa Jirsíková

Tři králové a Tříkrálová sbírka
Svátek Zjevení Páně, lidově přezdívaný Tří králů, symbolicky 6. ledna oslavila Stří-

brná cestou na koních bez doprovodných náležitostí, např. křídovým nápisem na dveře
domů značkou K+M+B+ a letopočtem (Christus mansionem benedicat, Kristus požehnej 
tomuto domu) a tím samozřejmě i bez zastávek, koledy a související peněžní sbírky. Svá-
tek je volným pokračováním Vánoc, Narození Páně, Ježíše, Krále králů i jinověrců a nevěr-
ců. Po jeho příchodu na svět ve městě Betlém, který přesně předpovídala, přijela sice poz-
dě, z úcty a s dary, zlatem, kadidlem a
myrhou naložených na slonech a vel-
bloudech trojice východních mudrců,
Kašpar, Melichar a Baltazar. Církevní
dogmata za věky věků přizpůsobená a
přetvořená do mnoha zlidovělých a čas-
to podivných regionálních podob stejně
symbolicky připomenula projížďka tro-
jice koní (Clif, Marie Terezie a Petite Pol-
ly) z místní Jezdecké stáje Ranč u Stříbr-
ného potoka Bohuslavy Vašákové osed-
lané Karolínou Čechovou, Klárou Mišču-
kovou a Nataly Fischer s doprovodem
tvořeným Danielem Půžou, Bohuslavou
Vašákovou a Janou Kortusovou. Navazu-
jící Tříkrálová sbírka mimořádně umís-
těná v kanceláři Obecního úřadu Stříbr-
ná přinesla krásných 2 646 Kč.    JH   Foto: Jana Kortusová
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Několik školních výročí
V roce 2021 uplyne 110 let od zahájení stavby a 105 let od kolaudace nové školní 

budovy samostatné obecné školy Dolní Stříbrná čp. 514 vedle kostela. Dále 100 let od za-
ložení měšťanské školy v tomto objektu, čímž vznikla spojená měšťanská a obecná škola
Dolní Stříbrná. Poslední výročí náleží 135 letům od výstavby školní budovy čp. 262 (dnes
ev.č. 100) samostatné obecné školy Horní Stříbrná (existovala ještě třetí nezávislá škola,
obecná škola Stříbrná - Nancy s rokem vzniku 1898). Základní jednotkou dobového škol-
ství byla obecná škola, kde probíhala povinná osmiletá školní docházka. Po absolvování 5.
ročníku některé nadané děti odcházejí na náročnější typ obecné školy, tzv. 2. stupeň, což je
škola měšťanská nebo rovnou na víceleté střední školy či gymnázia. Těchto škol oproti
obecným fungovalo zanedbatelné množství. Vzdělávání dětí ve Stříbrné začalo již na pře-
lomu 18. a 19. století. Samostatnost škol Dolní a Horní Stříbrná se zrodila v podstatě roku
1819, kdy došlo pro velký počet dětí k rozdělení školy na dvě oddělení. Dějiny školství
před II. světovou válkou ve Stříbrné jsou poměrně speci�ické, podobají se spíše poměrům
ve městech, než vesnicích, což bylo dáno hlavně rozlehlostí a hustotou zalidnění.

Před rozhořením bojů 
světové války roku 1914 do-
savadní školní budova čp. 230
přestala prostorově a kvalitou
vyhovovat potřebám obecné
školy Dolní Stříbrná. Stávala
až do začátku 70. let u hlavní 
silnice naproti zastávce auto-
busů v blízkosti vleku Kotva.
Po otevření nové školy zde za
1. republiky sídlil obecní úřad
s knihovnou a poštou. Šlo o
první účelovou školní stavbu
postavenou ve Stříbrné v roce
1877. Obec rozhodla vybudo-
vat náhradou větší modernější
školu u kostela. Hrálo se i o
variantu s polohou v části obce "Neuhof, Am Schneppen", což je v podstatě prostor zástav-
by nad hlavní silnicí mezi garážemi obce a retenčními nádržemi. Výkopové práce na nové
škole čp. 514 začaly roku 1911 a o pět let později, roku 1916, obec školu převzala a předa-
la k výuce. Stavebně byla škola hotová již roku 1913, ale zdržení způsobily spory o původ-
ní stanovenou cenu 120 000 korun se stavební �irmou Justin Tobisch z Kraslic.

Školství objekt sloužil do začátku 90. let, nejdříve do roku 1978 jako základní škola
do zrušení pro malý počet žáků, čímž de�initivně po téměř dvou stoletích zaniklo vzdělá-
vání dětí ve Stříbrné. Poté se bývalá škola stala součástí tzv. školek v přírodě, pro rekreaci
drobotiny z oblastí se špatným životním prostředím, především ovzduším, které ničila
hospodářská politika bývalého režimu. Roku 1991 se škola čp. 514 vrátila obci Stříbrná ja-
ko historický majetek a k fyzickému předání státem, Školským úřadem došlo roku 1994,
bohužel ve značně zdevastovaném stavu vnitřních prostor. Obec několik let intenzivně
hledala smysluplné využití budovy a nabízela k prodeji serioznímu zájemci. Prodej se ode-
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hrál roku 2002 soukromé �irmě, která měla ideu zřídit léčebnu dlouhodobě nemocných.
Dodnes budova zeje prázdnotou s nejistou budoucností, kdy patrně realitní spekulace a
ani problematické prostředí dotačního podnikání nepřinese úspěch. Obrovská budova
opuštěné školy částečně a zjednodušeně charakterizuje úpadek obce Stříbrná, ovšem s je-
jím malým vlivem. Jde především o ukázku a symbol složitosti a převratných událostí, 
změn politických, společenských, národnostních, kulturních a ekonomických 20. století.

V roce 1921 se v pět let staré no-
vostavbě čp. 514 obecné školy Dolní Stří-
brná u kostela otevřely dvě třídy nově za-
ložené měšťanské školy. Školní obvod
měšťanky zahrnoval i žáky z obcí Tisová,
Bublava, Rolava a městečka Přebuz. K 
prvním vyučujícím náležel nově jmeno-
vaný provizorní ředitel, řídící učitel spo-
jené měšťanské a obecné školy Dolní 
Stříbrná Josef Rebhann a dva třídní, od-
borní kantoři, Karl Maier (Mayer) a Josef
Flossmann. Učitel Rebhann se nakonec
stal de�initivním ředitelem a spojenou
školu vedl až do roku 1925, kdy odešel do
výslužby. Rodák z Chlumu Svaté Máří
(1863) se na učitelský důchod odstěhoval
do Františkových Lázní. V letech 1890 -
1901 sloužil na školám Nejdecka, ve Vy-
soké Peci, Nových Hamrech a Jelení a po-
té do roku 1921 na měšťance v Kraslicích
(oproti dnešku dobový kantor jako státní
zaměstnanec za své výhody, jako jistou 
práci apod. musel i něco obětovat, tedy
učit dle potřeb s občasnou změnou půso-
biště). Učitel Maier dokončil učitelský 
ústav v rakouském Linci roku 1912 a do přeložení na Stříbrnou vystřídal okolní školy v 
Kraslicích, Mlýnské, Krásné, Horní Stříbrné a Tisové. Dolní Stříbrnou opouští roku 1934 a
začíná vyučovat v Dalovicích u Karlových Varů. Narodil se roku 1892 v obci Částkov u Ta-
chova a v roce 1924 se ve Stříbrné oženil s kolegyní Bertou Guldan. Kantor Flossmann po-
cházel z Kladrub u Stříbra, kde spatřil světlo světa roku 1893. V Dolní Stříbrné učil již dva
roky na obecné škole od roku 1919 a z měšťanky odchází v roce 1932 do Tuchořic u Žatce.
O rok později se již u nás mezi personálem ve školství nikde neobjevuje.

Čtvrté školní výročí je věnováno dodnes stojící bývalé školní budově obecné školy 
Horní Stříbrná z roku 1886. I když se v budově původního čp. 262 od kraslického stavitele
Wenzla Geblera od konce II. světové války neučí, neustále jde poznat původní účel, jak
vzhledem, tak třeba dochovaným zbytkem školního zvonu na střeše. Stejně jako u školy
Dolní Stříbrná čp. 230 z roku 1877 se jednalo o první a nakonec jedinou účelovou školní 
budovu školy Horní Stříbrná. Desítky let před rokem 1886 probíhala výuka v provizorních
podmínkách v zapůjčených či pronajatých místnostech v běžných domech, které se často
měnily. Po uzavření školy roku 1945 zůstala budova nejspíše prázdná, nevíme, prvních 20
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let po válce je trošku dobou "temna", díky tvrdosti a typu totalitního režimu. Uvolnění v 
60. letech, které znamenalo nejenom více informací o životě v obci, ale přineslo i záchranu
školní budovy, díky rozvoji dobového fenoménu a to zakládání různých rekreačních stře-
disek podniků a všemožných institucí, úřadů a organizací. O objekt začaly pečovat Beroun-
ské eternitové závody, což vydrželo do nástupu standardních tržních vztahů po roce 1989.
V roce 1993 podnik bývalou školu uzavírá, později prodává do soukromých rukou, ale bo-
hužel dodnes je opět nevyužitá a prázdná, což ale není odpovědnost současného zřízení,
ale vlastníka, na to se často zapomíná a příčina chybně zaměňuje.

V roce 1886 dvojtřídní
obecnou školu Horní Stříbrná
(třídu zcela normálně navště-
vovalo žactvo několika roční-
ků) spravoval kantor Adal-
bert Schirmer, který měl k ru-
ce pomocného podučitele bez
patřičného učitelského vzdě-
lání, Andrease Deimera. Roku
1887 se škola rozrostla o dal-
ší třídu, správce povýšil na ří-
dícího učitele, ředitele a do
školy přišel nový vystudova-
ný učitel, Gustav Dotzauer. K
personálu školy patřila i manželka Adalberta, Natálie Schirmer, dívčího příjmení Lederho-
fer, která ve všech třech třídách vyučovala běžný předmět ručních prací. Ředitel Schirmer 
pocházel z Mladoboleslavska, z obce Debř, kde roku 1855 přišel na svět do rodiny místní-
ho výběrčího mýta. Učitelskou kariéru zahájil roku 1874 v Jablonném v Podještědí a před
nástupem do Horní Stříbrné ještě vystřídal školy ve Varnsdorfu a v našem regionu na
Bublavě, v Rudném u Nejdku a v sesterské škole Dolní Stříbrná. V roce 1909 je Adalbert
přeložen na stejné místo do pětitřídní obecné školy Dolní Rotava, kde ve funkci roku 1916
umírá. Manželka patrně již plno let neučila, vychovávala děti a starala se o domácnost, je-
jím rodným městem bylo Brno (1856). Kolega Andreas Deimer příslušel k místní dynastii
učitelů Deimerů, která v jeho osobě představovala třetí generaci učitelů školy Horní Stří-
brná. Otec i děda vyučovali v předchozích letech děti v této části Stříbrné. Andreas se na-
rodil roku 1847 v Loučné u Jindřichovic pod příjmením Gössl. Teprve roku 1853 se jeho
matka Magdaléna prodala za učitele Antona Deimera, jenž Andrease sňatkem legitimizo-
val. Z předchozích působišť známe Andrease jako učitele v Oboře u Šindelové (1873) a ve
Smolné u Kraslic (1875 - 1883). Profesně měl ve škole Horní Stříbrná skončit roku 1896 a
živil se jinak, zemřel v obci roku 1926. Poslední učitel Gustav Dotzauer se narodil roku
1853 v Kraslicích do rodiny místního lékárníka a majitele jediné lékárny U zlatého orla
(stávala na místě bývalé Perly). Ze Stříbrné odchází roku 1897 na čtyři roky do Kynšperka
nad Ohří a zbytek své kantorské dráhy strávil v Horním Slavkově, kde umírá roku 1920.

O školství Stříbrné by se dalo psát donekonečna, k dispozici je ohromné množství
informací a velice stručné připomenutí několika výročí zakončíme popisem historického 
obrázku školy Horní Stříbrná. Snímek, pohlednici pořídil a pro školu vydal těsně před vy-
puknutím I. světové války fotograf Georg Weissgärber z Vejprt. První dva pánové zleva se
velice podobají na tehdejšího řídícího učitele Antona Rölze a učitele Emila Kliera. JH
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Inzerce
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Krušnohorský jeřáb
Na náhorní planině kousek od poslední nejpočetnější a nejvýše položené skupiny 

chat Nové Vsi najdeme osamoceně růst strom jeřáb, jeřabinu, jak chcete, sice běžný, ale v 
tomto případě mimořádný strom. Historicky a územně se ale odjakživa jedná o Stříbrnou a
zažité pojmenování této části Nová Ves je nepřesné, i když Stříbrná spravuje katastr býva-
lé obce. V prostoru chat a v okolí stávalo ještě krátce po válce na dvacet původní domů za-
niklé části obce Stříbrná, Berg a u jeřábu se jednalo o dům čp. 240. Na svůj druh, patrně je-
řábu ptačího, jde nejspíše o neobvykle starý a mohutný strom pěkného tvaru se silným
kmenem, který v místě rozeznáme již před II. světovou válkou a klidně může dosahovat
stáří sta let. Roste na nízkém kamenném tarásku, rozpadající se zídce ohraničující původní
jednotlivé louky, pastviny a políčka, která vznikla v polovině 19. století po vykácení lesa a
sesbírání kamení v souvislosti se vznikem nové zástavby. Odolný jeřáb pořád úspěšně bo-
juje s extrémní polohou vystaven značné nepřízni a proměnám počasí. Pořád se zelená,
plodí a až na nějakou tu suchou větev vypadá v dobré kondici beze změn plno let. Můžeme
u něj v klidu posedět, zastavit se, rozjímat nebo se projít kolem s výjimečnými výhledy na
údolí Stříbrné a hradbu příhraničních hor a kopců. Přejme jeřábu další léta života a hlavně
štěstí na ohleduplné kolemjdoucí a hospodařící na okolních pozemcích.     JH

Zpravodaj č. 2/2021 vyjde na začátku června, uzávěrka 14 dní předem.
Inzerce možná, viz. kontakt obec Stříbrná.
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