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Číslo 2 (ročník 3) Červen 2021
Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
občas se mi stává, že s blížícím se termínem redakční uzávěrky
nového vydání zpravodaje propadám panice, neboť marně pát-
rám po vhodném tématu úvodního slova.

Ve svém příspěvku se tedy tentokrát trochu zaměřím na
ekonomickou stránku fungování obce. K rozvoji obce jsou �inan-
ce samozřejmě velmi důležité. Po volbách nového zastupitelstva,
v říjnu 2018, bylo na účtu obce Stříbrná přes 19 miliónů korun.
Akce, které se od té doby v obci realizují nebo realizovaly, jsou
například opravy dvou mostů, oprava rybníku, zřízení obchodu,
nákup potřebných strojů a zařízení (traktor, sekačky atd.) a po-
řízení mnoha dalších záležitostí. Došlo také k navýšení pracov-
ních míst v obci. Může se zdát, že se bude obecní účet tenčit, ale opak je pravdou. K měsíci
dubnu 2021 má obec Stříbrná na svých účtech přes 22 milionů Kč.

Jako pro většinu obcí, tak i pro tu naši, jsou zásadním předpokladem pro další
úspěšný rozvoj také získané dotace z veřejných zdrojů. Každá mince má ale dvě strany. Ne
každá dotace je výhrou a ne vždy je dobré o dotaci žádat. Výše dotace není nikdy stopro-
centní. Částka, kterou lze získat, se pohybuje mezi 40 – 80 %. Zbytek je nutné do�inancovat
z vlastních zdrojů. Musím uznat, a jsem tím velmi potěšena, že zatím všem našim žádostem
bylo vyhověno a obec od roku 2018 získala z dotačních titulů přes 3,5 milionů korun.

Projekt, na který o dotace žádáme, by měl pomoci rozvoji obce, mít jasné cíle, které
se ale zároveň zavazujeme splnit. Nekoncepční uvažování a žádání dotací na něco, co třeba
vůbec není třeba, jen proto, abychom dotaci získali, není úplně dobrá cesta. Velice důležité
pro získání dotačních prostředků je mít dobře připravený, a zpravidla už povolený projekt.

V současném období je jedním z mnoha projektů, a to velice důležitým, který se za-
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číná připravovat, projekt budovy Jitřenka. Zastupitelstvo na svém jednání odsouhlasilo 
zadání vypracování projektové dokumentace se záměrem do budovy přemístit obecní
úřad. Prostory budovy poskytují ale i další možnosti jejího využití. Co vše bude v koneč-
ném návrhu nejefektivnějšího využití budovy a jaké konkrétní zadání předáme do rukou 
projektanta, budeme ještě řešit se zastupiteli obce v brzké době. Mám ohromnou radost,
že se budově č. p. 220 dává šance na nový život.

Radost ale nemusíme mít jen z projektů. Velice mě těší, že mohou děti opět chodit
do školek a škol. Pomalu se začínáme nadechovat a vracet se k běžnému životu. Začínáme
znovu plánovat společenské a kulturní akce. Také věřím, že nás po docela chladných a deš-
tivých jarních měsících bude čekat slunečné a teplé léto. 
Milí občané, ať už budete prožívat letní měsíce doma, v práci, na zahrádce nebo třeba
sportem či na cestách, přeji Vám krásné a pohodové letní dny.

        Starostka obce Jana Kortusová

Kompostéry a kontejnery na textil
Vše kolem kompostéru běží podle plánu. V

červnu společnost, která vyhrála výběrové řízení
projektu, by měla dodat 110 dotovaných kom-
postérů. Na kompostér v ceně cca pěti tisíc korun
bude uzavřena s žadatelem smlouva o výpůjčce
(dle žádosti o dotaci je pět let udržitelnost), zapla-
títe 500 Kč a po pěti letech bude kompostér vaším
majetkem. Zaměstnanci obce budou kompostéry
po obci rozvážet a skládat na vaše místo určení. K
tomuto zpravodaji přikládám k vyplnění údaje,
k sepsání smlouvy mezi občanem a obcí Stříbr-
ná. Prosím o vyplnění a odevzdání na Obecní
úřad Stříbrná. Jakmile budou smlouvy a kom-
postéry připravené, budu vás kontaktovat.

Pořízení 110 kompostérů o objemu zhruba
1 m3 je společným projektem obcí Kraslicka a So-
kolovska na předcházení vzniku odpadů. Žádost
podal za několik zapojených obcí Dobrovolný sva-
zek měst a obcí Kraslicka a součástí je i zakoupení
dvou kontejnerů na textil, oděvní odpad o objemu
2,5 m3. V závěru listopadu 2020 výběrová komise
Státního fondu životního prostředí doporučila fi-
nancovat akci. V polovině března 2021 proběhla
soutěž s předpokládanou nejvyšší cenou zakázky 
1 954 800 Kč bez DPH za 533 kompostérů a 3
kontejnery na textil, z toho tedy 110 kompostérů
a 2 kontejnerů na textil jen pro Stříbrnou. Z jedné
došlé nabídky byla nakonec vybrána �irma z
Roudnice nad Labem MEVA- TEC spol. s r.o. za na-
bídnutou částku 1 923 010 Kč bez DPH.

  Starostka obce Jana Kortusová
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Informace ke kanalizaci
Otázku odkanalizování dalších míst v obci řeším postupně od začátku nástupu no-

vého zastupitelstva. V květnu 2019 jsem navrhla zastupitelům na pracovní schůzce oslovit 
a vybrat odborný subjekt, který by v obci zmapoval situaci s napojením obyvatel na veřej-
nou kanalizaci a zpracoval relevantní návrhy, v jakých lokalitách by byla možnost kanali-
zaci dobudovat a v jakých lokalitách bude muset být způsob likvidace odpadních vod ře-
šen individuálně, popř. nějakým sdruženým projektem. Částka (cca 70 000 Kč) za takovou-
to studii byla nepřijatelná pro pět členů zastupitelstva.

Další mé kroky tedy směřovaly k zahájení jednání se zástupci provozovatelských
společností, Vodárna Sokolovsko s. r. o. a KMS Kraslická městská společnost s. r. o.. Pro
efektivní řešení situace jsem si od nich vyžádala podklady k současnému stavu odkanali-
zovaní nemovitostí v obci a hrubý cenový odhad dalšího rozvoje veřejné kanalizace. Požá-
dala jsem pana zastupitele Ing. Štěpán Budaházy, zda by následně obdržené podklady
zpracoval a připravil pro zastupitele materiál k dalšímu jednání. Velice panu Budaházymu
děkuji za výpočty a podklady, které připravil pro zastupitele.

Na 21. jednání zastupitelstva obce, které se uskutečnilo dne 25. března 2021, se ta-
to diskuze otevřela a projednávala, a to s dílčím závěrem: Zastupitelstvo obce projednalo
a bere na vědomí návrh starostky obce k prostudování materiálu k odkanalizování 
dalších částí obce zastupiteli a k možnosti uplatnění návrhu každého zastupitele s
hodnocením přednosti dané části a s časovým harmonogramem realizace.

Předpokládám tedy, že ke konci tohoto pololetí budeme se zastupiteli mít již zpra-
covaný předběžný materiál k prioritám odkanalizování obce, časové období a budeme mo-
ci následně začít řešit konkrétní rozvoj.     Starostka obce Jana Kortusová

První výkop kanalizace u bývalé samoobsluhy 4. března 1998 a potíže s obrovským žulovým 
balvanem 17. července 1998 u dnešních retenčních nádrží (kronika obce Stříbrná)
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Otevření prodejny potravin v Márty
Po pár letech přešlapování na místě hlavně z důvodů �inančních se vloni na plné

obrátky rozjel projekt obce Stříbrná na zřízení prodejny potravin, smíšeného zboží v obci.
Zásadním zvratem se stal červenec 2020, kdy Ministerstvo místního rozvoje konečně zá-
vazně přislíbilo dotaci 895 385 Kč na otevření prodejny v rohových přízemních prostorech
Penzionu Márty pod restaurací. Vedení obce Stříbrná bez prodlení vyhlásilo výběrové ří-
zení na zhotovitele a na přelomu srpna a září 2020 uzavřelo smlouvu o dílo s �irmou z Kar-
lových Varů, STASKO plus spol. s r.o. do max. částky 1 435 727 Kč s DPH. Jednalo se v pod-
statě o hotovou stavbu na klíč, tedy kompletní rekonstrukci místností prodejny a potřeb-
ného zázemí i s většinou vybavení obchodu, např. mrazáků, chladících skříní a boxu. Užit-
ná plocha bude cca 34 m2 a vyžadované příslušenství, jako sklad, sociální zařízení apod.
cca 18 m2. V soutěži sice �irma původně neuspěla s druhou nejnižší nabídkou, ale původní
vítěz, �irma Street line spol. s r.o. Karlovy Vary s cenou o cca 200 000 Kč levnější, odstou-
pil. Stavební �irma STASKO plus na konci září 2020 zahájila vlastní práci v budoucím ob-
chodě. Na počátku nového roku 2021 se mírně navýšila cena vzhledem k náročnosti věci,
kdy se několik drobností opomenulo. Konečná hodnota díla se nakonec vyšplhala na přija-
telných 1 514 276 Kč. Na konci zimy a v jarních měsících se stavba dokončila, obcí převza-
la a probíhal další nezbytný úřední povolovací proces k otevření - hygiena, stavební úřad
atd.. Obec současně s předstihem nabídla obchod k pronájmu, kdy ve výběrovém řízení po
oslovení několika subjektů nakonec po projeveném zájmu vybrala na konci března provo-
zovatele v osobě živnostníka Miloše Řeháčka z Kraslic (Restaurace Pod vlekem za "horní 
Krajkou") s předpokládaným otevřením k 1. květnu 2021. Posledním krokem, již mimo
vlastní rekonstrukci, se stalo venkovní vydláždění zámkovou dlažbou místo zničené dlaž-
by, kterou obec provedla plně vlastním nákladem na rozhraní dubna a května.

K de�initivnímu otevření nového obchodu potravin, smíšeného zboží v Márty pro 
nakupující veřejnost a k běžnému chodu nakonec došlo ve středu 12. května 2021 o osmé
hodině ranní. Obec k této příležitosti pozvala na sobotní dopoledne 15. května pro dámy
pojízdné zahradnictví Letokruh a pro pány Staročeské uzeniny manželů Křížových z Odra-
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vy. Zahájení provozu prodejny znamená
po několika letech možnost v obci si ko-
nečně znovu nakoupit, kdy tato základní
služba ve Stříbrné hodně chyběla a znač-
ná část obyvatel a návštěvníků obce její 
zřízení bez výhrad podporovala a přála si.
Podnikatelský záměr nájemce prodejny
Miloše Řeháčka se zdá být nadějný do
budoucna, chce neustále zvyšovat nabíd-
ku a sortiment zboží např. o kvalitní regi-
onální potraviny a produkty atd.. Obec 
Stříbrná bude mít eminentní zájem na
fungování obchodu, uvidí se, jak se bude
dařit a je připravena dle vývoje a potřeby 
do věci opět vstoupit. Nejvíce však bude
záležet na nás místních v častých nákupních návštěvách, aby nová prodejna měla dosta-
tečný obrat, čímž nejvíce přispějeme k její stabilitě, dlouhodobému udržení a vynaložená
energie, práce, čas lidí z obce a prostředky obce Stříbrná nepřijdou nazmar. JH

Foto: Jana Kortusová a JH
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Restaurace v Márty - stavební práce a Pošta Partner
Obec Stříbrná se rozhodla využít

nepříznivou dobu v časech panování pan-
demie covid-19, kdy je trvale uzavřena re-
staurace Márty a dosavadní nájemce pro
tyto důvody s koncem roku 2020 vypově-
děl nájemní smlouvu. Zahájila rozsáhlou 
rekonstrukci prostoru restaurace - nová
dlažba, topení, elektroinstalace, světla atd.
s plánovaným dokončením do konce červ-
na. Po realizaci počítá s okamžitým otevře-
ním pod novým nájemcem. Vybraný pro-
vozovatel současně vedle restaurace a baru
převezme, případně zabezpečí i stále fungu-   Foto: Jana Kortusová
jící službu Pošta Partner bez přerušení pracovníkem s náležitou a vyžadovanou kvali�ikací,
zkouškou. Bývalému nájemci Márty ke konci června vyprší pronájem místnosti pošty spo-
lu i s půlroční výpovědní lhůtou ve smlouvě na provozování služby se statním podnikem
Česká pošta. Ubytovací kapacita Márty zatím pronajata nebude, neboť obec připravuje a
koná další kroky ohledně vybudování sociálních zařízení na pokojích. Nového nájemce
obec vybrala 10. května, kdy končil termín odevzdání nabídek případných zájemců. Došla
jen jedna a nájemcem se stal dle předpokladů vítěz soutěže na provozování nové prodejny
Miloš Řeháček, který tedy bude mít v nájmu celou Márty se všemi službami, dočasně krom
ubytovacích služeb, které jsou momentálně ze strany obce ve stádiu řešení.   JH

První přístřešek na tříděný odpad
Na přelomu dubna a května za-

čal vyrůstat první přístřešek pro kon-
tejnery na tříděný odpad v dolní části 
obce naproti bývalému hostinci Štěstí
za autobusovou zastávkou. Zděný pří-
střešek se sedlovou střechou je první 
vlaštovkou dlouhodobého projektu po-
stupného vybudování dalších krytých
kontejnerových stání a současné ob-
měny starých autobusových zastávek
kolem hlavní silnice obcí Stříbrná. Pří-
střešek pro 10 kontejnerů se plánuje
dokončit koncem července, bude mít
rozměry 4,5 x 8,8 m a zabírat plochu
téměř 40 m2. Výběrové řízení vyhrála �irma Procházka a Vogt spol. s r.o. Kraslice s nejnižší
nabídnutou cenou 323 412 Kč bez DPH, což je poměrně značná cena za tento jednoduchý 
typ stavby. Objekt sice architekturou moc vynikat nebude a ani nemůže, jde o silně účelo-
vou stavbu, ale počítá se např. s výsadbou keřů nebo popínavých rostlin. Postupně začnou
vznikat podobné přístřešky u dalších šesti odpadových stanovišť.     JH
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Prohlášení o odstoupení z funkce zastupitele
Mé rozhodnutí je výrazem protestu vůči způsobům chování jistých osob v okruhu

vedení obce. Vnímám silný tlak na úplné umlčení opozice a to nejen ve formě trvalého od-
mítání jakýchkoliv podnětů z naší strany, ale také způsobem fungování zastupitelstva, kte-
rý je pro mě nepřijatelný.

Být opozičním zastupitelem je zkušenost leckdy psychicky náročná, ale jsem za ni
rád. Uvědomil jsem si však, že život je příliš krátký na to, abych ho marnil s lidmi, kteří mě
neinspirují, pomlouvají, úmyslně lžou a vyhrožují. Poslední plátek místního spisovatele ani
nebudu komentovat, poněvadž je to pod mou úrovní.

Chtěl bych poděkovat za projevenou důvěru a podporu všem mým voličům a ka-
marádům a mé skvělé rodině.         Karel Hlavsa

Vyjádření k odchodu zastupitele, pana Karla Hlavsy
Mrzí mě, jak pan Hlavsa vnímal poslední roky situaci v zastupitelstvu. Jím uváděné

informace, zejména ty týkající se výhružek, jsou pro mě velice znepokojivé. Bohužel nám
pan Hlavsa tyto své pocity nesděloval a my na ně nemohli reagovat. Proto je pro mě vel-
kým překvapením jeho řádky číst. Ale mám pro jeho situaci pochopení a přeji mu mnoho 
inspirativních lidí v jeho okolí a spokojenost v rodinném i profesním životě.

        Starostka obce Jana Kortusová

Změny nejen v zastupitelstvu obce
Bohužel na konci února podlehnul vážné nemoci covid-19 zvolený zastupitel obce

pan Stanislav Buřil. Jeho mandát jako druhý v pořadí převzal náhradník pan Ing. Václav
Kindrat. První náhradník podle výsledků voleb do obecní samosprávy z roku 2018 pan Mi-
loslav Hlaváček do zastupitelstva nenastoupil z osobních důvodů.

Druhá změna v zastupitelstvu obce přišla neo�iciálně v polovině května s prohláše-
nou rezignací zastupitele pana Karla Hlavsy, ale zatím bez podpisu, tedy je formálně pořád
neplatná, resp. do uzávěrky zpravodaje nebylo tak učiněno a náhradníkem do zastupitel-
stva obce by měl být dle pořadí pan Petr Nečas.

Nový zastupitel pan Ing. Václav Kindrat byl zvolen předsedou komise životního
prostředí. V případě kácení stromů, odkupu dřeva, problémů s invazivními rostlinami a
dalších záležitostí ohledně životního prostředí, můžete kontaktovat pana Kindrata na mo-
bilní telefonní číslo + 420 602 576 762.

Činnost odpovědného zastupitele za územní plán pana Karla Hlavsy byl zastupiteli 
obce shledán jako silně nevyhovující z důvodu jeho nečinnosti. Zpráva a zároveň podněty 
ke změnám měla proběhnout již v červnu 2020. Zastupitelstvo obce odvolalo pana Karla
Hlavsu z funkce pověřeného zastupitele k územnímu plánu a pověřilo jako nového odpo-
vědného zastupitele k územnímu plánu paní Mgr. Šárku Štěříkovou.

Po březnovém výběrovém řízení na mzdovou účetní a referentku správních věcí 
nastoupila po paní Evě Sedláčkové s jejím odchodem do důchodu od 1. dubna 2021 na čás-
tečný úvazek paní Bc. Kateřina Jirsíková.

Obec Stříbrná přijala na veřejně prospěšné práce tři zaměstnance do 31. října 2021
z úřadu práce.         Starostka obce Jana Kortusová
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Poutní slavnost 12.6.2021 od 10:00
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Festiválek Na konci světa 17.7.2021 od 13:00
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Výsledky sněhulácké soutěže
V lednu vyhlásila obec Stříbrná soutěž "Sněhový krasavec 2021“ s ukončením v

polovině března nebo posledním sněhem. V nesnadném rozhodování, u kterého nebylo co
závidět a před kterým obec Stříbrná léta nestála, neboť každý sněhulák "stál opravdu za
to", zvítězil výtvor Emičky Kyselů. Stříbrnou příčku obsadila skupinka čtveřice sněhuláků
od Olivera a Oskara Seckých - Jirsíků a na třetím stupínku skončil sněhulák zručně upláca-
ný Natálkou, Klárkou, Pepou, Vaškem a Karolínkou od Fischerů - Kortusů. Odměna za
účast v soutěži nakonec neminula nikoho z autorů více jak desítky došlých krasavců. Krom
tří vítězů otiskujeme i další došlé a nezveřejněné v předchozím, březnovém čísle. JH
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Stezka "Tajemství Velikonoc"
Na prodloužený týden mezi

26. březnem a 5. dubnem připravila
obec Stříbrná pro místní i přespolní
zájemce, především z řad dětí a je-
jich rodičů, vědomostní a podnětnou
procházku na téma svátků Veliko-
noc. Stezku umístěnou na klasickou 
trasu Pohádkového lesa vyšperkova-
la perfektní a bohatá velikonoční vý-
zdoba a 14 zastavení s úkoly, dvou
variant, pro děti do 9 a do 15 let, po 
jejichž splnění vyšla výsledná tajen-
ka. Musela se vymýšlet i nápověda,
protože zakoupená soutěž přes in-
ternet byla velice speci�ická, snad ji
vytvořil někdo pohybující se léta na
akademické půdě mimo běžný život     Foto: Jana Kortusová
a realitu. Pravidla a instrukce si návštěvník sám vyzvednul u úřední desky Obecního úřadu
Stříbrná, startovalo se kousek od Márty s cílovou rovinkou u bývalé pošty vedle Starých
časů. Přes hojnost procházejících byla drtivá většina ohleduplná a odpovědná, přes nepří-
tomnost pořadatelů, a dodržovala proticovidová opatření. Uznání a chválu za vynikající
nápad a jeho časově náročnou realizaci s výrazným doladěním si zaslouží samozřejmě
hlavně starostka obce Jana Kortusová se zaměstnanci obce a Káťa Jirsíková. JH
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Nové sídlo Lesní správy Kraslice LČR s.p.
Zatím je celá záležitost z �inančních důvodů pozastavena, ale snad časem v brzké

době vyroste na území obce Stříbrná nová reprezentativní administrativní budova Lesní 
správy Kraslice Lesů České republiky s.p.. Před několika lety pro tento účel byl, pro náš re-
gion stěžejním celostátním podnikem, zakoupen rozlehlý pozemek v katastru naší obce na
začátku Stříbrné směrem od Kraslic kousek za areálem konkurenční lesní správy Lesů
města Kraslice. Nová stavba by měla být náhradou za malý a nevyhovující objekt čp. 648 v
ulici Tyršova přímo v Kraslicích, jehož přestavba a rozšíření je dle podniku neekonomické.
Symbolicky LČR zvolily dřevostavbu, jak je v poslední době zvykem a �ilozo�ií podniku, dů-
stojnou, nerušící a respektující okolí pro veškerý správní aparát zhruba 25 pracovníků, z 
nichž polovinu tvoří lesní revírníci. Náklady na stavbu kanceláří, zasedací místnosti a
technického zázemí, jako garáží, parkoviště apod. jsou odhadovány na cca 24 - 27 mil. Kč.
V otevřené architektonické soutěži zvítězil z mnoha povedených návrhů, projekt Atelieru
MONarch Ostrov s.r.o. Ing. arch. Marcely Plaché, s kterým byla i uzavřena v polovině roku
2018 smlouva o dílo na podrobnou stavební dokumentaci a další úřední náležitosti.

Vizualizace budovy od hlavní silnice a od Stříbrného potoka (Atelier MONarch)

Lesní správa Kraslice byla formálně založena roku 1992, kdy z předchozího Lesní-
ho závodu Kraslice zůstala jen administrativa, všechny "výrobní" činnosti se zprivatizovaly
a došlo ke zbavení veškerého nepotřebného majetku, např. i budov. Správa se vrátila ke
svým kořenům, tedy jako přímý nástupce instituce státních lesů, které nově vznikly na
Kraslicku až roku 1926 po zestátnění historických revírů, Stříbrná, Nancy, Přebuz a Milíře
přes dvě století vlastněné panským rodem Nostitzů. Za sto let existence si státní lesy pro-
šly mnoha organizačními změnami a rozsahem našeho lesního bohatství ve své správě,
kdy v současnosti se věnují značné části lesů bývalého okresu Sokolov s přesahy do sou-
sedních, cca 20 000 ha. Sídlo podniku se v průběhu let také několikrát měnilo. Do roku
1929 se majetek spravoval z pronajatých kanceláří v Jindřichovicích do výstavby vlastní
správní budovy čp. 1611 v Kraslicích. Stavbu najdeme dodnes v ulici Havlíčkova pár desí-
tek metrů od plánované novostavby, což je kouzlo nechtěného. Na poměry Kraslic cenná
vila plno let chátrá, po roce 1945 ji lesní podnik využíval k ubytování zaměstnanců a sprá-
va sídlila poblíž v areálu po obou stranách hlavní silnice v objektech čp. 1298 a 1698, které
potkal příznivější osud. Ke správě sloužila poté i bývalá radnice města Kraslice čp. 2 také v
Havlíčkové ulice blízko dosavadního sídla čp. 648. Pokud se novostavba zdaří zrealizovat,
získá Kraslicko ve Stříbrné jednu z nejlepších staveb za posledních mnoho dekád. JH
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Pokračování opravy silnice na Bublavu
V nejbližším časovém hori-

zontu nejspíše dojde opět k uzavře-
ní hlavní komunikace na Bublavu z 
důvodu její generální opravy, sta-
tického zajištění v délce cca 550 m.
Jedná se o pokračování další sta-
vební etapy, která propojí dva již
hotové úseky z roku 2014 a 2019
mezi odbočkou na Přebuz a prud-
kou serpentinou "U tří kaštanů" té-
to důležité silnice. Tím se stanou
zhruba dvě třetiny délky spojnice
na Bublavu o mnoho bezpečnější
pro samotný provoz aut, bohužel
nikoliv pro chodce, ale naštěstí není
cesta tak frekventovaná a chodec využívá stejně pohodlnějších zkratek. Krajská správa a
údržba silnic Karlovarského kraje zadala zakázku ve výběrovém řízení Báňské stavební
společnosti Sokolov v hodnotě 16 275 382 Kč s DPH. V uzavřené smlouvě o dílo z konce
dubna se předpokládá se zahájením stavebních prací na začátku července s tříměsíční
uzavírkou a tím opětnou objížďkou na Bublavu přes Kraslice nebo Tisovou.   JH

"Quarkquetsche"
Krkolomné a dnes téměř za-

pomenuté původní pojmenování skal-
ního útvaru "Quarkquetsche"se může
volně přeložit jako mačkadlo na tva-
roh, resp. má humorně vyjadřovat vý-
sledek, jak se tato pochutina podomác-
ku vyráběla pomocí svázaného šátku
naplněného zkysaným mlékem, které
uzrávalo na tvaroh. Najdeme jej v ne-
dávno prořezaném mladém lese pár
metrů napravo od zeleně značené tu-
ristické cesty ze Stříbrné na Novou Ves
zhruba 500 m před samotnou Novou 
Vsi v nadmořské výšce cca 820 m. Sice
leží na katastru Kraslic, ale tento starý les v majetku města, současný Smrkovec, před vál-
kou "Holzhauwald" mezi Stříbrnou, Novou Vsi a Novoveskou silnicí měl vždy blíž k naší 
obci. Skalní útvar, nadneseně by se dalo říct viklan, což se časem může nakonec klidně stát,
tvoří obrovský plochý žulový balvan. Mohutně a volně sedí a jen na několika místech a bo-
dech se dotýká svého podkladu, zatím pevné žulové skalky, kterou plně zakrývá a plošně
výrazně přesahuje do několika stran. Částečně miskovitý tvar je i příčinou, že po dešti se
na jeho povrchu utvoří a dlouho vydrží i miniaturní jezírko, louže. Ještě nějaký čas potrvá,
až vyroste okolní les a teprve potom bude bizarní útvar ke spatření v plné kráse.     JH
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Listonoš a houslař Josef Sattler
Letos na podzim uplyne 155 let

od narození Josefa Sattlera, známé po-
stavy obce, listonoše a houslaře. Narodil
se roku 1866 v dávno zbořeném domě
čp. 17 naproti přes potok od zaniklé tex-
tilky Anger. Dnes na místě domu stojí
obytná stavba bez označení, která vznik-
la rekonstrukcí částečně vyhořelé chaty
ev. č. 57 novým majitelem (U Pošmurů).
Vedle povolání listonoše se věnoval i
řemeslu výrobě houslí. Náležel k pří-
slušníkům starého houslařského rodu
Sattlerů, kteří se zhotovováním mis-
trovských nástrojů věnovali po generace
a dosahovali i jisté proslulosti. Otec Da-
vid Sattler (1836 - 1925) se v 60. letech
19. století přiženil z Kraslic, kde mistři
houslaři Sattlerové působili, jako jeho
otec Ignaz a děda Josef Karl Sattler.
Houslařem byl ve Stříbrné i bratr Josefa,
Johann Sattler (1875 - 1936) a i několik
potomků v oboru pokračovalo i když to 
nebylo jako u Josefa hlavní obživou.

Listonoš Josef zemřel ve službě
jako nižší poštovní úředník na prahu še-
desátky roku 1924. Na hřbitově se ještě
v roce 2016 nacházel jeho náhrobek i s
fotogra�ií v poštovní uniformě, dnes po-
valen a již bez snímku (při kácení stro-
mů ?). Do války bydlel v domě čp. 118,
který stával u hlavní silnice nad Angero-
vou továrnou. Potom si postavil ještě před začátkem první války vlastní dům čp. 517, který 
dodnes najdeme nedaleko "Expresa" vedle již zbořené bývalé školy, kde za 1. republiky 
fungovala pošta, takže pro zásilky k roznosu měl velice blízko. Z jeho celkem sedmi dětí v
dospělosti zaměstnávala pošta dva syny a i manžela dcery. Negativně se zapsal syn, poš-
tovní administrátor Max Sattler a zeť, listonoš Max Gross, oba přistižení defraudanti vyso-
kých peněžních částek. Druhý syn Anton Sattler, ročník 1902 je ve Stříbrné veden také ja-
ko poštovní doručovatel a později pracoval v teple na přepážce pošty v Kraslicích.

Josef Sattler se roku 1893 oženil, kdy ještě nepůsobil u pošty. Otec manželky, Josef
Sattler byl jmenovcem a rovněž doručovatelem. Známe ho z doby kolem roku 1900 jako
nejstaršího doloženého v obci. Pošta sice vznikla roku 1886, ale na práci stačil jen poštmis-
tr, neboť tehdy ještě služba se pro vysokou cenu tak často nevyužívala. Roku 1905 zemřel
ve věku 64 let v domě čp. 93, který stojí dodnes hned vedle čp. 517. I když příjmení Sattler 
bylo v obci velice časté, i tak je raritní stejné jméno a povolání listonoš.     JH
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Inzerce
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Neskutečných 41 let práce pro obec Stříbrná
Na konci dubna odešla na zasloužený odpočinek s

velkým poděkováním a rozlučkou od obce Stříbrná bez jed-
noho měsíce po jedenačtyřiceti letech zaměstnání u obecní-
ho úřadu paní Eva Sedláčková. Nastoupila roku 1980 po
dvouleté praxi u místní školky v přírodě a 16 letech u jejího
prvního zaměstnavatele od roku 1962, Lesního závodu Kras-
lice. Paní Sedláčková do písmene splňovala prvotní a stěžejní
poslání komu každý státní úřad a samospráva s jeho osazen-
stvem slouží, tedy lidem a nikoliv naopak, s čímž se často se-
tkáváme a nutnost navštívit kdejaký všemožný úřad se nám
stává nepříjemnou záležitostí. Stříbrná byla vždy i zásluhou 
paní Sedláčkové ostrůvkem, kde se občan setkal s profesionálním a hlavně ochotným a pří-
jemným vystupováním a vždy se těšil na další setkání. Přejme paní Sedláčkové do další let
pohodu a zdraví s díky za mnoho vykonané práce pro nás všechny a Stříbrnou.   JH

Socha vodníka
Jako završení přínosného a na obtíže náročného úsi-

lí vedení obce Stříbrná vloni zahájené rekonstrukce obec-
ního rybníku a zvelebení jeho okolí hracím prvkem, lavič-
kami a výsadbou dvou vrb bílých a dvou lip srdčitých byla
na květen v plánu i instalace dřevěné sochy vodníka. Para-
doxně se čeká na sucho a do uzávěrky se tak nestalo. Posta-
vičku vodníka vysokou 110 cm z dubového dřeva dokonale
vyřezal řezbář z Nejdku, Roman Bílek. Obec sochu pořídila
za obnos 10 000 Kč, což v kontextu objemu smysluplně a
do budoucnosti rozvážně proinvestovaných prostředků ak-
ce rybník je drobností a jedná se o stejně dobře utracené
peníze, neboť nejenom hmotným statkem je člověk živ.
Vodník bude usazen na podstavec z výřezu kmenu ohrom-
ného modřínu, daru Městských lesů Kraslice získaného ze
stromu poraženého poblíž ulice Sadová v Kraslicích. Ne-
zbývá než pro nádherného vodníka, dle pohodového vze-
zření jistě dobré duše a pozitivnímu vztahu k lidem, vymys-
let originální jméno. Nápady můžete adresovat na obecní úřad nebo časem se ujme něco
samovolně lidovou nepřekonatelnou tvořivostí, doufejme, že ne moc škodolibou. JH

Zpravodaj č. 3/2021 vyjde na začátku září, uzávěrka 14 dní předem.
Inzerce možná, viz. kontakt obec Stříbrná.
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