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Číslo 3 (ročník 3) Září 2021
Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
září je tradičně měsícem, kdy se po dovolených adaptujeme na
opětné zapojení do pracovního procesu. Letní prázdniny jsou
k lítosti asi všech dětí za námi. Sluníčko a koupání jsme si letos 
moc neužili. Pro děti a mládež je tento měsíc především začátkem
školního roku. Začínají opět všední dny plné učení, práce a běž-
ných povinností. Přeji všem školákům i rodičům, aby nastávající
školní rok proběhl bez potíží a distanční výuky.

Všechno jednou končí a zase začíná, S tímto „jevem“ se po-
tkáváme v běžném životě. O něčem se mluví více, o jiném méně,
něco bereme jako samozřejmost, jiné nás ovlivní více a žádá si na-
še zamyšlení a reakci. Jak již někdo řekl, správa věcí veřejných je jako plavba na obrov-
ském parníku. Točíte kormidlem, co to jde a za čtyři roky jeho směr vychýlíte možná o pár
stupňů. Snažím se točit kormidlem a vychýlit více než jen o pár stupňů a po třech letech
v křesle starosty, i když je stále moc práce a plánů, myslím, že se daří obci dobře plout.

O prázdninách byla práce v obci zaměřena hlavně na příkopy. Některá místa se
musela opravdu hodně pročistit, aby příkop mohl plnit znovu svojí funkci. Natírala se zá-
bradlí, neustále se odstraňují nálety, seká se veřejné prostranství a uklízí nepořádek kolem
tříděného odpadu. Stále jsou občané, kteří nezvládnou papírové krabice složit a odpad ne-
chávají volně ležet u kontejnerů.

Vyhlásilo se výběrové řízení na zhotovitele záměru výsadby zeleně a části staveb-
ních prací v prostoru bývalého kina, předalo se první zastřešené kontejnerové stání, máme
rozpracovanou studii veřejného prostranství kolem Márty a Jitřenky, pracuje se na projek-
tové dokumentaci „Pension Márty – ubytovací část“, kdy by každý pokoj měl mít standard-
ně vlastní sociální zázemí. Také se pracuje na studii „Budova Jitřenka“, kde by vznikl bez-
bariérový obecní úřad, knihovna, zasedací místnost, menší tělocvična a mnoho dalšího. Dá-
le také řešíme odkanalizování dosud neodkanalizovaných částí obce a také některé místní
komunikace, které už vyžadují opravu.

Chtěla bych připomenout, že přivítáme jakékoli podněty, nápady či připomínky tý-
kající se chodu naší obce. Zajímá mě váš názor, a proto jsem vytvořila dotazník, který může
hodně napovědět, jestli jdeme tím správným směrem. O dotazníku následující strana.
Přeji vám krásné podzimní dny   Starostka obce Jana Kortusová
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Dotazníková akce
Vážení spoluobčané,
v rámci zkvalitnění životní úrovně v naší obci Vás prosím o vyplnění zcela anonymního do-
tazníku nejpozději do 15. září 2021, který je určen pro občany starší 15 let.

Dotazník můžete vyplnit na webových stránkách obce Stříbrná, na facebookových
stránkách „Obec Stříbrná“, „Jana Kortusová – starostka“, nebo je k vyzvednutí v papírové
podobě na poště Partner, v obchůdku Márty a na Obecním úřadě.

Cílem dotazníku je zjištění nejvýznamnějších problémů či nedostatků v naší obci,
které bych do budoucna chtěla odstranit, či minimalizovat.

Děkuji za Váš čas, který věnujete vyplnění, zabere Vám jen pár minut a určitě Váš
zájem o dotazník a dění v obci výrazně pomůže v rozvoji a budoucnosti Stříbrné.   

        Starostka obce Jana Kortusová

Očkování v obci
Přes mnohaměsíční sliby, medializaci a

již vynaložené peníze se tak nějak nezdařilo, 
aneb měli jsme ty nejlepší úmysly, ale dopadlo
to jako vždy, tzv. politickému vedení v naší po-
věřené obci a obci s rozšířenou působností 
Kraslicích vytvořil standardní očkovací místo
pro normální veřejnost vůči nemoci covid-19.
Obec Stříbrná ihned využila alespoň naskytnu-
tou příležitost a zařídila příjezd nedávno zří-
zené služby mobilního očkovacího týmu pro
místní, kterým z mnoha důvodů nevycházel
nejbližší Sokolov. Přes nevelký předběžný zá-
jem, což je zase věc jiná (minimálně 20 lidí) se očkování odehrálo ve spolupráci s Bublavou
5. srpna u Márty, kdy dorazilo nakonec na 40 lidí. Poděkujme starostkám Janě Kortusové a
Ing. Monice Hrádkové za pružnou reakci, dále Karlovarskému kraji za vznik služby a hlav-
ně zdravotníkům a hasičům mobilního týmu za konání očkování a dejme tomu za neodtr-
žení se od potřeb a života části normálních lidí. Proočkovanost obce se díky tomu zvedla o 
pár procentních bodu, k 5. srpnu činila mezi populací 16 a plus pomalu 62 procent. JH

Parlamentní volby 8. a 9. října 2021
Na začátku října proběhnou volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České re-

publiky. Po letech stěžejní volby budou rozhodovat, zda se vrátíme zpět do klubu stan-
dardních slušných a spravedlivých demokracií svobodné západní civilizace, kde je alespoň
upřímná snaha se tak chovat a fungovat a kam historicky patříme nebo se budeme dále
přibližovat východním despociím bez základní politické kultury a slušnosti, kde si úzká
skupina lidí v politice beztrestně může dělat téměř cokoliv a kde lhaní a zneužívání moci je
běžnou součástí systému. Přijďte k volbám a pečlivě zvažte, komu propůjčíte hlas. Nenech-
te se ošálit PR propagandou, volebními úplatky a primitivním populismem části rádoby
stran a mnoha osob bez idejí a morálky. Nemějte krátkou paměť, přemýšlejte a vzpomínej-
te na chování a konaní v minulosti a teprve potom s rozvahou věnujte svůj hlas.     JH
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Pečovatelská služba
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"Plotová" problematika
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Kvetoucí studánka a další místa
Nepříjemně ledově chladná de-

setistupňová sobota 22. května poslou-
žila k výsadbě hlavně keřů tzv. skalní-
ků, květin a osazení dřevěných květi-
náčů kolem obnovené obecní studánky
z loňského podzimu. Výsledek práce
pod odborným dohledem Jany Kortu-
sové, Katky Jirsíkové, Jiřiny Levé Be-
ránkové, Reginy Papež Weidlichové,
Lenky Stehlíkové, Katky Šudákové a je-
jich dětských svěřenců Ellou, Majdou,
Simonkou, Čendou a Radkem můžeme
obdivovat již několik měsíců. Podobné
příjemné okrášlení přinesla i práce sta-
rostky a zaměstnanců obce pro okolí 
opraveného rybníku s nově vybudovaným přítokem vody a u vstupu na hřbitov.    JH

K protihlukové vyhlášce
K životu na venkově patří klid a ticho. Proto jsme vyhlásili neděle, státní svátky

a dny pracovního klidu, jako dny bez hluku travních sekaček, křovinořezů, motorových
pil, cirkulárek a dalších rušitelů ticha.

Ne všichni nedělní klid dodržují, proto znovu na tuto vyhlášku upozorňuji.

Děkuji vám za pochopení a ohleduplnost  Starostka obce Jana Kortusová



Zpravodaj obce Stříbrná                                                                                  

Stříbrná 6

Prostranství u Jitřenky a Márty
Nedávno vznikla první

základní pracovní studie, ná-
vrh řešení vzhledu a zkultur-
nění volného a zanedbaného
veřejného prostoru mezi Már-
ty (1) a Jitřenkou (2). Stěžejní
myšlenkou případné realizace
je věnovat prostor setkávání
obyvatel a návštěvníků. Dojde
k propojení a sjednocení Már-
ty se svou zahradou, volného
prašného prostranství mezi 
silnicí a lávkou a Jitřenkou,
snad budoucím sídlem Obec-
ního úřadu Stříbrná. Silně se
zdůraznění už tak přirozené
centrum obce. Současnou še-
divost, prázdnotu a plochost
pomůže odstranit další za-
travnění, výrazná výsadba ke-
řů a stromů, chodníky, lavič-
ky, herní zákoutí pro děti a
další mobiliář včetně parko-
vacích míst. Dojde k výměně
pódia (3), které má svoji ži-
votnost za sebou. Nynější dět-
ský koutek u studny (4) se vý-
razně rozšíří a posune k lávce
s hladkým přístupem k poto-
ku (5). Prostor mezi dětskou 
částí a pódiem s diváckým 
hledištěm nebo případně mís-
tem na velkokapacitní stany
se plánuje rezervovat např. k
"piknikům", grilování a tábo-
ráků (6). U dětského hřiště a
lávky je v plánu drobnější ob-
dobné zázemí i s lehátky (7).

Ohledně využití místa
panuje všeobecná shoda, de-
taily se mohou lišit a mouchy
vychytávat, každopádně jaká-
koliv změna přítomnosti bude
s jistotou velkým plus. JH
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Úpravy silničních příkopů
V létě na mnoha místech obce

proběhlo masivní čištění a prohlubo-
vání stovek metrů silničních příkopů
na místních, vedlejších komunikacích
v majetku obce. V plánu je nebo se již
realizuje i tvorba nových příkopů, ob-
nova zaniklých nebo osazení prefabri-
kovaných žlabů. Důvodem zásahů se
stalo především po léta problematické
vytékání vody se splavovaným mate-
riálem přímo na povrchy cest. Zámě-
rem je tuto palčivou potíž odstranit a
zlepšit poměry odtoku vody po vydat-
ných a prudkých srážkách nebo tání
sněhu. Častěji je mnohem výhodnější,
než odvádět vodu striktně urychleně přímo podél komunikací, použití jiných metod, tech-
nologií a jejich kombinování s příkopy. Např. zvýšit kapacitu vsakování, zpomalit odtok na
místech s velkým sklonem pomocí kaskád, úplně odvést vodu od silnic na vhodná místa,
jako na podmáčené louky, do přirozených vodotečí, jak dosavadních, tak zaniklých nebo 
příležitostných. Dále odstranit slabá místa jako kutilská zatrubnění příkopů, žlabů např.
potrubím o malém průměru nebo nečištěné, zanesené, kde navazující hluboký příkop je
skoro k ničemu. Podobné zásahy by se měly dělat hlavně na základě letité zkušenosti kon-
krétního pozorování a chování, jak se voda projevuje po výše uvedených událostech. Sa-
mozřejmě na mnoha místech to jistě pomůže a jedná se o přínosnou věc, ale paradoxně ča-
sem někde jinde se tak stane nejspíše naopak a neplecha se odsune do jiné lokality.  JH

První kryté stanoviště na kontejnery
V polovině prázdnino-

vého času bylo dle zadání obce
Stříbrná dokončeno první a zá-
roveň patrně i největší kryté 
stanoviště na kontejnery tří-
děného odpadu v Dolní Stříbr-
né. Vypadá zdařile a nakonec
povedeně a skvěle bez rušení
zapadá do svého bezprostřed-
ního okolí. Zda tak tomu bude i
v budoucích letech se teprve
ukáže především podle našeho
ohleduplného a odpovědného
chování a také obslužné odpa-
dové �irmě k tomuto našemu
veřejnému majetku.     JH
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Provoz lanovky Stříbrná - Bublava
V létě byl spuštěn páteční (14:00 - 18:00) a

víkendový (10:00 - 17:00) provoz sedačkové la-
novky Ski areálu Bublava - Stříbrná. Za 80 Kč pro
dospělé a 40 Kč pro děti můžete nastoupit ve Stří-
brné u křižovatky do Nancy a vyjet až na vrchol
Olověného vrchu, Bleibergu. Můžete si vzít i cyk-
listické vybavení neboť lanovku provozovatel no-
vě opatřil i nosiči kol, což v době momentálně
uzavřené a rekonstruované silnice ze Stříbrné na
Bublavu může přijít vhod. Velice odvážní mají
možnost s patřičnou ochranou svého těla a vhod-
ným kolem si i sjezdovku sjet po vybudované ná-
ročné terénní trase, která se proplétá a vine sva-
hem sjezdovky nebo v okolních lesích až k ná-
stupní stanici v údolí. Méně sportovně zdatní mo-
hou svou energii vyčerpat v nově otevřeném mi-
nigolfu a dalších atrakcích u Igloo baru nebo do-
konce v nedalekých půjčovnách elektrokol či ko-
loběžek. Vrcholová stanice lanovky na Bleibergu
je ideálním nástupním prostorem pro cyklisty a hlavně pohodlné pěší vycházky, jak po
samotné Bublavě, tak po okolí třeba na Tisovec a dále směrem na kraslický Hausberg, Do-
mácí vrch s Loupežnickou stezkou, chce to jen trochu fantazii a přípravy.     JH

Jezdecká školička
Od 6. září 2021 opět otevíráme pro děti od 8

let jezdeckou školičku na Stříbrné v Jezdecké stáji -
Ranč u Stříbrného potoka. Naším cílem je vzdělávat
děti v oblasti jezdectví a péče o koně. Děti se zde bu-
dou učit základům jízdy na koni a péče o ně samot-
né. Výcvik jízdy na koni bude začínat pod dohledem
trenéra na lonži a procházkami po okolí, kdy bude
každý kůň veden zkušeným vodičem. Po osvojení
základních dovedností dítě začíná jezdit samo, pro-
bíhá základní výcvik, dále skoková a drezurní pří-
prava (pro zájemce příprava na zkoušky základního 
výcviku jezdce - ZZVJ - a jejich vykonání). Možnost
účasti na závodech hobby a ZZVJ opravňuje jezdce k
účasti i na o�iciálních závodech.

Docházka možná 1 - 2 krát týdně dle vašeho výběru. Ceník dle docházky - 1x týdně
800 Kč/měsíc, 2x týdně 1 400 Kč/měsíc. Počet členů je omezen, neváhejte nás kontaktovat
na telefonním čísle 725 841 498. Přihlášky jsou k vyzvednutí po předchozí telefonické
domluvě, je možné si je vyzvednout i osobně a to v místě jezdecké školičky na Stříbrné v
Penzionu Staré časy. Těšíme se na nové Rajťáky.     Bohuslava Vašáková
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Dětský den
Dětský den 5. června opět smolně překvapil déšť a průtrž mračen, ale i tak oslava

proběhla perfektně, jak je po léta zvykem od obce Stříbrná. Dětské návštěvnictvo si soutě-
žení, cukrovou vatu, ale i déšť atd. s náležitou chutí a radostí i tak nesmírně užívalo. JH

Foto: Jana Kortusová

Poutní slavnost
V regionu proslulá a oblíbená Poutní slavnost letos vyšla na 12. června. Mši svatou 

v kostele obsloužil farář Kraslicka Peter Fořt. Obec Stříbrná zajistila zázemí a zábavu se
stánky a atrakcemi pro děti za hudebního doprovodu těles Horalka, Alison a Hága.   JH

Foto: Benjamin Hochmuth
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Závod Karlovarského pohárku
Oproti minulosti, kdy TJ Horal Stříbrná uspořádával často poslední čtvrtý závod

turné Karlovarský pohárek i s vyhlášením celkových výsledků, tentokrát se zhostil prvního
klání. Úmorné vedro 19. června i tak přilákalo množství soutěžících a diváků na klasickou 
klubovou disciplínu, letní paralelní slalom. Povznášející je i účast dalších neokoukaných
tváří mimo tvrdé ošlehané jádro TJ Horalu a jejich nezanedbatelný podíl na organizační
stránce podniku, samozřejmě znovu provedený, jak jinak, než na vysoké úrovni. JH

Foto: Soňa Kindratová

Škola končí - máme Párty
Skončený školní rok 2020/21 byl z mnoha důvodů, časových a organizačních, veli-

ce náročný pro děti a hlavně jejich rodiče. Plno energie a trpělivosti navíc musel samo-
zřejmě projevit i učitelský sbor, pro něhož to byla nakonec stejně kombinace náročnější
práce, obživa a někdy i poslání. Obec Stříbrná přichystala 30. června neotřelou oslavu pro
školáky za vysvědčení, ale i mimoškolní děti a začátku zasloužených prázdnin, dětskou zá-
bavnou párty s ovocnými drinky, chutnými palačinkami a vysvědčením pro rodiče.   JH

Foto: Káťa Jirsíková a Jana Kortusová
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Festiválek Na konci světa
Jaký byl 14. ročník Festiválku Na konci světa? Rozhodně to byl nejmokřejší ročník

ze všech, nicméně ani neustálý přísun deště všeho druhu nezkazil parádní atmosféru a ná-
ladu, která panovala, jak mezi návštěvníky, tak i mezi muzikanty. Z mého pohledu pořada-
tele je toto již dlouholetá deviza akce. Lidé navštěvující Festiválek dokážou vytvořit každý
ročník nezapomenutelnou atmosféru akce a toho si moc cením. Pro žádného pořadatele
není lehké, když akce proprší, ale lidé festík podrželi a to je prostě paráda.

Za úspěchem akce stojí také velmi kvalitní catering, kde si přišel na své opravdu
každý. Budeme se na ně těšit i příští rok. Též doprovodný program, který byl určen přede-
vším dětem, které mohly na akci malovat putovní kamínky, nebo si navlékat korálky, byl
z mého pohledu fajn. Myslím, že u této tradice zůstaneme. Mám velkou radost, že Festivá-
lek nejen přispívá ke kulturnímu vyžití v našem okolí, ale též pomáhá. Konkrétně útulku
pro kočky Konec toulání a letos i Nadačnímu fondu Ještěřice.

Festiválek by se rozhodně nemohl konat bez veliké podpory obce Stříbrná, starost-
ky Jany Kortusové a to nejen �inanční, ale i fyzické. Takové zázemí jaké poskytla obec akci,
se běžně jinde nevidí a já za to moc děkuji. Děkuji samozřejmě i všem dalším neméně důle-
žitým sponzorům akce, letitým podporovatelům. Oni všichni stojí za tím, že Festiválek žije
již 14 krásných let. (sponzory akce najdete na FB stránce Festiválek Na konci světa).

Ráda bych též poděkovala celému realizačnímu teamu Festiválku, od pátku do ne-
děle makajících jako o život. Jsou to především členové mé rodiny a též keltské rodiny. Dě-
kuji i kapelám, zvukaři a našemu Alešovi Pokornému za parádní moderování akce.

Pevně věřím, že si všichni za rok pořádně odpočinou, abychom pro vás společně
mohli připravit 15. ročník Festiválku Na konci světa. Již teď mohu prozradit, že se bude
konat 16. července 2022 a vystoupí na něm především kapely, které působily na akci 
v průběhu uplynulých 14 let. Budete se mít určitě na co těšit, protože pokud vše klapne,
jak mám v plánu, čeká vás 12 hodinová nálož skvělé muziky.     Ája Boháčová

Foto: Ája Boháčová
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Pozvánka - Pohádkový les 18.9.2021 od 10:00
Dne 18. září 2021 od 10:00 pořádá spolek Stříbrňáci Stříbrné Pohádkový les. Na

cestu plnou pohádek je nutné zakoupit v předprodeji časovou vstupenku. Předprodej se
uskuteční dne 30. srpna 2021 od 17:00 u penzionu Márty – před obchodem. Počet časo-
vých vstupenek je omezen a cena je 100 Kč na dítě od jednoho roku. Po domluvě bude
možné zakoupit vstupenky i mimo den předprodeje.
Moc se na všechny děti s rodiči těšíme       Káťa Jirsíková
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Pozvánka - Focení dětí Stříbrné 18.9.2021 od 14:00
Dne 18. září 2021 po skončení Pohádkového lesa od 14:00 proběhne focení dětí

Stříbrné a to na palouku u bývalého kina. Všechny děti, které budou chtít zvěčnit na spo-
lečné fotce se spoluobčánky, prosíme, aby dorazily včas na focení.  Káťa Jirsíková

Pozvánka - Srdce slabším 18.9.2021 od 14:00

Pozvánka - "Ještěněco aneb MixExhibice" 9.10.2021 od 15:00
Nadační fond Ještěřice pořádá ve spolupráci s obcí Stříbrnou dne 9. října 2021 od

15:00 hodin "Ještěněco aneb MixExhibice na závěr sezony". Vystoupí kapela Alison, Alaba-
labamba, Neřvi na mě (z Prahy) a Hága. Vstupné v předprodeji 100 Kč (obchůdek Márty, 
OÚ Stříbrná, KIC Kraslice) nebo na místě 180 Kč.       Jana Kortusová
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Dobročinné bazárky
První Dobročinný bazar různých

věcí se uskutečnil dne 5. června 2021 na
Jitřence ve Stříbrné. Přesto, že počasí nám
nepřálo, tak se našla velká spousta lidí,
kteří náš bazárek přišli podpořit. Vybralo
se krásných 5 827 Kč pro Nadační fond
Ještěřice. Druhá vlna dobročinného bazaru
různých věcí se uskutečnila 17. července
2021 na Festiválku Na konci světa, který 
pořádala Ája Boháčová. Ája nám poskytla
úžasné zázemí a díky právě Áje se bazárek
vůbec mohl uskutečnit. Bazárek nám vyne-
sl pěkných 2 000 Kč, které jsme po do-
mluvě s Ještěřicemi poslali na konkrétní
konto paní z Březové u Sokolova, kterou čerstvě po porodu dvojčátek postihla mozková
mrtvice a vše se učí znova (Naděje pro Kačku a Péťu – vraťme maminku ke dvojčátkům).
Věci, které z bazaru zbyly, jsme dále věnovaly potřebným. Některé nám přesto ještě zůsta-
ly a budeme rády, když bazar třeba zase někdy uspořádáme.

Velice bych chtěla poděkovat všem, kteří do Charitativního bazárku různých věcí
přispěli právě různými věcmi, podpořili ho návštěvou a nákupem nebo s bazárkem jak-
koliv pomohli. Opravdu obrovské poděkování si zaslouží všechny holky ze spolku Stříbr-
ňáci Stříbrné (Regí, Léňa, Nikča, Ája, Jířa, Kačka Š., Peťula) , bez kterých by se bazar ne-
uskutečnil a které mi nesmírně moc pomohly. Dále bych chtěla poděkovat ještě Jiřince Le-
vé a Janě Kortusové, které mě nenechaly ve štychu ani druhý bazárek. Děkuji Áje Boháčo-
vé, která náš bazárek skrz naskrz podpořila. Závěrem děkuji �irmě TruthPrint - Matěj Sec-
ký, která náš bazar zasponzorovala.         Káťa Jirsíková

Ranč u Stříbrného potoka a Penzion Staré časy
Přes léto 2021 vtrhla jako raketa,

jasně, že v dobrém slova smyslu, do naší 
Stříbrné další veličina ohledně kulturní-
ho, společenského a sportovního dění,
Jezdecká stáj Bohuslavy Vašákové a Da-
niela Půži - Ranč u Stříbrného potoka s
Penzionem Staré časy - Daniel Půža &
Bohuslava Vašáková. Vedle zavedených
"institucí", jako Obecního úřadu Stříbr-
ná, spolku Stříbrňáci Stříbrné a Nadač-
ního fondu Ještěřice se rozjela na plné
obrátky. Připravila první ročník hudeb-
ního festivalu Stříbrný lístek 19. června,
Den s koňmi "sranda závody" pro děti
dne 3. července a 2. ročník dvoudenního Foto: Bohuslava Vašáková
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bluegrass - Country festivalu La Roche Sur Silberbach (20. a 21. srpna). Přejme pořadate-
lům množství sil, elánu a chutě do dalších plánovaných akcí.     JH

Nová boží muka
Křižovatku hlavní silnice s "Leopoldov-

kou" u domku čp. 221 "Na kopečku" velmi zvý-
raznila a osvěžila pěkná nově instalovaná klasic-
ká církevní drobnost. Typická výklenková boží
muka se soškou uvnitř doplněná křížkem ve
dřevěné podobě zasvěcená sv. Barboře. V polo-
vině července boží muka věnovaná hlavně pat-
ronce a ochránkyni horníků pokropil svěcenou
vodou farář Peter Fořt za přítomnosti majitele
sousedního domu, dárce v jedné osobě Benjami-
na Hochmutha a autora, řezbáře Rudolfa Haber-
manna z Výhledů nedaleko od Aše. Donátor měl
potřebu se skromností sobě vlastní i zdůraznit 
svou iniciativu a hlavně svůj dávný hornický pů-
vod a příchod jeho předků na Kraslicko pomocí
iniciál BH s hornickými kladívky a vročením.

Podobná církevní památka není v prostoru křížení cest žádnou novinkou. Svého 
předchůdce zde měla až do poválečného zničení. Jak přesně vypadala a kde byla umístěna,
zatím nevíme. Oblast se značně změnila zbořením několika domů, přeložkou hlavní silnice
a výstavbou nového mostu pár desítek metrů od starého. Tyto drobné církevní záležitosti 
neodmyslitelně patří k české krajině a ani Stříbrná nebyla v minulosti výjimkou, kdy se na
území obce a spravované Nové Vsi nacházelo pomalu na třicet dokladů této zbožnosti. Čet-
nost se krátce po válce ohromně snížila a dnes v podstatě najdeme v původní podobě jen
kříž přes silnici u kostela. Opuštěná původní žulová boží muka ještě před pár lety stávala
poblíž silnice na Bublavu, ale nedávno úplně zmizela, možná ukradena. Poslední kamenná
boží muka objevíme ve "vinglu Matzenwinkelu" v Horní Stříbrné, která nalezená a
pohozená zachránila a instalovala před mnoha lety zdejší chatařská komunita. Zbývá už
jen zmínit zbytky a torza jako tři žulové patky uražených kovových křížů, prázdná niková
muka v žulovém balvanu, kamennou základnu, která slouží patrně jako terénní skokánek
kol a motocyklů a v neposlední řadě kapličku předělanou na vstup do vodojemu. JH
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Anděl Stříbrné, dříve "Marcebila"
Opět dvojice šikovných a nápaditých

chalupářů z Horní Stříbrné "Pumawinkelu",
panové Milan Vojáček a Harald Uhl obohatila
obec o zajímavý a v tomto případě velice ta-
jemný a až strašidelný kout. Kousek od svých
nemovitostí u tzv. Císařské cesty nad Muzeem
v přírodě instalovala svoji skvělou řezbářskou 
práci, dřevěnou sochu původně tzv. Marcebily
(Marzebilla), postavy z legendy a pověsti z úz-
ké části Krušnohoří u zaniklého městečka Pří-
sečnice. Stojí ve stínu vysokých stromů vedle
základů bývalého domu čp. 67. Vyčištěné okolí 
doplnil vykotlaný půlšpalek s křížem a výstava
pracovního nářadí. Dle sdělení Ziny Vojáčkové
kříž představuje oltář jako symbol smíření du-
ší a nářadí návrat života do ruin domů původ-
ních obyvatel. Marcebila byla nakonec po čase
zcela správně a rozumně o�iciálně přejmeno-
vána na Anděla Stříbrné, což je jen dobře.

"Marcebilský kult", tedy bytost Marce-
bilu značně zpopularizoval před pár lety pře-
devším pražský rodák Petr Mikšíček, vystudo-
vaný kulturní vědec, kulturolog, jenž okouzlen 
Krušnohořím o horstvu začal okamžitě publi-
kovat. Bohužel své začátečnické krůčky vlast-
ního poznávání a znovuobjevování Krušnohoří
urychleně přetavil do sestavení množství knih
roztěkané a rozdílné kvality. Přínosem prací s
minimem archivního bádání a badatelské prá-
ce téměř bez autorské odpovědnosti co se na-
píše, je snad pouze v bohaté fotodokumentaci a nebývalé schopnosti dotačně �inancovat a
medializovat projekty. Zajímavé však jsou sebrané subjektivní vzpomínky a komentáře
pamětníků, ale typicky bez ověření jejich povídání. Výsledkem plodné literární činnosti je i
Marcebila se snahou vytvořit symbol a patronku Krušných hor podobně jako mají Krkono-
še bez diskuze svého Krakonoše. Kulturní prostředí a tradice našich hor nikdy nebylo tak
jednotné jako v tomto případě, jsou místně v mnoha směrech silně odlišné a postava při-
pomíná spíše s nadsázkou Járu Cimrmana. Líbivá pověst a symbol se u laické veřejnosti
přirozeně a rychle uchytila. Drtivé většině odborné a hloubající veřejnosti a hlavně starým
rodákům a jejich potomkům samozřejmě nic neříká, je jim cizí a berou ji s velkými rozpa-
ky, což prvotní původce tohoto umělého fenoménu nejenom u Marcebily nezvládnul.

Svéráznou Marcebilu a ani instalaci sochy, naštěstí již krátce poté přejmenované na
neutrálního Anděla Stříbrné, nesmíme vůbec odsuzovat, je jen pěkným svědectvím doby,
uspěchané a mírně povrchní. Stříbrná a Kraslicko má k dispozici množství snadno dostup-
ných vlastních bájí, legend a pověstí a "globální" Marcebila rozhodně není nutná.
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Základní a stručný zdroj už tehdy starodávné pověsti o Marcebile pochází z opomí-
jené více jak třísetstránkové publikace nestora tohoto druhu literatury, tedy pera Josefa
Virgila Grohmanna z roku 1863, Sagen - Buch von Böhmen und Mähren, první díl Pověsti z
Čech. Legendu získal od jistého J. Gaudela z Chomutova. V dalších letech až dodnes se
mnohokrát upravovala, doplňovala další lidovou tvořivostí a výmysly až téměř ztratila 
svůj původní punc. Teprve nedávno Grohmannovu knihu vydalo v češtině nakladatelství
Plot za překladu Radovana Charváta. Pověst můžeme přibližně převyprávět takto:

U Přísečnice se nachází hora po-
jmenovaná "Bartelwulfenberg", na které
před mnoha lety stával zámek. Majitel měl
mít dceru, která když vyrostla, odešla do
ženského kláštera. Zde se údajně zamilova-
la do jakéhosi rytíře, který brzy nato zahy-
nul rukou lupičů. Ona utekla a brzy zemře-
la v bídě. Od té doby se prý často objevova-
la v Císařském lese u Přísečnice, nechávala
se vidět a byla obecně známá pod jménem 
Marcebila. Na ruce prý nosívávala navle-
čenou plechovou rukavici a často se převtě-
lovala za starou babku. Jednou prý jel rol-
ník s povozem z blízké vesnice Nová Ves do 
lesa pro dřevo, a co se nestalo? Povoz za-
stavil a nemohl z místa. Podíval se dopředu 
a spatřil na konci oje starou bábu, na ruce
jednu rukavici z plechu a hned poznal, že
jde o Marcebilu. Požádala ho, zda může
přisednout a svézt se s ním. Rolník odmít-
nul, že rukavice je příliš těžká, ale už sedě-
la vedle něho. Když nechtěla sestoupit,
udeřil jí tak, že se svalila z vozu prudce na
zem. Po příjezdu domů si rolník lehl na lože 
a do osmi dnů skonal. Rovněž se událo, že
několik mužů kosilo trávu na okraji Císař-
ského lesa. V poledne, když se vesnicí zača-
ly ozývat zvony, objevila se Marcebila a po-
žádala žence, aby se pomodlili. Ti ale z le-
nosti neprojevili zájem. Když však potom
přišli k prameni k uhašení žízně, našli krev
místo vody. Jeden ze sekáčů se chtěl pře-
svědčit a strčil hůl do krvavého bláta. Tu se
zjevila Marcebila, která vystoupila z temné
mlhy, pronesla divnou řeč a muž se změnil
v popel. Když lidé chodí do lesa sbírat rostoucí plody, tak se často Marcebila objevuje a zavá-
dí je do hlubokých houštin. Lidé poté bloudí a klejí, ale i tak je ponechá svému osudu a modlí
se za ně. Nakonec jim však ukáže cestu vedoucí domů. V jejím chování je sice vidět určitou za-
trpklost vůči lidem, ale nakonec se prý většinou ukáže její dobrá povaha a slušnost. JH
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Moje rodná víska Stříbrná (1)
Naše obyvatelka a rodačka Drahuška Němcová - Jandová ve svých volných chvilkách

za patřičné chuti, dobré nálady a tvořivé spisovatelské slině, napsala v časech pandemie na
dvacet fejetonů na téma Stříbrná. Své zážitky rozdělila do dvou období a kolekcí, "Před odle-
tem z hnízda" a "Po návratu z Ameriky". První krátkou povídku pojmenovanou Zip v tomto 
čísle zveřejňujeme a budeme pokračovat i nadále, pokud se Drahušce časem nepovede třeba
fejetony vcelku vydat knižně doplněné např. i o její ilustrace. Pokud se vám budou líbit, může-
te se pokusit případné vydání nějakou formou po domluvě s Drahuškou podpořit.   JH

ZIP, z kolekce "Před odletem z hnízda"
Když mi bylo sedmnáct, vzali mě naši do Bulharska na dovolenou ROH. Mamka mi 

před odjezdem koupila plátno: "Drahuň zajdi si k panu Pojerovi, ať ti ušije kalhoty". Větší 
radost mi udělat nemohla. Popadla jsem látku a už jsem metelila ke krejčímu. Po týdnu
kalhoty nahoře šíleně těsné a dole do zvonů byly na světě.

Hned první den po příjezdu k moři, se naši rozplácli na pláži a chytali bronz. No a
pak už se jen s hekáním otáčeli na posteli a jeden druhému mazali popáleniny. Táta se na-
konec nenudil. Proseděl celé hodiny s dalekohledem u okna a šmíroval nudistickou pláž,
která byla hned vedle nás. No a já jsem každý den chodila hrát s bulharskými studenty be-
ach volejbal. Den před odjezdem mě můj spoluhráč krásný a pěkně urostlý Bulhar pozval
na večeři. Proč ne, za těch 14 dní jsme byli na kurtě pěkně sehraná dvojka. Večer u jídla byl 
plný smíchu a posunkové řeči celého těla. Dokonce jsem i vypila jeden koňak Araratu.
Když mě doprovázel k hotelu, došlo k líbačce, což mi ani tak nevadilo. Alkohol udělal své.
Jenže Bulhar byl víc potřebný, než jsem tušila. Smýknul se mnou do křoví, kde mě povalil a
dožadoval se sexu. Na posunkovou řeč už nebyl čas a ani prostor. Bránila jsem svoje pa-
nenství jako lvice. Při tom, jak se mi horlivě dobýval do kalhot, mi praskl zip a tím pádem
kalhoty nešly sundat. Nějakou dobu jsme spolu bojovali a váleli sudy, než pochopil, že nic
nebude. Pak se najednou odvalil na záda. Leželi jsme vedle sebe a zhluboka jsme oddecho-
vali. On pak vstal a sportovně mi nabídl ruku, kterou jsem přijmula. Když jsme se ocitli
proti sobě, se sklopenýma očima zašeptal "Sorry." A zmizel.

Vypadala jsem jako by mě převálcovalo auto. V hotelu jsem se pomalu plížila osvět-
lenou chodbou k našemu pokoji a modlila se, aby mi přišla otevřít mamka. Bohužel moje
modlitba nebyla vyslyšena. Po mém lehkém zaklepání se dveře našeho pokoje otevřely a
ze tmy na mě vykoukl táta, který ze strachu o mě nikdy neusnul před mým návratem. Vy-
valenýma očima po mě sklouzával nahoru a dolu až se jeho pohled zastavil na rozbitém zi-
pu. Červená nečervená, najednou přede mnou zafuněl býk. Nozdry mu pumpovaly jako
měchy na dudách, jen muzika nevěštila nic příjemného. Pak se ze tmy vymrštilo kopyto a
já jsem dostala takovou facku, že jsem druhou chytla o futra. Otočil se a šel si zpátky leh-
nout. Taky posunková řeč. Kmitlo mi hlavou. Ukřivděná jsem si sedla na postel a civěla do
šera. Doposud mlčící, vystrašená mamka nevydržela a přišla za mnou. Vzala mě kolem
ramen a zašeptala mi do ucha: " Drahuň, co se stalo." A tak jsem ji všechno s tlumeným
hlasem vyprávěla. Ale zase ne tak potichu, aby to táta neslyšel. Po té jsme se obě snažily ze
mě kalhoty stáhnout, ale marně. Pak najednou vstal otec: "Ustup Heluň", poodsunul mam-
ku. "Ukaž prosím tě", Zastrčil mi na obou stranách zipu prsty za pás u kalhot a zabral s ta-
kovou silou, že ho z jedné strany z látky vyrval. Pak se narovnal a s obrovskou úlevou za-
mumlal: "Všechna čet stranou, ten Pojer odvedl poctivou práci".  D. Němcová - Jandová
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Inzerce
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420 let Stříbrné
Letos si připomínáme 420 let

od tradicí stanoveného roku 1601, da-
ta, ve kterém došlo k založení Stříbr-
né. Jedná se o písemný zápis v Kras-
lické horní knize vedené v období let
1590 až 1614. K dispozici máme i ně-
kolik starších informací, které může-
me považovat za počátek Stříbrné, ale
tradice je tradice a i s rokem 1601 to 
není také v mnohém jednoznačné. Po-
tíž je v tom, že oblast Stříbrné náležela
přímo k panství Kraslice s totální centrální správou. Dále pojmenování Stříbrná (Silber-
bach) má jasnou souvislost se stejnojmenným názvem potoka a často není zřejmá identita.
A nakonec přesný datum vzniku většiny sídel je zahaleno v mlze, nikdy jej nezjistíme, pou-
ze máme potřebu mít vše pod kontrolou, vše znát, vědět, umět a u všeho a všude být. Kaž-
dopádně počátky Stříbrné se jistě táhnou hluboko do minulosti před určené datum 1601,
desítky a možná i stovky let, záleží jen, jakou optikou se na věc tzv. založení díváme.

Impulsem příchodu lidí do oblasti Stříbrné a lákadlem se stala, jak jinak, než honba
za přírodním bohatstvím, hornická horečka. Ať se nám to líbí nebo ne, Stříbrná vděčí za
svůj vznik neukojitelné touze až hamižnosti lidí rychle zbohatnout, nehledejme v tom vyšší
záměr. Dolování rud mnoha kovů, nejvíce mědi vynášelo, ale nikdy nedosáhlo věhlasu jako 
u proslulejších sídel, např. Jáchymova se stříbrem, Horního Slavkova s cínem atd.. Nejdůle-
žitějším centrem dolování byl kopec Tisovec, který vidíme ze svých oken a kde dodnes na-
jdeme důsledky hornické činnosti v množství vytěžené hlušiny z podzemí. Stříbrná slouži-
la především jako hospodářské zázemí štol a šachet výrobou potravin, nářadí, těžbou kon-
strukčního a palivového dřeva, které si nezadalo s drancováním, jak vidíme často i dnes v
rozvojovém světě, na kterém máme nepřímo také podíl. Nejdůležitější byly ve Stříbrné
však zpracovatelská a zušlechťovací zařízení vytěžené rudy, z nichž nejznámější byla vý-
roba mosazi, mosazárna a také i šmolkárna, tedy výrobna modré barvy z kobaltových rud.
Po mosazárně nenajdeme ani památku, snad jen masivní hráz zásobárny pohonné vody, na
které stojí dům čp. 630 poblíž začátku údolí Nancy. Produkci šmolky nám připomíná ob-
rovská zrekultivovaná halda strusky z tavicích pecí a pánví v Dolní Stříbrné.

Hlavní hornický boom netrval dlouho, pár desetiletí a několik staletí poté hornictví
živořilo a skomíralo až do neodvratného zániku. Místním lidem postupně nezbývalo než se
začít živit jiným způsobem, což je již jiná kapitola dějin. Nebyla jiná možnost, než trvale
zůstat neboť podobný scénář nešlo už prakticky nikde opakovat a díky tomu máme Stří-
brnou dodnes, tedy jako produkt vlastností člověka, které ho ženou kupředu.    JH

Zpravodaj č. 4/2021 vyjde na začátku prosince, uzávěrka 14 dní předem.
Inzerce možná, viz. kontakt obec Stříbrná.
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