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Mnoho jednotlivců, někdy i anonymně, téměř každodenně přispívá k tomu, aby se 
nám žilo lépe. Děkuji všem, kdo v sobě našli a najdou chuť a ochotu v rozsahu svých mož-
ností pomoci, chuť a ochotu se podílet na životě ve Stříbrné, zlepšovat ji a dávat všem z 
nás pocit a vědomí, že nám záleží na naší obci a okolí a na všech lidech, kteří zde žijí. 

Kolem nás už poletuje klidná vánoční atmosféra, která je spojena s očekáváním, 
rodinnou pohodou a splněním dětských přání. K vánocům také neodmyslitelně patří stro-
meček, cukroví, kapr nebo cinkající rolničky a vůně jehličí. To vše, tak symbolické pro vá-
noce, nechť se ve vašich domácnostech urodí hojně. Blížící se konec roku nám dává zna-
mení zamyslet se a ještě také vyslovit přání pro rok příští. Přejme si společně, abychom žili 
v úctě, toleranci, nacházeli k sobě cestu a porozumění pro druhého. Přejme si hlavně dobré 
a pevné zdraví, štěstí a ať se nám společně v roce 2022 daří. 
                                                                                                                Starostka obce Jana Kortusová 
 

Mobilní Rozhlas 
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Informace z Obecního úřadu 
  

 



Zpravodaj obce Stříbrná                                                                                   

Stříbrná 4 

 

Změna vyvážení odpadů 
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Svátky, provozní doba Obecního úřadu 
 

 
 

Úpravy Rolské cesty na Tisovou 
 

Silniční zkratka, tzv. Rolská cesta, tedy pří-
má spojnice přes kopec do Tisové se dočkala za-
čátkem listopadu provizorní opravy. Jedná se o 
zhruba kilometrový úsek až do sedla u hřbitova Ti-
sová ve vlastnictví obce Stříbrná. Již "načatý" po-
vrch komunikace na hraně své životnosti se v po-
sledních letech čím dál rychleji a více opotřebová-
vá zvyšující se běžnou dopravou, ale i projíždějící 
těžkou technikou, hlavně lesnickou i se svozem vy-
těženého dřeva, kdy není prakticky jiná schůdná 
možnost dřevo z lesa dostat, než po této komuni-
kaci. Nejhorší vymleté a pomalu neprůjezdné úse-
ky byly vyplněný asfaltovou drtí a v celé délce str-
ženy nánosy a naplaveniny na obou krajnicích, 
čímž se zvýšila i bezpečnost provozu, např. při mí-
jení aut. Práci pro obec provedla Báňská stavební 
společnost Sokolov, která od léta generálně opra-
vovala úsek silnice na Bublavu. Dělo se tak zčásti v 
rámci vyrovnání za několikaměsíční užívání panelové plochy pod kostelem stavební �ir-
mou. Příští rok by měla obec Stříbrná již za své, ale za zvýhodněnou cenu od stejné �irmy 
pokračovat s provizorní opravou dalším návozem asfaltové drti a jejím uválcováním.      JH 
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to prodaných věcí jsme nakoupili buřty pro děti na Halloween. Halloween byl také jednou 
z akcí, kterou se nám letos podařilo opět pořádat. A troufám si říct vzhledem k ohlasům, že 
se nám povedl velkolepě. Děti s rodiči si mohli projít strašidelný dům, za kterým na ně če-
kal děsivý hřbitov, ze kterého když se stačili vymotat, tak už bloudili všichni v pavoučím 
bludišti. Opekly se buřty a atmosféra byla parádně podzimní. Mezi těmito akcemi byla ješ-
tě jedna doslova pohádková, a to náš tradiční Pohádkový les. Do pořádání Pohádkového 
lesa se zapojila velká řada lidí a všem patří velké díky a obdiv, protože celá akce byla na-
prosto úžasná. Nelenivěli jsme ani, když byla potřeba někde přidat ruka k dílu, a tak jsme 
např. sázeli kytičky v obci. 

 

 
 

V příštím roce sice nevíme, co nás za opatření čeká, ale rádi bychom opět zapojili 
oblíbené jak velikonoční, tak i vánoční tvoření pro děti. Také na společné focení dětí letos 
nedošlo, takže se budeme snažit, abychom v příštím roce děti "vyblejskli" na památku. 
Tradiční Pohádkový les a Halloween snad budou samozřejmostí, a když k tomu přidáme 
soutěže na čarodějnice, pink-ponkové turnaje nebo Memoriál Dietmara Müllera tak bude 
moc spokojeni. A možná se nám ten příští rok i povede nějakou novou akcí ozvláštnit. 

Všichni lidé, kteří ve spolku pomáhají, pořádají akce, přispívají, si opravdu ještě 
jednou zaslouží obrovské DÍKY. Bez nich by to nešlo. Spousta věcí a akcí by určitě nevznik-
la i za podpory obce Stříbrná a touto cestou bych chtěla vyjádřit vděčnost i právě obci. 

Za spolek přejeme pohodový závěr roku a bude se na všechny příznivce spolku 
Stříbrňáci Stříbrné těšit i v roce příštím.                                                        Káťa Secká Jirsíková 

 

Předvánoční pozornost 
  

 I letošního roku se obec Stříbrná snaží chovat od-
povědněji a raději z přetrvávajících důvodů ohledně skoro 
všeobjímající pandemie covid 19 nepořádala "Taneční od-
poledne" pro dříve narozené. Obdobně jako loňského roku 
neopomenula alespoň připravit malé potěšení a drobnou 
pozornost v nelehkých časech, kterou rozvezla ke konci lis-
topadu prostřednictvím starostky Jany Kortusové za pomo-
ci Káti Secké Jirsíkové. Připravila na 150 taštiček obsahují-
cích šikovnou bezpečnostní pásku, vonné svíčky, osvěžující 
vitamínový čaj, chutný džem, posilňující medovinu a per-
níčky doma napečené Adrianou Gösslovou s rodinou.        JH   
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Pozvánka - Setkání u stromu Vánoc 24.12.2021 od 13:00 
 

 
Díky další, dle očekávání, řádící vlně nákazy covid 19 se akce bude konat jen za platných 

podmínek v době termínu, bližší informace těsně před uskutečněním u pořadatelů. 
 

Pozvánka - "S Bórou na Špičák" 1.1.2022 od 10:00 
 

 
Díky další, dle očekávání, řádící vlně nákazy covid 19 se akce bude konat jen za platných 

podmínek v době termínu, bližší informace těsně před uskutečněním u pořadatelů. 
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No budeme se těšit na další překvapivou práci, tvorbu obou pánů a snad je to ne-
přestane bavit. Dílka mohou mile zpříjemnit a rozveselit pochod kolemjdoucím návštěvní-
kům, pomoci jim "vyčistit hlavu" a být lékem a balzámem od každodenních starostí a s po-
chopitelnou jistotou a s radostným povděkem zaujmou dětského turistu a chodce.           JH 

 

Pošta - 135 let od otevření 
 

V prosinci 2021 si připomínáme 135 let od založení pošty ve Stříbrné, což ve své 
době mohl být ve vzájemné komunikaci a dorozumívání v lidské společnosti podobný skok 
a pokrok, jako před několika lety vznik internetu nebo mobilního telefonování. Před vzni-
kem pošty listovní styk se světem ve Stříbrné léta zajišťoval drahý "soukromý posel" a te-
prve od roku 1798 úředně, tzv. sběrna dopisů, pošty v Kraslicích podléhající nejbližší poš-
tovní stanici ve Svatavě. V roce 1835 povýšila sběrna na samostatný poštovní úřad Krasli-
ce, který se postupně stal "centrálou" pro později vznikající okolní poštovní služebny. 

Ve Stříbrné mělo dojít k založení a otevření poštovního úřadu k 1. prosinci 1886. 
Úřední věstník Ministerstva obchodu ve Vídni, kam pošty spadaly, otevření pošty zveřej-
ňuje ke 2. prosinci 1886 na základě předchozího výnosu o zřízení č. 44788. V březnu 1886 
byla vyhlášena i nabídka poštovního ředitelství v Praze na obsazení správce pošty spolu s 
dalším správcem pro poštu na Bublavě, která otevřela ve stejném termínu. Po složení kau-
ce 200 zlatých měl správce dostávat roční plat 150 zlatých i s kancelářským paušálem 40 
zlatých. Kauce byla skládána z důvodu soukromého fungování na smlouvu, kdy stát pro-
půjčoval správu k provozování poštovních služeb v daném místě, neboť v tomto případě 
šlo o c. k. (císařsko-královský) soukromý (neerární) poštovní úřad, tedy v podstatě systém 
jako nedávno znovuobjevený v Poště Partner. Správce1 mohl podnikat či si přivydělávat i 
jinou prací, jak se často dělo, neboť plat většinou nestačil. Kdy se pošta stala erární, tedy 
stát poštu spravoval ve vlastní režii sám a vedl ji státní zaměstnanec a nikoliv soukromá 
osoba není zřejmé, ale patrně krátce po roce 1900, kdy proběhla ohledně celkem špatného 
                                                           
1 - Vedle funkčního zařazení existovalo u pošt i služební, hodnostní zařazení obdobně jako např. u vojska 
nebo železnice podle zásluh, odpracovaných let, vzdělání apod.. Názvy funkčního a služebního zařazení 
se různě překrývaly a tím často docházelo k nejasnostem, kdy např. správce pošty byl nazýván poštmistr, 
což vždy neplatilo, že poštmistr zákonitě musel být současně i vedoucím pošty a naopak. 
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postavení neerárního poštovního personálu zlepšující reforma, kdy docházelo ke služeb-
nímu povyšování zdejších správců2. Malé pošty, tedy značná většina existujících u nás se 
začala označovat jako pošta třídní, venkovská, 2. třídy. Od roku 1895 zahrnovala pošta ve 
Stříbrné i úřad telegrafní a od roku 1910 pošta spravovala i telefonní spojení do obce. 

Pošta bez potíží fungovala přes 100 let a teprve po roce 1989 došlo k několika zá-
sadním změnám v postavení pošty hlavně z ekonomických důvodů díky správně povolené 
konkurenci, kdy ztratila svůj monopol jako státní podnik a také mohutnému rozvoji no-
vých informačních technologií. V roce 2001 přestala sloužit jako pošta doručovací a doru-
čování zásilek místo listonošů se provádělo autem z pošty Kraslice. K de�initivnímu zruše-
ní i služby podací se přistoupilo o 10 let později roku 2011, kde samostatná pošta po 125 
letech existence zanikla. Zachováno zůstalo jen doručování zásilek autem do domácností a 
poštovní schránka na budově bývalé pošty. Od roku 2017 ostatní služby, tedy podávání 
zásilek, peněžní služby atd. se opět obnovily otevřením stálé pošty s přepážkou na základě 
soukromého podnikání smlouvou s Českou poštou v rámci projektu Pošta Partner. 

Až do období těsně po 2. svě-
tové válce pošta sloužila místním li-
dem v pronajatých prostorech na ně-
kolika adresách v obci. Celkově se 
jednalo o 6 známých stanovišť nebo 
možná dokonce 7 či 8, kde pošta po-
skytovala a poskytuje své služby ve-
řejnosti. Prvním spolehlivě dolože-
ným objektem byl dům čp. 237 mi-
nimálně od roku 1890, kde pošta síd-
lila něco málo přes 10 let. Dům v roce 
1949 po požáru se zbořil a stával v 
dnešním pomyslném centru u bývalé 
samoobsluhy na volné ploše s pa-
mětní lípou mezi silnicemi. Prostor 
poště v domě čp. 237 pronajímal švec Ignaz Hergeth (1850 - 1930). Později již za 1. repub-
liky po přemístění pošty dům zvětšila rozsáhlá přístavba k hlavní silnici a v objektu fungo-
valo v průběhu času a někdy i společně kovářství, obuvnictví Baťa, holičství a drogerie. 

Prvním správcem poštovního úřadu byl roku 1886 jmenován pošťák se služebním 
zařazením poštovní expedient Anton Süss a práci vykonával spolu s manželkou Annou. 

 

Dokončení v příštím březnovém čísle 1/2022 - další sídla pošty a personálie.                           JH 

                                                           
2 - Ve vlastní státní správě, tedy erární poštovní úřady existovaly tehdy jen ve velkých a významných měs-
tech, např. v roce 1891 nejbližší v Karlových Varech, Vejprtech a Františkových Lázních. V Kraslicích 
erární úřad byl sice čerstvě založen, ale ještě nezahájil činnost a stále pracoval neerární poštovní úřad se 
správcem, poštmistrem Josefem Kühnlem (1848 - 1922), který patřil minimálně ke třetí generaci Kühnlů 
této profese v Kraslicích (otec Josef a děd Wenzl), Josef ml. se vzdal úřadu roku 1893. Až v květnu 1891 
byl jmenován prvním erárním správcem v Kraslicích Johann Bittner od úřadu Most. Poslední neerární 
správce v Kraslicích Josef Kühnl ml. má také úzký vztah ke Stříbrné. V roce 1878 se oženil s Marií Tere-
zou, dcerou textilního továrníka Franze Kunzmanna, majitele jedné z největších textilek na Kraslicku, 
kterou vybudoval od nuly, Kunzmann & Sohn a která se rozkládala kolem křižovatky silnic na Bublavu a 
do Nancy. Manželka se roku 1893 po smrti matky stala jedinou dědičkou podniku (otec zemřel roku 
1889 a bratr nástupce již roku 1883) a Josef Kühnl se plně ujal řízení textilní továrny. 
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Moje rodná víska Stříbrná (2) 
 

SANĚ, z kolekce "Před odletem z hnízda" 
 

Jednou takhle v zimě se u mě v pátek stavila sousedka Mirka. „Drahuš, pojď se 
mnou na Bleiberg na disko, bude tam celá naše parta.“ „No jo, což o to, já bych šla, ale ne-
chce se mi šlapat tři kilometry po silnici nahoru a pak zase dolu.“ „Vzaly bysme to zkrat-
kou, je prý vyšlapaná a uježděná,“ nevzdávala se. „Tak jo.“ A už mi v hlavě bujel plán: „Mu-
síme sehnat sáňky, přece z kopce nepůjdeme pěšky, pěkně se povezeme. Zeptám se pana 
Götze, možná nějaké má.“ A taky že měl a byl ochotný je i půjčit. Sice pamatovaly Rolavu 
ještě před tím, než ji komunisti srovnali se zemí, ale my jsme si je hned na první pohled 
zamilovaly. A tak jsme s Mirkou vyrazily za kulturou a jak dvě malé holky jsme za sebou 
táhly obrovské berany, za kterými zůstávala ve sněhu rezavá stopa. „Aspoň tre�íme zpátky 
domů,“ dělala jsem si vtípky. 

Cestou jsme si vyprávěly, co kdo komu dal k Vánocům. „Hele, tvoje ségra říkala, že 
jsi prý dala fotrovi pod stromek ten starý budík, co jsme spolu našly onehdá na smeťáku. 
Je to pravda?“ vyzvídala Mirka. Musela jsem přiznat, že ségra nekecala a Mirka už dost 
udýchaně zasupěla: „No ty bláho, umyla jsi ho aspoň? Chtěla bych vidět Zelenýho  Antona 
(tak jsme říkaly mému tátovi), jak se tvářil, když dárek rozbalil. Hehehe.“ A to už jsme fu-
něly obě: „To víš, že jsem ho pěkně vypulírovala, šlapal jako novej. A táta? Ten se smál, že 
prý mám smysl pro humor.“ „To myslíš vážně?“ zhluboka se nadechla Mirka. „Vždyť víš, 
jak tě vždycky kontroluje, v kolik dorazíš z mejdanu.“ „No právě, to byl přeci ten fór.“ 
Škrábaly jsme se do kopce chvílemi i kolenačky, jak nám boty klouzaly. Na mluvení nám už 
nestačil dech. Když jsme vystoupaly až na Bleiberg, sáně jsme schovaly za hospodou a hurá 
na disko. Hospůdka byla už pěkně nabitá a začouzená.  Tancovalo se a pilo a tancovalo a 
pilo, až jsme se obě pěkně zduněly.  Potkaly jsme se na WC a  shodly se, že táhneme domů. 

Venku nám mrazivý vzduch pěkně nafac-
koval. Sklesle jsme seděly na sáňkách a nemohly 
se z nich zvednout. Nohy nás vůbec neposloucha-
ly. Tu z hospůdky vyšel pan Landa. Měl ji taky ja-
ko z praku. Blaiberg byla jeho oblíbená štace. Než 
nás poznal, chvíli na nás mžoural: „Co tady holky 
děláte, he?“ „Čekáme, až nás někdo odtáhne ke 
zkratce,“ utrousila jsem rozpustile a pokračovala 
v mumlavé diskuzi. „A kam jste vyrazil vy? Vždyť 
ještě není zavíračka.“ Pan Landa se vrávoravě 
postavil pod lampu, vysunul si rukáv a chvíli zí-
ral na hodinky: „Já jdu na Bídu.“ „To už je tolik 
hodin?“ lekla jsem se, protože autobus Bída jez-
dil o půlnoci a sbíral s sebou všechny opilce. „Za-
se to nestihnu. To zas bude doma dusno.“ „Tak já 
vás holky raději povezu, abyste tu neumrzly,“ 
nabídl se pan Landa a s huronským pokřikem: 
„Jedemé!“ vzal za ztrouchnivělý provaz našich 
beranů a ztěžka vyrazil. Hned nám bylo veseleji a 
rozverně jsme s rukama nahoře začaly zpívat: 
„...napoj mi má milá mého koníčka..…“ Pak ale sa- 
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ně najely na škváru a zadrhly. Pan Landa zabral, provaz rupnul a on, jak setrvačností běžel 
se hlavou zapíchl do závěje. S burácivým smíchem jsme ho vyhrabaly ze sněhu a rychle, 
aby si toho tažného koně nerozmyslel, jsme svázaly konce chatrného provazu. A tak nás, 
jak ten burlak na Volze, s provazem přes rameno táhnul dál a my jsme pokračovaly v roz-
jeté písničce: „…já ho nenapojím, já se koně bojím…“, až do té chvíle, kdy jsme znovu najely 
na kámen a provaz se tentokrát rozpadl úplně. Ale to už pan Landa ustál.  Trochu se 
oprášil od sněhu a udýchaně se nevzdával: „Tak vás holky budu tlačit.“ A vší silou se opřel 
Mirce o záda. V zatáčkách, aby udržel balanc, chňapnul Mirku na ramenou za bundu a ta ze 
strachu, že ji stáhne ze sáněk, mě objímala kolem pasu tak křečovitě, že jsem se chvílemi 
nemohla ani nadechnout. Zuby a nehty jsem se držela beranů a kormidlovala směr našeho  
opilého konvoje. Jenže pak se sáňky rozjely tak rychle, že panu Landovi usmekly nohy a 
než se nás pustil, táhly jsme ho chvilku za sebou, až mu kno�líky od kabátu lítaly a já jsem 
se bála, že toho našeho oře postavíme na zadní.  Jestli Bídu stihl, jsme se nikdy nedozvědě-
ly. Nebyl čas na to se ohlédnout.  A to už jsme ujížděly kolem odbočky. Ohnula jsem to rov-
nou dolů z prudkého kopce. Najednou jsme nabraly takové obrátky, že nám zpěv ztuhnul v 
hubách a z veselého sáňkování se stala jízda hrůzy. Svištěly jsme tak rychle, že nám slzy a 
nudle  kotvily až na čepicích. Pivo a rum z nás v tu ránu všechen vyprchal.  Mirka si zezadu 
strčila zmrzlé ruce do mých kapes, hlavu si kryla mými zády a jen řvala: „Bbrzdííííí.“  Brzdi-
ly jsme tak urputně, až nás v botách pálila chodidla. Nezpomalily nás ani kameny. Od  sá-
něk jen jiskry lítaly. A pak to přišlo. Velká boule v zatáčce nás vymrštila z uježděné pěši-
ny.  Chvíli jsme letěly vzduchem a tichým údolím se neslo naše dvojhlasné: "Ááááááááááá".  
Dopad byl ale tak tvrdý, že se Götzovo staré berany pod námi rozlítly na dva kusy. Když 
jsme se vyprostily z té sněhové koule hlava noha, noha hlava, s bolestivým syčením jsem 
se rukama chytila za choulostivá sedací místa. Mirka na tom byla mnohem lépe, přistála na 
mých zádech. Totálně vystřízlivělé jsme se začaly brodit hlubokým sněhem zpět na vyjež-
děnou dráhu. Bohužel torzo sáněk zůstalo pohřbené pod sněhem. Celé pomlácené jsme se 
skuhravě dobelhaly domů. Když jsem se potichu plížila chodbou, zpod dveří se najednou 
kmitl pruh světla � to táta kontroloval čas. 

No a u sobotního oběda, jak jinak, než že se mě zase důležitě zeptal: „Kdy jsi včera 
dorazila domů?" Proč se ptá, když to ví, prolítlo mi hlavou a nejistě jsem špitla: „O půlno-
ci.“ „Hmmm“, usrknul hlt polévky, „opravdu?“ To už jsem zatloukala jen kývnutím hlavy, 
kterou jsem, jako ta želva, zasunula hlouběji mezi ramena a nejistě jsem přesedla  z jedné 
bolestivé půlky zadku na druhou. Cítila jsem jeho pohled. Polilo mě horko, ale polévkou to 
nebylo.  On pak ale udělal něco nečekaného. Než aby mi jednu vrazil za to, že mu lžu, 
vztekle a s rachotem vstal od stolu, natáhl se na kredenc pro ten starý budík, co ode mne 
dostal k Vánocům, a s prásknutím dveří odešel.   Se špatnou předtuchou jsme se s mamkou 
vyklonily ze židlí a koukaly z okna, co má za lubem. Táta vyšel na dvorek, rozmáchnul se a 
vší silou mrštil budíkem do poskládaných cihel, až kolečka, šroubky  a pérka lítaly. „A do 
prdele,“ ujelo mamce a rychle jsme se zhouply zpět ke stolu. Do kuchyně se vrátil kupodivu 
už klidný a naši hru na pravdu ukončil:  „Ten budík šel asi špatně.“ 

 

Dovětek - před dvěma měsíci jsem se po 48 letech sešla u Ingridy Gotzové s Eliškou Zapletalo-
vou. Holky sousedky, se kterými jsem vyrůstala. Povyprávěla jsem jim story se sáněmi. Hodně 
jsme se při tom nasmály. Když jsem skončila, Ingrida povídá: "Aha, tak teď už vím, kam se 
poděly ty naše historické sáně."  A Eliška dodala: "Tak abys věděla, tak ten budík, co tě za-
chránil od facky, byl můj. Tikal tak hlasitě, že jsem kvůli němu nemohla spát, a tak jsem ho 
jednou v noci hodila na smeťák."                                                     Drahuška Němcová - Jandová 
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Stříbrnské duby 
 

Ve Stříbrné objevíme pro svou nepo-
četnost pár relativně vzácných dubů. Nejde 
sice o žádné letité kmety, ale na svůj druh jen 
o "stoleté" mladíky. V okolních hospodář-
ských lesích se přirozeně pro pomalost a 
dlouhověkost růstu nepěstují. V drtivé větši-
ně k vysazení došlo k nějaké významné udá-
losti nebo šlo o tzv. rodový domovní strom, 
kdy mnohem oblíbenější byl běžný modřín a 
tím dub je o to mimořádnější. Několik dubů 
se nachází kolem kostela a bývalého hřiště 
pod ním. Dub rostoucí za pomníkem obětí 
světové války vztyčený roku 1925 byl patrně 
vysazen k této příležitosti. Pěkné a vysoké 
exempláře, díky růstu na okraji lesa, najdeme 
u bývalé lesní školky nad retenčními nádržemi a díky své samotě s pěknou košatou koru-
nou u objektu Jitřenka. Ten se časem jistě stane ozdobou plánovaného zvelebení okolí se 
záchranou a novým využitím objektu obcí. Další výrazný solitérní dub rostě u stanoviště 
tříděného odpadu pár desítek metrů před odbočkou do "Ameriky", což je nejspíše všechno 
stojící za řeč, samozřejmě najdeme ještě pár, nikoliv tak dominantních, jedinců. 

U posledního zmíněného dubu se trošku za-
stavme. Před koncem tisíciletí se prostor mezi sil-
nicí a dubem zavezl navážkou nadbytečného mate-
riálu vybagrovaného díky stavbě kanalizace. Bohu-
žel, zemina se vším možným, betonem, asfaltem, 
kamenivem zasypala část kmenu dubu, což v pod-
statě pokračuje v mnohem menší míře dodnes roz-
hrnováním dalších navážek nebo i přičiněním "ko-
lečkářů" z okolí. Zdá se, že dub za více jak 20 let to-
hoto údělu začíná pomalu prohrávat, chřadnout a 
jistě navážka u kmenu mu nedělá žádnou dobrotu. 
Snad není již pozdě, třeba si s tím nakonec poradí, 
ale nač riskovat. V blízké budoucnosti se může na-
skytnout dobrá příležitost dubu snadno a rychle 
pomoci a ulevit v souvislosti s obcí plánovanou vý-
stavbou krytého stání na tříděný odpad. Trocha na-
vážky od kmenu odstranit přítomnu stavební tech-
nikou a šikovnou orientací přístřešku znesnadnit okolním "kolečkářům" přístup ke kmenu 
dubu, který je podobným lákadlem jako patník pro pejsky. Jasně, ono se řekne, že jde jen 
"o blbej strom", ale na Stříbrnou cenný, vůbec nepřekáží, nevadí a nikdo zatím nedostal zá-
lusk ani na jeho kvalitní dřevo k palivovým účelům pro jeho útrpné postavení, což ale není 
jeho chybou. Má podobné právo si důstojně žít a růst na světě, ne-li větší než my s velkou 
šancí, že bude v kondici mohutnět ještě dávno potom, kdy současník tady už léta a léta ne-
bude, tak ať se mu to povede a snad se mu bude dařit i v budoucích časech ...                      JH 
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Inzerce 
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Běh kolem Domácího vrchu 
  

Na počátku říjnových dní uspořádal 
Lyžařský klub Kraslice již 45. ročník Běhu 
kolem Domácího vrchu. Závodu se zúčast-
nil i klub TJ Horal Stříbrná a vůbec se ve 
značné regionální konkurenci neztratil, ale 
právě naopak. Čtrnáctičlenná závodnická 
výprava strhla na svá bedra plno předních 
míst na stupních vítězů, jmenujme - Jakub 
Staněk, Anna Bártová, Emílie Bílková, Ka-
rel Kindrat a Marie Štěříková. Poděkování 
dále samozřejmě náleží i dalším aktérům - 
Jan Štěřík, Jonáš Bárta, Ema Endrštová, Mia 
Kortus, Laura Vetenglová, Ela Endrštová, 
Barbora Kindratová, Lilien Staňková a Šár-
ka Šikýřová za skvělou a příkladnou repre-                               Foto: Jana Kortusová 
zentaci klubu, obce a současně i za podíl a podporou rodičů, členů a trenérů klubu.          JH 
 

"Kotva" - pronájem vleku 
  

Již přes dva roky se obci Stříbrná nedaří získat 
stálého nájemce k provozování lyžařského areálu Li-
šák. Bohužel patrně bez vlastní velké �inanční injekce 
do zánovního vybavení a chybějící, již většinou běžné, 
moderní infrastruktury, např. zasněžování, se tak stěží 
v budoucnu stane. Podobně náročné je vedle nájemce 
najít případně seriózního investora ochotného vložil 
své peníze. Potíže může způsobovat i to, že značná dél-
ka sjezdovek leží na cizí půdě i soukromé (horní stani-
ce), což má z části kořeny historické z dob vzniku. Stří-
brné ohledně vleku již dávno v minulosti, dejme tomu 
pro trošku laxní přístup a spokojenost, že funguje, ne-
chtíc "ujel vlak". Nejspíše brzy přijde neodvratná nut-
nost a nelehké rozhodnutí, jak s vlekem de�initivně na-
ložit a i o smyslu samotné existence v dnešním stavu a 
to není co závidět. Zatím se o areál perfektně a dobro-
volně s velkými díky stará, vdechuje, prodlužuje život a                 Foto: Jana Kortusová 
připravuje na zimu s přírodním sněhem, ve svém volném času parta nadšenců.                  JH 
 

Zpravodaj č. 1/2022 vyjde na začátku března, uzávěrka 14 dní předem.  
Inzerce možná, viz. kontakt obec Stříbrná.  
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