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Slovo starostky 
 

Milí spoluobčané, vážení čtenáři, 
chvílemi se již počasí podobá tomu jarnímu, přestože je podle 
kalendáře stále ještě zima. Příznivci zimních sportů a hlavně 
tedy lyžování, mohli letos po třech letech využít areálu Lišáku 
v naší obci. Sice byl v provozu jen pár dní, ale návštěvnost byla 
velká. Těší mě nejen zájem o lyžování  na našich sjezdovkách, 
ale mám především radost, že se dala dohromady parta, která 
celý vlek připravila k provozu a byla po celou dobu nápomoc-
ná. Velice všem za jejich nemalé úsilí děkuji. 

Také bych chtěla opět vyzdvihnout práci zaměstnanců 
obce a poděkovat jim za pečlivý úklid přes zimu. Komunikace, 
zastávky, odstavné plochy i kontejnery na tříděný odpad, vše 
se udržovalo čisté a v rámci možností bez pokrývky sněhu. 

Ale máme tu již březen, měsíc, který přináší jaro. Jaro v nás probouzí novou chuť v 
život, do práce - jaro je symbolem vzniku nových příležitostí, začátků, ale i úklidů. Rádi by-
chom ve Stříbrné takový společný úklid opět uspořádali, plánujeme ho na duben. 

V zásobníku akcí, projektů a nápadů máme pro letošek zase spousty položek, ma-
lých i velkých. Krůček po krůčku se je budeme snažit naplňovat a realizovat. Během pár 
dní se začne pracovat na revitalizaci návsi a parku v místech, kde stávalo kino Horal. V le-
tošním roce přibude další stavba pro kontejnery na tříděný odpad, započne práce v pensi-
onu Márty, nové pokoje s vlastním sociálním zázemím. Sociální zázemí bude nově vybudo-
váno i pro venkovní akce v zahradě pensionu. Další na řadě by mělo být snad už konečně i 
sociální zázemí s šatnou pro zaměstnance obce, v obecních garážích. Daly by se vyjmeno-
vávat další a další jednotlivosti, ale to není třeba, protože každý, kdo chodí po naší obci s 
otevřenýma očima, sám může sledovat, že se snažíme, aby naše obec stále vzkvétala.   

Na závěr bych Vás chtěla pozvat na všechny kulturní, společenské a sportovní akce, 
které pro Vás naše spolky a jiné zájmové skupiny ve spolupráci s obcí letos připravily. Se-
znam je uveden v tomto Zpravodaji. Těším se také, že se v co největším počtu sejdeme na 
již tradiční pouti pod kostelem. Letos se koná v sobotu 25. června. V současné době již při-
pravujeme program, který bude tak jako vždy zacílen na všechny generace. Věřím, že strá-
víme všichni pospolu hezký den i večer. 
Přeji Vám krásné jarní dny                                                          Starostka obce Jana Kortusová 
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Informace a upozornění z Obecního úřadu 
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Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti 
 

Dotace na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných do-
mech (včetně trvale obývaných staveb pro rodinnou rekreaci) a v bytových jednotkách by-
tových domů, je poskytována fyzickým osobám na výměnu kotle nesplňujícího emisní tří-
du 3, 4 nebo 5 dle ČSN EN 303-5. 
Kdo může o dotaci požádat? 
Vlastník nebo spoluvlastník výše uvedené nemovitosti, který zároveň v této nemovitosti 
trvale bydlí. Pro domácnost žadatele platí, že průměrný čistý příjem na člena domácnosti v 
roce 2020 nepřesáhl 170 900 Kč. Výjimku z povinnosti prokázat výši příjmů představují 
následující případy: 
1. Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají starobní důchod nebo invalidní dů-
chod 3. stupně; 
2. Žadatel je nezletilý nebo student denního studia do 26 let a je jediným vlastníkem ne-
movitosti; 
3. Žadatel v období od 1. 1. 2020 do doby podání žádosti o podporu pobíral dávky v hmot-
né nouzi nebo příspěvek na bydlení. 
V případě projevení zájmu o výměnu kotle skrze kotlíkovou dotaci, vyplňte prosím 
formulář, který můžete stáhnout na: 
https://kotliky.kr-karlovarsky.cz/docs/Vysloveni_predbezneho_zajmu.pdf 
Nebo můžete si tento formulář vyzvednout na OÚ či na informačních deskách obce, 
které jsou umístěny po obci. 
 

Senioři pozor, podvodní „navolávači“ útočí! 
 

Dnešní rychlý a hektický způsob života má mnohdy za vinu to, že lidé nenavštěvují 
své rodiče či prarodiče tak často, jak by oni sami chtěli. To může mít za následek pocit 
osamělosti a také sociální izolaci seniorů. Toho právě následně využívají podvodníci, kteří 
spoléhají na seniorovu důvěřivost a radost z jakéhokoliv kontaktu. Právě telefonát začína-
jící větou „Ahoj babi, hádej, kdo volá?“ může mít pro osamoceného seniora fatální násled-
ky. Nic netušící a překvapený dědeček nebo babička osloví volajícího jménem svého vnuka 
či vnučky. Poté začne nežádoucí konverzace se smyšleným často srdcervoucím příběhem, 
ve kterém se potomek dostal do �inančně svízelné situace nebo potřebuje nezbytnou věc, 
na kterou nemá peníze. Ty nutně potřebuje, a protože se pro hotovost nemůže z určitých 
důvodu osobně dostavit, posílá svého „kamaráda“. Netušící senior v obavě o svého příbuz-
ného odevzdá peníze do rukou cizího člověka, aniž by si sdělené informace ověřil a v té 
chvíli mnohdy přichází o veškeré své �inanční prostředky. 
Jak se chovat, abychom se nestali obětí podvodníků, kteří se snaží získat náš majetek? 
- Pokud Vám z neznámého čísla volá osoba vystupující jako Váš rodinný příslušník a Vy si 
nejste jisti, že byste ho po hlase poznali, tak se zeptejte na celé jeho jméno – rozhodně se 
nenechte odbýt odpovědí „Ale babi, to jsem přece já, ten nejstarší“. 
- Každý podobný telefonát si okamžitě ověřte. Zavolejte vnukovi nebo vnučce, kteří Vám 
měli údajně volat, případně nejbližším příbuzným. 
- Pokud po Vás bude někdo v telefonickém hovoru chtít peníze a navrhne z jakýchkoliv 
důvodů, abyste je předali kamarádovi či kamarádce, tak odmítněte a poproste svého ro-
dinného příslušníka, aby se pro ně stavil osobně.  Cizího člověka nikdy nepouštějte do své-
ho domu či bytu. 
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Policie České republiky dále přistoupila k aktivní osvětě v podobě telefonního 
kontaktu realizovaného robotem. Seniorům, kteří mají pevnou linku, může doma vy-
zvánět telefon s následujícím vzkazem: 

"Dobrý den, varování Policie České republiky. Věnujte, prosím, pozornost tomuto 
oznámení. Pokud se Vás bude někdo snažit přesvědčit, že je Váš příbuzný nebo že Vašeho 
příbuzného zastupuje jako doktor či notář a bude od Vás chtít poslat peníze na účet nebo 
si je bude chtít u Vás sám vyzvednout, vždy si tuto informaci ověřte a v případě podezření 
kontaktujte, prosím, Policii České republiky, a to na telefonním čísle 158. Děkujeme. Poli-
cie České republiky." 

Pokud budete mít jakékoliv podezření, že Vás kontaktoval podvodník, nebo se o 
to pokusil, vždy to oznamte policistům na tísňovou linku 158.             nprap. Eva Valtová 
 

Mobilní rozhlas 
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Svoz nebezpečného odpadu 9.4.2022 od 9:00 do 12:00 
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Předběžný plán akcí pro rok 2022 
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Lyžařské závody 
 

Větrná a mlžná neděle 30. ledna 2022 se stala dějištěm prvních dvou závodů (č. 3 - 
obří slalom a č. 4 - kombinovaný závod) kategorií přípravka a předžactvo (ročníky 2010 - 
2014 a mladší) seriálu Svazu Lyžařů České republiky Krušnohorský pohárek (v plánu 10 
závodů). Závod č. 3 pořádal klub TJ Horal Stříbrná a závod č. 4 sousední klub Ski Klub 
Bublava. Jelo a fandilo se na sjezdovce u lanovky Stříbrný potok na vyznačené trati těchto 
parametrů, délka 760 m a převýšení 180 m. Reprezentace TJ Horalu jako obvykle si vedla 
velice dobře v silné konkurenci lyžařských klubů - Bublava, Nejdek, Karlovy Vary, Jirkov, 
Telnice, Klínovec, 2x Železná Ruda, Špičák a Mezihoří. Do závodu č. 3 se celkově přihlásilo 
54 a závodu č. 4 50 lyžařů. Sestava Horalu obsadila několik míst na stupních vítězů (Miro-
slav Krajník, Kristián Ne-
čas, Karel Kindrat, Kryštof 
Krieglstein a Emílie Bílko-
vá). S povděkem oceňu-
jeme účast a dojezd i dal-
ších lyžařů - Valérie Pape-
žová, Jose�ína Beranová, 
Laura Vetenglová, Julie 
Prezmecká, Lilien Staňko-
vá, Jáchym Beran, Barbora 
Kindratová a Jan Kriegl-
stein. Aby se závod usku-
tečnil ve značně náročné 
době a podmínkách, při-
spěla značnou mírou vy-
naložená energie a oběto-
vaný čas dospělých členů a podporovatelů klubu, čehož částečným důkazem je i zveřejně-
ná společná fotogra�ie po závodech, kterou pořídila Soňa Kindratová. Velké díky zasluhuje 
i lyžařský areál Ski centrum Bublava - Stříbrná a okrsek Bublava Horské služby.                JH 

 

Po třech letech se rozjela "Kotva" 
 

Dne 5. února 2022 se po třech letech 
znovu probudil k životu lyžařský areál Lišák 
Stříbrná po předlouhé vynucené přestávce z 
důvodů nedostatku sněhu a pandemie covid 
19. Bohužel Kotva vydržela v provozu pouze 
dva týdny, kdy přišlo očekávatelné, špatné 
počasí a obleva, jak je v posledních letech stá-
le častějším a běžnějším zvykem o našich zi-
mách, díky klimatickým změnám, na kterých 
máme výrazný podíl. Snad se zima umoudří a 
ještě na nějaký ten den, týden bude areál 
znovu spuštěn. Každopádně náleží velké po-
děkování  skupině  dobrovolníků, příznivců a                              Foto: Matěj Secký 
pomocníků areálu za celoroční péči a starost o vlek a jeho zimní uvedení v činnost.           JH 
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Moje rodná víska Stříbrná (3) 
 

KUDY HLAVA TUDY TĚLO, z kolekce "Po návratu z Ameriky" 
 

Chuť souseda na moje švestky byla vždycky větší než plot mé zahrady. Brala jsem 
ho sportovně: "O well, každý jsme nějaký. " Ale on když obral celou švestku, pustil se do 
mých jablek, a to už jsem začala přemýšlet o tom, jak to ten Svatý Matěj myslel: "Když ti 
někdo vezme kabát, dej mu i svou košili.?" Hmm to se to hezky hlásá, když jde o druhého. 
Ale já jablka také ráda. A tak jsem se rozpínavého souseda párkrát citlivě zeptala, jestli zná 
desatero přikázání.  Ale on se tomu vždycky jen smál od ucha k uchu a odbyl mě tou jeho 
říkankou: "Co je tvoje, je i moje a co je moje, ti neříká pane." A podle toho se i tak choval. A 
mě bylo ženantní mu na plnou hubu říct: "Hele sousede, jdi do prdele a kup si za svý." 
Chvíli jsem zkoušela přeorientovat mou lásku k jablkům na banány. Ale nějak to nefungo-
valo. Oblbovat sama sebe mi nešlo. A tak, abych si nepřipadala jako lakomec a přestala ja-
blka na stromě počítat, jsem je jednoho dne obrala a uskladnila nahoře v pokojíku. Co je 
doma se počítá. Bohužel při posledním košíku jsem za sebou zabouchla dveře tak silně, že 
už nešly otevřít. "Tak a nemá jabka nikdo." Ale ne nadarmo jsem v čínském horoskopu ko-
za, která se jen tak nevzdává. Chodila jsem mlsně kolem domu a hledala skulinku, kudy 
bych se k jablkům dostala. Nabízelo se mi okýnko v kumbále od pokoje. Bylo sice otevřené, 
ale hodně malé a vysoko. Vzpomněla jsem si, jak mi jednou Janda u piva řek: "Otvorem, 
kterým prostrčíš hlavu, prolezeš celá." "Tak to zkusím, jestli nekecal." Půjčila jsem si od 
pana Götze  dlouhý žebřík, který dosahoval asi tak metr pod okýnko. Můj Anděl strážný mi 
pohrozil zvednutým ukazováčkem, ale já jsem ho odehnala: "Když jsem za mlada mohla na 
písku s přehledem zdolávat sedmy, tak snad zvládnu i žebřík." Vystoupala jsem po něm 
nahoru, ale na posledních špryclích mě frajeřina přešla a já jsem se bála  zhluboka na-
dechnout. Rukama jsem se lehce opírala o zeď a teprve až když jsem se chytila za spodní 
rám okýnka, jsem si bláhově myslela, že to nejhorší mám za sebou. Po té, co se mi podařilo 
bokem skrze otvor prostrčit levou ruku, hlavu a propasírovat levé prso, jsem na chvíli ne-
mohla ani tam a ani zpátky. Přestala jsem se cukat a jako mrtvá žížala jsem zvadle visela 
na obě dvě strany. Na sjezdovce malý Bora od starosty a Tonda od Jany z Márty něco kopa-
li a se zaujetím sledovali, jak z mého domu kolmo čouhá půlka mého těla. Pak se odněkud 
ozval pan Götz: "O maj got, Drahuš, spadneš." "Nebojte se pane Götz, já to dám." zakřičela 
jsem na něj s hlavou v kumbále. Ale on jenom zařval: "Šajze." a bylo ticho. A tak jsem po-
kračovala. Vždycky při výdechu jsem pravou rukou prošťouchávala skrze okýnko moje 
pravé prso. Obě bobule jsem si, při tom mém vyloženě speleologickém výkonu, odřela. O 
jejich velikosti kamzíků jsem v tu chvíli  silně zapochybovala. Ba naopak se mi zdálo, že 
mám kozy jako vozy. Nakonec jsem se jak ta píďalka prosoukala do kumbálu celá. Narov-
nala jsem si bolavé tělo a pustila se do otvírání dveří, ale marně. Venku se začalo smrákat. 
Představa, že se znovu budu přelévat přes otvor na druhou stranu, mě vyděsila tak, že 
jsem začala volat na pana Götze: "Pomoooc, hilfe." Bohužel byl hluchý. Pak se ze sjezdovky 
ozvali kluci: "Potřebujete pomoct?" "Anoooooo.". Radostně jsem na ně zamávala. Když  
doběhli k žebříku, poslala jsem je na horní chodbu.  Po chvíli, co jsme se z obou stran bez-
úspěšně pokoušeli pohnout s dveřmi, se ozval Tonda: "A co kdybychom ze dveří vysadili 
prostřední sklo." To byl nápad za milion. Za pár minut byla tabule skla venku a já jsem se 
mohla v pohodě dostat otvorem na chodbu. No a touto dírou jsem  pak každý den, po celý 
podzim a zimu a celý další rok prolézala do postele a na voňavá sladká jablíčka.   

                                                                                                     Drahuška Němcová - Jandová 
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Pošta - 135 let od otevření 
 

Dokončení z předchozího čísla 4/2021. 
První poštmistr Anton Süss vedl poštu ve Stříbr-

né přes 10 let do roku 1898. Pro své prvenství zasluhuje 
uvést pár dalších drobností. Narodil se roku 1851 na Bo-
žím Daru, kde alespoň v letech 1883 - 86 sloužil u míst-
ního poštovního správce a před příchodem do Stříbrné 
krátce pracoval ještě ve Stodu u Plzně. Ze Stříbrné je 
přeložen na stejný post do Rybářů, dnešní součásti Kar-
lových Varů. Do penze odešel v Rybářích až v roce 1919 
ve vysokém věku 68 let1. Antona Süsse krátce střídá 
provizorní správce Franz Vogel a roku 1899 nastupuje 
de�initivní poštmistr Johann Tippmann. Nevydržel dlou-
ho a roku 1901 poštu provizorně vede první žena ve 
funkci, Marie Schmatz. Roku 1902 přichází na dlouhých 
20 let de�initivní poštmistrová, Aloisie Lienert2. 

Období 1. republiky a okupace s II. světovou vál-
kou je z několika příčin typické častými změnami v ob-
sazení vedoucího pošty ve Stříbrné. Postupně se jednalo 
o Maxe Sattlera a Josefa Kocha (1922), dále Karel Jiříček 
(1923 - 24), Franz Sattler, Augusta Falout a znovu Franz 
Sattler (1925 - 26), Albert Pickert (1926 - 30), Čeněk 
Kratochvíl (1930 - 33), Ladislav Formann a Jan Vodička 
(1934), Karel Soukup (1934 - 36) a poslední do německé 
okupace, Karel Nejepsa. V období let 1938 - 1945 se po-
stupně objevuje opět, již potřetí, Franz Sattler a nakonec 
snad Franz Lugert, Laurenz Böhm a Max Maier. 

Po roce 1945 až do roku 1961 nemáme vůbec jis-
totu, kdo řídil provoz pošty v obci. Mohlo se jednat ale-
spoň o dvě osoby, Bedřicha Zavázala a Evu Královou. Od 
roku 1961 máme jasno v poštmistrové Julii Cheníčkové, 
která sloužila až do roku 1972. Poté poštu přebírá minimálně na 8 let Jan Valič a po něm 
celá 80. léta (jistě v roce 1982) až do roku 1991 Vladimíra Klostermanová. Novou vedoucí 
pošty se roku 1991 stala Libuše Valentová, kterou na období let 1994 - 1998 vystřídala 
dcera Martina Valentová (Brabencová). Do de�initivního uzavření pošty v roce 2011 spra-
vuje a vede poštu opět Libuše Valentová, která na zdejší poštu nastoupila jako doručova-
telka v roce 1982. V roce 2017 s  říjnovým obnovením pošty v rámci programu Pošta Part- 

                                                           
1 - V roce 1896 se ve Stříbrné narodil syn Paul Süss, který se v dospělosti stal gra�ikem, malířem, restau-
rátorem a tvůrcem ex libris působícím hlavně v Německu, který je dnes trošku opomíjen a zapomenut. 
2 - Vnuk Adolf Lienert (1909 - 1992) se stal učitelem, učil i ve Stříbrné. V roce 1983 napsal a vydal jedinou 
větší práci k historii Stříbrné, Silberbach woher wir kommen nichtvertriebene Erinnerungen. Kniha s 
množstvím zajímavého, ale někdy nepřesného textu a s velice cennou a bohatou obrazovou dokumentací 
trpí občasným úzce jednostranným pohledem především na události kolem 2. světové války s odsunem 
německého obyvatelstva bez minimální sebere�lexe a pokory činů svého etnika. Legendární je např. i jeho 
žádost krátce po roce 1989 na Obecní úřad o zpětném přejmenování Stříbrné na Silberbach. 
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ner, tedy soukromého provozování na základě smlouvy s Českou poštou, poštovní služby 
nabízí Petra Suchopárová - Kuršová, provozovatelka a poštmistrová v jedné osobě. Ta v 
roce 2021 ukončuje činnost a provozovatelem se stává v polovině roku nový nájemce pen-
zionu Márty, Miloš Řeháček a poštmistrovou Marie Suchopárová ml., což platí stále. 

Zbývá již ve stručnosti dokončit 
jen povídání o jednotlivých stanovištích 
poštovního úřadu ve Stříbrné. Po prv-
ním a již uvedeném čp. 237 z předchozí-
ho čísla Zpravodaje se pošta nastěhovala 
ještě někdy před vypuknutím I. světové 
války do domu čp. 376, stalo se tak pa-
trně krátce po roce 1900. Objekt stojí 
dodnes naproti Obecnímu úřadu - ka-
deřnictví a obecní byty. Další umístění 
pošty mělo nedlouhého trvání a to jen 
na dobu tohoto kon�liktu a možná rok 
dva po skončení války cca do roku 1920. 
Pošta se posunula po hlavní silnici na 
Bublavu přibližně o 200 m do místnosti 
stavení čp. 315. Domek zbořený krátce 
po roce 1945 se nacházel pár metrů od 
sídla, kde poštu známe desítky let po 
další válce až do trvalého uzavření, na 
zahradě sousedního domu pořád stojí-
cího, čp. 292. Období 1. republiky, druhé 
války a možná i pár let po ní je umístění 
pošty spojeno s tzv. starou školou z roku 
1877, čp. 230 postupně rozebraným v 
průběhu 70. let. Bývalá škola stávala u 
hlavní silnice, nedaleko vleku Lišák na-
proti zastávce autobusů a v časech pošty 
budova sdílela i obecní knihovnu a úřa-
doval zde i tehdejší Obecní úřad Stříbr-
ná. První vlastní budovu získala pošta až po 2. světové válce, kdy služby provozovala až do 
zániku roku 2011 v domě čp. 7 kousek od kostela pod bývalou tzv. novou školou. Zde slu-
žebna fungovala jistě roku 1965 a k přesunu do tohoto objektu došlo patrně krátce po vál-
ce. Dům postavil u silnice roku 1924 jako novostavbu textilní podnikatel Julius Pöschmann 
náhradou za podstatně starší dům čp. 7, který stojí dodnes. Je nalepen zezadu a majetkově 
oddělen jako chalupa eč. 45. Česká pošta vlastnila dům čp. 7 až do roku 2021, kdy jej pro-
dala do soukromých rukou. V roce 2017 po znovuotevření na soukromých základech Pošta 
Partner byla přepážka otevřena v bývalém rekreačním středisku ČSAD, tedy současném 
Penzionu Marty, pronajatém majetku obce Stříbrná, v domě eč. 75 (původní čp. 610). 

K poštovnictví ve Stříbrné máme k dispozici značné množství dalších údajů, hlavně 
osobních, jak k vedení pošty, tak k dalšímu personálu, doručovatelů a listonošů. I přesto 
existují bílá místa ohledně dějin především z doby dvou desetiletí po roce 1945. Třeba ten-
to velice stručný text přispěje k doplnění tohoto nejasného místa a někdo se ozve.            JH 
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Novoroční pochod na Špičák 
 

Po dvouleté odmlce se první den roku 2022 znovu vyrazilo pěšky na Špičák. Kdo 
zdolal naší nejvyšší horu a dorazil na rozcestí Pod Špičákem, získal společné pamětní po-
tvrzení o výstupu od obce Stříbrná, TJ Horalu Stříbrná a Klubu českých turistů Krušné ho-
ry Sokolov s podpisem starostky Jany Kortusové. Obec Stříbrná věnovala jako obvykle ki-
logramy sytého občerstvení na opékání, další posilnění, česnečku připravil nový nájemce 
penzionu Márty Miloš Řeháček s kolektivem, dopravní logistiku měl pod palcem Jiří Papež 
a vše ozvučila kapela Černý nebožtík band. Vysoká návštěvnost byla samozřejmostí. 

 

  
Foto: Jana Kortusová 

 

Ze soukromé novoroční cesty na Špičák z poloviny 90. let party kamarádů kolem 
starosty Borise Jirsíka se záhy zrodilo dnešní oblíbené putování. První veřejný ročník pod 
hlavičkou obce Stříbrné se konal v roce 1999, kdy se kolektivně vycházelo z centra obce a 
kolem cíle probíhalo další dění - střelba na terč nebo svezení psím spřežením. Od roku 
2000 má setkání v podstatě nynější komorní a individuální charakter se startovní základ-
nou na rozcestí Pod Špičákem s hudbou a táborákem. Až doposud se patrně neuskutečnil 
pouze ročník 2018 a 2021 pro lesní kalamitu a pandemii covid 19. Od roku 2019 nese No-
voroční pochod i přídomek "S Bórou na Špičák" jako připomínku zesnulého starosty. 

Centrum akce, rozcestí Pod Špičákem, ale také U Fischerova pramenu je důležitou 
křižovatkou lesních cest pro lesníky, ale i pro turistický ruch. Název pramenu, studánce 
dalo příjmení lesníka, hajného Jana Fischera ze Stříbrné, který v oblasti měl svoji část lesa, 
o kterou se staral. Původně se místu říkalo Trojmezí (Drei Grenzen) neboť křížení cest by-
lo styčným bodem tří samostatných obcí, Stříbrná, Nová Ves a Obora a současně i tří histo-
rických lesních revírů, Nancy, Obora a Nová Ves (krátce před rokem 1900 přejmenováno 
na Rotavu či Amálku). Dnešní vzhled studánky a odpočinkový altánek pochází z prosince 
roku 1999 a je dílem státního podniku Lesy České republiky ("Program 2000").                JH 

 

Zpravodaj č. 2/2022 vyjde na začátku června, uzávěrka 14 dní předem. 
Inzerce možná, viz. kontakt obec Stříbrná.  
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