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Číslo 2 (ročník 4) Červen 2022
Slovo starostky
Milí spoluobčané, vážení čtenáři,
krásné počasí nám dává nejen energii a radost, ale je také
spojené s prací.

V obci máme tři zaměstnance, kteří dle mého názo-
ru odvádí perfektní práci. Na pomoc s udržováním veřej-
ného prostranství jsme zaměstnali tři ukrajinské ženy, na
dohodu o provedení práce.

Ještě máme v plánu požádat pracovní úřad o další 
dva zaměstnance. Stříbrná je poměrně rozsáhlá, rozkládá
se mezi třemi údolími, udržet všechna místa čistá a upra-
vená zabere velmi hodně času. I proto zastupitelstvo obce
schválilo nakoupení příslušenství k traktoru, a to zametač a
ramenovou sekačku. Toto příslušenství by mělo být k dis-
pozici v červenci. Věřím, že nám usnadní a urychlí čas strávený údržbou obce.

Další radostnou zprávou je realizace stavby „Centrálního parku“, cyklopark a mlá-
tové cestičky jsou téměř hotové. Tuto akci sice také provázely menší komplikace, ty ale
budou během pár dní vypořádány. Již nyní vypadá park krásně a určitě najde své využití u
mnohých z nás. V současné době se na jeho místě sází stromy a v září se začnou sázet ještě
keře a trvalky. Ale už přes léto bychom chtěli cyklopark pro děti zpřístupnit.

Šatna v obecních garážích a inženýrské sítě k ní už mají stavební povolení. Po kont-
role stavebním dozorem vyhlásí obec Stříbrná výběrové řízení, práce by měly začít nej-
později v září.

Postupně se v obci staví přístřešky na tříděný odpad a zastávky.
Ve fázi projektu jsou nyní například rekonstrukce pensionu Márty, rekonstrukce

budovy Jitřenka, veřejné prostranství kolem těchto budov, a také prodloužení kanalizace
na některých místech v obci.

Jak už jsem psala na začátku, práce a záměrů je spousta. Některá vyjádření a povo-
lení zabírají neskutečně dlouhý čas a málokterá stavba je realizována zcela bez jakýchkoliv 
změn oproti projektové dokumentaci a bez potíží. Důležité však je, snažit se je efektiv-
ně řešit a být trpělivý.
Přeji Vám všem krásné, bezstarostné slunečné dny, plné pohody a odpočinku.

        Starostka obce Jana Kortusová
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Komunální volby pro období 2022 - 2026 se konají 23 a 24. září
Další zpravodaj vychází začátkem září, a proto bych ráda upozornila všechny 

ve Stříbrné kandidující strany či uskupení, že v případě zájmu mají možnost prezento-
vat své programy a vize právě v obecním zpravodaji.

Být dobrým zastupitelem má svoje pozitiva i negativa. Na malé obci zastupitel ne-
vykonává funkci pasivně, ale protože chce být aktivní a není mu jedno, jak se v obci žije a
také, aby za sebou viděl výsledky, za které se nemusí stydět. Zastupitel se musí umět roz-
hodnout v zájmu obce, což může znamenat někdy rozhodnout i proti vůli některých obča-
nů. To bývá nepříjemné, na malé obci se všichni známe, ale na druhou stranu máme proti 
velkým městům značnou výhodu v tom, že jsme v každodenním styku s lidmi ze Stříbrné a
jsme schopni velmi rychle reagovat na případné problémy, které život v obci přináší.

Po svém čtyřletém působení se rozhodně nepovažuji za znalce komunální politiky,
ale pár postřehů přeci mám. Zastupitelstvo je kolektivní orgán, nejdůležitější v obci, proto
je pro mě důležité, aby více než politika v našem zastupitelstvu fungovala vzájemná ko-
munikace, ochota se domluvit, diskutovat nad problémy a názory, docílit kompromisu.

Co by podle mě měl tedy sám zastupitel zvládnout, s čím počítat, na co se těšit?
Objektivně lze mít za to, že zastupitel malé obce by měl mít čas a chuť se práci v za-

stupitelstvu věnovat alespoň 12 hodin měsíčně, tedy i na úkor svého soukromého volna.
Mít cit pro kompromis, zejména při řešení názorových rozporů, to je opravdu těžké. Za-
stupitel by měl formulovat a vysvětlovat své připomínky, návrhy, podklady bez zbyteč-
ných emocí a srozumitelně, mít připraven i návrh řešení, pomoci apod.. Měl by umět roz-
hodnout se ve veřejném zájmu, v zájmu obce, a to i tehdy, jestliže se veřejné zájmy dosta-
nou do kon�liktu s jeho zájmy osobními nebo zájmy jeho blízkých. Měl by umět přijímat
své případné chyby, uznat je a napravit, v tom je síla dobrého zastupitele. Měl by být dob-
rým hospodářem. Důležité je komunikovat s občany, ochotně jim naslouchat, respektovat
rozdílné názory a snažit se věc zdárně vyřešit. A hlavně, zastupitel by se neměl bát čelit 
těmto nástrahám, protože, a to je to nejdůležitější, odměnou mu bude hezká obec, příjem-
né žití v ní a radost osobní i veřejná.     Starostka obce Jana Kortusová

Léto s knihou
Ať už se chystáte poznávat krásy naší země, do hor, k moři nebo na chalupu, ať jste

dítě nebo dospělý, kniha je dobrým společníkem pro každé letní dobrodružství.
Obecní knihovna ve Stříbrné je umístěna v budově Obecního úřadu. Má k dispozici

téměř dva a půl tisíce svazků. Beletrie pro dospělé čítá 1 001 knih, beletrie pro děti 738
knih. V knihovně najdete také třeba naučnou literaturu pro děti (187 knih).

Při obměně knižního fondu spolupracuje naše knihovna s Městskou knihovnou So-
kolov, funguje mezi nimi také cirkulační výměnný fond s 1 262 svazky, který se čtyřikrát
ročně aktualizuje. Se sokolovskou knihovnou naše knihovna spolupracuje také v rámci po-
radenské a konzultační činnosti. A v současné době spolupracují obě knihovny na revizi 
knihovního fondu, na odepsání zastaralých či poškozených svazků.

Na pořízení nových knih do fondu naší knihovny prostřednictvím Městské knihov-
ny Sokolov přispívá obec Stříbrná ročně 7 000 Kč.
Výpůjční doba knihovny: každý čtvrtek od 16:00 do 18:00 hodin
Registrace v knihovně je zdarma
Těšíme se na Vaši návštěvu     Knihovnice Marie Krýzlová
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Pečovatelská služba

Pozvánky na akce
18.6.2022 Karlovarský pohárek - paralelní slalom (vlek Kotva, info TJ Horal)
25.6.2022 Poutní slavnost (viz. plakát níže)
30.6.2022 Škola končí - máme párty (U Márty, info obec Stříbrná)
16.7.2022 Festiválek Na konci světa (viz. plakát níže)
září 2022 Hledání pokladu a bobřík odvahy (info TJ Horal)
září 2022 Pohádkový les (info Stříbrňáci Stříbrné)
září 2022 Srdce slabším (info Nadační fond Ještěřice)
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Invazivní rostliny
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Nový přístřešek na kontejnery a autobusová zastávka
V polovině dubna byl po několikátém marném výběrovém řízení, kdy se nikdo ne-

přihlásil, konečně vybrán v dalším vyhlášeném jediný uchazeč o stavbu druhého přístřeš-
ku na kontejnery a první novou autobusovou zastávku. Přístřešek na tři kontejnery vznik-
ne na stanovišti "U Hlavsů" v Horní Stříbrné a autobusová zastávka nahradí dosluhující v 
Dolní Stříbrné naproti "Štěstí" před přístřeškem postaveným obcí roku 2021. Obě stavby 
budou trvalejšího rázu s pořádným základem a zděnou dolní částí, o kterou se postará ví-
tězná �irma ze Sokolova, ABRI spol. s r.o. za nabídnutý obnos 321 286 Kč s DPH. Maximální
lhůta předání obou hotových staveb k užívání byla dohodnuta do konce srpna 2022.   JH

Foto: Jana Kortusová

Další příslušenství k obecnímu traktoru
Obec Stříbrná se rozhodla zakoupit další příslušenství k obecnímu traktoru, které

najde široké uplatnění ve starosti o kilometry obecních silnic a přilehlých pozemků. Flotila
dosavadního příslušenství jako čelního nakladače, standardní lopatu, šípovou sněhovou
radlici, sypač komunikací a traktorový nosič kontejnerů se rozroste o traktorový zametač 
a svahovou sekačku v ceně bez DPH 121 800 Kč a 372 000 Kč.     JH

Oprava osvětlení a nová světelná tělesa
V části obce "U Angra"

v údolí Stříbrného potoka pod
vlekem Kotva přestalo fungo-
vat osvětlení. Závada byla zjiš-
těna u zemního přívodního ka-
belu vedoucího stezkou od au-
tobusové zastávky na hlavní 
silnici dolů k potoku. Pro špat-
ný stav kabelu s předpokladem
dalších poruch nechala obec 
Stříbrná vyměnit část vedení a
u této příležitosti i navýšila v 
této lokalitě obce počet světel-
ných těles o tři použitím star-
ších z uskladněných zásob. JH Foto: Jana Kortusová
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Centrální park, cyklopark a "cesta"
Ke konci roku 2021 obec Stří-

brná hmatatelně zahájila projekt, který
odstartuje zásadní změnu ve vzhledu a
přinese mnohá plus centru obce. Pro-
běhlo vyměřování cestiček centrálního 
parku a okruhu cykloparku v prostoru
zaniklého Horalu a přilehlého pozem-
ku, kde před časem stával velkokapa-
citní kontejner. V průběhu března 2022
těžká technika provedla hrubé terénní
práce se samotnou výstavbou stezek a
okruhu a v polovině května 2022 zača-
la výsadba rostlinstva. Projekt byl již
představen ve zpravodaji 2/2020 a po
dvou letech je opět vhodná příležitost
znovu věc přiblížit z důvodu až neuvě-
řitelných řečí a zkazek, které kolují, co 
se na místě děje a bude dít. I přesto, že
je k dispozici množství dokumentace,
např. k nahlédnutí na obci, tak nikdo
neprojevil zájem a občas je cítit, že i
oko mnohého zastupitele nejspíše na
materiálu nespočinulo, i když se k zále-
žitosti vyjadřuje a spolurozhoduje.

Na začátku po schválení zastu-
pitelstvem přišla s přelomem léta a
podzimu 2021 dvě výběrová řízení na
zhotovitele. První na mlatové pěšiny
centrálního parku a cyklopark, tedy 
základní zemní práce a druhé na revi-
talizaci vybraných prostor v obci - lo-
kalita centrální park s cykloparkem a
"cesta" (stará silnice od bývalé prádel-
ny pod dnešní hlavní), což znamená
vysazení květin, keřů a stromů s drob-
ným mobiliářem. Nelehkou přípravu a
počátek samotné realizace neúměrně
prodlužovaly důvody, které obec ne-
může tak lehce ovlivnit, tedy "lobby ra-
zítek" a přírodních zákonitostí, které
mají alespoň smysl. Plánování se muselo vhodně zkoordinovat a logicky ladit, zemní práce
propukají jako první a po realizaci musí odstartovat výsadba ve správný čas.

Výběrové řízení na mlatové pěšiny a cyklopark vyhrála �irma Technické služby 
Kostelní Bříza spol. s r.o. s nejnižší cenou 639 628 Kč bez DPH s tím, že celou věc dokončí a

Zpravodaj obce Stříbrná
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odevzdá do 1. dubna 2022. Následně došlo �irmou o navýšení ceny o 65 000 Kč bez DPH za
zaměření stavby a o dokumentaci skutečného provedení stavby. Vzhledem k tomu, že vět-
šina staveniště se nachází na starých zátěžích pohřbeného odpadu a stavebního rumu po
trojici zbořených velkých domů, původní hlavní silnici, vodní elektrárně a po činnosti 
obecní betonárky se obec dohodla s �irmou na dalším, které nebylo součástí výběrového
řízení. Jedná se o odvoz odpadu, vytrhání pařezů, svahování a návoz ornice.

Ve druhém výběru na zeleň a roční rozvojovou péči 
zvítězila společnost z Mariánských Lázní, Zahradní a par-
ková spol. s r.o. za cenu 1 174 631 Kč bez DPH s podmín-
kou dokončení díla k poslednímu dni října 2022. Firma by
měla začít okamžitě konat po dokončení prací od předcho-
zího zhotovitele terénních úprav od dubna. Na tuto záleži-
tost Stříbrná získala cca 75 % dotaci k �inancování, jak je
tomu většinou u nás pravidlem od Evropské unie, v tomto
případě prostřednictvím Ministerstva životního prostředí.
Nová zeleň se jen symbolicky dotkne samostatného pro-
storu "cesta", kde je v plánu vznik stromořadí z jeřábu pta-
čího, obecného, 19 stromů. U centrálního parku a cyklo-
parku se uskuteční výsadba zdaleka nejmohutnější. Vedle
zatravnění květnatou loukou a založením záhonů trvalek
(cca 1 600 rostlin) se osadí desítky kusů stromů a keřů. Ze
stromů zde kořeny zapustí 2x javor mleč, 3x habr obecný,
2x dub letní, 2x jabloň mnohokvětá, 2x javor červený, 3x
jeřáb obecný, ptačí, 4x bříza himálajská a po jednom kous-
ku jabloň drobnoplodá, jabloň okrasná, třešeň ptačí, třešeň 
"sakura", třešeň chrupka, jedle bělokorá a lípa srdčitá. Z
keřů se bude jednat o 5x muchovník lamarckův, 34x dřiš-
ťál thunbergův, 2x rakytník řešetlákový, 33x mochna křo-
vitá, 6x kolkvície krásná, 5x střemcha obecná, 9x řešetlák
počistivý, 14x svída bílá, 53x růže sivá, 13x růže bedrníko-
listá, 29x růže mnohokvětá, 5x růže svraskalá, 22x tavol-
ník popelavý, 24x tavolník nipponský, 24x tavolník van
houtteův, 31x svída krvavá, 5x líska obecná, 13x brslen 
křídlatý, 16x brslen evropský, 7x bez černý, 6x zlatice pro-
střední, 21x pustoryl věncový, 16x ostružiník maliník, 15x 
kalina tušalaj, 27x kalina obecná a jeden kus šeřík obecný.
Z mobiliáře půjde o smrkový dřevěný stůl, dvě lavice ze
stejného materiálu, pět venkovních lehátek, odpadkový
koš a dřevěné molo z modřínu.

Do podzimu se dočkáme výrazné proměny kousku centra. Jistě bude také rozhodu-
jící, zda se po ukončení prací nestane areál zahradnictvím s volným výběrem a na budou-
cím chování uživatelů. S ubíhajícími roky se vzhled bude rapidně zlepšovat růstem zeleně,
dalším chystaným doplňováním areálu - herní prvky pro děti a především starostí obce
Stříbrná. Reálně získá každý občan nějakou maličkost pro sebe, která jej snad naplní a
obohatí. I přes uvedené značné náklady a další zde nevyčíslené nebo nepřímé se jedná
pouze o část splátky obrovského dluhu, který máme vůči zaniklému centru obce. JH

Zpravodaj obce Stříbrná
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Pozvánka na Poutní slavnost 25.6.2022 od 10:00
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Pozvánka na Festiválek Na konci světa 16.7.2022 od 13:00

Zpravodaj obce Stříbrná
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Velikonoční cesta
Kolektiv zaměstnanců obce Stříbrná připravil po roce druhý ročník naučné a sou-

těžní Velikonoční cesty pro naše nejmenší. Několik dní v termínu od 12 do 18. dubna mohl
zájemce přijít kdykoliv a projít si trasu zhruba v okruhu Pohádkové cesty od Stříbrňáků
Stříbrné od Penzionu Márty na bývalé hřiště, panely pod kostelem. Perfektní a bohatá vý-
zdoba a 25 zastavení hádanek a úkolů jistě zadělává na další letitou tradici.     JH

Stavění Májky a Čarodějnice
Poslední tři dubnové dny byly ve znamení přípravy na postavení Májky a Čaroděj-

nice, které o den později vystřídal samotný akt vztyčení Májky a nakonec 30. dubna čaro-
dějnické soutěže, lampionový průvod s následným pálením čarodějnice. Opět bez práce
věrných a zdatných nadšenců z prostředí obce Stříbrná a i mimo ní, za léta bez známek
ztráty nadšení a většinou i bez symbolické odměny, by akce byla těžko myslitelná. Vysoký
smrk Májky darovaly Městské lesy Kraslice. Soutěže ošperkovaly nové plamenné dekorace
od zaměstnanců obce. K poslechu hrála hudební skupina Černý Nebožtík Band. Cukrovin-
ky věnoval David Kavůr a trdelníky na opékání Jiří Abrhám s rodinou. Bohužel Májka se
neuhlídala a dle tradice ji někdo skácel a tak je o pár metrů kratší. Na upomínku velice
zdařilé a povedené zábavy několik fotogra�ií, které pořídila v průběhu uskutečněných akcí 
Jana Kortusová, neboť pouhými slovy lze jen obtížně vykreslit veškeré dění.   JH

Zpravodaj obce Stříbrná
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Kraslický šíp
Osmého května před obědem se Stříbrnou

několikrát prohnal 2. ročník silničního cyklistic-
kého závodu s hromadným startem několika ka-
tegorií Kraslický šíp. Více jak stočlenný peloton
bojoval na trati dlouhé 87 km s celkovým převý-
šením 1 400 m. Start proběhnul v Kraslicích u bý-
valého kina, 6x se projel okruh přes Stříbrnou a
Bublavu s cílem poblíž před léty uzavřené restau-
race U jelena na Sklené, Glasbergu. Závod byl za-
ložen již roku 2019, ale další dva ročníky se neu-
skutečnily pro řádící covid 19. Organizátorem ak-
ce je Spolek Sport&Races z.s. Kraslice. JH Foto: Ivana Tothová

Zpravodaj obce Stříbrná
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Franz Poppa příchod do Stříbrné
V roce 1803 se poprvé objevuje ve Stříbrné stejně jako v celém širém kraji, regionu

zcela nové a cizí příjmení Poppa1, které zanechalo v dalších 150 letech výraznou stopu v 
obci především v oboru textilním, mlynářském a pohostinském. S nadsázkou můžeme říci,
že letos od příchodu spíše uplyne 220 let, neboť v polovině září 1803 se u nás narodil jeho
první potomek. 25letý Franz Poppa projevil odpovědnost a na konci září díky radostné
události se ve Stříbrné oženil s místní 18letou dívkou Terezou Weidlich2 (1785 - 1851).
Franz Poppa tehdy pracoval v Kraslicích jako tiskař látek ve Starckově kartounce3.

Kartoun byl dobový obchodní název jemné
bavlněné tkaniny v plátnové vazbě, která se různě
barvila a potiskovala vzory vyřezaných do dřevě-
ných forem nebo vytvořených pomocí kovových
drátů či plíšků. Hodně oblíbena byla metoda mod-
rotisku, řemeslně složitá a každý výrobce měl svůj
recept podle zkušeností a používaných vstupů. Ve
stručnosti - základem byl tzv. negativní tisk, kdy 
se látka potiskne v místech, která mají zůstat bílá.
Po pečlivém razítkování vykrývací vrstvy, rezervy
(hlavní složky jíl, kaolín a arabská guma), aby se
látka v místech neobarvila, se tkanina poté přímo
barvila požadovanou modrou. Nato se prala pro
odstranění odpuzující vrstvy a bělila ve slabém
roztoku kyseliny sírové dýmavé nebo jen sírové.
Barva se ustalovala v páře a následně látka sušila.
Modré barvivo bylo nejčastěji rostlinné indigo, u nás zpočátku lehce dostupné sloučeniny
mědi a kobaltu ("měděnka", šmolka apod.). Výrobní postup patřil ke střeženým rodinným
tajemstvím. Výsledný polotovar se prodával na šití hlavně dámského oblečení, povlečení,
bytového textilu, ale vyráběly se přímo i jednoduché hotové výrobky, např. šátky.

Po sňatku roku 1803 se Franz Poppa živil i nadále v Kraslicích u Starcků, kde půso-
bil ještě v roce 1812 ve funkci vrchního tiskaře látek. Po tomto datu do roku 1816 potisku-
je látky až v městečku Hroznětín, v kartounce L. Löwenfelda4. Roku 1817 se osamostatňu-

                 
1 - V tzv. Berní rule z roku 1654, soupisu daňových povinností poddaných se údajně na Bublavě vyskytuje
člověk jména Poppa, tak se zápis chápe a neustále opisuje. Přes existenci matrik již z tohoto období se
první jasný zde bydlící Poppa objevuje až v 80. letech 19. století, což už je potomek našeho Franze.
2 - Psáno i ve formě Wadlich, Waidlich, Wahrlich nebo Wahlich, později docházelo i k vzájemným úřed-
ním změnám příjmení, kdy za 1. republiky byla ustálená jen příjmení Weidlich a Wahlich.
3 - Majitelem byl s největší pravděpodobností Friedrich Karl Starck (1773 - 1828) mladší bratr proslulého
podnikatele v oboru těžby uhlí a chemické výroby Johanna Davida Starcka, který má mnoho společného
se Stříbrnou. Kartounku patrně provozoval v zadním traktu domu čp. 66, který stával vedle dnešní ZUŠ a
zadní část se táhla za tímto domem i ZUŠ, tedy na místě novostavby koncertního sálu. V roce 1822 tento
Starck založil v Kraslicích přádelnu na místě dnes sloužící Technickým službám, předtím provozovna
ČSAD. Přádelna pracovala za potomků Starcka a spřízněných Pilzů až do konce 19. století. Potom se zde
objevuje na půl století známá �irma na hudební nástroje Bohland & Fuchs, za níž vzniká současný objekt.
4 - Hroznětínská kartounka fungovala v letech 1814 - 1853 a byla ve vlastnictví místní židovské rodiny
Löwenfeldů. I když nesla název hroznětínská tak ležela na katastru blízkého Merklínu a z větší části Ol-
dřiše na obou březích Eliášova potoku, kde se dnes rozkládá areál merklínské porcelánky.
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je, vrací trvale do Stříbrné, zakládá a přináší podnikání potiskování látek do obce, které
dalších pomalu 80 let živí dost místních. Podnik vzkvétá, rychle rozvíjí a zaměstnává plno
lidí nebo pro něj pracují v domácnostech. Stává se továrníkem, �irma prosperuje a řadí se k
nejlepším a známým v celém regionu a kvali-
tou se prosazuje i mimo něj. Svoji dílnu nejdří-
ve zařizuje v rodném stavení manželky čp. 48
v Horní Stříbrné5. V roce 1821 se stěhuje do 
většího a k dostatku vody ke Stříbrnému poto-
ku, kde zakupuje domy čp. 15 a 16 a další neo-
značené stavby z oblasti bývalé hutě, panské
mosazárny6. Časem Franz nebo potomci při-
kupují i další budovy v okolí nebo staví nové.
Franz zemřel jako osmdesátník roku 1862, kdy 
o následovníka prosperující �irmy měl již dáv-
no postaráno, byl jím zkušeny syn Franz ml..

Vlastně nevíme, kde a kdy se přesně Franz Poppa narodil. Informace z matrik Stří-
brné jsou nejednoznačné, uvádí se dvě dolnorakouská města západně od Vídně, Štokrava
(Stockerau) a Křemže (Krems an der Donau), kde však ve zdejších matrikách o tom není
záznam. Nejasný je i rok narození, 1778, nebo 1782, kdy druhý údaj je jistější. U rodičů,
resp. otce Georga Poppy jsme znalejší. Minimálně v letech 1776 - 1780 sloužil jako armád-
ní švec v kasárnách ve Stockerau. Roku 1778 se zde po smrti své ženy podruhé oženil s Ur-
šulou Pollinger, matkou Franze a dcerou také vojáka, ševce a snad rodačkou z Horní Falce,
města Schwandorf severně od Řezna. Georg Poppa se narodil v Hoštce u Roudnice nad La-
bem, kde přišel na svět roku 1741 do rodiny Wenzla Poppy. V Hoštce ve své době žilo i ně-
kolik příbuzných a stejně jako v rakouských matrikách se píše v podobě Pupa, Puppa. Mla-
dý Franz se měl snad ve Stockerau vyučit řemeslu potiskování látek a poté na tzv. vandru
na zkušenou se kdoví jakou náhodou dostal do Kraslic, kde získal práci tiskaře kartounů.
Franz Poppa přivedl s manželkou na svět několik děti, hlavně tři syny, od nichž se do bu-
doucna odvíjí v podstatě tři samostatné větve Poppů v obci a díky nimž se příjmení stalo
až do II. světové války v obci rozšířené. Jednalo se o větev statkářskou od Johanna v domě
čp. 48, mlynářskou od Martina a tiskařskou od Franze ml.. Po, dnešním pohledem nešťast-
ném, ale tehdy pochopitelném a běžném, odsunu původního obyvatelstva Stříbrné zůstala
ušetřena jen část větve od Johanna. V současnosti žije v obci pouze jeden poslední nositel
příjmení Poppa, který je praprapravnukem Franze nestaršího, tedy pátou generací.

Dokončení v příštím zářijovém čísle 3/2022.           JH

                 
5 - Dům čp. 48 před válkou složil desetiletí i jako hostinec a v obci stojí dodnes pod chalupářským ozna-
čením e.č. 128, ale ve své mnohem pozdější podobě z roku 1935, která vznikla po požáru původního do-
mu za Ernsta Poppy, což byl prapravnuk Franze. Nepřehlédnutelný dům na poměry regionu v netypic-
kém "alpském" stylu vystavěla �irma, stavební podnikatelství Hierath & Lehrer z Kraslic.
6 - Oblast bývalé mosazárny u Stříbrného potoka pod hlavní silnicí nedaleko vleku Kotva po válce silně
utrpěla hlavně činností společného zemědělského hospodaření, kdy z původních cca 20 objektů zůstávají 
pouze dva domy. Na zbořeništích později vyrostlo několik chat. Zachovalý dům čp. 16 se žlutou fasádou v
této podobě jediný připomíná dobu tiskařů Poppů v 19. století a přestavba původního z dob mosazárny
je jejich dílem. Po roce 1900 sloužil dlouhá léta jako sídlo četnické stanice. Dům čp. 15 stával přímo mezi
touto stavbou a sousední novostavbou označenou čp. 692. Pár let před Franzem Poppou v těchto místech
na přelomu 18. a 19. století vyráběl oleum, dýmavou kyselinu sírovou již uvedený Johann David Starck.
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Moje rodná víska Stříbrná (4)
SPARTAKIÁDA, z kolekce "Před odletem z hnízda"

Celý rok jsme s paní učitelkou tvrdě nacvičovaly skladbu na spartakiádu a o našem
postupu do Prahy by měla zítra v Hodoníně rozhodnout porota. A tak ze mě mamka s ra-
dostí stáhla tepláky a navlékla na mě světlounce šedé tesilky a ručně pletený růžový svetý-
rek. Moc jsem se jí v tom ohozu líbila.

V autobuse byla veselá nálada, což byla vždycky, když jsme vyráželi z naší vesnice
do světa. Celou cestu jsme zpívaly. Když jsme odpoledne dorazily do Hodonína, nemohla
jsem si nepovšimnout, že pomalu před každým domkem byl neoplocený trávník se stro-
mem plným třešní. Po té, co nás ubytovali v sokolovně, jsme měly v místní škole večeři, po 
které učitelky odešly na organizační schůzi někam do vinárny. Jak jinak. A tak zodpověd-
nost za nás chtě nechtě musely převzít instruktorky. Ale ty se s nějakým hlídáním moc ne-
zaobíraly. Po večerce nás v sokolovně zamkly a hurá za zábavou na opačnou stranu města.

Zacukala jsem s lehátkem Velíny a Tamary, a když se ke mě naklonily, zašeptala
jsem jim do ucha: "Jdeme na třešně." "Co blbneš, ty sis nevšimla, že nás zamkly?" Ozvala se
Tamara. "Prolezeme záchodovým oknem. Už jsem ho omrkla." Chuť na třešně byla veliká.
Ale holky se cukaly: "Bude z toho průser a úča nás zabije." "No tak půjdu sama." A začala
jsem se oblékat. Za chvíli se ke mně přidala Velína: "Ukecalas mě, já třešně zbožňuju." A
tak jsme jedna po druhé nenápadně odešly na WC. Okno bylo dost velké na to, abychom
ním prolezly a zůstaly čisté. "Počkejte na mě." Nakonec nás v pyžamu doběhla i Tamara.
Popoběhly jsme do postranní ulice, kde svítily lampy a hned jsme se vrhly k prvnímu
stromu. Mlčky jsme se plnými hrstmi cpaly slaďounkými chrupkami, až nám pecky od
huby lítaly. Ňam, ňam, ňam, to byla dobrota. "Holky, na mě ty pecky neplivejte.", upozorni-
la jsem je tlumeným hlasem: " ať nemám �leky na kalhotách." Když už jsme si naplnily 
bříška a už jen vychutnávaly jednu třešničku po druhé, zaslechly jsme z dálky mužský
zpěv. To se místní chlapi v ovíněném stavu vraceli domů: "Vínečko rudé, kdo ťa pít bu-
de." "Holky honem, musíme oběhnout blok." Zavelela jsem a rozeběhla jsem se přímo do 
tmy. Ale najednou mě něco v pase bolestivě zarazilo. Udělala jsem salto a zůstala na něčem
viset hlavou a nohama dolů. Když před holkami ve tmě vystřelily moje světlé kalhoty do
vzduchu, zaječely: " Ňámo, co děláš?" a zůstaly stát. Po té, co se nám oči rozkoukaly, jsme
zjistily, že jsem se namotala na ostnatý drát napnutý mezi dvěma sloupky. Ten jsem z au-
tobusu dočista přehlédla. Ještě, že jsem běžela napřed, jinak bychom se tu houpaly všichni
tři. "Holky pomozte mi, nebo mi ten drát propíchne břicho." Zaskuhrala jsem bolestivě. A
to už k nám dolehla druhá sloka: "Vínečko bílé, kdo ťa piť bude." A tak začala vyprošťovací
akce. Tamara podlezla drát, abych se jí mohla chytit rukama a postavit se na nohy. No a Ve-
li se snažila rychle z drátu dostat můj svetr a kalhoty. Po tmě jí to šlo špatně. Lampu jsme
měly totiž v zádech. "Dělej", popoháněla ji vyjukaná Tamara. Za rohem se už ozývala třetí
sloka: "Vínečka obě" a šourání bot. "Doprkvančic, Ňámo ten svetr z toho drátu nejde vymo-
tat." Zahučela Veli. Skupina pěvců byla už tak blízko, že jsme je mohly vidět. Najednou, ale
opilý hlahol utichl. Polekaně jsme se ohlédly. Chlapi vrávoravě stáli pod lampou a s hla-
vami ohnutými dolů se snažili o něco v kalhotách. Pak Tamara přišla na nápad: "Ňámo ho-
nem svlíkni se." A už mi tahala rukávy dolu a Veli rozepínala kno�líky. Když mě holky 
vyvlíkly ze svetru, ohnuly jsme to po chodníku do vedlejší ulice a rovnou do sokolovny. By-
lo to o fous. Měly jsme štěstí, že se opilci museli vymočit. Než jsem usnula, myslela jsem na
maminku. Tak ráda mě oblékala do holčičího a smutně přihlížela na to, že se nejlépe cítím
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v teplákách. Chudinka až uvidí tu zkázu. Druhý den, už za světla jsme zašly pro svetr. Vlál
na drátě, jako plašidlo na špačky.

U snídaně bylo mezi instruktorkami a učitelkami nepříjemné napětí. "Něco se hol-
ky děje." Zašeptala Velína. Tamara se na mě vystrašeně podívala: "Myslíš, že někdo přišel
na naší noční výpravu?" "Já nevím, ale úča je vzteklá jako pes a lítá od jedné instruktorky k
druhé. To se spíš provalilo, že �lámovaly. A podle toho, jak vypadají, tak juchaly až do rána.
Tuhle noc v Hodoníně asi nespal nikdo, hehehe." Ušklíbla jsem se a šla jsem si přidat ka-
kao. Ve frontě přede mnou stály holky z Kraslic. Zvídavě se na mě otočily: "Nevíš náhodou,
která z těch vašich instruktorek ještě nedorazila?" Překvapeně jsem na ně vyba�la: "Copak
mi nejsme kompletní? No to je průser." Nalila jsem si kakao a pospíchala ke stolu: "Holky,
rychle koukejte, kdo z našich instruktorek chybí." Než jsme byly po snídani, dostalo se k
nám tichou poštou, že Majka zůstala s nějakým vojákem, a že se z rande ještě nevrátila a že
nikdo neví, kde jsou. Proto učitelky byly čím dál víc nervoznější a stále kontrolovali hodin-
ky. Po nástupu jsme se šly převléct do dresů. A Majka stále nikde. Vojáci byli v pořadí až na
posledním místě. Na stadion jsme se ale vrátily kompletní. Paní učitelka se přihasila v
Majčině úboru. Byl jí očividně malý a vypadala v něm jo hodně komicky. Horní část dresu
pokryla akorát tak její velká prsa, z pod kterých ji vyčnívalo holé břicho. Snažila se za kaž-
dou cenu zachránit tu prekérní situaci, že jí přes noc zmizela jedna cvičenka. Rozestoupily
jsme se do řad, pak každá na své místo a to už spustila hudba a naše skladba začala. Byl to
pro nás obrovský propadák. Paní učitelka, aby nás skladbu správně naučila, ji měla v hlavě
za�ixovanou zrcadlově obráceně. A tak, když my jsme šly doleva, ona vystřelila doprava,
kde se srazila se sousední cvičenkou a pak se snažila chybu napravit. Chudák mezi námi 
poletovala, jako postřelená husa. Když jsme odcházely ze stadionu do sokolovny, měla slzy 
v očích, tolik si přála, abychom se dostaly na Strahov. Celá její roční dřina přišla vniveč. By-
lo mi jí líto a měla jsem na tu zamilovanou Majku vztek. Nikdo, ale nemohl nic dělat, byla
už plnoletá. Oba provinilci se přiřítili těsně před vystoupením vojáků. Aspoň on měl tu
zodpovědnost. Jakou čočku Majka od paní učitelky dostala, jsme mohly jen tušit, nebyly
jsme u toho, ale zahlédly jsme ji ubrečenou.

Na cestě zpět do Stříbrné bylo v autobuse dusno. Nikdo nezpíval a nikdo se ani ne-
smál. Všechny malé, velké a hlavně ty dospělé cvičenky, byly po těch nočních aktivitách
zvadlé a nebo unaveně spaly. Nepostoupily jsme sice na Strahov, ale pro mně se spartakiá-
da v Hodoníně stala nezapomenutelným dobrodružstvím. A myslím si, že ne jenom pro 
mne.            Drahuška Němcová - Jandová

Samoobsluha u silnice na Novou Ves
Za první prudkou serpentinou Novoveské silnice

současný majitel, v minulosti tzv. svítícího domu, otevřel
začátkem března samoobslužné občerstvení. Kolemjdoucí
cestovatel si může vybrat drobnost k pití a snědku a do 
kasičky zaplatit odpovídající obnos, posadit se, odpočinout
a posilnit se před dalším náročným výšlapem po této cestě
až třeba na náhorní planinu zaniklé Nové Vsi, dnešní cha-
tové osady. Mezitím se může třeba kochat z kryté předza-
hrádky domu pohledem na pěkně vyzdobenou studánku.
Celá procedura probíhá bez dozoru a je založena na důvě-
ře provozovatelů a poctivosti návštěvníka.   JH
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30 let od obnovy sv. Huberta
Před třemi desetiletími roku

1992 došlo na popud lesníků a mys-
livců Lesní společnosti Kraslice k
obnovení "pomníčku" svatého Hu-
berta na rozcestí U Huberta. Nachá-
zí se na křížení lesních asfaltek od
Fischerova pramenu do Dolní Obo-
ry u Šindelové a k silnici do Horní 
Rotavy nedaleko Bystřice východně
pod Komářím vrchem. Původní žu-
lová boží muka nechal roku 1912
vztyčit majitel okolních lesů šlechtic
Erwein von Nostitz - Rieneck a roku
1992 při obnově jej doplnil obraz svatého Huberta v typickém rozpoložení jeho setkání na
lovu s jelenem. Autorem obrázku je lesník, který tvořil na profesionální úrovni a byl jistým
nástupcem známého malíře Zdeňka Buriana, Ing. Lubomír Dědek.     JH

Nová povedená dílka
Krajinu u lesních cest mezi Horní Stříbrnou, Novou Vsí a Špičákem přes zimu a jaro

obohatila opět práce dvou zručných chalupářů, panů Vojáčka a Uhla o nové dřevořezbář-
ské přírůstky. Nepřehlédnutelný je tzv. Buking na Bukovém vrchu, řvoucí a vousatý skří-
tek nad "Pumawinkelem" nebo šťastný trpaslík, skřítek u odbočky ke Špičáku.   JH

Zpravodaj č. 3 /2022 vyjde na začátku září, uzávěrka 14 dní předem.
Inzerce možná, viz. kontakt obec Stříbrná.
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