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Slovo starostky
Vážení spoluobčané, vážený čtenáři,
dovolte mi, abych Vás pozdravila po letních prázdninách,
které utekly jako voda.

A voda, té bylo a stále je velký nedostatek, nejen v
naší obci. Bohužel nedostatkem deště vysychá pramen v
horní části Stříbrné, kde je spuštěn nový vrt, který měl
sloužit pouze jako doplňující zdroj a který v současné době
plní funkci jako jediný zdroj pitné vody pro celou obec. I vy 
občané máte obavu z nedostatku vody, a proto se někteří
snaží dostat k vodě po vlastní ose. Bohužel jako starostka
nemohu hájit zájmy pouze jednotlivců, ale musím se snažit
hájit zájmy veřejné, což je v tomto případě zejména zajiště-
ní vody pro veřejný zdroj v horní Stříbrné. Proto jsem se
několikrát musela vyjádřit k povolení studen a vrtů negativně. Se společností, která nám
zajišťuje dodávku pitné vody, jsem stále v kontaktu a snažíme se společně řešit tuto situa-
ci. Samy musíte vidět, že nás jednodenní deštík nespasí a s pitnou vodou je třeba šetřit. I
v zájmu generace našich dětí a vnoučat.

PROTO VÁS VŠECHNY ZNOVU VYZÝVÁM K ZAMYŠLENÍ, JESTLI OPRAVDU JE POTŘEBA SI
KAŽDOROČNĚ NAPOUŠTĚT BAZÉN, ZALÉVAT TRÁVNÍK, ČI SI UMÝT NA ZAHRADĚ AUTO
PITNOU VODOU?

Každý si řekne … ten jeden napuštěný barel na zalévání – to nikdo nepocítí a nijak
se neprojeví, ale je tomu naopak … v obci je nás i s rekreanty přes pět set, a když si to řek-
neme všichni, tak to už je velký objem vody. Prosím, myslete na to, že tu nežijeme sami, ale
je nás v obci hodně na jeden zdroj pitné vody.

Jak jsem již nastínila, veřejná vodovodní síť není primárně určená pro napouštění
venkovních bazénů. Kvůli vysoké rychlosti proudění vody v potrubí hrozí pokles tlaku v sí-
ti, který se může projevit i u jiných odběratelů. Proto náš provozovatel, VODÁRNA SOKO-
LOVSKO, s.r.o., nabízí svým zákazníkům napouštění bazénů vodou z cisteren, které zamíří
přímo na jimi určené místo. Při napouštění bazénů je tedy ideální objednat si cisternu od
společnosti VODÁRNA SOKOLOVSKO, s.r.o., pomocí formuláře či na kontaktech uvedených
na webu vodárenské společnosti.
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Něco končí a něco začíná. Klasický kolorit každodenního života. Za pár dní proběh-
nou komunální volby do zastupitelstev obcí a měst na volební období 2022 – 2026. Stáva-
jící mandáty zastupitelů zanikají a budou přiděleny nové. Vaše hlasy tak budou i jakýmsi 
vysvědčením pro nás, stávající zastupitele, jak jste byli s naší prací spokojeni. 

V obci Stříbrná byla podána pouze jedna kandidátní listina. Přesto bych Vás chtěla 
požádat, přijďte 23. a 24. září k volbám a podpořte své kandidáty.

Veřejná práce je náročná a někdy také nevděčná. Přes všechnu snahu a čas, kterou 
do ní investujete, setkáte se občas s kritikou, nevděkem nebo posměšky. Nikdy se nemůže-
te zavděčit všem. Prosím Vás, kteří se snažíte a pracujete jakkoli pro naši obec, naše obča-
ny, nebo o to máte zájem - nevzdávejte to. Rozkvět naší obce není jen starost těch, co sedí 
na úřadě, ale nás všech. A já jsem vděčná a vážím si každého, kdo se do veřejného života 
aktivně zapojí, ať v oblasti kultury, sportu, v našich spolcích, nebo i údržbou obecních po-
zemků kolem své nemovitosti. Každý, kdo pomáhá, podílí se na organizaci nebo jakkoli 
podporuje ostatní v jejich prospěšné práci, tvoří naši obec krásnější. Stříbrná je obec, která 
se stále rozvíjí a stále je v ní co budovat a zlepšovat.

Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří nám v uplynulém období s obec-
ními záležitostmi pomáhali, do akcí se zapojili, ať už z titulu funkce zastupitele, nebo jako 
řadoví občané. Také bych chtěla velmi moc pochválit zaměstnankyně obecního úřadu, pro-
tože za všemi akcemi se skrývá spousty hodin práce, příprav, jednání a celkové adminis-
trace. A v neposlední řadě patří pochvala a poděkování zaměstnancům obce - vizuální po-
doba a styl společných částí obce a udržování veřejných prostranství je hlavně i jejich zá-
sluha.
Věřím, že jste prožili hezké léto a s pozitivní myslí vstupujete do podzimního času.
Přeji vám všem hezké podzimní dny a dobrou náladu.

Starostka obce Jana Kortusová

130 let obecní samosprávy ve Stříbrné
Roku 2022 si připomínáme 130. výročí založení moderní obecní samosprávy v naší 

obci, tedy v podstatě až na drobnosti fungování v dnešním měřítku a základech. Výjimkou 
bylo jen období obou nešťastných totalitních režimů, kdy se jednalo spíše o hru, parodii a 
velkou cestu zpět hlavně formálním způsobem volby, výběrem kandidátů a samozřejmě 
většina rozhodovacího procesu probíhala jinde než u nás. Obecní zřízení ve Stříbrné vlast-
ně vzniklo již roku 1850, ale Stříbrná byla součástí velké samosprávní obce Zelená Hora 
ještě se sousední Tisovou a roku 1892 došlo k přirozenému osamostatnění. Stříbrná měla 
naprosto jiné potřeby, zájmy než zbývající obce a byla i mnohem větší a lidnatější. Dnešní 
samospráva jako důsledek reforem po revolučních událostech roku 1848 znamenala ko-
nec zastaralé feudální, panské správy. Pomalu století sloužila bez překážek, ukázala svoji 
funkčnost a po roce 1989 byla obnovena téměř beze změn. K výročí pár ukázek symbolů 
obce, razítek z roku 1893, 1898, 1924, 1932 a tzv. zálepky před rokem 1892.                      JH



Zpravodaj obce Stříbrná

Stříbrná 3

Originální lavičky
Dvě dokonalé, s láskou a fortelem dělané nové lavičky ošperkovaly na konci srpna 

střed obce u velkoplošné turistické mapy a blízké obnovené studánky. Pachatelem je opět 
dvojka šikovných chalupářů z Horní Stříbrné, panové Uhl a Vojáček. Člověka mrazí a má 
obavu se vůbec posadit, neboť jak je známo z muzeí a galerií, na cenné umělecké dílo se 
nesahá a už vůbec nesedá. Lavičky skvěle doplňují další výběr laviček, které jsou rozsety 
po celé obci, jak průmyslové, tak zhotovené zaměstnanci obce. Pánové z Horní Stříbrné 
jsou neúnavně rozhodnuti pokračovat v další tvorbě např. i laviček a ozdobit další kouty 
naší Stříbrné. Obec Stříbrná je velice ráda za toto hobby a činnost tzv. občanské společnos-
ti a alespoň pomůže zakoupením kvalitního vhodného tvrdého dřeva na další "řezbařinu", 
na kterou se budeme nedočkavě těšit a s příjemným svrběním očekávat výsledek.             JH    

Foto: Jana Kortusová

Přístřešek na kontejnery a autobusová zastávka - hotovo
V srpnu byla odevzdána bez potíží obci Stříbrná stavební firmou ABRI ze Sokolova 

hotová zakázka na novou první autobusovou zastávku a druhý přístřešek na kontejnery. 
Povedené a kvalitní stavby budou k naší spokojenosti jistě sloužit dlouhá léta, opět ale 
hlavně s naším přínosem, jak se budeme ke společnému vlastnictví chovat. Příštího roku 
bude obec Stříbrná pokračovat ve financování a realizaci dalších těchto sice nenápadných, 
ale o to potřebných a užitečných užitkových staveb.                                                                      JH
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Pro "pejskaře"
Nelze si nevšimnout, že jen zanedbatelné 

procento "pejskařů" při svých procházkách ukli-
dí důkaz existence za svého mazlíčka, člena ro-
diny. Známe pejsky, kteří nevytlačí jinak než na 
vodítku s páníčkem a kterým je dokonce zne-
možňováno vytlačovat doma na zahradách, aby 
se neničil anglický trávníček dle rozšířeného, 
můj dům, můj hrad a co se děje za plotem o to se 
nestarám, tedy jak o co. Pro tento nekončící a pa-
trně marný boj dona Quijote de la Mancha s vě-
trnými mlýny obec Stříbrná instalovala na pětici 
frekventovaných místech sloupky se zásobníky 
na sáčky psích exkrementů. V Dolní Stříbrné u 
vývěsky naproti bývalému Štěstí, u rybníka vedle 
herního prvku, u můstku vedle Jitřenky a Márty, u velkoplošné mapy v centru obce naproti 
pamětní lípě a nakonec u laviček na panelech pod kostelem.                                                      JH

Odpočívadlo "Háček"
Začátkem června vyrostla nová nosná 

konstrukce bývalého lyžařského vleku "Háček" 
u hlavní silnice Horní Stříbrné. Z původní stavby 
rozebrané na podzim 2020 se nakonec využívají 
pouze betonové patky a velké trámy držící pod-
lahu. V červenci a srpnu se pokračovalo tvorbou 
střechy a základním nátěrem. Momentálně se 
čeká na další materiál a na rozhodnutí o dola-
dění konečné podoby. Oproti předchozí stavbě 
má díky nové náplni turistického odpočívadla 
mírně jiné rozměry. Patrně bude mít stavba tři 
otevřené stěny se zábradlím a uvnitř posezení 
se stolkem. Zpestřením bude trvalá výstava fo-
tografií na plné stěně s dveřmi z dob chodu vle-
ku na téma lyžování. Pěkným nápadem by mělo 
být i ozdobení tzv. závěsy s prkýnkem pod po-
zadí, jenž se zavěsil na lano, lyžař se nechal vy-
táhnout na kopec, kde si závěs omotal kolem tě-
la a sjel opět na začátek vleku (zařízení bylo bez 
dalšího podobného svozového vleku prkýnek). 
Poděkování za svépomocnou obnovu stavby ješ-
tě před dokončením náleží starostce Janě Kor-
tusové a šikovným zaměstnancům obce - Jaro-
slav Sváda, Jiří Pekař a Radek Faragó, dále se 
podílel Radek Stehlík a dík patří i nálezcům provozních snímků vleku a sjezdovky ze svých 
rodinných alb. Pokud najdete další, ozvěte se na obci nebo do zpravodaje.                            JH
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Obecní traktor nové příslušenství
Nové vybavení k obecnímu traktoru dorazilo - svahová sekačka a zametač.            JH

Foto: Jana Kortusová

Nové základy na bedny na posyp
Provizorní palety pod kontejnery na posypový štěrk 

umístěné na 10 stanovištích v nejnáročnějších zimních úsecích 
obecních silnic postupně nahrazují bytelné základy - výsledek 
kvalitní práce zaměstnanců obce a pomocníků od Úřadu práce. 
Zdá se, že se jedná o drobnost, ale tento pracný detail viditelně 
vylepšuje pohled na veřejný prostor.                                                 JH

K objektu Jitřenka
V téměř naplněném vo-

lebním období se obec Stříbrná 
správně a zatím pevně rozhodla 
o zásadním strategickém poči-
nu a to o dalším využití a opra-
vě domu Jitřenka. Obec se na-
štěstí neutápěla v nedůležitých 
detailech, podružnostech, které 
většinou tato rozhodování trva-
le zablokuji, kdy se věc řeší jak-
si od konce, např. dohadováním 
o využití jedné místnosti, počtu 
stolů nebo zásuvek apod.. Varu-
jícím příkladem jsou sousední 
Kraslice se svým blokem budov bývalých Lesů a Krajky, kdy skoro po 10 letech neví co s 
tím a záměry mění dle "vyspání". Na znovuoživení Jitřenky se pracuje a pomaličku pokra-
čuje ke zdárné realizaci. Přinášíme na ukázku alespoň půdorys rozvržení přízemí ze studie 
s dostavbou rohu objektu u dnešní garáže směrem k lávce. Přízemí ukazuje kanceláře 
obecního úřadu s technickým zázemím, malou zasedací místnost s klubovnou a knihovnou 
a velký sál, zasedací místnost z garáže. V patře se dále chystají dvě bytové jednotky.         JH
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Prostor pro komunální volby 2022
V předchozím čísle Zpravodaje obce Stříbrná padla nabídka věnovat prostor kan-

didujícím sdružením a jednotlivcům před blížícími se volbami v říjnovém termínu. Do uza-
vření kandidátních listin ke konci července se v naší obci rozhodlo zúčastnit voleb pouze 
jediné sdružení, které využívá i rezervovanou část v našem Zpravodaji pro představení 
svých plánů, záměrů, programů a kandidátů dle dodaných podkladů.                                     JH

Kandidátní listina do obecního zastupitelstva STŘÍBRNÁ 1
Sdružení nezávislých kandidátů vzniklo jako strana s názvem Stříbrná 1 roku 2018, 

kdy jsme se ucházeli o vaší přízeň a vaše hlasy. Při ustavujícím zasedání zastupitelstva ob-
ce v roce 2018 jsem se hlasy zastupitelů stala starostkou obce. Jsem velice ráda za důvěru, 
kterou mi dali jak zvolení zastupitelé, tak i Vy voliči.

I když je Stříbrná malá obec, není práce starosty jednoduchá. Každý začátek je těž-
ký a náročný. A ani po čtyřech letech nemohu říct, že vše znám a nepotřebuji pomoc. Stále 
přicházejí nové podněty, žádosti, dokumenty, problémy, se kterými se musím vypořádávat 
v zájmu obce, tedy nás všech.

Volební čtyři roky jsou velmi krátká doba na splnění všech přání a úkolů, co jsme si 
na začátku období dali, naše očekávání bohužel proto nemohla být všechna naplněna.

V obci se ale i tak odvedl velký kus práce. A chceme pracovat dále. Pro nadcházející 
čtyři roky jsem se chtěla opět obklopit lidmi, kteří mají chuť pro naši obec pracovat za mi-
nimální odměnu, která zastupitelům náleží. Osazenstvo naší volební strany se trochu změ-
nilo, a to z důvodů časových i zdravotních. Jak už jsem psala v červnu do zpravodaje, práce 
zastupitele není jednoduchá a jestli se obec bude posouvat dál, a to my chceme, musí si za-
stupitel vymezit čas na tuto práci a jednat v zájmu obce, a to i tehdy, jestliže se zájmy obce 
dostanou do konfliktu s jeho osobními, či zájmy jeho blízkých.

Občané, kteří kandidují pod hlavičkou Stříbrná 1, určitě znáte nebo jste se už po-
tkali a netřeba dlouhého životopisu. Chtěla bych vám tedy jen nastínit, proč jsem tyto lidi 
oslovila.

Bc. Kateřina Secká Jirsíková – Kačka už pro obec vykonala nejednu službu, má 
sociální cítění a ráda s ní spolupracuji ať už na kulturních akcích, tak i v záležitostech, kte-
ré se týkají chodu obce.

Günter Fischer – Günter za dobu svého působení v zastupitelstvu (páté volební 
období) je pro obec velkým přínosem. Nemá obavu říct svůj názor na věc na rovinu, hledá 
možnosti řešení problémů, vidíme ho snad na všech akcí pořádaných v obci.

Josef Kysela – Pepa, i když to navenek není viditelné, odvádí skvělou práci kontro-
ly. Má blízko ke strojům, zařízení, a to se teď v době, kdy obec pořídila traktor a příslušen-
ství, se osvědčilo jako velmi užitečné. Má přehled o majetku v obecních garážích a pomáhá 
jak s údržbou, servisem, tak i konzultujeme, co je potřeba. 

Mgr. Andrea Krýzlová – Andy je členkou komise pro životní prostředí. Vyzná se 
velmi dobře v problematice vodního hospodářství a celkově v ochraně přírody a životního 
prostředí. Několikrát už jsem využila její pomoci pro potřeby a v zájmu obce.

Ing. Stanislav Pohanka – u Standy si cením zkušeností, ať už jsou to zkušenosti 
dlouhodobě ve Stříbrné žijícího občana, tak i po pracovní stránce, a věřím, že se vše pro-
mítne v jeho roli zastupitele.
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Martin Gössl – Martin, jako rodák, zná Stříbrnou velmi dobře. Umí se postavit če-
lem jak k práci, tak i k problémům. Díky svému profesnímu zaměření rozumí lesům, a to je 
jeden z mnoha důvodů, proč bych chtěla, aby se stal zastupitelem.

Jan Šudák – Honza je sice z nás kandidátů nejkratší dobu občan Stříbrné, ale má 
nápady a názory, které by bylo určitě dobré prosadit v obecní prospěch. 

Jiří Papež – Jirka je skvělý pomocník, kdykoli je potřeba, je ochotný pomoct, je spo-
lehlivý, technicky zdatný a i on bude velkým přínosem v zastupitelstvu.

Všichni tito kan-
didáti se podílejí na prá-
ci v obci už delší dobu. A 
jsem velice ráda, že zvá-
žili moji nabídku jít spo-
lečně kandidovat a po-
kračovat v práci a zámě-
rech pro dobré žití v ob-
ci. Velice si toho vážím 
už jen proto, že je samo-
zřejmě jednodušší, pro-
jevovat se na sociálních 
sítích, u piva, jen pouka-
zovat co by se mělo a 
nemělo a jak se to dělá špatně, ale málokdy pak vidíte takové občany se zapojit.

Jsem přesvědčena, že naše společná práce Vás přesvědčí o tom, že to neděláme 
kvůli politickým ambicím, osobnímu prospěchu nebo podobně. Chceme to dělat v souladu 
s naší vizí, pro rozvoj obce a života zde, stejně tak jako pro naši společnou budoucnost.

Pro správnou funkci zastupitelstva je důležitá schopnost chtít řešit problémy a 
hlavně chuť udělat něco pro občany a pro obec. Hlavním cílem práce zastupitelstva mají 
být spokojení občané - i lidé by měli stát za svými zastupiteli a vážit si jejich vykonané 
práce. Samozřejmě zavděčit se všem zkrátka není možné ani přirozené.

Zejména týmová práce má velký smysl a věřím, že přinese zasloužené ovoce.
Na začátku jsem psala, že čtyřleté volební období je velmi krátká doba, proto 

v našem programu nechceme slibovat nesplnitelné, ale chtěli bychom pokračovat 
v započatých záměrech a zaměřit se zejména na aktuální témata:

 Postupná dostavba veřejné kanalizace v dosud neodkanalizovaných částech obce
plus prodloužení vodovodu v lokalitě obecního vrtu

 Údržba a opravy komunikací, pravidelné opravy výtluků.
 Zatraktivnění veřejného života ve Stříbrné.
 Obec přátelská rodině a seniorům.
 Uplatňování zásad komunální ekologie (komunální odpady, komunitní energeti-

ka, efektivní hospodaření s vodou, krajinotvorná opatření a přírodě blízké hos-
podaření).

Obec bude samozřejmě hospodařit s péčí řádného hospodáře, k projektům bu-
de přistupovat s rozmyslem a zodpovědně, s využitím dostupných dotačních progra-
mů.                                                                                                                Jana Kortusová, lídr strany
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Pozvánka na Blešáček 18.9.2022 od 9:00 do 12:00
Bleší trh je jeden z nejstarších mechanismů fungování cirkulární ekonomiky. Bleší 

trhy jsou zvláštní formou recyklace. Každý člověk při úklidu garáže, půdy, sklepa nebo jen 
skříní narazí na nepotřebné věci, které je škoda vyhodit. Tak proč je nenabídnout k prode-
ji? Věci, které jen překáží, mohou někomu dalšímu udělat radost. Řada majitelů nepotřeb-
ných věcí netuší, jak by je mohli prodat a dát starým věcem šanci na nové uplatnění.

Rádi bychom dali také prostor i zahrádkářům – urodilo se vám více zeleniny, či 
ovoce, které nestačíte zkonzumovat? Přijďte ho nabídnout k prodeji na náš trh. Zázemí pro 
prodej, jako jsou stany, prodejní stoly budou pro prodávající připravené k využití zdarma.

Zajistili jsme i otevření obchůdku Márty, kde si můžete zakoupit občerstvení. 
Přijedou i dvě známé pojízdné prodejny - Zahradnictví Letokruh a Řeznictví Odrava.
Prodat i nakoupit si může přijít kdokoli – budeme se na vás těšit                      Jana Kortusová
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Pohádkový les 17.9.2022
Spolek Stříbrňáci Stříbr-

né pořádá další ročník určitě 
znovu veleúspěšného Pohádko-
vého lesa se startem u Penzionu 
Márty. Akce je dávno obsazena 
a časové vstupenky vyprodány. 
Takže myslete na příští rok, o 
akci je v dostatečném předstihu 
informováno i s termínem pro-
deje lístků a kontakty na pořa-
datele jsou k dispozici.              JH

Pozvánka na Stříbrný Lišák 15.10.2022 od 8:00
Zapsaný spolek Živé 

Sokolovsko, Skiareál Lišák 
Stříbrná a obec Stříbrná dne 
15. října od 8:00 zvou na 
první ročník vytrvalostního a 
extrémního závodu Stříbrný 
Lišák jednotlivců a tříčlen-
ných týmů i psích kamarádů. 
Odehraje se klání náročných 
výběhů a seběhů sjezdovkou
Lišák na Stříbrné (Kotva) o 
délce 550 m s převýšením 160 m. Cílem závodů je v rozmezí 3 nebo 12 hodin vyběhnout a 
seběhnout svah co nejvíce krát. Přijďte fandit a podpořit všechny odvážlivce.                     JH                          

Výsadba - centrální park a "cesta"
Z květnového sázení stromů, srpnového keřů a trvalek a bude se pokračovat.        JH
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Zahradní párty... mejdan aneb, hurá prázdniny
V parném a dusném odpoledni v předvečer 

velkých letních prázdnin obec Stříbrná s mnoha po-
mocníky i mimo ni přichystala u Márty zábavný pro-
gram pro školáky, budoucí školáky, děti ze školky, 
rodiče a prarodiče. Soutěže, míchané koktejly, pala-
činky, tanec, malování na kamínky atd. přijalo dět-
ské návštěvnictvo a přítomné obecenstvo s velkým 
povděkem, potleskem a radostí.                                    JH                                       

Hledání pokladu a Bobřík odvahy
Jak je obvyklé

vynikající spolupráce 
TJ Horalu Stříbrná a 
obce Stříbrná se stala 
příčinou dalšího zda-
řilého konání oblíbe-
né "konco" prázdni-
nové akce plné vzru-
šení Hledání pokladu 
a Bobřík odvahy. Dvě 
tři desítky dětí si za-
dovádělo, zasoutěžilo, prošlo, našlo poklad, osvěžilo a zdravě "zabálo a popostrašilo", če-
hož částečným důkazem jsou i pohotové snímky pořízené Janou Kortusovou.                      JH

Tříkrálová kavárnička a Cukrářka obce
První zářijovou sobotu 

k nám po dvou letech podruhé 
opět zavítala Tříkrálová ka-
várnička s vynikající kávou a 
zákusky. Dobrovolný příspě-
vek za kávu a dezert bude vě-
nován Farní charitě Sokolov. U 
Márty se současně vedle pří-
jemného posezení a poklábo-
sení v kavárničce uskutečnil i 
první ročník soutěže o nejlepší 
Cukrářku obce aneb souboj de-                                         Foto: Alena Opatrná
zertů. Přihlásila se celkem šestice soutěžících a šla na trh se svým kuchařským uměním -
Zina Vojáčková, Alena Opatrná, Jana Kortusová, Nataly Fischer, Ivana Tothová a Kateřina
Secká Jirsíková. Přísná a nezávislá porota měla opravdu náročnou a nezáviděníhodnou
úlohu, každá chuťová buňka pracovala na plné obrátky a bude se z výkonu dlouho otřepá-
vat. Nakonec určila jako nejlepší sladkost, jak chutí, tak pohledově, dobrotu č. 2 a titul Cuk-
rářka obce Stříbrná 2022 udělila vítězce, Janě Kortusové, gratulujeme.                                   JH
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Malé pozastavení a zamyšlení
Poslední dobou oproti mnoha letům minulým bohužel v 

obci zemřelo a navždy nás opustilo velké množství skvělých lidí, 
dlouholetých obyvatel, rodáků, osobností a postav. Zastavme se a 
věnujme jim tichou vzpomínku, léta jsme je potkávali, mluvili s 
nimi a žili ve společném domově, budou nám hodně chybět. Na 
našem hřbitově se nachází velký kříž, památník věnovaný všem z 
obce, které "převozník Charón přepravil přes řeku Styx do pod-
světí". Jedná se o symbolický náhrobek, ústřední místo našeho 
hřbitova, víceméně tzv. kenotaf místních u nás nepochovaných. 
Zde se můžeme při návštěvě zamyslet, zavzpomínat, položit kvě-
tinu, zapálit svíčku za naše kamarády, přátele a sousedy.             JH

Aschberg v proměnách času
Sousední obec Bublava realizuje projekt s plánem 

dokončení v polovině října 2022, který se částečně dotý-
ká i naší Stříbrné. Některé práce provedla parta místních 
nadšenců brigádami již v roce 2020. Jde o pokračování 
obnovy a zlepšení stavu starých pěšin, stezek a můstků 
spolu nově se zřízením naučné stezky s informačními a 
naučnými tabulkami, lavičkami, směrovkami a instalací 
tzv. cortenových siluet a kukátek. Nacházet se bude v les-
ním komplexu Aschberg, Kamenáč v části obce starého 
názvu "Herrn", což se dá volně přeložit "Na panském". Za-
lesněný kopec Aschberg byl součástí historického lesního 
revíru Stříbrná rodu Nostitzů. Procházka dlouhá cca 5 km 
bude mít první přístupovou trasu od rozcestí Na kopečku
a kolem Penzionu U Pražáka a několika domů Bublavy
naváže na katastrální hranici se Stříbrnou kolem vodního 
náhonu "Herrnbach" s odbočkou k tzv. "Bublavským vo-
dopádům" (popis Zpravodaj č.3/2019). Od počátku vod-
ního kanálu stezka povede lesní cestou dále stoupáním 
po břehu dnes bezejmenné větve Stříbrného potoka až k 
lesní asfaltce, Krušnohorské lyžařské magistrále. Odtud 
kolem tzv. Myší díry a turistického přístřešku U altánu 
(druhá možná výchozí cesta s úvodní informační tabulí) 
se vrátí zpět k Panskému náhonu a rozcestí "Na kopečku". 
Celou věc financují peníze z Evropské unie prostřednic-
tvím obce Bublava a MAS Sokolovsko o. p. s.. Stavební za-
kázku úprav získala za obnos 810 427 Kč s DPH firma 
Street line spol. s r. o. Karlovy Vary a vybavení dodala
pražská S.O.S. Dekorace spol. s r. o. v ceně 603 711 Kč s 
DPH. Projekt pohodlně a citlivě zpřístupní polozapome-
nutý a tajemný kout mezi Bublavou a Stříbrnou mnoha 
zajímavostí a neobvyklých míst a již se těšíme na hotové dílo a konečnou podobu.           JH
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Stezka Českem
Na podzim roku 2020 se zrodil velký turistický projekt 

pod původním názvem Cesta Českem iniciativou nadšenců v če-
le s Martinem Úblem za spolupráce Klubu českých turistů. Dál-
ková trasa o délce cca 1 000 km vedoucí podél naší severní hra-
nice z Ašska po Beskydy byla o rok později prodloužena o další 
tisícovku i podél jižní hranice země a tím propojena do okruhu. 
Letos započalo terénní vyznačování i mimo virtuální svět s in-
stalací plechových ukazatelů průběhu stezky a zatím poskrovnu 
na několika místech došlo i k osazení informačních poutačů na 
stezku, milníků, jejichž ráz se jeden od druhého značně liší.

V květnu byl jeden zdaleka nejpracnější milník sestaven 
v sedle u hřbitova Tisová, kde se stezka letmo dotýká Stříbrné. 
Dále pokračuje po modré turistické značce strání Tisovce přes 
Olověný vrch na Bublavu. Zde se poté vrací na kilometry plně na 
území Stříbrné podél tzv. Panského kanálu, kolem kopce Nad 
mlýnem a hraničních vrcholů Jelen, Zadní a Přední Ostružník a 
Vysoký vrch, kde opouští Stříbrnou před tzv. Červenou hájovnou
na Rolavě resp. Přebuzi. Poloha milníku sice svádí k tomu, že 
hlavní trasa vede Rolskou cestou do Stříbrné, ale jedná se alternativu přes obec a kolem 
Špičáku na Přebuz z důvodu, že v Horní Stříbrné sídlí tzv. Anděl stezky. Autorem milníku 
cca na 66 km stezky od Krásné u Aše je místní chalupář Milan Vojáček, s instalací pomohl 
syn Jakub a na vše dohlížela "Trail Angel", manželka Zina. Sloupek zdobí zachmuřený, vou-
satý obličej a otisky bot se směrovkou pro případné ubytování či pomoc chodcům, na Pen-
zion Fara Stříbrná a chalupu Vojáčkových. Součástí je i již opravený kilometrovník (pů-
vodně 100 km stezky) a poslední doplněk tvoří dřevěný batoh, který má představovat 
údajně zavazadlo prvního Stezkaře z roku 27 před naším letopočtem.                                    JH

Kniha povídek o Stříbrné
Těsně před prázdninami vyšel vlastním nákladem prv-

ní díl literární prvotiny naší rodačky, Drahušky Němcové Jan-
dové, Drahuščiny povídky. Prózu autorka sepsala pro rozvese-
lení během roku od jara 2020 ve chmurných časech panující 
pandemie. Pár původních textů bylo zveřejněno i na stránkách 
Zpravodaje Stříbrné od č.3/2021. Skromná knížečka formátu 
A-5 na více jak 80 stranách přináší na 20 povídek většinou ma-
jící vztah ke Stříbrné a lidem zde žijícím, kdy ústřední posta-
vou příběhů je Drahuška. Publikaci tvoří dvě kapitoly - Příběhy 
s mého mládí a Po návratu do rodné vsi. Povídání dále doplňují 
reprodukce výtvarné tvorby autorky. V plánu je i vydání dru-
hého dílu, na který se budeme těšit a který jistě bude stát také 
za to a přečtení. Snad se přání povede naplnit, čemuž můžete 
přispět i kupem této prvotiny. Pokud se Vám nepodařilo zatím 
knížečku obstarat na několika místních kulturních akcích, tak je k dispozici trvale přímo u 
autorky, v Obchůdku Márty nebo na OÚ Stříbrná, který vydání z části financoval.                JH
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Ferrata ve Skalním městě
Po dvou měsících usilovné a namá-

havé práce došlo v červenci ke zpřístupnění 
veřejnosti tzv. ferrat (zajištěné lezecké ces-
ty) v žulovém Skalním městě při lesní as-
faltce spojující údolí Nancy s Horní Stříbr-
nou ("Reitsteig"). Cca 230 m natažených lan 
na trojici skalních věží - Vosí věž, Beduín a 
Beduínka umožňuje lezecké výpravy něko-
lika obtížností. Atrakci plnou adrenalinu 
navrhnul a vyznačil kraslický Spolek Skalní 
město na objednávku První Krušnohorské
o. p. s., která se stará o údržbu zimních bě-
žeckých tras v západním Krušnohoří a tím-
to počinem zatraktivňuje i letní aktivity. 
Podle smlouvy o dílo ze září 2021 záležitost 
přišla na necelých 375 000 Kč s DPH, což je 
drobnost k cenám materiálu, množství prá-
ce, času a potu. První Krušnohorská obdržela prostředky na zřízení ferrat od další o. p. s., 
MAS Sokolovsko, která přerozděluje peníze většinou původem z EU. Obec Stříbrná přispě-
la dalšími 30 000 Kč a město Kraslice 10 000 Kč, s kterých se platí např. dvě informační 
tabule osazené těsně před 13. zářím, kdy dojde na místě k slavnostnímu otevření. Pova-
žujme si aktivity lidí, kteří pro drtivou většinu, jen konzumentů, něco dělají. Chovejme se 
slušně k ferratům a hlavně tiše k okolní přírodě, útočišti tvorů, často ohrožených.

Vynikající ferrata a Skalní město snad časem do-
plní naučná stezka - tabule a herní prvky, na kterou se 
nepovedlo První Krušnohorské získat finance i přes po-
depsání smlouvy o dílo v ceně něco málo přes 1 mil. Kč se 
spol. s r. o. S.O.S. Dekorace z Prahy (MAS Sokolovsko pro-
jekt vybrala spolu s ferraty, ale nebyl podpořen a může 
být odložen do budoucna a realizován např. obcí Stříbr-
ná, která přispěla na projekt). Detailní návrh stezky vy-
pracovala Zahradní a krajinná architektura Brehmová -
Greinerová. Okruh cca 2 km dlouhý s nástupem od volné 
plochy u pomníku zaniklé části Stříbrné, Nancy z větší 
části vedený po dobrých lesních cestách by propojil jen 
upravený průchod prudkým svahem centra "města" skal. 
Stezku o 15 zastavení s 5 herními prvky většinou na téma 
živé a neživé přírody s typizovanou náplní dle katalogu 
firmy tvoří i několik zastavení věnované lezeckému spor-
tu a místní historii. Na celkové kvalitě obsahu je vhodné ještě dost zapracovat, což je dáno 
přípravou "od stolu" s vyjmenovanými zdroji plných nepřesností. Namátkou např. v prv-
ním zastavení o historii Rájeckého údolí - Nancy v první větě objevíme dvě hrubé faktické 
chyby nebo v zastavení o pověstech najdeme ze tří pověstí jen jednu místní ještě podivně 
pospojovanou s další zdejší a zbývající dvě popisují zcela cizí příběhy zdaleka.                   JH
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Franz Poppa příchod do Stříbrné
Dokončení z předchozího čísla 2/2022.                                                                                       

Po skonu Franze st. roku 1862 barvír-
nu s tiskárnou látek přebírá plně již zkušený a 
zdatný stejnojmenný syn Franz ml., ročník 
1819 a vede si zpočátku stejně úspěšně jako 
otec. Avšak díky moderním technologiím a 
strojní tovární velkovýrobě chrlící značné 
množství levných výrobků začíná tradiční a z 
větší části ruční výroba skomírat a podobné 
malé podniky rychle zanikat. Poppům se věc 
přihodila až v roce 1900, kdy Franz ml. byl již 
tři roky po smrti. S ženou Amálií původem z 
Kraslic a za svobodna Meinl1 (1818 - 1891) 
přivedl na svět několik dětí, kdy o rodinnou 
firmu se starají již od roku 1891 především 
synové Alois a Adolf, na které je podnik pře-
veden. Poslední registrovaný majitel Adolf 
Poppa roku 1900 barvírnu a tiskárnu látek tr-
vale uzavírá a veškerý majetek v obci prodává. 
Kupcem se stává místní Franz Anger, který o 
pár let později otevírá na protilehlém břehu 
novostavbu klasické moderní továrny na vyší-
vané zboží. Příslušníci tiskařské větve Poppů ze Stříbrné odcházejí nadobro pryč. Alois s 
rodinou do Vejprt, kde pracuje jako prokurista zdejší továrny a Adolf působí v České Lípě 
jako dílovedoucí v místní firmě. Nejstarší bratr Franz "třetí" se také podílel na činnosti tex-
tilky, ale o dalších osudech nevíme, snad existuje náznak, že se mohl odebrat do oblasti 
Klingenthalu, kde potomci žijí dodnes. Sestra Margareta se provdala za Emanuela Weisse, 
z Bublavy, textilního podnikatele2, ale oba umírají již před rokem 1900. Další dvě sestry se 
provdávají do Kraslic, Elizabeth za řezníka Vinzla a Marie za zubního technika Hofmanna. 
Poslední sestra Anna se vdala na Rolavu za výrobce bílého zboží Kunzmanna.

K obrázkům - předchozí číslo 2/2022 - část dílny tiskaře látek s kádí na barvení, na 
zdi tiskařské formy a původní podoba domu čp. 48 kolem roku 1900, kdy sloužil i jako 
hostinec provozovaný Josefem Poppou, vnukem Franze Poppy st.. Obrázky z tohoto čísla -
tiskařský pár Franz Poppa ml. s manželkou Amálií a ukázka rukopisu a podpisu Franze 
Poppy ml. z roku 1868 a nakonec podstata firmy z katalogu textilek z roku 1896.

Ohledně příchodu Franze Poppy existuje i pověst s negativní lidskou vlastností, tak 
častou a to závistí pokud někdo něco umí, je šikovný a úspěšný. Pověst pod názvem "Der 
Schatz am Bau" zaznamenal Adolf Lienert ve své knize z roku 1983 o Stříbrné. Ocitujme 
překlad Václava Kotěšovce z knihy Pověsti Kraslicka 2019, Poklad v mosazárně:

                  
1 - Amálie byla starší sestrou Julia Meinla zakladatele známé potravinářské firmy z Rakouska.
2  - Emanuel s ženou provozoval vyšívárnu z hedvábí v blízkém domě čp. 13, což byla původní správní bu-
dova mosazárny a do poloviny 19. století sídlo vrchního lesmistra Nostitzů panství Kraslice (na části sta-
vební parcely dnes najdeme chatu e.č 52). Mezi čp. 13 a čp. 15 ještě stávala nedostavěná barokní kaple a 
novostavba vily čp. 12 Poppů, později tzv. Angerova vila.
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Jednou prý sem z hlavního města monarchie, 
z císařské Vídně přišel záhadný muž. Záhadný proto, 
že měl tmavé pronikavé oči. Prohlásil, že hodlá kou-
pit všechny opuštěné provozní budovy bývalé mosa-
zárny a zřídit zde továrnu na modrotisk. Prohlédl 
pečlivě všechny prostory, dlouho zvažoval a počítal, 
zda jeho finanční prostředky budou stačit na nutné 
úpravy. Nemohl se rozhodnout. Již se zdálo, že od 
svých plánů upustí, ale jakýsi jeho vnitřní hlas mu 
říkal: Kupuj to! To když v polotmě sklepního prosto-
ru uprostřed kamenné klenby uviděl zvláštní 
čtyřhranný světlý díl, který upoutal jeho pozornost. 
Jak se později ukázalo, rozhodl se správně. Když pak 
při úpravách došlo i na sklepní klenbu, nechal onen 
kámen, který upoutal jeho pozornost, vyjmout. A 
přišlo velké překvapení! Z otvoru vypadl kožený py-
tel naplněný stříbrnými tolary. Poklad! S tímto bo-
hatstvím teď mohl své plány snadno uskutečnit. Na-
koupil zařízení pro všechny provozy, najal dělníky a 
zahájil výrobu kartounů. Ty byly výborné kvality a 
na světové výstavě ve Vídni v roce 1873 získaly vy-
soká ocenění.                                                                    JH

Povídka od Drahušky Němcové Jandové - Přebuzská pouť
Abych se přiznala, moc se mi v sobotu do toho deště nechtělo, ale zase jsem si říka-

la, že bych měla jet a podpořit kamaráda Péťu Rojíka, který tam měl přednášku. A tak jsem 
jela a nelituji toho. Jako vždy byl úžasný svým vypravěčským a často humorným umem o 
geologii a historii místního regionu. Ze stříbrňáků jsem nezahlédla nikoho. Asi si myslí, že 
ta svatozář, co mají nad hlavou, svědčí o tom, že jsou andělé, ale ono je to trochu jinak. Je-
jich dům, tak jako celé Krušnohoří, stojí na hroudě uranu. Po přednášce v terénu, kde jsme 
zdolávali i úzké až deset metrů hluboké těžní jámy, kde se těžil čistý cín kasiterit, jsme se 
všichni rozprchli. Já jsem utíkala s deštníkem před sebou do hospody. Když jsem dorazila 
dovnitř, zaječela jsem, že si jenom odskočím. Ale ze dveří vyšel pán a povídá - to budete ale 
muset o barák dál. Fopa. Když už se mi podařilo trefit do hospody, tak jsem si dala moje 
oblíbené jídlo - halušky s brynzou. Bohužel porce byla jak pro malé dítě a zdaleka nezapl-
nila můj kachní žaludek. Za 145 korunek bych v Márty měla ten talíř hluboký a plný.

Po mši jsem se vrátila do kostela na koncert mladé houslistky a dvou operních 
pěvkyň, které z větší části doprovázel na varhany Péťa Rojík. Hudba a zpěv mě jako vždy, 
když poslouchám italské procítěné opery, rozbrečel. Vytryskly mi slzy a s nimi i proudy z 
nosu. Rozhlížela jsem se po záchraně, ale kolem mě nikdo neseděl. A tak jsem se otočila za 
sebe, kde seděla mě povědomá tvář - á kámoška. Tlumeně jsem na ni vybafla, jestli nemá 
kapesník. Vykulila na mě oči, ale po chvíli mi poklepala na rameno s papírovým kapesníč-
kem. Což zachránilo moje rukávy. Po mši se ke mně naklonila a povídá - dovolte mi paní 
Drahuško, abych vás seznámila se spisovatelem. Okamžitě jsem zapomněla jeho jméno, 
protože mi v ten moment došlo, že ta usměvavá milá tvář patří ředitelce knihovny Sokolov 
paní Drobečkové. Další fopa. Kdo nikam nechodí, nic neprožije a nic se nedozví.
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Stříbrná 16

"Volnočasový areál"
Začátkem července vyhlásila obec 

Stříbrná veřejnou zakázku, již třetí, pro ko-
nečné dokončení veškerých prácí a doplně-
ní základu skoro hotového projektu cent-
rální park a cyklopark, nyní pod názvem 
"Volnočasový areál", kde již proběhly hlav-
ní zemní práce s výsadbou rostlinstva. Vý-
běrové řízení s předpokládanou cenou bez 
DPH 820 644 Kč obsahovalo poptávku na 
dokončení dětského hřiště, které je již z po-
loviny v cykloparku hotovo. Dotkne se kon-
ce, kraje areálu u Stříbrného potoka naproti 
obecním dílnám v okolí slepé pěšiny. Při-
pravuje se zde instalace dřevěného oválné-
ho mola 4 x 3 m a dvou lavic se stolem a vý-
stavbu dětského hřiště dokompletuje čtve-
řice kvalitních herních prvků. Opičí dráha -
bludiště ze špalků a pokroucených chůd, 
dvě věže spojené žebříkem se skluzavkou, 
pochozí sítě a nakonec lanovka o délce pomalu 20 m. Výsledkem řízení byla výhra brněn-
ské firmy hřiště.cz spol. s r. o., jediné zúčastněné, za nabídnutou cenu 999 331 Kč bez DPH 
s tím, že všechny práce budou odevzdány obci Stříbrná do konce října 2022. Na začátku lé-
ta získala obec na tuto poslední etapu doporučení k dotaci v hodnotě 794 711 Kč. 

Další drobné projektované práce v areálu se odkládají a uvidí se jak dál. Jedná se o 
opravu dosavadní rozpadající se opěrné zdi a podlahy, zbytku po válce přestavěném a ne-
dávno zbořeném torzu domu čp. 310. Dále na opěrnou zeď by měla navazovat nová krátká 
sedací zídka s dlážděním a naproti odolné ohniště a nakonec nedaleké sedmiúhelníkové 
modřínové vyhlídkové molo se zábradlím a sedací zídkou se nezrealizuje.                             JH

Zpravodaj č. 4 /2022 vyjde na začátku prosince, uzávěrka 14 dní předem.
Inzerce možná, viz. kontakt obec Stříbrná.
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