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LUFT a starostové
Reportáž psaná na cestě
tokrát už za peníze 20 Kč/ks, včetně
jeho sponzoringu inzercí, abychom
pokryli alespoň náklady na tisk. Všem
našim milým dopisovatelům, přátelům Krušných hor, nabízíme prostor
oslovit své sousedy a kamarády spolučtenáře s tím, co považují za dobré, užitečné, důležité či znepokojivé,
v duchu krásného mudrosloví „Sdělená starost – poloviční starost, sdělená
radost – dvojnásobná radost.“ Starostům horských obcí, kam jsme odhodláni Krušnohorský luft distribuovat,
nabízíme navíc možnost informovat
spoluobčany o postoji jejich úřadů
a zastupitelstva k významným událostem obcí, nebo o stanoviscích institucí, s nimiž jsou ve styku. Uvítáme také
informace o kulturních, společenských a sportovních akcích, kterých
se mohou zúčastnit také obyvatelé
sousedních obcí a svojí účastí nejen
obohatit sebe, ale i pomoci obětavým
organizátorům ke zdaru akce. V této
souvislosti s radostí sdělujeme, že se
nám podařilo naše řady doplnit o Janu
Picurovou pro vedení kulturní rubriky, o Evu Hejtmánkovou pro vedení
sportovní rubriky a o Jana Magliu pro
správu naší internetové prezentace na
www.herzgebirge.cz a na facebooku
herzgebirge, objevili se další obětaví
distributoři a hledáme další – viz tiráž.

Vážení horalé a přátelé
Krušných hor,

se starostkou a místostarostou Potůček a na závěr se starostou Nových
Hamrů. 21.prosince pak došlo k náVydavatel našeho měsíčníku se s čer- vštěvám radnic v Šindelové a v Přestvě vytištěným nultým číslem vydal buzi, kde při nepřítomnosti starostů
na krušnohorskou pouť po radnicích informace, včetně dárkového nultého
horských obcí, aby starostům osobně čísla časopisu převzali přítomní zapředstavil svůj záměr s vydáváním městnanci. O dojmech ze své pouti
krušnohorského měsíčníku a nabídl sepsal vydavatel zprávu s názvem Remožnost publikování na stránkách portáž psaná na cestě. Abychom vážečasopisu výměnou za pravidelný, do- ného čtenáře informovali o hlavních
mluvený odběr pro potřeby radnic, na částech zprávy, uvádíme stručnou osprezentaci vlastní nebo pro distribu- novu reportáže:
ci prostřednictvím infocenter. Svoji
pouť po radnicích zahájil ve čtvrtek K
 apitola 1 – Lid versus Krušnohorský luft
15. prosince 2011 u starosty naší do- Kapitola 2 – Vrchnost (řádně zvolená)
movské obce Horní Blatná, potom versus Krušnohorský luft
následovala nedělní improvizova- Kapitola 3 – Závěrečné hodnocení
ná schůzka u starosty Vysoké Pece. a přání vydavatele do nového roku.
19. prosince pokračovalo setkání se
Tak jsme to vymysleli. V prosinstarostkou Perninku, se starostou
Abertam, s místostarostou a následně ci se vetřít do přízně dárkem, jehož
též se starostou Božího Daru. Násle- přečtením, doufáme, vznikne zájem
dovalo setkání se starostou Merklína, o další odběr našeho časopisu, tenKRUŠNOHORSKÝ LUFT / HERZGEBIRGE

Obracíme se na vás na všechny, podpořte nás, staňte se pravidelnými čtenáři, dopisovateli a distributory Krušnohorského luftu, abyste jej mohli
doporučit sousedům a kamarádům.
Kontaktujte redakci nebo osobně naše
distributory v jednotlivých obcích,
kteří jsou uvedeni v tiráži, nebo se
s žádostí o naše periodikum obracejte
na vlastní radnici. Při odběru lednového čísla můžete využít výhodného
předplatného a 6 vydání Leden až
Červen 2012 si předplatit za 100 Kč
u distributora nebo převodem na náš
bankovní účet 248826957/0300,
zájemce z ČR o poštovní doručování Krušnohorského luftu prosíme
o úhradu včetně poštovného ve výši
200 Kč na první pololetí 2012 s uvedením doručovací adresy.
Vaše prozatímní redakční
rada JK + LL + PM měsíčníku Krušnohorský LUFT / Herzgebirge Vám připíjí
na zdraví a přeje vše dobré v roce 2012

MĚSÍČNÍK KRUŠNÉ
HORY – ZÁPAD
Registrace MK ČR E 20467
Vydavatel Jiří Kupilík
IČ 10045261, DIČ CZ490810043
Adresa redakce Komenského 299,
362 37 Horní Blatná
Bankovní účet 248826957 / 0300
Cena výtisku 20 Kč/1 ks
Předplatné Leden-Červen/2012
V místě distributora 100 Kč/6 ks
Poštou na doruč. adresu 200 Kč/6 ks

Inzerce cena podle velikosti
a opakování tisku po dohodě
s vydavatelem 602 415 187
E-mail jirikupilik@volny.cz
E-mail herzgebirgeluft@seznam.cz

Prozatímní redakční rada
Petr Maglia, tel. 602 381 286
E-mail maglia@volny.cz
Jiří Kupilík, , Lenka Löfflerová
Logo Lenka Michaluková
Kulturní programy Jana Picurová,
E-mail: picu.japicu@gmail.com
Sportovní programy
Eva Hejtmánková,
Internetová správa Jan Maglia
E-mail: maglia.jan@volny.cz
Web www.herzgebirge.cz
Facebook herzgebirge

Distributoři
Potůčky – Lenka Štrauchová
Horní Blatná – Eva Chlumská
Pernink – mobil 777 304 609
Abertamy – Lenka Löfflerová
Boží Dar – Jitka Peřina
Pstruží – Anna Heranová
Merklín – Hedvika Roznerová
Nové Hamry – Infocentrum
Rudná – Barbora Kosíková
Vysoká Pec – Iva Huttnerová
Přebuz a Šindelová – hledáme
Další distributoři jsou vítáni!

Náklad 400 kusů
Uzávěrka příspěvků do příštího
vydání měsíčníku je 3.2.2012.

ročník 1 / číslo 1 leden 2012 / Strana 2

Ztráta (ne)proroka Václava Havla

V Krušnohorském manifestu jako profilu našeho měsíčníku jsme ohlásili, že naším hlavním záměrem je šířit dobré zprávy. Vzápětí po vytištění
našeho záměru v 0-tém čísle Prosinec 2011, dne 18.12.2011 zemřel Václav Havel. To je smutná zpráva - nechť je nám příležitostí k zamyšlení,
jak nás jeho odkaz může posilovat do budoucna. Abychom tváří v tvář celosvětovému významu Václava Havla nerezignovali pouhým opakováním, že „doma není nikdo prorokem“. Pokusím se přispět osobní vzpomínkou.
Vliv Václava Havla na dálku jako spisovatele a disidenta jsem zažil jako zaměstnanec Metalisu v Nejdku na začátku roku 1977, když předsedové závodního ROH a KSČ obcházeli všech 120 technicko-hospodářských pracovníků, aby podepsali Antichartu. Až po roce jsem se tajně
dozvěděl, že jsme nepodepsali dva. Poprvé jsem byl ale Havlovi fyzicky blízko na Škroupově náměstí v Praze na podzim roku 1988. Jako hlavní
řečník jediné povolené demonstrace na sklonku normalizace stál na stole, který sloužil jako improvizované pódium, a mluvil ke shromáždění
přes příruční megafon. Fyzicky nejblíže jsem byl Havlovi, když jsem se protlačil do prostoru pro herce v sobotu 18. listopadu 1989 večer v tehdejším Realistickém divadle na Smíchově. Na místo divadelního představení tam herci vyhlásili stávku na podporu studentů, zmlácených večer
předtím na Národní třídě. Havel stál vedle mě a radil se s ostatními co dál. Potom jsem se už Havlovi jen vzdaloval. V následujících týdnech byl
na balkóně na Václaváku, kam se chodilo denně po práci „cinkat klíči“. Potom byl na balkóně hradu a oznamoval zvolení prezidentem. Potom
byl v televizi a v pravidelných promluvách v rozhlase. Havel se mi odcizil, připadalo mi, že svými odkazy na „levicové“ ideály narušoval semknutost společnosti při budování kapitalismu a nepřímo tím nahrával komunistům. Až postupně jsem nahlédl, že ze všeho schopných komunistů se
často stali podnikatelé a lídři pragmatické pravice s bolševickým myšlením. Minulost posledních patnácti let krutě potvrdila, že demokratická
společnost nefunguje bez Havlem zdůrazňovaných ideálů, morálky a občanské společnosti, bez vysmívané vize, že „Pravda a láska musí zvítězit
nad lží a nenávistí“. Dnes už je zřejmé, že Havlův „Rudolfínský projev“ z konce roku 1997 nebyl „kopnutím do mrtvoly“, ale pojmenováním chyb
transformace, z nichž se však politicko-podnikatelské kruhy nepoučily, nýbrž se semkly do oposmluvní jednoty proti narušiteli všeobecného
tunelování. V následujících volebních obdobích už nebylo prakticky koho volit, všude stejní straníci a jejich kmotři, přisátí na předražené státní
zakázky. Stav této „normalizace kapitalismu v Čechách“ přes peripetie různých občanských nespokojeností dospěl k posledním volbám, ve kterých velká část voličů volila změnu, ovšem náš systém znormalizovaného kapitalismu se ukazuje být vůči volbám odolný. A do toho nám Václav
Havel umřel, přes jistě výbornou lékařskou péči prakticky v průměrném věku 75 let, umořený marným bojem domácího proroka. Alespoň takto
se mu omlouvám, jeho význam pro nás pro všechny je obrovský. Věřím, že Václav Havel neodešel, dokud máme jeho odkaz v paměti.
Petr Maglia, člen prozatímní redakční rady

TŘI KRÁLOVÉ
Měsíčník Krušnohorský LUFT / Herzgebirge a dvě básničky sepsané Kristinou Košnerovou z Perninku přicházejí týden po Třech Králích,
zaťukat na vaše dveře s vytouženou vidinou - setkáním s darem přijetí

Paličkování

Božídarská mlha

Brouček s Beruškou
vedle sebe sedí
uvězněni v úžasu
na hvězdné nebe hledí.

Neznámý přítel, celou věčnost,
snad z pocitu viny,
že v něm to vlastně třesklo,
svůj dech přenesl na sklo.

Kartonků hromádka,
se vzory na krajku,
petrolejka svítí
snad nebe nechytí.

Prstem do něj píše
ze své tajné skrýše,
všechno, co si pamatuje,
neúnavně překresluje,
do všech tvarů, vůní, not,
do náhod i do nehod.

Ona usnula,
ruka se pohnula,
erekce hvězd,
spřádání cest.

WWW.herzgebirge.cz + facebook herzgebirge

Citlivé nám informace dává,
o tom, co má naše duše ráda.
Ve chvílích, kdy slunce není vidět,
i my přestaňme se stydět
a s radostí pojďme přiznat,
že i v mlze dá se vyznat.
A když zase na hory
pauzovací archy padnou,
z toho, co se v nás rýsuje,
nemějme hrůzu žádnou.
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Tři králové
Básnička o tom, jak tři králové ve světě zůstali osamocení bez darů a marně hledají dítě v jeslích. – překlad PM
Autor:
Christine Busta, básnířka zemřela ve Vídni,
Christine Schlüssel, autorka květinových obrazů , Auerbach/Erzgebirge
Drei Könige
Ich bin der weise Balthasar,
kam früher stets zu drein.
Es ist nicht mehr, wie´s einmal war,
geht jeder jetzt allein.
Der Kaspar hat mir nie geglaubt,
wenn ich ihn warnen wollt:
jetzt haben sie ihn ausgeraubt
mit seinem dummen Gold.

Autorka květinových obrazů
Christine Schlüssel,
Auerbach/Erzgebirge
Květinový obraz jesliček

Die Gabe, die der Melchior trug,
die holten sie sich auch.
Nun ist er zwar durch Schaden klug,
doch ohne Ruch und Rauch.
Der Kaspar schämte sich gar sehr,
der schwarze Melchior sprach kein Wort,
und auch der Stern schien längst nicht mehr,
wir tappten so im Dunkeln fort.
Nun trägt die Macht das Goldgeschmeid.
Wo wohnt die Liebe, die erlöst?
Den Weihrauch schwenkt die Eitelkeit.
Haust hier der Schlichte, der uns tröst?
Verzeiht, dass ich zu später Stund
mit meiner Frag´ euch aufgeschreckt.
So spürt doch, wie mir Herz und Mund
nach Bitternis der Myrrhen schmeckt!
Wir suchen alle nach dem Kind,
und jeder klopft an andern Tor:
weiß keiner, ob er die noch findt,
die er am Weg verlor.

Ještě jedno zastavení se nad prošlým rokem
Posledních několik týdnu prošlého roku jsme prožívali dvě období, na která se každý z nás svým způsobem připravuje a těší. Jsou to Advent a Vánoce. Tak jako
každý rok byli tradičně doprovázeny více programy, které nám dávají možnost se pozastavit nad tím, co nám tyto svátky chtějí dát, nebo přinést. Nyní je možné
zhodnotit s malým odstupem, co nám skutečně přinesly. Můžeme tak pojmenovat, že hlavní přitom není v množství věcí, které jsme dostali a zdali jsme sehnali
vše, co jsme chtěli. Pravým smyslem tohoto prošlého období můžeme nalézat v něčem jiném, více hlubokém, v tom co je ukryto v nás samotných. K tomuto naplnění nás mělo motivovat období předvánoční. Toto období se jmenuje Advent. Toto původně latinské slovo znamená příchod. Na mnoha místech je začátek adventu
spojen se zapalováním Vánočního stromu na náměstích našich měst či obcí, v kostelích pak adventní věnec. I mnoha jinými způsoby je možné v době adventu
prožít pozastavení se nad tím, o jaký „příchod“ se vlastně jedná. Ty tradiční skutečnosti vychází z biblických motivů; očekávání příchodu mesiáše – Vykupitele
– „příchod“ zrození Krista, ale také naplnění Boží slávy v Jeho zjevení se člověku. V minulosti a mnohdy i dnes na mnoha místech se přípravy na tento příchod
připomínají zpěvy Rorat (z latinského „rorate“ – rosu dejte; první slova adventních zpěvu). S přáním zamyšlení se nad skutečným významem tohoto období, ale
také i hlubokého prožitku samotných Vánoc, jsme měli možnost prožít předchozí týdny. I v tomto čase už nového roku 2012 můžeme dále zhodnocovat pravou
podstatu toho, co nám přinesly, nebo co v nás způsobily prožité svátky Vánoc a jim předcházející dny adventu.
Často jsem v těchto dnech upozorňoval na význam setkání a přijetí Pokoje, který je hluboko ukrytý v nás samotných. Myslím si, že objevení tohoto hlubokého
daru je skutečně prožitkem, kdy se vánoce stávají nejenom malou částí roku, ale něčím tajemným a přitom nádherným, co nás doprovází celý rok. Malý kousek
vánoc v našem nitru nám tak celý rok může přinášet do hektických chvil života pokoj, který spíše chybí, než abychom ho mohli rozdávat.
Do Nového roku si často přejeme mnoho štěstí, zdraví a spoustu krásného. Někdo si dává předsevzetí, co by chtěl docílit, nebo změnit. Mít ve svém srdci pokoj
je ale něco, co často hledáme a svět nám to při tom dát nemůže. Chci Vám popřát, abyste si nenechali vzít pokoj, který nám je zvěstován Betlémskou hvězdou
a darován ve vánočním příběhu. A pokud je to jenom trochu možné, abyste ho dokázaly znovu a znovu rozdávat. S přáním objevní krásy lidského srdce, kde se
tento pokoj ukrývá, vyprošuji vše nejlepší do Nového roku 2012. 			
P. Marek Hric, administrátor Římskokatolické farnosti
KRUŠNOHORSKÝ LUFT / HERZGEBIRGE
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Štola Christof jako součást
důlního komplexu šachty
Mauricius, Hřebečná – Krušné hory

		

Část 1 – Výsledky měření štoly
Vážené čtenářky a vážení čtenáři,
dovolte, abych Vás seznámil s výsledky detailního měření štoly Christof
na Hřebečné, které jsem provedl s
Ing. Petrem Bohdálkem z Jáchymova v letních měsících roku 2010.
Štola Christof náleží do důlního komplexu šachty Mauricius a vchod do ní
se nachází za budovou bývalé školy
na Hřebečné. Vchod do štoly Christof,
odborně nazývaný ústí štoly, byl po
náhodném znovuobjevení v roce 2009
velmi vkusně restaurován a osazen
mříží, aby se neopatrným zvědavcům
nepřihodil nějaký úraz.

Vlastní důlní komplex Mauricius
a jeho staletou historii již na stránkách
Abertamských novin několikrát popisoval pan Urban, proto nebudu nosit
dříví do lesa a pouze připomenu, že
se jednalo o důl, který od první třetiny
šestnáctého století do poloviny století
dvacátého dobýval cínovou rudu do
hloubky až 200 metrů pod povrchem.
Vlastní štola Christof, o které bych
chtěl dnes referovat pochází původně
zřejmě skutečně již z prvních let po objevení ložiska a tudíž je spojena s osudy
osídlení v našem nejbližším okolí, jako
žádná jiná technická památka.
Ústí štoly se nachází v nadmořské výš-

Důlní dílo Christof má sklon chodby 0,6 promile
(foto Marek Nesrsta)

ce 944,07 metrů nad mořem a na konci
chodby, kde se štola po 262 metrech délky spojuje s ohromnou komorou je její
počva (dno) o pouhých 16 centimetrů
výš. Možná se mě teď zeptáte, proč Vás
zatěžuji takovými nepodstatnými detaily? Inu proto, že v tomto minimálním
sklonu spočívá jeden z hlavních důvodů existence štoly Christof. Tato štola,
tj. vodorovné důlní dílo, měla za úkol
odvodnit vlastní ložisko v co největší
hloubce. Proto byl takový důraz kladen
na co nejmenší sklon chodby. Zároveň
ale musel být takový, aby voda samovolně odtékala po celé délce vyražené
chodby. Pro tento účel muselo být dosaženo minimálního sklonu 0,5 promile,
tj. 0,5 mm výškového rozdílu na 1 metr
délkový. Štola Christof má tento výškový rozdíl 0,6 promile (0,6 mm/1m).
Myslím, že by to byl obdivuhodný výkon
i s dnešní moderní technikou, natož
s technikou našich předků před 500 lety.
Dovolte, abych Vás ještě jednou trochu obtěžoval neúprosnými čísly.
Jak již bylo řečeno, celková délka štoly k ložisku činí 262 metrů. Podle historických údajů ze šestnáctého století se
průměrný postup ražby důlní chodby
pohyboval okolo 5 cm za 8 hodinovou
pracovní dobu. Chodba měla přitom
rozměry nějakých 130 cm na výšku
a 40 cm na šířku. Připomeňme rovněž
takové detaily, jako že v šestnáctém
století neexistuje elektřina, střelný
prach, ochranné pracovní pomůcky ani
sociální a zdravotní pojištění. Znamená to jediné, vše se dělá ručně, kladivy
a majzlíky, svítí se kahany (vydatnost
světla se rovná dnešní svíčce), horník
se obléká do kůží napuštěných sádlem, aby nesály vodu, a jediná jistota,
v kterou horník věří, je posmrtný život
a přímluva svatých. A protože člověk
byl člověkem i před 500 lety, těší se
horník na neděli, kdy do práce nemusí
a doufá, že se mu jednou podaří narazit
na pořádně vydatnou žílu, která se stane zdrojem jeho bohatství.

WWW.herzgebirge.cz + facebook herzgebirge

Ústí štoly Christof, zrekonstruované
v r. 2009, Hřebečná – Krušné hory
(foto Marek Nesrsta)

Zkrátka a dobře, těchto 262 metrů se při
8 hodinovém pracovním dni razilo 14 let.
Hornickým Zdař Bůh Vám děkuji za
pozornost, v části 2 Vás pozvu na virtuální prohlídku štoly Christof
Autor: Marek Nesrsta, Pernink

ročník 1 / číslo 1 leden 2012 / Strana 5

Vítězný rok 2012 přeje všem
čtenářům Lukáš Bauer
Lukáš Bauer se narodil roku 1977 v Ostrově. Po ukončení základní školy studoval na střední průmyslové škole
rovněž v Ostrově. Později, už jako profesionální sportovec, ukončil bakalářské studium oboru EMIOS na Technické univerzitě v Ostravě. Lyžařské začátky absolvoval v oddíle TJ Škoda Ostrov, v roce 1991 přestoupil do oddílu
LK Mathoni Karlovy Vary. V současnosti je členem Dukly Liberec a dlouholetým reprezentantem České republiky
v běhu na lyžích. Je ženatý, s manželkou Kateřinou vychovávají syna Matyáše a dceru Anetu a žijí v rodinném domě na
Božím Daru.
Z lyžařských úspěchů
Vedle medailí z republikových šampionátů, počínaje juniorskými léty, dosáhl Lukáš Bauer řady umístění v první
desítce v závodech světového poháru, mistrovství světa a olympijských her. Suverénně vyhrál Tour de Ski a světový pohár v sezóně v letech 2007/2008. Svůj prim na Tour de Ski pak zopakoval i v sezóně 2009/2010, ke kterému
navíc přidal 2. místo ve světovém poháru. Na ZOH v Turíně v roce 2006 a Mistrovství světa v Liberci v roce 2009
v závodě na 15 km klasicky získal stříbrné medaile. Ze Zimních olympijských her ve Vancouveru 2010 přibyla bronzová medaile v závodě štafet na 4 x 10 km. Zatím konečný účet uzavírá 3. místo v Tour de Ski v sezóně 2010/2011.
Jiří Kupilík
Lukáši, Ty a Krušné hory, vazba dočasná, nebo trvalá?
Tak to samozřejmě nevím. V podhůří
Krušných hor (Ostrov) jsem se narodil
a žil až zhruba do 18ti let, a pak jsem se
postupem času odstěhoval skoro až na
samý vrchol Krušných hor (Boží Dar).
V Krušných horách se mi líbí, mám zde
skvělé podmínky pro trénink a i rodina
je zde velmi spokojená, navíc jsme na
Božáku postavili dům, kde nyní žijeme,
takže základ pro „trvalou“ vazbu více než
dobrý :-). Ale samozřejmě nevím, co budoucnost přinese, takže bude záležet jak
to bude třeba se zaměstnáním a podobně, ale zatím jsou stále naše plány jednoznačně spojeny s Krušnými horami.

Lukáš Bauer při tréninku
v běžkařském tunelu

Chlap po kristových letech má tendenci provádět první životní hodnocení. Co vidíš Ty, když se ohlédneš
trochu zpátky?
Osobně se moc zpátky neotáčím
:-), ale když to zkusím, tak myslím, že
můžu být spokojený :-). Mám výbornou
ženu, zdravé děti, podařilo se nám postavit dům v prostředí, kde jsme spokojeni a zatím zvládáme :-). Ve sportu se
mi daří a dosáhl jsem dobrých výsledků, tak co si přát více. No možná ještě
vylepšit můj bakalářský diplom na vyš-

ší a po kariéře najít zajímavou práci, ale
to už předbíhám :-).
Teď ke Tvojí parketě, ke sportu.
Jaké máš nejbližší sportovní cíle?
Mezi nejbližší sportovní cíle jednoznačně řadím výrazný úspěch v letošní
Tour de Ski, čímž mám na mysli umístění do 3.místa v celkovém hodnocení SP.
Roky letí, už v tom vlaku vrcholového sportu jedeš hodně dlouho. Kdy
hodláš vystoupit?
Právě, že to letí hodně rychle, takže
si to ani neuvědomuji, ale je pravda, že
už je to pěkná řádka let. Osobně jsem
si dal za cíl ještě Olympijské hry v Soči
2014, takže pokud do té doby vydrží
zdraví, motivace a samozřejmě podpora rodiny, tak do těchto Olympijských
her a pak nejspíš přenechám závodění
mladším :-).
Čemu se chceš věnovat po ukončení
závodní kariéry? Uvažuješ o tom? Nebo
to zatím necháváš na okolnostech?
Samozřejmě bude hodně záležet na
okolnostech, které se naskytnou. Jinak
se snažím nezahálet a být tak trošku
připraven, takže jsem i při tom neustálém cestování vystudoval na VŠ ekonomický obor, i když zatím pouze bakalářský stupeň (snad později vylepším
:-)), jinak mě ta otázka občas napadá,
ale abych byl upřímný, tak zatím mám
několik nápadů, ale zda a jaký se bude
realizovat, bude opravdu záležet také
na okolnostech, které se naskytnou po
konci kariéry. Jedná se jak o pokračování u sportu – například založení závodního týmu pro masové lyžařské závody
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typu Vasův běh, Jizerská 50 atd., což
by mě, myslím, bavilo, ale také některé
nápady jsou mimo sport, ale zatím to
nechávám „uležet“ :-).

roval, protože vrcholový sport je dost
zrádný, a opravdu není jednoduché se
prosadit…ale myslím, že bych nakonec
do toho šel asi znovu :-)…

A na závěr poslední otázka. Co Ti
sport všechno dává a co Ti naopak
bere? Šel bys do toho znovu?
Jednoznačně mi sport dal mnoho
kamarádů, spoustu super zážitků
a příhod, taky nějakou tu fyzičku a myslím, že mi pomohl taky trošku srovnat
hodnoty. Pokud mi sport něco vzal, tak
spíše nepodstatné věci. Trošku rozdíl
je samozřejmě s vrcholovým sportováním, což je velká dřina a jen malé procento „vyvolených“ projde mnoha síty
a chvíli se drží na nejvyšší úrovni. Mě se
to, myslím, podařilo, ale když se podívám zpátky, tak jsem na jednu stranu
rád, že jsem do toho šel a čeho se mi
podařilo dosáhnout, na druhou stranu
bych nyní, možná někoho trochu va-

Rozhovor s Lukášem Bauerem
vedl Jiří Kupilík

Na jaře 2009 dostal Lukáš Bauer
od svých obdivovatelů dřevěného
Sv.Lukáše (dílo Jiřího Laina, řezbáře z krušnohorských Abertam)

Vítězný rok 2012
přeje všem čtenářům Lukáš Bauer
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Ski areál Plešivec
MílípříznivciaobyvateléKrušnýchhor,
jsem velice rád, že vznikl tento měsíčník
a doufám, že si najde své čtenáře nejen
v Krušných horách, ale také v nejbližším
okolí. Byl jsem osloven redakční radou,
abych Vás seznámil s projektem výstavby sjezdových a lanových tratí na Plešivci. Vzhledem k tomu, že se kolem tohoto
projektu množí plno nejasností a polopravd, přijal jsem tuto nabídku s radostí.
Projekt vzniká od roku 2006, kdy
jsme společně s obcí Merklín začali připravovat studii na výstavbu sjezdovek
do Pstruží a Merklína. Projekční kancelář Ing. Jurici připravila návrh sjezdovek a přibližné trasy lanových drah.
V samém počátku se uvažovalo pouze
o vybudování sjezdovek do Abertam,
do Modesgrundu (v údolí Bystřice, napůl cesty mezi Abertamy a Pstružím)
a do Merklína. Bohužel při projednávání vzniklé studie se zástupci Lesů České
Republiky- ředitelství Karlovy Vary nebyla sjezdovka do Merklína schválena.
V dané lokalitě by nebylo vhodné vyká-

cet požadované množství stromů. Projekt byl tedy omezen na lokality Abertamy, Modesgrund a následně Pstruží.
Na základě předběžné dohody s Lesy
ČR byly zahájeny práce na územní studii společně s posudky ohledně flóry
a fauny, která se vyskytuje na daném
území. V praxi to znamená, že vybraný
odborník musí dotčené území sledovat
celý jeden rok. Poté vypracuje posudek,
ze kterého vyplývá, zda je území pro výstavbu vhodné či nikoli. Naštěstí za stanovených podmínek bylo toto vybrané
území vhodné pro realizaci projektu. V
této fázi jsme konečně měli jistotu, že
projekt může být realizován, a začali
jsme hledat vhodného investora, který
by společně s námi areál postavil.
Investora jsme našli až v roce 2009,
firmu HR Agency s.r.o. Tato společnost celý projekt převzala, odkoupila
veškeré projektové dokumentace a
začala připravovat realizaci projektu,
který podle kopce Plešivec dostal logický název „ SKI AREÁL PLEŠIVEC“.

WWW.herzgebirge.cz + facebook herzgebirge

V konečné podobě budou vybudovány tři sjezdové tratě a tři sedačkové
lanovky (čtyřsedačky). Nejdelší trať
bude měřit cca 1200 m a bude končit
ve Pstruží. Jedna trať povede na louku
pod Plešivcem ve směru do Abertam
a lesní cestou bude propojena přímo
na Abertamskou sjezdovku. Poté bude
možné podél říčky Bystřice dojet do
Modesgrundu, kde bude dolní stanice
střední lanové dráhy, nebo bude možné pokračovat až do obce Pstruží. Celý
projekt včetně mapy pro lepší orientaci
je k nahlédnutí na internetu na adrese
www.skiarealplesivec.cz.
Společnost HR Agency s.r.o. byla
úspěšná při žádosti o dotaci z Evropských fondů a v rámci 21. Výzvy dotačního titulu 4.1.- budování a rozvoj
atraktivit a infrastruktury cestovního
ruchu NUTS Severozápad, byl projekt
„Lyžařský areál Plešivec“ podpořen
částkou 202 128 270,- Kč. Celkové investiční prostředky přesáhnou částku
400 mil. korun.

Na základě stavebního povolení a povolení k dočasnému odnětí lesní plochy
bylo již v loňském roce vykáceno několik
hektarů lesa v majetku města Abertamy.
Těžba bude pokračovat na začátku letošního roku na pozemcích Lesů České republiky. Pokud se vše podaří dotáhnout
do zdárného konce, mohli by se první
lyžaři svést na sjezdovce již v prosinci
letošního roku. Firma HR Agency s.r.o.,
zastoupená panem Petrem Voráčkem,
již v prosinci loňského roku oslovila provozovatele penzionů a hotelů a projekt
jim v plném rozsahu představila. Zájem
ze strany podnikatelů byl vcelku příznivý a setkání budou i nadále pokračovat.
Projekt by měl svým rozsahem zajistit
několik desítek pracovních míst a pomoci i podnikatelům v jejich rozvoji.
Věřím, že jsem dostatečně vysvětlil
okolnosti celého projektu, jeho přínos
pro region a věřím, že se po několikaletém úsilí podaří vše zrealizovat.
Zdeněk Lakatoš
starosta města Abertamy
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Merklínský pěvecký sbor
stále zpívá
Již téměř dvacet let se v Merklíně
společně zpívá. Především adventní
koncerty v několika obcích v Krušných horách si neumí představit bez
zpěvu merklínského souboru.
Také letos přijal soubor pozvání na rozsvícení vánočního stromu v Jáchymově

a při stejné akci zpíval i v hroznětínském
kostele. Připojil se také k programu vánočního jarmarku v Jakubově. S občany
Merklína se jako každý rok setkal pod
ozdobeným vánočním stromem a přispěl
tak milé atmosféře Vánoc. Svoji vánoční
štaci zakončili zpěváci na již tradičním
vystoupení v abertamském kostele.

Možná, že si příznivci a pravidelní
posluchači Merklínského pěveckého
sboru povšimli, že se zmenšil počet členů. Také zpěváci mají mnohé pracovní
povinnosti, také jim se nevyhýbají nemoci. Přes nepříznivé okolnosti však
chtějí členové svůj soubor zachovat
a s pomocí své dirigentky paní Moni-

ky Šebestové udržet společné zpívání.
Vždyť v Krušných horách se vždy zpívalo, i když dnes jsou podobná uskupení
vzácností.

Informace z první ruky od
Ivany Matuštíkové – Merklín

Merklínsky sbor na Vánočním koncertě 27.11.2011 v kostele v Hroznětíně (foto Ivana Matuštíková)

Průzkum pozůstatků důlní činnosti v údolí potoka Černá Bystřice
komunikace v cizím jazyce jsou jedinečnou příležitostí, jak zábavnou formou
a vlastní pracovitostí rozvíjet sám sebe.

Saský Schwarzenberg reprezentuje
projekt pan Matthias Lauckner a nás
zastupuje Marek Nesrsta.

První setkání proběhlo za přátelské
atmosféry oboustranným představením dětí a vedoucích pracovníků
14.prosince 2011 na naší škole. Na
zahájení projektu obdržel náš pan
ředitel vzácný kámen a kladívko. Za

Tak hurá do výzkumu!!

DY - Rodiče si vezmou s sebou občanský průkaz a rodný list dítěte.
Těšíme se na Vás - Mgr. Svoboda Josef, ředitel školy

Zápis
Ve čtvrtek 26.1.2012 proběhne na naší škole v prostorách 1. třídy v době od
13.00 h do 17.00 h ZÁPIS DO 1. TŘÍ-

Eva Hejtmánková, Pernink

Setkání účastníků projektu v ZŠ Pernink 14.12.2011

Základní a mateřská škola v Perninku se zapojila do dvouletého projektu „ Průzkum pozůstatků důlní
činnosti v údolí potoka Černá Bystřice“. Projekt poběží za spoluúčasti
deseti dětí ze Saského Schwarzenbergu a deseti dětí z české strany ze
ZŠ v Perninku.
Účastníci budou pod vedením dospělých provádět nejrůznější výzkumné akce na území mezi Božím Darem
a Schwarzenbergem. Pohyb ve volné přírodě, získávání nových znalostí
z historie našeho okolí, prohloubení poznatků z přírodopisu a v neposlední řadě
KRUŠNOHORSKÝ LUFT / HERZGEBIRGE
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PSTRUŽÍ je část obce Merklín
ležící mezi Merklínem a Perninkem
NĚCO MÁLO Z HISTORIE
Víte, že lexikon obcí a měst z roku 1922
uvádí, že obec Salmthal, nyní Pstruží,
patřila pod okres Nejdek? Soudní okres
byla Horní Blatná. Ke Pstruží patřila
v oněch letech také samota Vlčinec.
Společně pak měla obec a přidružená
samota 445 německých obyvatel.

V samotných Karlových Varech pak
žilo 16 783 Němců a 95 Čechů.

S tím ohněm a přáteli kolem chutnal
ten svařáček tak nějak jinak, slavnostněji, než když si ho doma přihřejeme na
Dopisovatelé IŠA a AHA, Pstruží sporáku. To, jak nám ten horký a voňavý nápoj všem zachutnal, jsme zjistili
na závěr, kdy zbyl jen koš plný prázdSILVESTROVSKÝ SVAŘÁK ných lahví. Foto na závěr dokládá, jak
aneb zrození další tradice se nás poslední den v roce slaví.

Již druhým rokem jsme se my „Krušnohorci ze Pstruží“ sešli u Boučků na
dvoře k silvestrovskému „pokecu“.
S přibývající tmou rostl i počet účastníků. Není nad to si u dobrého „svařáčku“ z kotlíku a domácích pochutin
nalít trochu optimismu do žil. V tom
uspěchaném světě je tak málo času na
přátelská setkání, která potřebujeme
jak dobré koření, které dotvářelo chuť
Jen pro zajímavost, čtyři roky po vzni- našeho svařáčku. Tak jako na Štědrý
ku první republiky měl okres Karlovy den i na Silvestra padal sníh a my jsme
Vary 78 762 obyvatel. Z toho 77 101 vnímali „Ladovskou zimu“ a zahřívali
Němců, 210 Čechů a zbytek ostatních. se horkým vínem a přátelským slovem.
Ve stejném lexikonu je také informace, že Kaff, ležící ve směru cesty ze
Pstruží na Plešivec, měl dvě části, tedy
Horní Kaff a Dolní Kaff. Najdeme je
též na mapě již z roku 1914. Okresní
správa a soudní okres byl Jáchymov.
Obě části Kaffu měly dohromady
80 obyvatel.

Už se těšíme na další přátelská setkání
a nechce se nám čekat do již tradičního
„Stavění MÁJKY“. Problesknul totiž
dobrý nápad uskutečnit „VÍTÁNÍ JARA,
aneb přátelský pokec na Velikonoce“.
Dáme všem vědět, kdy se sejdeme.
Dobrý rok plný pevného zdraví, trochu nezbytného štěstí, rodinné pohody i úspěchů a více přátelských setkání
přejí „Krušnohorci ze Pstruží“ všem
kolem nás.
Dopisovatel: AHA

U nás v Kocourkově aneb kdo za to může.
stauračních zařízení, několik obchodů,
cukrárna, holičství s kadeřnictvím, pekárna, fotograf, krejčovství, povoznictví
a další služby pro místní i tzv. Lufťáky.

Silnice Nové Hamry – Horní Blatná
je se sněhem neprůjezdná

Nové Hamry jsou vsí, která díky své
ideální poloze, krásné okolní krajině,
čistému vzduchu a možnostem užít si
zde sport nebo jen odpočívat, byla vždy
vyhledávaným místem k rekreaci. Dříve, ještě před druhou světovou válkou
(jak někteří říkají, za Němců) bylo ve
vsi mnoho služeb pro potřeby místních,
ale i turistů. Nové Hamry, které ležely na
hlavní dopravní spojnici mezi Drážďany
a Karlovými Vary, byly především pro
svoji polohu a přírodní scenerii vyhledávaným místem pro turisty a velice často
pro lázeňské hosty. Obci Nové Hamry se
v jejím největším rozkvětu říkalo sluneční lázně, pro svoji optimální nadmořskou výšku a převažující slunečné dny.
V obci bylo nespočet ubytovacích a re-

V novodobé historii se ale vše změnilo, starousedlíci odešli nebo spíše
byli odejiti a nastoupili noví osídlenci,
kteří šli za prací, bydlením a možná i za
touhou získat bez jakékoli námahy majetek. To se jim sice podařilo, ale ani za
více než šedesát let se jim vesnici nepodařilo vrátit do míst, kde byla opuštěna.
Je sice fakt, že poslední řadu let, jsou
snahy, ze všech možných spolků, institucí, úřadů a orgánů, vrátit nejenom
Nové Hamry, ale i celé Krušnohoří tam
kam patří, tedy pro turisty vyhledávané
lokality. To se však příliš nedaří. Zřejmě i
proto, že ne všechny obce, respektive jejich představitelé, to vidí jako prospěšné.
Nadřízené orgány, např. Krajské úřady,
přes veškerou snahu a finanční pomoc,
nemají zpětnou vazbu a nevidí, že vložené prostředky, bez řádné koordinace
a znalosti míst, kam jsou prostředky investovány, jsou prostředky vyhozené.
V praxi to vypadá asi takto a to je ten
Kocourkov. Do obce jsou investovány
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prostředky z krajského rozpočtu, z evropské unie, soukromé i obecní. Vše
s cílem obec zviditelnit a přilákat turisty, kterým se zde nejenom bude líbit,
ale přinesou do vsi peníze, přinesou
pracovní příležitost. To je moc dobře, ale ti turisté se sem musí dostat.
Ovšem hamerský kardinální problém
je, že kraj nemá peníze na zimní údržbu tří kilometrů silnice, která nás spojuje s okolními místy směrem na Horní Blatnou, Potůčky, Pernink, Boží
Dar a německou stranou Krušných
hor. Není trochu paradoxní, že byly investovány desítky milionů do rozvoje
cestovního ruchu v Nových Hamrech
a není na protažení 3km silnice?
Samozřejmě je to rozhodnutí krajských úředníků, ale co místní radnice,
má vůbec zájem o zpřístupnění obce,
bojuje o zlepšení, nabízí řešení, intervenuje u kraje, chce vůbec rozvoj obce
řešit tímto směrem anebo jen sedí
a čeká na výplatní termín? Je takové
rčení, kdo nic nedělá, ten nic nezkazí,
a to je asi ta správná parketa našich radních. Nebo snad mají naši zastupitelé
jinou a lepší vizi? Přátelé, probuďte se,
jste placeni z daní nás občanů, jste naši
zaměstnanci a ne naši neomezení vlád-

ci. Zachraňte naší malebnou obec před
úplným zánikem. To vám to prosím nedochází, že cesta turistického rozvoje
je jediná možná pro zlepšení životních
podmínek, rozšíření služeb a hlavně
pro zaměstnávání místních občanů
a tím zlepšení jejich života. To opravdu
chcete, aby se Nové Hamry staly skanzenem poválečného socialismu?
Na závěr ještě jeden příklad z Kocourkova, asi jen pro místní. Dlouhodobě se nedaří najít trvalého obchodníka do místní jediné prodejny
potravin. Není divu, místní zákazníci
jej nemůžou uživit a rekreanty sem
radnice očividně nechce. Tak se rozhodlo, dát bezúročnou půjčku na nákup zboží dobrovolníkovi, který začne
prodávat. Radnice sice docílila otevření krámku, ale chudák obchodník.
Konec této smutné epizody bude nepochybně pokračovat za pár měsíců,
kdy i náš tak toužebně vyhlížený a hýčkaný obchodník zjistí, že půjčka je fuč
a tržby zdaleka nenaplňují očekávání.
Tak se ptám, vážení odpovědní, kdo
za to může?

Dopisovatel JP
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Kulturní akce
Kultura

SPORT

14. 1. 2012 – Bengt Ahlfors – Divadelní komedie
ČKMD (Karlovarské městské divadlo, 19:30)
15. 1. 2012 – Jana Galinová – Popelka
(Karlovarské městské divadlo, 15:00)
17. 1. 2012 – Antonín Procházka - Věrní abonenti
(Karlovarské městské divadlo, 19:30)
17. 1. 2012 – Trio Martinů
(Kino Nejdek – Velký sál, 19:00)
18. 1. 2012 –Helena Vondráčková – Recitál 2008
(Kulturní centrum Svoboda, Cheb, 19:00)
19. 1. 2012 – Hop Trop
(Městské divadlo Sokolov, 19:00)
20. 1. 2012 – Petra Ernyei Quartet
(Hotel Imperial – Imperial Club, Karlovy Vary, 20:30)
21. 1. 2012 – Hledá se Yetti
(Radnice v Jáchymově, 14:00)
21. 1. 2012 – Duo Víťa a Leoš „Hrajeme od Beatles až po Olympik“
(Hotel Schwarz, Nové Hamry, 20:00 - 24:00)
21. 1. 2012 – Ples domu kultury 2012
(Dům kultury, Ostrov, 20:00)
22. 1. 2012 - Radovan Snítil, Libor Jeník – Jak se Honza
dostal na hrad
(Karlovarské městské divadlo, 15:00)
23. 1. 2012 – George Bernard Shaw – Svatá Jana
(Karlovarské městské divadlo, 19:30)
26. 1. 2012 – Karolína Kamberská
(MDK Sokolov – Hudební klub „M“, 19:00)
27. 1. 2012 – Elin Špidlová & Her Band
(Hotel Imperial – Imperial Club, Karlovy Vary, 20:30)
29. 1. 2012 – Mozart a Strauss
(Karlovarské městské divadlo, 19:30)
30. 1. 2012 – Willy Russell – Shirley Valentine
(Karlovarské městské divadlo, 19:30)
3. 2. 2012 – Koncert Západočeského symfonického orchestru
(Spol. dům Casino – koncertní sál, Mariánské Lázně, 19:30)
4. 2. 2012 – Sounds of the 80’s
(Hotel Imperial – Imperial Club, Karlovy Vary, 20:30)
8. 2. 2012 – Honza a František Nedvědi – Vzácné setkání
(Karlovarské městské divadlo, 19:30)
11. 2. 2012 – Valentýnská zábava
(Hotel Modrá hvězda, Horní Blatná, 20:00)
14. 2. 2012 – Koncert – Miron Šmídák
(Kino Nejdek – Velký sál, 19:00)

20. 1. 2012 – HC Energie Karlovy Vary – HC Slavia Praha
(KV aréna, Karlovy Vary, 18:00)
20. 1. – 23. 1. 2012 – Lyžařský přejezd Krušných hor, 43. Ročník
(Kraslice, info na www.prejezdkrusnychhor.cz)
27. 1. 2012 – HC Energie Karlovy Vary – HC Vagnerplast Kladno
(KV aréna, Karlovy Vary, 18:00)
28. 1. 2012 – Oblastní mistrovství v silovém trojboji – jednotlivci,
20. Ročník
(ZŠ Křižíkova – Sokolov, 10:00)
31. 1. 2012 – HC Energie Karlovy Vary – HC Plzeň 1929
(KV aréna, Karlovy Vary, 18:00)
4. 2. 2012 – Blatenská desetihodinovka
(Chalupa u Fišerů (u bývalého Hotelu Imperiál),
Horní Blatná, 7:00 – 17:00)
5. 2. 2012 – HC Energie Karlovy Vary – HC Sparta Praha
(KV aréna, Karlovy Vary, 16:00)
11. – 12. 2. 2012 – Karlův běh
(U bývalé celnice, Boží Dar, info na www.karluvbeh.cz)

Rubriku vede Jana Picurová, Horní Blatná E-mail: picu.japicu@gmail.com
(Děkuji Jaroslavě Tyrmerové, Věře Drozdíkové, Romaně Malé, Nikole Dörflerové a Alexandru Klimešovi za vstřícný přístup a poskytnutí informací.)

STÁLÉ EXPOZICE – téma MONTÁNÍ HISTORIE KRUŠNOHOŘÍ
Historie dolování a mincovnictví - Muzeum Královská mincovna Jáchymov
Těžba a zpracování cínové rudy v Krušnohoří - Muzeum Horní Blatná
Dolování, minerály - Muzeum Boží Dar
Nejdecko, Krušnohoří - Muzeum Nejdek

KRUŠNOHORSKÝ LUFT / HERZGEBIRGE
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ZÁVODNÍ LYŽOVÁNÍ SE VRACÍ DO NOVÝCH HAMRŮ
Historie závodního lyžování je v Nových Hamrech bohatá. V 70-tých a 80-tých letech minulého století tehdy závodníci SKLO UNION Nové Hamry sbírali medaile
doma i v zahraničí. Po odchodu těchto závodníků a jejich rodičů v rolích trenérů a
bafuňářů závodní lyžování v Hamrech skončilo.
Loni na podzim se domluvili tři nadšenci a založili Lyžařský klub Nové Hamry –
alpské disciplíny.
Po roce fungování je v klubu zapsáno 46 dětí. Do všestranné přípravy patří jízda
na horském kole, běh, obratnost, výlety, plavání, běžky, sjezdovky. Klub již pořádal
dva závody v obřím slalomu a jeden závod v běhu na lyžích.
Pro letošní závodní sezonu se klub rozhodl uspořádat opět tři závody:
22.1.2012 sjezdovka ABC SKI – obří slalom
25.2.2012 Hotel Seifert – Tam a zpátky okolo oveček – běh na lyžích klasicky
26.2.2012 sjezdovka ABC SKI – obří slalom

PROPOZICE A AKTUÁLNÍ INFO BUDOU NA STRÁNKÁCH KLUBU.
Odkaz na stránky klubu http://www.lknovehamry.estranky.cz/
teta Alena

Dámská jízda
Motto 9. ročníku „Pohádková dámská jízda“ aneb na lyžích se nezpotíme
Neděle 5. února 2012 – Boží Dar
Trať: Malý Ježíškův okruh na lyžích 5 km klasicky (nebude-li sníh 5 km pěšky)
(při použití volného stylu bude závodnice ze závodů vyloučena)
Závod se uskuteční za každého počasí!!!!!!!!!
Závodu se účastní pouze ženy!!!!!!! Muži nám dělají občerstvovací stanice
Společná rozcvička: 10.30 hod
Start: v 11.00 hod.
Startovné: 100 Kč
Prezentace: 9.00 – 10:30 Obecní úřad Boží Dar (na náměstí)
Kategorie:
Holčičky		
roč. 2004 a ml.
Trať 0,5 km
Slečny		
roč. 1994 – 2003
Trať 5 km
Ženy		
roč. 1960 – 1993
Trať 5 km
Seniorky		
roč. 1961 a starší
Trať 5 km
Občerstvení pro závodnice připraveno v cíli i na trati.
Každá účastnice obdrží krásný ručně malovaný hrnek

Organizátor akce Jitka Peřina – informace z první ruky

WWW.herzgebirge.cz + facebook herzgebirge
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závod Světlušek aneb Novakolight
2. ročník nočního závodu v běhu na lyžích.
PROPOZICE

Motto: lyžování ve tmě má své velké kouzlo – přijď si to zkusit i Ty.
Termín: čtvrtek 23.2. 2012
Start, cíl a prezentace: Ski Areál Novako – B. Dar.
Čas startu: 19:00 hod. všichni klasici (7 a 17 km).
19:07 start bruslařů (17 km). A start dětí na 2km - klasika
Kategorie: 2 km - klasika děti do 10let.
7 km – klasika - muži
- ženy
17 km – absolutní pořadí v cíli - muži
- ženy
Tratě a technika: 2km -klasicky
7 km – jede se pouze klasicky.
17km – klasicky i volně.
Božídarský ponocný: Absolutní vítěz závodu na 17 km získává pro rok 2012
prestižní titul,, Božídarský ponocný“.
Vítěz 1. ročníku: Jakub Rádl -2011
Prezentace: 23.2. 2012 od 17.00hod. do 18.30 hod. ve srubu Novako.
Přihlášky: Na novako@novako-ski.cz nebo u prezentace (raději dopředu, abychom se dobře předzásobili)
Startovné: Je povinné, ale výše dobrovolná.
Občerstvení: Každý účastník obdrží v cíli závodu párek v rohlíku, čaj nebo svařák.
Zvláštní pravidla závodu:
1) Základním pravidlem závodu je ,, Fair play“
2) Každý účastník musí mít v době závodu rozsvícené světýlko, které bezpečně osvětlí závodní trať ( čelovka).
3) Po trati se závodníci pohybují stejně jako na silnici – to znamená vpravo !!!!
Je totiž několik úseků, kde jedou závodníci po široké cestě proti sobě.
4) Bruslaři respektují stopu klasiků, která bude naryta v kraji.
Důležité upozornění: Každý účastník startuje na vlastní nebezpečí a zodpovídá za svůj zdravotní stav. Na start se dostaví ve střízlivém stavu.
Děti do 15-ti let se mohou závodu zúčastnit jen v doprovodu zodpovědné dospělé osoby či s předáním písemného souhlasu rodiče, že souhlasí se
startem dítěte v tomto závodě.
Novinka roku 2012: SKI areál NOVAKO pořádá v tomto roce 3 závody. Pro účastníky všech 3 závodů připravuje speciální cenu.
1. Závod světlušek – 23. 2.
2. Ostrovská Xterra (terénní triatlon) – 16.6.
3. Karel bike – obnovený závod na horských kolech ( pravděpodobně 3členná družstva) – září.
Pozn: Česká televize, Nova i BBC s velkým zármutkem pořadateli oznámily, že tentokráte nemohou přijet kvůli problémům v Eurozóně. To si
neuvědomují, jak veliké vážnosti se dostane druhému Božídarskému ponocnému. Myslím si, že Božídarský ponocný se se svou popularitou
vmáčkne hned za Dalajlámu, matku Terezu a Papeže.
Těší se Honza Novák – ředitel závodů.
e-mail: novako@ novako – ski . cz, tel.775157345
KRUŠNOHORSKÝ LUFT / HERZGEBIRGE
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Klenot Krušných hor ve stínu
svých velkých bratrů – Meluzína
Když pomyslíme na vrcholy Krušných
hor , vybaví se nám ihned ty dva nejvyšší, Klínovec (1243,7 m) a Fichtelberg
(1214,6 m), které jsou dokonale popsané snad ve všech cestovních průvodcích.
Asi 2,7 km vzdušnou čarou na východ
od Klínovce se nachází jeho menší a
často přehlížená sestra 1094, 1 m vysoká hora Meluzína. Tato charakteristická stolová basaltová hora, pokud není
zrovna ukrytá v mlze, nabízí nádherný
výhled na Krušné hory. Při dobré viditelnosti z ní dohlédnete až do Českého středohoří, na Žatecko či do Doupovských
hor. Meluzína je nyní porostlá mladými
smrky, ale ne vždy tomu tak bylo. Ještě
před tím, než v minulosti značnou část
lesů ve středních a východních Krušných horách zabily zplodiny z tepelných
elektráren v údolí, byla Meluzína porostlá starým smrkovým lesem, který
pod svým pláštěm ukrýval její podobu.
Ten kdo zná Krušné hory, rozezná tuto
typickou stolovou horu už z veliké dálky.
Její vrchol, tedy jakási náhorní plošina,
je poset většímí, či menšimi skalami,
které umožňují skrýt se před často silným větrem.

dojeli do Boče nebo Krásného Lesa. Odsud už je náš cíl nadohled. Ale než tuto
horu zdoláme, máme před sebou ještě
kus cesty. Asi 200 m od odbočky máme
možnost zaparkovat auto jak v létě, tak
v zimě, a po pravé straně začíná lesní
cesta, po které se již vydáváme pěšky.
Po přibližně 600 metrech dorazíme na
rozcestí, kde se vydáme vlevo po úzké
cestičce, která je značená červeně. Už po
pár metrech se nám otevírají první výhledy jižním a severním směrem. Když
konečně dorazíme na vrchol, jsou nám
odměnou nádherné pohledy. Můžeme
spatřit např. hory Špičák u Kovářské,
Jelení Horu u přehrady Přísečnice, nebo
Mědník u Měděnce. Na německé straně
pak vzdálenější Bärenstein, Fichtelberg
nebo Pöhlberg. Pokud je dobrá viditelnost můžeme v dáli spatřit Milešovku
v Českém středohoří či obdivovat údolí
řeky Ohře.

Meluzína je hodna návštěvy v každém
ročním období, jestli v létě pěšky nebo v
zimě třeba na sněžnicích. Nejkrásnější
pohledy se nám z ní naskytnou asi na
podzim, kdy se zvedají mlhy v údolích
a spolu s podzimními barvami nám zaA jak se na tento horský masiv dosta- hrají úžasné přírodní divadlo, které se
neme? Ta nejkratší cesta začíná z Boží- snaží právě odtud zachytit i mnoho foho Daru ve směru na Háj po silnici 219, tografů. Meluzína je ostatně velmi často
u hotelu Nástup po silnici 223 ve směru v mlze ukrytá. V těchto nadmořských
na Horní Halži. Asi 2 km od hotelu přije- výškách se počasí mění velmi rychle a
deme k odbočce, po které bychom v létě během několika minut můžeme místo

Pohled z Mědníku na Meluzínu / Wirbelstein přes Horní Halži

Pohled z Meluzíny ve směru na Klínovec (31.12.2011)

na sluníčku stát v husté mlze, což se sta- atmosféru. Nyní v zimě je zážitek umoclo nám při zimním výletu na tuto horu. něn sněhovým dobrodružstvím.
Myslím, že kdo Meluzínu jednou navštíví, ten se k ní často a rád vrací, protože
Lenka Lüfflerová, Abertamy,
má až magické kouzlo a pokaždé jinou
foto Ulrich Mückel, Erzgebirge

Pohled z Meluzíny ve směru na Špičák, Jelení hora, Mědník (31.12.2011)

WWW.herzgebirge.cz + facebook herzgebirge
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Dobrý den.

teplotu vody . a každých 10min odesílá
data do meteocentra , K tomu je třeba již
Jak to s počasím vypadá a jak bude zít- běžně v relacích napst stav hladiny - led
ra. To je často diskutovaná otázka . ale jak tloušta a jiné Fenologické zaměření - Je
se takové počasí dělá ?
stanoveno sladovat takzvanou fenologickou část horských a lesních rostlin
Celé předpověd se vytváří v Praze. Jde proto je (fenologie - sledování závislosti
o souhrn mnoha informací , jsou to nu- rostlinstva na daném klimatu /příklad
merické modely a to hned několik těchto pampeliška v Šindelové bude kvést
modelů . Výměna obrovského množství později než pampeliška v Plzni ) sledudat z národních center okolních zemí . je se kdy dané rostliny (ty druhy určuje
Je k tomu potřeba přihlédnout z klima- ČHMÚ ) raší ,kvetou ,opadnou apod .
tologického hlediska .A poté družicová Těchto rostlin je 32 druhů.
data s radarov. informacemi . K tomu se
používají i data z profesionálních stanic
Klimatologie - jde o zaznamenávání
. Další data z pozemních srážkoměrů a naměřených dat z přístrjů ČHMÚ tyto
stanic podobné té na které pracuji . A po jsou rozěleny na část která po naměření
zpracování počítačem se tvoří předpověd odchází automaticky do meteocentra
na 1 den 2 dny 3 dny dopředu.
po 10 min , potom jsou záznami které se
provádí v 07 hod /v 14 hod / ve 21hod .
Stanice v Šindelové je jedna z po- K tomu v průběhu dne se zapisují jevy jež
zemních stanic Českého hydrometeo- nelze zatím měřit, př .kdy nastane jinorologického ústavu Patří pod pobočku vatka velikost a konec . kdy začne rosa její
ČHMÚ Plzen . Ale s daty o srážkách a trvání intenzita a konec . Bouřkové jevy
hydrologii patří stanice i pod pobočku , intenzita pořípadě kroupy a jejich veliČHMÚ Ústí nad Labem.
kost směr tahu jevu.
Přístroje a zaměření je - Hydrologické
- fenologie - klimatologie . K tomu patří
denní hlášení pomocí internetu o stavu
komunikacích a jevů v okolí pro meteorologii Hydrologické zaměření - je zde
přístroj zvaný limnigraf, který každých
10min naměří výšku hladiny zdejšího potoka jmen. -Rotavský. průtok a

HODNOTY SNĚHU (TJ . kolik obsahuje 1m2 sněhové pokrývky vody ) měří se
v takzvaném profilu určeném ČHMÚ. U
mne je to lokalita Horní Obora 725m/m
Provádíse 10měření výšky sněhu + tři
měření vodní hodnoty na volném prostoru a to samé v lesním porostu , wměření je
pro hyrologi určují se potenciáli vody vázané v dané oblasti sněhovou pokrývkou.
Dení hlášení stavu silnic - je to v době
sněžení , kolik sněhu je v dané oblasti mimo čas měření , závěje , jazyky ,
mrznoucí jevy , to vše se hlásí přímo na
Regionální předpovědní Pracoviště .
Tyto rychlé informace z okolí stanice pomáhaji RPP k tomu aby některý z jevů
byl podchycen . V případě intenzivního

sněžení seinformace dostává k potřebě
údrbám silnic Karlovarska.
K tomu všemu je na stanici umístěná
nadstandartně kamera monitorující
nepřetržitě 1/3 krajiny a 2/3 oblohy. Vyskytne -li se nebezpečný jev mimo měřící
oblast stanice je zachycen a odeslán do
meteocenta k vyhodnocení a jsou učiněná patřičnáopatření.
To je jen popis vybavení stanice Šindelová na které pracuji jako pozorovatel
. podle výše uvedeného popisu si asi dovedete představit danou práci a hlavně
časov. rozvržení ve dni a roce.

S pozdravem R. Kovařík

Je tu přístroj na měření slunečního svitu , délky a intenzity , dále se měří rychlost
a směr větru . K tomu vlhkost a teplotu
vzduchu ve 2 m , poté teplotu v přízemí
- tj v 5cm . k tomu teplotu půdy od 0 do
100cm do hloubky . promrznutí půdy
, a hloubka promrznutí , K tomu výška
sněhu , dále se provádí měření VODNÍ

Silvestrovský epigram
pro mladé pany
Klára pila alkohol,
opila se až na mol.
Nejdřív pila vína,
joj to byla psina.

Silvestrovský epigram pro chlapce
Karel to byl borec,
na prachy měl vzorec.
Tvrdá slova břitká,
tělo, hrana z fitka.
Má dáti a dal,
pro něj bylo vzal.
Kreditky jak hrací karty,
míchal v každý dobrý párty.
Skoro nepil, hulil, šňupal,

když byl sjetej, křičel, dupal.
Já jsem Karel, alfa samec,
venku schytal facek ranec.
Jeho máma v dveřích stála,
nad tou troskou zaplakala.
Poučení pro děvčata,
pryč od takovýho chlapa.
Kulturista, inteligent,
to je sázka bez dividend.

KRUŠNOHORSKÝ LUFT / HERZGEBIRGE

Potom whisky, k tomu sodu,
chlastala to jako vodu.
A jako věc doličnou,
dávala si stoličnou.

schytal jsem pak na tom podíl.
Její táta s tvrdou holí
řval, ty hajzle, au, to bolí.
Z toho poučení plyne,
hleď si, hochu, dívky jiné.
Krása, láska, orgie?
Hlavní je, když nepije!

Závěrem pak rum,
propila by dům.
Když chrochtala lahváče,
bylo mi z ní do pláče.
Cestou domů, půlnoc byla,
co dva kroky, chudák blila.
Domů jsem jí doprovodil,

Jiří Kupilík
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PŘIPRAVUJEME do tisku

Podpořte nás inzercí, my vám slibujeme zajímavé číslo 2 / ročník 1 ÚNOR 2012
Vážený čtenáři,
Závěrečné strany měsíčníku věnujeme
inzerci. Jste-li výrobce, prodejce, nabízíte-li nejrůznější práce nebo služby, pomůžeme Vám zveřejněním Vaší nabídky na
této stránce, aby se o Vás a o Vaší nabídce
dozvěděli další Vaši odběratelé, kteří to co
nabízíte marně shánějí, protože o Vás ješ-

tě nevědí. Cenu inzerce máme stanovenu
podle plochy tisku, ale v novém periodiku
považujeme Vaši platbu za otištění Vaší
nabídky spíše za sponzoring nákladů na
tisk. Prosím obraťte se na vydavatele s důvěrou, určitě se dohodneme na kvalitním
tisku Vašich plošných předloh, případně
se s Vámi domluvíme na vlastním grafickém zpracování.

Všem našim váženým čtenářům slibujeme zajímavé číslo 2 / ročník 1
ÚNOR 2012 měsíčníku Krušnohorský LUFT / Herzgebirge. Do tohoto
čísla připravujeme:

Zahájíme tisk seriálu:
Petr Mikšíček: Art festival Königsmühle - Příprava divadelního představení - animace pohádkového místa pod Klínovcem.
„Divadelní představení čerpající
z místních příběhů, které se odehrává

v ruinách zaniklé obce. Taneční kreace
mezi náletovými stromy a zbytky domů, zvuková instalace vytvářejí iluzi
činorodé domácnosti, landart objekty
vytvořené z místních materiálů nebo
koncert krajinářského folkaře Petra
Linharta. Tyto zážitky a mnoho další-

ho vám možná přinese Art festival na
území zaniklé obce Königsmühle na
katastru obce Loučná pod Klínovcem.
K tomu ale vede ještě dlouhá cesta.
Jsme na začátku příprav a rád bych
vás průběžně informoval o tom, jak
se nám dílo daří, či na čem troskotá.

POZVÁNKA na autorské čtení /
Rozhovor

do Malého sálu Komunitního centra
Pernink – přijďte všichni, kteří rozumíte mollovému tónu Krušných hor
K významnému životnímu jubi- – Herzgebirga (krajina s odsunem) v
leu jsme pozvali „abertamskou“ soboru 18.února 2012 od 18 hodin,
básnířku a malířku Kláru Hůrko- bližší informace o životě a díle světové
vou (* 1962), žijící v Německu autorky si přečtete v rozhovoru měsíča v Abertamech, na autorské čtení níku č.2 / ročník 1 ÚNOR 2012.

WWW.herzgebirge.cz + facebook herzgebirge

Pokračování příběhu štoly Christov Hřebečná od Marka Nesrsty

Základní informaci o společném sasko-českém úsilí o zápis Montanregionu Krušné hory / Erzgebirge do Seznamu světového kulturního dědictví
UNESCO od Michala Urbana

Prozatímní redakční rada
JK + LL + PM

Předběžný termín akce je přelom srpna a září 2012. Pro úspěšnou realizaci
je potřeba zajistit dvě základní věci:
historickou paměť místa nutnou pro
umělecká ztvárnění a všechna úřední
povolení k takovému podniku.“, říká
Petr Mikšíček.

Reprezentační ples
Plánujeme účast přátel měsíčníku
Krušnohorský LUFT / Herzgebirge na
Druhém reprezentačním plese v Komunitním centru Pernink v sobotu 3.
března 2012 – přijímáme objednávky
ke slavnostnímu společnému posezení.
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Dřevo z Krušných hor

Společnost Lesy Jáchymov, spravující lesy v centrálním
Krušnohoří Vám nabízí:
Certifikované stavební řezivo (hranoly, latě, prkna, fošny)
na Vaši stavbu, krov,
pergolu…, nařezáno na míru.

Paletové přířezy
Sortimenty dříví od paliva po kulatinu
Ubytování na hájence poblíž Abertam (6-8 osob)
Poplatkový odstřel zvěře ve vlastní honitbě.
A hlavně:
pobyt v krásné přírodě našich Krušných hor.
Kontakt:
Lesní úřad: tel.: 353 811 211, mob. 602 100 145,
e-mail: info@lesyjachymov.cz
Pila: tel.: 353 811 299, mob. 731 111 784, e-mail: fiala@lesyjachymov.cz
Ubytování Staré Jelení: tel.:353 811 402

KRUŠNOHORSKÝ LUFT / HERZGEBIRGE

