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MĚSÍČNÍK KRUŠNÉ HORY – ZÁPAD
Z obsahu:

Horní
Blatná
kaplička
sv. Anny

Slavnostní vysvěcení 15. 7. 2012

Merklínský kulturní
klub oslavoval
Čtěte na straně 11

Houbařskou sezonou
krok za krokem
Čtěte na straně 14 – 15

Když PIVOBRANÍ,
tak s pěnou
JAROLÉTO na Mariánské
Čtěte na straně 21

Vážení horalé a přátelé Krušných hor,

Jsme velice rádi, že nám do redakce
přicházejí početné příspěvky od autorů
odmyslíme-li se od nultého vydání loni ze všech koutů centrálního a západního
v prosinci, má nyní časopis Luft za sebou šest Krušnohoří – tentokrát jich bylo tolik, že
čísel, přičemž náklad toho posledního, které jsme se rozhodli rozšířit rozsah červnovéprávě držíte v rukách, stoupl z počátečních ho čísla opět na 24 stran. I přesto se však
400 už na 650 výtisků. Velký dík za to patří na všechny došlé příspěvky nedostalo.
kromě Vás, čtenářů, i všem distributorům, Jsme rádi, když nás a všechny čtenáře inkteří se starají, abyste časopis obdrželi včas, formujete o zajímavých společenských,
a v prvé řadě i našim přispěvatelům, jejichž kulturních či sportovních akcích, o novinřady se potěšitelně rozrůstají, což přispívá kách z našeho regionu, stejně rádi však
ke zvýšení obsahové pestrosti časopisu.
dáme prostor i příspěvkům diskusním

nebo článkům upozorňujícím na nějaký
problém. V těchto případech chceme ctít
etiku novinářské práce a být maximálně
objektivní, a dáváme proto možnost se
k problematice vyjádřit i dalším zúčastněným stranám, popřípadě se snažíme získat
nestranný názor na věc zvenčí. Věříme
totiž, že toto je zásada, jíž by se měly řídit
všechny noviny či časopisy.

Vaše prozatímní redakční rada

Kaplička
v Horní Blatné svítí novotou
Radkem Böhmem z Nových Hamrů,
a také výkon specialisty na pokládání
šindelových střech, restaurátora pana
Karla Kloudy, který dorazil až z Jihlavy. Střeše, s nově pozlaceným křížem,
dal konečnou podobu. Pozadu nezůstal ani abertamský sochař Jiří Lain se
svojí replikou sochy svaté Anny.

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

Sv. Anna od sochaře Jiřího Laina

Tomislav Dáňa, Horní Blatná z Abertam
Truhlář a restaurátor Karel Klouda z Jihlavy

Někdo přispěl prací, někdo penězi.
Ze „zahraničních“ dodavatelů musíme ocenit kvalitu štípaných smrkových šindelů, vyrobených panem
KRUŠNOHORSKÝ LUFT / HERZGEBIRGE

Registrace MK ČR E 20467
Vydavatel Jiří Kupilík
IČ 10045261, DIČ CZ490810043
Adresa redakce Komenského 299,
362 37 Horní Blatná
Bankovní účet 248826957 / 0300
Zahraniční platby
IBAN-CZ73 0300 0000 0002 4882 6957
Cena výtisku 20 Kč/1 ks
Předplatné pololetní/2012
V místě distributora 100 Kč/6 ks
Poštou na doruč. adresu 200 Kč/6 ks
Do zahraničí poštou: 12 EUR/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

Omlouváme se tímto místním „hříšníkům“, kteří se na celé akci také
významně podíleli a v naší informaci
nejsou jmenováni. Poděkování patří
Výzdoba interiéru pro slavnostní
všem. Abychom to ale neuzavřeli jen
vysvěcení 15. 7. 2012
jako dílo zasvěcené skupiny lidí, naObčané Horní Blatné se rozhodli bízíme zájemcům, kteří se budou chtít
zrekonstruovat místní kapličku sv. alespoň trochu do financování rekonAnny a udělat to tak, jak dříve bývalo strukce kapličky zapojit, ať neváhají
zvykem: bez dotací, bez obecních pe- a přispějí.
něz, bez centrálně nařízené iniciativy,
naprosto jednoduše. Dobrý nápad,
Kaplička bude slavnostně vysvěcena
s konečnou vizí a zajištěním potřebné- v neděli 15. července v 16 hodin. Přijďho materiálu.
te se podívat!

Výrobce šindelů Radek Böhm
z Nových Hamrů

MĚSÍČNÍK KRUŠNÉ
HORY – ZÁPAD
červen 2012

Distributoři
Potůčky – Lenka Štrauchová
Horní Blatná – Eva Chlumská; U Gity
Pernink – U Patrika, Květinářství
Abertamy – Lenka Löfflerová; U Březiny
Boží Dar – Jitka Peřina; konzum Čáda
Pstruží – Anna Heranová
Merklín – Hedvika Roznerová
Nové Hamry – hot. Seifert, Schwarz
Rudné – Barbora Kosíková
Vysoká Pec – Iva Hüttnerová
Nejdek – Alena Veselá
Myslivci aj. – Ivana Pečimúthová
Lesná – Mgr. Dana Waldsteinová
Mariánská – hospůdka Krmelec
Další distributoři jsou vítáni!
Prodej – Infocentra v obcích
Náklad 650 kusů
Uzávěrka příspěvků do příštího
vydání měsíčníku je 6. 7. 2012.
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Letniční rozjímání
Za duchovní sloupek tentokrát děkujeme evangelickému faráři z Johanngeorgenstadtu z německé strany Krušných
hor. Na pana Christofa Schumanna jsme
se obrátili proto, abychom si připomněli
Letnice – Svatodušní neděli – křesťanské
svátky, které české křesťanské církve neprosadily po změně režimu znovu do vědomí
většinové společnosti, zatímco v Německu,
Rakousku, Maďarsku, Belgii, Lucembursku, Nizozemí, Švýcarsku, Norsku, Dánsku, na Islandu a v Řecku je volným dnem
také Svatodušní pondělí. Letnice, Seslání
Ducha Svatého či Svatodušní svátky jsou
křesťanský svátek slavený 50 dnů po Velikonocích a 10 dnů po Nanebevstoupení Páně.
Svátek Letnic pochází z židovského svátku
týdnů (Šavu‘ot). Teologicky se tento svátek vztahuje v židovství k předání Zákona
na Sinaji a v křesťanství k seslání Ducha
svatého na apoštoly po Ježíšově zmrtvýchvstání. LetosLetnice vzápadní církvi připadly
na 27. květen.

Pohled od katolického kostela v Potůčkách na evangelický kostel v Johanngeorgenstadtu - podpora přeshraničního ekumenismu (foto PM)

(red)

aus dem Neuen Testament erzählt von den
Christusjüngern, wie sie von dem göttlichen Geist erfüllt, wie sie froh und zuversichtlich werden, gefestigt und bestärkt in
ihrem Gottvertrauen. Dabei handelt diese
Geschichte nur vordergründig von einem
vergangenen, einmaligen Ereignis; denn
Letnice v Ingeborském žaltáři
zugleich scheint hier eine Wahrheit durch,
(kolem roku 1200)
die zeitlos ist; eine Wirklichkeit leuchtet
zdroj http://cs.wikipedia.org/wiki/letnice
hier auf, die über alle Zeiträume hinweg
ihre Macht erweist: Es geht um Gott, der
uns nicht ins unerreichbare Jenseits entrückt bleibt, sondern der das Universum,
seine Schöpfung, geheimnisvoll durchdringt; es geht um Gott, der uns unvorstellbar nahe ist. So nahe kommt uns Gott,
daß er uns in Menschengestalt, in Christus, leibhaftig entgegentritt. So nahe ist
uns Gott, daß er Wohnung nehmen kann
Duch svatý je často zobrazován jako
und will in unseren Herzen, damit seine
holubice - zdroj www.jesus.ch
Liebe uns Sterbliche anrührt. So nahe
Am Pfingstsonntag feierte die christ- kommt uns Gott, daß die menschliche
liche Kirche das Fest der „Ausgießung des Natur zum „Gefäß“ des Göttlichen werHeiligen Geistes“. Die Pfingstgeschichte den kann: „Was wär ein Gott, der nur von
WWW.herzgebirge.cz + facebook herzgebirge

außen stieße, im Kreis das All am Finger
laufen ließe! Ihm ziehmt’s, die Welt im
Innern zu bewegen, Natur in Sich, Sich
in Natur zu hegen“ – so Johann Wolfgang
von Goethe.
Mit dem Pfingstfest bezeugt die Christenheit: Gott wirkt inmitten dieser Welt.
Gottes Heil ist erfahrbar im menschlichen
Alltag. Gottes Wahrheit will uns erleuchten. Gottes Segen will durch uns wirken.
Christof Schumann,
Johanngeorgenstadt

Svatodušní zamyšlení
Na Svatodušní neděli slavily křesťanské
církve slavnost „Seslání Ducha svatého“.
Novozákonní svatodušní příběh vypráví
o Apoštolech (Ježíšových následovnících),
kteří jsou skrze naplnění Duchem svatým
plni radosti a naděje, upevněni a posilněni ve své víře v Boha. Přestože tento

příběh pojednává o jedné minulé jedinečné události, jedná se o událost naprosto
nadčasovou. Prozařuje zde skutečnost, jež
dokazuje svou moc přes všechny věky: jde
zde o Pána Boha, který nám nezůstává
vzdálen v nedosažitelné věčnosti, ale tajuplně proniká vesmírem a vším stvořením.
Bůh nám chce být tak nablízku, že se skrze
Krista stal člověkem. Chce naplňovat svou
láskou srdce nás smrtelníků. Lidská přirozenost se tak stává „Boží nádobou“. Slovy
J. W. Goetha: K čemu by byl Bůh, kdyby
vše ovládal pouze zvenčí! Náleží mu hýbat
světem zevnitř, jelikož je ve všem.
Svatodušními svátky křesťanství potvrzuje, že Bůh působí ve středu tohoto světa
a Boží spása je přítomna v lidské všednosti. Bůh nás chce osvítit svou pravdou. Boží
požehnání chce působit skrze nás.
Christof Schumann,
Johanngeorgenstadt
překlad Lenka Löfflerová
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TÉMA Skiareál Plešivec:
současnost a budoucnost

Od projektu výstavby Skiareálu
na Plešivci si okolní obce a jejich obyvatelé i příznivci Krušných hor slibují
mnohé. Lepší možnosti zimního sportovního vyžití, příliv peněz do regionu
spojený s očekávaným náporem turistů a rekreantů, zvýšení zaměstnanosti
i zkvalitnění často velmi zanedbané
infrastruktury, zejména silnic a úrovně služeb. Tak, jak to u velkých investičních projektů bývá, se však kromě
pozitivního očekávání objevují i obavy, jestli kýžené efekty budou skutečně
takové, jak investoři slibují. Sjezdovky
na Plešivci jsou velké téma, kterému
jsme se rozhodli dát značný prostor
i v Luftu.
Jak projekt vznikal
Na začátek připomeňme trochu historie, jak ji vylíčil již v lednovém vydání
našeho měsíčníku starosta města Abertamy Zdeněk Lakatoš: „Projekt vznikal
od roku 2006, kdy Pernink a Merklín
začaly 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 s odůvodněním, že v dané lokalitě by nebylo
vhodné vykácet požadované množství
stromů. Projekt byl tedy omezen na lo-

kality 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. Teprve příznivé
výsledky posudku vlivu projektu na přírodu nám umožnily hledat investora.
V roce 2009 se jím stala společnost
HR Agency s.r.o., která celý projekt
převzala, odkoupila veškeré projektové
dokumentace a byla úspěšná při žádosti o dotaci z evropských fondů. 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
400 milionů korun. Na základě stavebního povolení a povolení k dočasnému
odnětí lesní plochy bylo již roce 2011
vykáceno několik hektarů lesa v majetku města Abertamy. V roce 2012 těžba
pokračuje 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.“ Nyní pan starosta dodává, že reálně nástup lyžařů vidí
až v příští sezoně.

v červenci 2012 a ukončena v září
Investor uvádí, že rozšiřuje již po2013, budou ve Pstruží vybudovány souzený lyžařský areál o nové součásti
dvě lanovky a celkem čtyři sjezdovky, – o lyžařské plochy s osvětlením (viz
včetně umělého zasněžování. Při re- tabulku „Technické parametry sjezalizaci celé akce budou vybudována dovek“) s celkovou plochou 13,490
nezbytná parkoviště, zesílen zdroj ha a o zasněžovací systém s 49 připopitné vody, zřízeno místo pro shro- jovacími místy a délkou podzemních
mažďování občanů, plánujeme novou rozvodů 3 223,5 m. Ve studii Sportovkanalizaci včetně ČOV a samozřejmě ně rekreační areál Plešivec – Krušné
budou realizována další nezbytná hory dále nalezneme i následující inzařízení pro provoz lyžařského areá- formace.
lu. V roce 2013 bude prováděna další etapa opravy komunikace II/221
Připravovaná stavba je členěna
v průtahu osady Pstruží. Pro další do těchto stavebních objektů (SO):
zatraktivnění Pstruží a rozvoj cestov- SO LP2 – sjezdové tratě Pstruží,
ního ruchu vedeme jednání o zřízení SO OLP2 – osvětlení lyžařských
papírenského muzea v bývalém objek- ploch, SO ZS2 – rozšíření rozvodů
tu papíren. Jsme přesvědčeni, že celá zasněžování, PS ZS2 – rozšíření
výstavba lyžařského areálu významně zasněžovacího systému. Odlesnění
napomůže rozvoji cestovního ruchu, ploch bude provedeno na základě
rozšíření pracovních příležitostí pro požadavků správce dotčených lesmístní občany, možnosti vybudování ních pozemků. Budou respektovány
nových ubytovacích kapacit apod. To požadavky správce lesa na ochranu
vše podstatně změní celé Pstruží a po- vytipovaných lesních porostů, trasa
vede ke zlepšení životních podmínek je odkloněna od významných lesních
místních občanů.“
porostů. Pařezy budou odfrézovány
nebo odsekány cca 20–30 cm pod
Čtyři sjezdovky a záměry investora úroveň terénu a překryty okolní zeK 21. březnu 2012 zvládl investor minou. Terénní úpravy sjezdových
HR Agency připravit oznámení zá- tratí budou prováděny tak, aby odměru pro posouzení vlivů na životní kopávky byly vyrovnány s násypy
prostředí Krajským úřadem Karlovar- a nedocházelo k přebytkům zemiŽivotní podmínky občanů se zlep- ského kraje, který záměr zařadil do in- ny. Přebytek odkopávek v objemu
ší, říká starosta Merklína
formačního systému EIA s číslem 715 m3 bude využit pro plošné doInformaci starosty města Aberta- KVK451, vyžádal si posudky od všech rovnání plochy sjezdovek v místech
my pro Luft nově doplnil Josef Níč, dotčených institucí a 20. dubna 2012 lokálních terénních nerovností. Při
starosta obce Merklín, k níž patří oznámil, že při splnění stanovených terénních úpravách bude sledována
také osada Pstruží. Pan Níč uvádí: podmínek při stavbě a následně při celková návaznost na okolní terénní
„V rámci výstavby lyžařského areá- provozu „Sjezdových tratí Pstruží“ zá- povrch a bude zajištěno krajinářské
vytvarování okrajů tratě (oblé linie).
lu Plešivec, která má být zahájena měr nepodléhá dalšímu posuzování.

KRUŠNOHORSKÝ LUFT / HERZGEBIRGE
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Bezprostředně po dokončení zemních a terénních prací budou dotčené
plochy osety. Založení trávníků bude
provedeno mulčem získaným z okolních travnatých ploch. K zatravnění
budou použity druhy travního semene
místní provenience. Na odlesněných
a terénně upravených plochách bude
realizováno protierozní opatření formou příčných odvodňovacích stružek
ve vzdálenosti 30–50 m od sebe a se
sklonem cca 3 %, které budou zpevněny hrubým skládaným kamenivem
na návodní straně. Do lesního terénu
budou stružky ústit minimálně 2 m
od okraje sjezdovek. Pro možnost
večerního lyžování budou sjezdovky
ST II. A a ST II. B osvětleny. Osvětlovací stožáry, ukotvené v podzemní
betonové patce, budou 14 metrů vyso-

ké. Reflektor je konstruován tak, aby
co největší podíl světelného toku byl
vyzařován do požadovaného směru,
a tím se minimalizoval škodlivý účinek
nadměrného osvětlování okolní přírody. Během letního provozu budou
sjezdové tratě obhospodařovány jako
louky (trvalé travní porosty) a pravidelně koseny. Na ploše sjezdových
tratí budou vedeny rozvody nezbytné
infrastruktury (zemní rozvody). Způsob odběru vody z Bystřice a kapacitní
parametry se rozšířením lyžařských
ploch nemění. Zasněžovací systém
pro plánovaný areál bude pouze
rozšířen o nové podzemní rozvody
zasněžování na nových lyžařských
plochách. Po nových sjezdových tratích budou vedeny podzemní rozvody
s 49 přípojnými místy tak, aby bylo za-

jištěno rovnoměrné vysněžení dotčených ploch. Pro výrobu technického
sněhu budou využity původně navržené sněžné kanony (15 nízkotlakých
kanonů s ventilátorem a 20 vysokotlakých tyčových kanonů).
Investor konstatuje, že v širším okolí není znám žádný záměr, který by
mohl spolu s navrhovaným záměrem
způsobit nežádoucí kumulaci nepříznivých vlivů na obyvatelstvo nebo životní prostředí a zdůvodňuje potřebu
záměru a jeho umístění takto: Záměr
má rozšířit nabídku zimní infrastruktury v lyžařském areálu Plešivec. Obce
v Krušných horách nemají jinou reálnou možnost rozvoje než orientovat
se na cestovní ruch a služby s ním
spojené. Vlastní umístění záměru je

určeno především geomorfologickými podmínkami území. Vrch Plešivec
je optimální lokalitou pro lyžařský
areál s ohledem na délku svahů, sklonové poměry a orientaci ke světovým
stranám. Předkládaný záměr nemůže
existovat samostatně, ale je plně navázán na již posouzený lyžařský areál.
Z tohoto důvodu je záměr předkládán
jen v jedné variantě.
Už 18. října 2011 oznámil investor
HR Agency s.r.o.změnu právní formy
na akciovou společnost s dozorčí radou, ve které mohou zájmy místních
obyvatel zohledňovat předpokládaní
členové dozorčí rady Mgr. David Mikula z Abertam a Ing. Jan Palas z Merklína. Do obchodního rejstříku dosud
změna nebyla zapsána.

Technické parametry a popis nových sjezdovek
Sjezdovka ST II. a
• šikmá délka: 1475,50 m
• převýšení: 208,00 m
• průměrný sklon: 14,20 %
• šířka: 25–60 m
• využitelná plocha: 6,140 ha

Sjezdovka ST II. b
• šikmá délka: 235,50 m
• převýšení: 35,00 m
• průměrný sklon: 15,00 %
• šířka 18–25 m
• využitelná plocha: 0,450 ha

Sjezdovka ST IV.
• šikmá délka: 1693,50 m
• převýšení: 291,00 m
• průměrný sklon: 17,40 %
• šířka: 25–60 m
• využitelná plocha: 5,910 ha

Sjezdovka ST IV. a
• šikmá délka: 255,20 m
• převýšení: 55,00 m
• průměrný sklon: 22,10 %
• šířka: 45–60 m
• využitelná plocha: 0,990 ha

Trať ST II. A je napojena na trasu sjezdovky ST I. a odbočena západním směrem do lokality s mírným sklonem. V dolní části se stáčí na jih k dojezdu sjezdových tratí ST
II. a ST III. a končí u dolní stanice LD II. Sjezdová trať ST II. B odbočuje v dolní části ze sjezdovky II. A a tvoří krátkou spojku do lokality Modesgrund. Sjezdová trať ST IV.
je napojena v horní části na sjezdovku ST III., je vedena jižním směrem a následně se ve střední části stáčí na západ. V dolní části se napojuje na lyžařskou cestu jih, která
vede k nástupní stanici LD III. Trať ST IV. A	 je krátké lyžařské propojení, odbočující z trasy IV. severozápadním směrem a napojující se v dolní části na sjezdovku III.

Lesy České republiky se nevyjádřily
O stanovisko k záměru Skiaareál
Plešivec jsme požádali i zástupce Lesů
České republiky, vedoucího lesní správy
Horní Blatná Ing. Petra Josefa Zettla,
s následujícím dotazem: Zamítavé stanovisko Lesů České republiky ke stavbě
lanovky na Plešivec z Merklína znamená, že všichni návštěvníci nového Skiareálu Plešivec budou se svými automobily muset vyjet minimálně do Pstruží,
pokud kapacita tamního parkoviště
bude dostatečná. Stavbou lanovky
z Merklína na Plešivec by bylo možno
omezit nárůst provozu na páteřní silnici
a snížit zatížení obyvatel i přírody Krušných hor hlukem a zplodinami. Můžete
pro neodborníky shrnout důvody zamítavého stanoviska, případně jste připraveni své stanovisko přehodnotit na základě zkušeností z provozu Skiareálu
Plešivec, aby se Merklín na úpatí mohl
stát „Bránou do Krušných hor“ nejen
v zimním období? Do redakční uzávěrky jsme neobdrželi odpověď.
WWW.herzgebirge.cz + facebook herzgebirge

Stav prací v lese
Odlesnění sjezdových tratí, tras vleků a lanovky probíhá podle harmonogramu, stanoveného dohodou mezi
investorem a Lesy ČR. Práce provádějí tři komplexní skupiny dřevorubců,
v nejobtížnějším terénu při použití
lanového systému vyklizování dřeva.
Vlastní lesnické těžební práce budou
ukončeny do konce června, úklid
zbytků po těžbě (klestu) nejpozději
do konce července. Postup prací tedy
nebrání záměru zprovoznit lyžařské
tratě v zimním období 2012/2013.
Petr Maglia, Jiří Kupilík
Práce v lese
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TÉMA Pohled zvenčí
Investice do lyžařských areálů
v západní části českých Krušných hor
V posledních dnech se v českých médiích objevila dvě čísla: 200 a 420 milionů
Kč. Jde o ohromující sumy, které mají být
proinvestovány ve dvou skiareálech na západě Krušných hor. Po investicích do rozšíření sjezdovek a stavby nové lanovky
na východní straně Klínovce se mají možnosti zimního sportovního vyžití v tomto
areálu dále vylepšovat. Suma 200 milionů
Kč, což odpovídá zhruba 8 milionům eur,
zde má být využita v tomto roce.

grund a do Pstruží, zasněžovací systémy
a nové vleky. Mluví se až o 3 000 návštěvnících denně.

Odkud však budou tito lidé přijíždět?
Výstavba dálnice z Prahy do Karlových
Varů je kvůli nedostatku peněz hudbou
vzdálené budoucnosti. Silnice z Merklína
do Perninku je místy svou šíří srovnatelná s jednosměrkou a speciálně v obci
Pstruží je kvůli extrémnímu množství
mnohdy velmi hlubokých děr na jaře
Dvakrát vyšší částka, tedy okolo 17 v podstatě nesjízdná. O moc lépe to nevymilionů eur, má být investována do plá- padá ani na silnici 219 směrem od Abernovaného areálu na Plešivci. Přípravné tam na Boží Dar. Pokud je zima bohatá
práce začaly již v roce 2011 vykácením les- na sníh, jsou průjezdy v horských obcích
ního porostu v místech zamýšlené nejkrat- tak úzké, že se tam sotva vyhnou dvě auta.
ší sjezdovky. Celý areál by měly doplňovat Vloni v zimě se tvořily dlouhé kolony aut
další dvě sjezdovky směrem na Modes- z Božího Daru do Loučné pod Klínov-

cem, jelikož mnozí řidiči z nížin nezvládli
ve vánici a na kluzké cestě dopravní situaci. A to má v této situaci do areálu Plešivec přijet 3 000 lyžařů denně?
Samozřejmě že ne všichni příznivci zimních sportů zde chtějí strávit pouze jeden
den, ale rádi by tady strávili víkend či dovolenou. Vedle mnoha penzionů a menších
hotelů však chybí v těsné blízkosti Plešivce
možnosti ubytování odpovídající dnešním
standardům. Jistě se i tady najdou investoři, ale budou se snažit tyto novostavby
harmonicky začlenit do krušnohorské
krajiny? A co například zásobení těchto
staveb pitnou vodou? Jak bude zohledněn význam ochrany přírody a ekologie?
Zkrátka je zde mnoho nezodpovězených
otázek. Pro obyvatele tohoto regionu je sa-

mozřejmě žádoucí, aby takto vznikly nové
pracovní příležitosti. Avšak tím největším
bohatstvím je zdejší příroda, jejíž drancování by naopak uškodilo pozvolna se rozvíjejícímu turismu.
A jedno je také jisté: díky novým, moderním skiareálům nebude více lyžařů, ale
pouze se vyostří konkurenční boj. Takže
uvidíme, co ze zamýšlených gigantických
záměrů nakonec v příštích měsících vzejde.
Ulrich Möckel
překlad Lenka Löfflerová
S laskavým svolením autora převzato
z internetového měsíčníku Der Grenzgänger / Informationen aus dem böhmischen
Erzgebirge, Ausgabe 17, Mai 2012, Seite 1,
jehož je autor vydavatelem.

Odbavíme až osm tisíc lidí denně,

odhaduje zástupce investora Petr Voráček
Otázky, které si klade ve svém
článku Uli Möckel, jsou jistě znepokojující, a proto jsme o odpovědi
na ně a o doplnění informací k plánovaným stavbám požádali Petra
Voráčka, zástupce investorské firmy
HR Agency.

Jak se podle vašeho odhadu zvýší zájem o ubytování a služby, až
bude nový Skiareál Plešivec v plném provozu?
Můj odhad je, že mnohonásobně.
Tento bod může být do budoucna
dosti limitující, protože v okolí není
dostatek kvalitních ubytovacích sluJaké budou kapacity lyžařských žeb se zázemím, což je v současnosti
lanovek, kolik návštěvníků denně trend.
v novém Skiareálu Plešivec při plném provozu předpokládáte?
Jak pokročila vaše jednání se stáCelková přepravní kapacita bude vajícími poskytovateli ubytování
7 200 osob za hodinu. Náš odhad je, a služeb v okolních obcích Merklín,
že v nejfrekventovanějších dnech bu- Abertamy, Pernink a Horní Blatná?
deme schopni při zachování komfortSami jsme vyvolali a zorganizovali
ního lyžování odbavit až osm tisíc ná- schůzku s poskytovateli ubytovacích
vštěvníků denně. Průměrně bychom služeb na podzim loňského roku.
se chtěli do budoucna dostat na dva Na této schůzce jsme informovali
tisíce návštěvníků denně.
o celkovém záměru Skiareálu Plešivec. Další schůzky budou určitě náPředstavují podmínky provozu sledovat. Úzká spolupráce je velice
Skiareálu Plešivec, stanovené Kraj- důležitá.
ským úřadem Karlovarského kraje,
omezení plánované kapacity?
Jaké nové kapacity ubytování a sluV žádném případě.
žeb jsou plánovány nebo by měly být
KRUŠNOHORSKÝ LUFT / HERZGEBIRGE

vybudovány pro návštěvníky Skiareálu Plešivec?
Nově budovaný Skiareál Plešivec nabídne lyžařům kvalitní služby od špičkově připravených sjezdových tratí,
které budou stroprocentně zasněžovány, přes nové lanovky a restaurační
provoz až po špičkovou lyžařskou
školu s půjčovnami a servisem. Z naší
strany však neplánujeme žádné investice do ubytovacích kapacit. Tato
oblast by měla být v režii stávajících
poskytovatelů či jiných investorů. Již
nyní podle našich informací existuje
v Abertamech záměr přeměny bývalé
továrny na rukavice na ubytovací kapacity, to samé se týká i hotelu Uran.
Především stávající hoteliéři se podle
mého názoru musí přizpůsobit a přijít s konkurenceschopnou nabídkou
kvalitního ubytování s doprovodnou
infrastrukturou.

Budoucí sjezdovka z Plešivce

Na otázky Luftu odpovídal
zástupce investora Petr Voráček
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Jen hrob v lese
dnes připomíná jejich osud
Přesto 4. června dorazilo do Krásné
V jejich úmrtních listech bylo laLípy pátrací komando České národní pidárně poznamenáno: „Zemřel
gardy. Obyvatelům obce bylo nařízeno, 6. 6. 1945 v ½ 6 ráno. Na úřední desce
že mají během dvou hodin mezi sebou byla vražda těchto mužů zdůvodněna
vybrat 10 rukojmích pro případ, že se takto: „Šest k smrti odsouzených bylo
do té doby nepodaří zatknout uprchlé v době zatčení na útěku a čtyři odsoupříslušníky SS. Když toto ultimátum zení měli v držení střelnou zbraň“. Že
vypršelo, změnili gardisté své plány. se toto tvrzení nezakládalo na pravSami si došli pro šest mužů ze Šinde- dě, bylo potvrzeno důvěryhodnými
lové a čtyři muže z Milířů, kteří byli svědky. K soudnímu procesu v této
pouze řadovými členy NSDAP. Těchto věci nikdy nedošlo, jelikož dle zákona
deset mužů ve věku mezi 34 až 60 lety č. 115/146 Sb. z 8. května 1946
bylo zavřeno do prostoru toalet upro- o právnosti jednání souvisejících s bostřed obce a po jednom byli odváděni jem o znovunabytí svobody Čechů
k „výslechu“, při němž byli bestiálně a Slováků nejsou tyto činy členů České
Památník obětem řádění Revolučmučeni a pak znovu uzavřeni do pro- národní gardy trestné. Tento právní
ních gard v Krásné Lípě
storu toalet. Všude bylo plno krve předpis je dodnes platný a je součástí
V březovém lesíku nedaleko obce a bolestný nářek mučených byl podle tzv. Benešových dekretů.
Krásná Lípa se nachází hrob, na němž je svědků slyšet velmi daleko. Všechny
vytesáno deset německých jmen. Všich- rukojmí pak gardisté 5. června odvedli
Ze vzpomínek německých
ni zde pohřbení byli obyvateli nedale- do nedalekého lesíka. Svědci vypověpamětníků čerpal Ulrich Möckel
kých vesnic Šindelová a Milíře, datum děli, že ti nešťastníci byli k nepoznání.
překlad Lenka Löfflerová
jejich úmrtí je shodné: 6. června 1945.
Jejich obličeje byli jednou krvavou masou, uši měli nejspíše všichni odřezané
Po odsunu obyvatel Šindelové
Co se v oněch dnech začátkem a jen krvácející otvory dávaly tušit, kde v červnu a červenci roku 1945 zůstalo
června 1945 v Krásné Lípě a okolí bývala ústa a den před tím zuby. Všich- v kraji jen několik lidí, kteří o masakru
odehrálo? Dva příslušníci SS z Krás- ni měli polámaná žebra a snad všechny něco málo věděli. Drtivá většina pozůné Lípy a vesničky Obora se ukrývali kosti v těle. V lesíku pak byly tyto lidské stalých a ostatních obyvatel byla vyv okolních lesích a nakonec se scho- „vraky“ donuceny, aby si z posledních sídlena do oblasti Augsburgu v SRN.
vali v domě jednoho z obyvatel Krásné sil vykopaly hrob. Poté byli tito muži Tím se o všem přestalo hovořit a nebyl
Lípy. České milice tento dům obklíči- znovu odvedeni do „vězení“ a 6. června nikdo, kdo by celou záležitost chtěl obly, oběma se však podařilo uprchnout v ranních hodinách zpět do lesíka, kde jasnit nebo dokonce vyšetřit. Gardisté,
a od té doby je zde nikdo neviděl.
byli zastřeleni.
kteří vše provedli, se během let vmísili

do obyvatelstva tehdejšího Československa a doufali v zapomnění.
Až po roce 1989 se pozůstalí obětí
začali zajímat o místo události, trvalo
však několik let, než se podařilo realizovat úvahy o zřízení památníku
událostí. Celou záležitost iniciovala
paní Seidl, která žádala tehdejšího
prezidenta Václava Havla o svolení.
Za tehdejší okres Sokolov byl u jednání pan Michalský a za obec Šindelová
starosta obce pan Fišer. Uvažovalo se,
že by památník byl postaven na zdejším hřbitově nebo přímo na místě
události. Nakonec byla schválena varianta památníku na místě událostí
a 28. května 1992 byl památník vysvěcen – je to pomník s datem události
a jmény deseti obětí. Vysvěcení se
zúčastnilo velké množství původních
občanů Šindelové žijících v SRN.
A dodnes jezdí pozůstalí a původní
obyvatelé obce na toto místo připomenout si temné stránky dějin obce.
Letos budou vzpomínkové akce komornější a lidé si tuto událost připomenou na několik etap, většinou o víkendech od 27. května do 9. června.
Rudolf Kovařík, Šindelová
Krásná Lípa je částí obce Šindelová

Hřebečná, 5. 5. 2012

Hornické spolky stvrdily spolupráci

Před podpisem smlouvy si členové spolku Gottes Geschick prohlédli štolu
Kryštof na Hřebečné

WWW.herzgebirge.cz + facebook herzgebirge

V oblíbené hospůdce U Jirky v osadě
Hřebečná u Abertam se 5. května uskutečnila neokázalá slavnost. Dva spřátelené spolky z Čech a Saska zde podepsaly
smlouvu o vzájemné spolupráci. A protože
jde o spolky historicko-hornické, klade
smlouva, jíž uzavřely místní Spolek přátel
dolu sv. Mauritius a spolek Gottes Geschick
vereinigt feld e.V. ze saského Schwarzenbergu, důraz především na průzkum a dokumentaci opuštěných důlních děl na obou
stranách hranice centrálních Krušných hor.

V souvislosti s probíhající nominací
Krušných hor na listinu Světového kulturního dědictví UNESCO jde o záslužný čin,
který na té nejnižší úrovni dokumentuje
snahu nadšených jednotlivců o uchování
dědictví našich předků.

Marek Nesrsta
foto Jan Albrecht
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Jáchymov, 26. 5. 2012

23. jáchymovské peklo
vs. Zahájení lázeňské sezony
V sobotu 26. května soutěžili o zájem veřejnosti v Jáchymově dva pořadatelé – v horní části města uctila
Konfederace politických vězňů oběti
jáchymovských komunistických lágrů, ve spodní části pak Léčebné Lázně
Jáchymov zahajovaly další lázeňskou
sezonu. Pokud se někdo chtěl zúčastnit obojích oslav, nemohl, akce se
z části časově překrývaly.
Pietní akt na památku vězňů a obětí
komunistického režimu pořádala karlovarská pobočka Konfederace politických
vězňů (KPV) letos již potřiadvacáté.
Z Prahy i ze Slovenska vypravilo ústředí
KPV autobusy, dorazila čestná jednotka
i posádková hudba Armády ČR. Od devíti hodin se v kostele sv. Jáchyma konala
vzpomínková mše svatá, kterou celebroval Mons. Josef Žák, generální vikář Biskupství plzeňského, koncelebranty byli
páter Marek Bonaventura Hric, administrátor Římskokatolické farnosti Ostrov,
a Vladimír Müller, farář ŘKC ve Staré
Roli (které uvádíme s hrdostí jako naše
dopisovatele).

„Muklové nejsou jen připomínkou
Druhým pořadatelem, který soutěžil
naší smutné historie, ale jsou živoucím o přízeň veřejnosti v sobotu 26. květvzorem statečnosti a morální integrity. na v Jáchymově, byly Léčebné lázně
Vzhledem k probíhajícímu ideovému Jáchymov a.s. s bohatým programem
sporu jsou bývalí političtí vězňové zahájení lázeňské sezony s mottem
pojistkou naší demokratické budou- „Přijďte popřát ke 100letým narozecnosti. Proto jim patří naše úcta,“ řekl ninám – Radium Palace 1912–2012“.
Mgr. Tomáš Chalupa, ministr životní- S podstatně větší účastí veřejnosti
ho prostředí a poslanec PČR za ODS. a v podivném kontrapunktu k připoVelkým potleskem byl odměněn zá- mínce pekla nahoře u kostela se dole
stupce KPV ze Slovenska s upřímným v lázeňském parku oslavovalo, že se
a naléhavým apelem na přítomné v Jáchymově po vyčerpání stříbrných
politiky, aby se postavili proti novým zásob v polovině 19. století ujala těžtotalitním praktikám v politice. Poté ba uranu. Brzy byly odhaleny příznivé
už bylo závěrečné vystoupení před- účinky vody ze zatopených štol na posedkyně KPV Naděždy Kavalírové jen hybové ústrojí, což roku 1906 vedlo
stručné. Nakonec vojenská posádková k založení prvních radonových lázní
hudba zahrála „Nad Tatrú sa blýská“ na světě. A jejich tradice úspěšně poa „Kde domov můj“, v tomto pořadí to kračuje dodnes.
byly dvě státní hymny.
Už v deset hodin, kdy se v horní části
města kladly věnce k památníku politickým vězňům, se v balustrádě zahrad
lázeňského domu Radium Palace konala vernisáž a předání cen fotografické
soutěže „O pohár madame Curie“ (viz
více na str. 9). Ve třináct hodin vyšel
slavnostní průvod, tvořený historickými
osobnostmi, hornickými spolky a kapelou v uniformách, s koly, automobily i lyžaři s historickým vybavením, ve směsi
s novodobým maskotem lázní, malými
horníčky a mažoretkami, to vše dobře
ozvučeno a profesionálně komentováno.

Průvodu při zahájení lázeňské sezony
se zúčastnili i mladé mažoretky
a hornické spolky

Program zahrnoval také slavnostní
projevy na pódiu a tradiční svěcení
pramenů naproti pódiu.

Slavnostní mše v kostele sv. Jáchyma

Po mši účastníci vedení klérem prošli
„křížovou cestou“ památníků komunistických lágrů a před památníkem
„Brána ke svobodě“ byly důstojně
položeny věnce a kytice od nejvyšších
státních představitelů i od obcí, spolků i veteránů. Odezněly projevy úcty
k obětem komunistické zvůle, nasazeným do dolů k těžbě uranu.
Pietní akt u kostela sv. Jáchyma,
s kamennou „křížovou cestou“
komunistických lágrů

Účastníci pietního aktu uctili památku
vězňů a obětí komunistického režimu

V nabídce programu účastníků
23. jáchymovského pekla byla prohlídka Štoly č. 1, budované také
politickými vězni v letech 1952–53,
kterou nyní provozuje Muzeum Sokolov jako hornický skanzen (viz více
na str. 9).

KRUŠNOHORSKÝ LUFT / HERZGEBIRGE

Svěcení pramenů v lázeňské části

Zábava pokračovala do večera v parku i v lesním amfiteátru, v neděli byla
ještě „snídaně v trávě“ s cvičením,
cyklovýletem a hudbou.
V oficiálních částech programů
nahoře (u kostela), dole (na pódiu
v lázeňském parku) i naproti pódiu
u symbolického léčebného pramene
se účastnil starosta Jáchymova v roli
hostitele, který pořadatelům fandí.
To je ale málo pro představitele města
s tak slavnou i krutou historií. Tichým
mementem stále zůstává dezolátní
stav historických domů Jáchymova.
text a foto Petr Maglia
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Štola č. 1:
Výlet do jáchymovského podzemí
ních prací prováděli pracovníci Muzea
Sokolov úklidové práce v areálu, podíleli
se na vyčištění štoly a následně vybudovali zatím skromnou expozici.

Portál Štoly č. 1

Ve štole si v současnosti návštěvníci
mohou prohlédnout ukázky různých
druhů výdřev (dřevěná, ocelová, svorníková), důlních vozíků či ruční dobývací techniky (sbíječky, vrtná kladiva),
kterou byly dobývány uranové rudy.
V přilehlém okolí budou v rámci projektu umístěny objekty, které byly součástí tehdejšího zázemí šachet.
V letošním roce je to právě 500 let
od chvíle, kdy v Jáchymově proběhl
první známý pokus o těžbu stříbrných
rud. Vlastní práce se pak rozběhly až
v roce 1516 a jedním z nejvýnosnějších jáchymovských dolů té doby se
stal důl Vysoká jedle na svahu Uhelného vrchu v horní části města, který
v letech 1520–1584 poskytl přibližně
29 000 hřiven, tedy téměř 7 tun stříbra, a obdobné množství drahého kovu
zde bylo vytěženo ještě v 18. století.
Nová historie dolu Vysoká jedle se
začala psát po druhé světové válce, kdy
pod staré důlní práce vyrazily Jáchymovské doly Štolu č. 1, aby mohlo být
ověřeno uranové zrudnění zejména
na žíle Jan Evangelista nad úrovní nedalekého dolu Svornost. Hlavní překop
v délce 230 m byl vyražen od 1. 7. do 1.
9. 1952, což byl ve své době úctyhodný
výkon. Ve vzdálenosti 178 m od portálu
byla jižním směrem vyražena rozrážka
v délce asi 50 m, která zachycuje vydobytý prostor na žíle Jan Evangelista z doby
dobývání drahých a barevných kovů.
Čelby této sledné chodby bylo dosaženo
1. prosince 1953, ve štole se pak pracovalo ještě v roce 1955 a likvidační

práce proběhly v roce 1957. Ve Štole
č. 1 pracovali i političtí vězni, celé pracoviště bylo přímo spojeno s oploceným
koridorem dolu Svornost a proti případnému útěku vězňů byly při vyústění štoly
na povrch osazeny masivní mříže (katr).
V polovině 90. let zpřístupnila skupina nadšenců z Hornického spolku
Barbora ústí Štoly č. 1 s cílem zřídit zde
hornický skanzen. Spolku se do roku
2005 podařilo získat pronájem pozemků od města Jáchymov a štoly od státního podniku Diamo SUL Příbram,
nepodařilo se mu však získat dostatek
finančních prostředků, a proto v roce
2005 správu areálu a štoly převzal
Krajský úřad Karlovarského kraje,
který je zřizovatelem Muzea Sokolov.
Rada města Jáchymov odsouhlasila
pronájem pozemků Muzeu Sokolov
na dobu určitou do 31. 7. 2055.
V letech 2006 až 2008 proběhly práce
nutné ke zpřístupnění štoly pro veřejnost
– odvodnění nad štolou, oprava vstupního portálu, instalace větrání a elektrorozvodů, úprava počvy, instalace jednotlivých druhů výztuží a nakonec i instalace
nové kolejové dráhy. Již v závěru staveb-

kde se těžilo v 16. století stříbro. Už
letos asi od července bude návštěvnický okruh prodloužen tak, aby do impozantních stařin bylo možné alespoň
nakouknout. To ještě více zvýší atraktivitu celého areálu pro cestovní ruch.
Podél hornického skanzenu u Štoly
č. 1 vede Naučná stezka Jáchymovské
peklo, která vznikla z iniciativy hornického spolku Barbora za podpory
Konfederace politických vězňů a Klubu českých turistů. Stezka má délku
8,5 km a vede po žluté značce běžného
turistického značení.

Do budoucna se uvažuje o tom, že se
návštěvnický okruh ve Štole č. 1 prodlouží do tzv. stařin, tedy do prostor,

Michael Rund
ředitel Muzea Sokolov

Ve štole je k vidění mj. i důlní klanicový vůz

Štola č. 1
Umístění: ul. Na Svornosti, cca 100 m za dolem Svornost směrem
na Nové Město a Mariánskou
Otevírací doba: květen až říjen, středa až neděle,
prohlídky v 10, 11, 13, 14, 15 a 16 hod.
Vstupné: 40 Kč

Cenu ve fotosoutěži získal Jan Albrecht
Součástí slavnostního zahájení letošní lázeňské sezony v Jáchymově
byla i vernisáž fotografií, pořízených
v rámci fotografické soutěže „O pohár
madame Curie“. Tuto soutěž na téma
„Krušným horám s láskou“ vyhlásily jáchymovské lázně a v sobotu
26. května dopoledne se v balustrádě
zahrad lázeňského domu Radium Palace konalo vyhlášení soutěže.

Z 27 fotografií porota rozhodla o 1. místě pro Jana Albrechta z Hřebečné (gratulujeme srdečně našemu příznivci, vítězné
foto, aniž ještě věděl o svém úspěchu,
nám umožnil publikovat v dubnovém
čísle Luftu!!!) a zvláštní cenu poroty získal Jaroslav Ochec (kterého s náležitou
hrdostí představujeme v tomto čísle jako
našeho dopisovatele!!!). Cenu za soubor
fotografií si odnesl Alois Matula.

WWW.herzgebirge.cz + facebook herzgebirge
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S Gerhardem Kraklem
o rukavicích i skocích na lyžích
vičkářství, proto nebyl odsunut a ani
v pozdější době mu nebylo umožněno,
aby se vystěhoval. V roce 1946 nastoupil do rukavičkářských závodů B. Zenker jako mistr šití rukavic. Národní
podnik RZ Abertamy, kam nastoupil
poté, vznikl až v roce 1948.

Málokdo toho ví o výrobě kožených
rukavic tolik jako Gerhard Krakl, poslední ředitel abertamských rukavičkáren. Pan Krakl se narodil v německé rukavičkářské rodině a takřka
celý život žije v Abertamech, odkud
pocházejí i jeho rodiče. Vyučil se rukavičkářem a ve zdejších Rukavičkářských závodech (RZ) pracoval až
do jejich zániku v roce 1998. Kromě
toho byl celý život aktivní v různých
sportovních funkcích, proslavil se
zejména jako mezinárodní rozhodčí
skoků na lyžích.

Celý váš život je spojen s výrobou
rukavic, jaká byla vaše cesta až
na vrchol, k postu ředitele Rukavičkářských závodů Abertamy?
Po ukončení základní školy byla má
volba naprosto jasná. Rodinná tradice
velela vyučit se rukavičkářem, neboť
můj pradědeček, dědeček i otec byli
rukavičkáři. Vyučil jsem se mezi lety
1954–1956 v Osově u Dobříše. V roce
1956 jsem nastoupil do RZ v Abertamech a až do nástupu vojenské služby
jsem zde pracoval jako rukavičkář.
Po návratu z vojny jsem postupně prošel všemi možnými posty: skladníka,
mistra, vrchního mistra, technologa či
vedoucího výroby a v roce 1992 jsem se
stal ředitelem RZ Abertamy, jímž jsem
byl až do uzavření provozu v roce 1998.

městnanců. Nakonec byly stejně uzavřeny všechny závody a všech 3 200
zaměstnanců propuštěno.

podařilo získat i tady v Abertamech
spoustu materiálu a šicích strojů
od místních lidí i od mnoha dalších
dárců. Je jen škoda, že jsme na tom
nezačali pracovat již mnohem dříve. Když jsme loni pořádali seminář
„Abertamy – město rukavičkářství“,
zúčastnili se ho i majitelé čtyř firem
pocházející z Abertam, jež nyní působí v Německu a jsou ochotni s námi
spolupracovat. Velkým pomocníkem
je nám také bývalý generální ředitel
Pan Krakl (první zleva v bílé čepici) jako RZ Dobříš ing. Josef Šefránek. Nyní
rozhodčí na skokanské věži
by bylo důležité, aby nám město vyšlo
Dnes se společně s ostatními čle- vstříc a zajistilo nám další vyhovující
ny Občanského sdružení Abertamy prostory k rozšíření našeho muzea.
snažíte o vybudování muzea rukavičkářství. Jak těžké je získat exponáty?
Co si od této výstavy slibujete?
Musím říct, že jsem byl mile přeByl bych rád, aby se zde mladí a lidé
kvapen, že se nám v loňském roce z jiných regionů dozvěděli, jak náročPan Krakl představuje cenné exponáty dokládající
historii výroby rukavic v Abertamech

Jaké vzpomínky máte na své dětství v Abertamech?
Ze vzpomínek svých rodičů vím, že
si mě po narození v roce 1940 přivezli domů z Nejdku na saních tažených
koňmi. Do základní školy jsem začal
chodit v Abertamech v roce 1946,
a když jsem přišel do první třídy, neuměl jsem ani slovo česky. Měli jsme
učebnice, ve kterých byly obrázky růz- V roce 1983 byl Gerhard Krakl i při
ných předmětů, a pod nimi bylo vždy měření rekordního skoku Pavla Ploce
(181 m) na obřím můstku v Harrachově
napsáno, jak se to řekne. Rodiče mi
v učení jazyka bohužel nemohli nijak
Jaké byly vaše pocity, když jste se
pomoci, protože česky také vůbec ne- dozvěděl, že v Abertamech dlouhá
uměli. Ve druhé třídě už jsem ale byl tradice rukavičkářství skončí?
z českého jazyka klasifikován.
V květnu 1998 nás navštívil generální ředitel z Dobříše a slíbil, že RZ
Jak vzpomínáte na dobu spojenou Abertamy budou i nadále pokračovat
s koncem války a na odsun?
ve výrobě rukavic, avšak v září téhož
Odsun německého obyvatelstva roku přišly první výpovědi. RZ oficijsem jako malý kluk pozoroval z továr- álně skončily k 31. prosinci 1998. Pro
ny svého strýce, která byla v dnešním mě osobně to bylo jedno z nejhorších
hotelu Uran. Seděl jsem na půdě ve vi- období mého života, být právě posledkýři a díval se na náměstí, kde se shro- ním ředitelem, a bohužel ne všichni
mažďovali ti, co museli odejít a potom lidé pochopili, že jsme nebyli samobyli odvezeni pryč.
statný závod, který by o sobě mohl
samostatně rozhodovat. Při ukončení
Proč tady směla vaše rodina zůstat? výroby bylo v RZ Abertamy a jejich
Otec byl odborníkem v oboru ruka- provozech zaměstnáno ještě 150 zaKRUŠNOHORSKÝ LUFT / HERZGEBIRGE

ročník 1 / číslo 6 červen 2012 / Strana 10

né je vyrobit jeden pár rukavic a kolik zkoušky pro rozhodčího 3. třídy. Postuplidí se na výrobě jednoho páru muselo ně jsem se dopracoval až k rozhodčímu
podílet. A samozřejmě také to, že to 1. třídy. Ke skokům na lyžích jsem se dobyl významný zdroj obživy pro místní stal přes kamarády – skokany z Hřebečobyvatele.
né, Abertam a Perninku (Höhnl, bratři
Holubové, Gorawski a další). V roce
1970 jsem se zúčastnil jako rozhodčí
mistrovství světa v klasickém lyžování
ve Štrbském Plese, kde jsem byl zařazen
jako měřič délek skoků na lyžích. To byl
tedy začátek mé dráhy rozhodčího skoků na lyžích. V roce 1983 jsem pak složil
zkoušky pro mezinárodní rozhodčí pro
skok na lyžích.
Při kterých mezinárodních závodech a kde jste jako rozhodčí působil?
Zpočátku jsem se zúčastňoval závodů hlavně u nás, například v Harrachově, Liberci, Štrbském Plese a dále
v bývalé NDR. Po zařazení do skupiny
Na mistrovství světa v rakouském
mezinárodních rozhodčích pro světoRamsau v roce 1999
vé poháry ve skoku jsem se zúčastnil
Mnozí lidé z našeho regionu byli turné ve Švýcarsku, dále Světového
aktivní a také velmi úspěšní v oblasti poháru v Sapporu v Japonsku, v Lahzimních sportů. Co vás přivedlo až ti a Kuopio ve Finsku a také Turné
k funkci mezinárodního rozhodčího čtyř můstků v Německu a Rakousku.
FIS pro skoky na lyžích?
Na konci svého působení ve funkci
V osmnácti letech jsem složil první rozhodčího jsem byl nominován jako

Spolu s dalšími členy Občanského sdružení Abertamy se Gerhard Krakl
podílel i na výstavbě památníku na místě zbořeného kostela na Ryžovně
v letech 2006 a 2007

stylový rozhodčí na Mistrovství světa kém ruchu. Nabídka vyžití pro turisty
v Ramsau v Rakousku v roce 1999.
by ale měla být mnohem rozmanitější.
Přál bych si, abychom zdárně dokonJaké jsou vaše nejhezčí vzpomínky čili muzeum a aby ho turisté hojně
jako rozhodčího?
navštěvovali.
Mé vzpomínky jsou jenom dobré.
Rád vzpomínám na přátelství se sporDěkuji za rozhovor a do dalších let
tovci, i mistry světa, a na dobrou partu přeji mnoho elánu a hlavně zdraví.
lidí kolem lyžování.
Závěrem, jak vidíte budoucnost
Abertam a okolí?
Budoucnost vidím hlavně v turistic-

Lenka Löfflerová
foto Uli Möckel
a archiv pana Krakla

Merklínský kulturní klub oslavoval

Kulturní klub v Merklíně je v provozu už desátou sezonu a nastal správný
čas na zavzpomínání a malou oslavu.
Proto se 4. května stávající i bývalí členové všech merklínských souborů –
tanečního souboru Mertan, Merklínského pěveckého sboru a divadelního
souboru – sešli na Jarním bále v hotelu Zelené údolí ve Pstruží.

V průběhu večera se tančilo, zpívalo
a vzpomínalo na úspěšná vystoupení
a potlesk diváků, který je pro členy
souborů jedinou, ale vzácnou odměnou za jejich nadšení a čas, jejž práci
v souborech věnují. Nechybělo ani
velmi milé poděkování všem členům
souborů od zástupce Obecního úřadu
v Merklíně pana Koldinského.

WWW.herzgebirge.cz + facebook herzgebirge

Klub poskytuje zázemí především
Merklínskému pěveckému sboru a divadelnímu souboru, otvírá však svoje
dveře i dětem z mateřské a základní
školy. V pořadech cyklu „Představujeme mladé talenty“ zde vystupují
i nadaní zpěváci a muzikanti z řad dětí
a mládeže. Pravidelnými hosty jsou divadelní ochotníci z Ostrova, a pokud

rozpočet dovolí, vystupují zde i profesionální umělci.
Za uplynulých deset sezon nabídl
klub svým divákům a příznivcům už
úctyhodných 212 pořadů nejrůznějšího druhu.
H. R.
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Historie Nejdecka
a západního Krušnohoří. 3. část
Rok 1680 byl pro Nejdecko významný velkým povstáním proti vrchnosti.
Bylo zvláštní tím, že poslušnost majitelům panství, Černínům, odepřeli
nejprve nejdečtí měšťané, kteří si
až dodatečně na svou stranu získali
i poddaný lid z okolních vesnic.
Nejdečtí se při povstání zachovali
velmi hrdinně, postavili se dokonce se
zbraní v ruce na odpor vojsku v horských lesích. Vycvičeným oddílům generálů Harranta a Picollominiho, které
byly povolány k potlačení vzpoury, však
dlouho neodolali a byli přinuceni k poslušnosti. Dva rebelové byli v Nejdku
hned popraveni mečem, další odsouzeni k těžkým žalářním trestům, které
však byly nakonec zmírněny. Město
bylo císařem Leopoldem I. potrestáno
odnětím starých práv, k jejichž navrácení došlo až po sedmi letech na základě ponížené žádosti nejdeckých
o odpuštění těžkého provinění. Kromě ztráty svých výsad musel Nejdek
za trest řadu let vydržovat bytem a stravou procházející vojenské oddíly.
Trvalo dlouhá desetiletí, než se
Nejdecko vzpamatovalo z těžkých následků třicetileté války. O jeho zpustošení a úpadku v 1. půli 17. století vypovídají údaje v zemské berní rule z roku
1654. Odchodem četných hornických
odborníků do emigrace bylo citelně
postiženo i dolování, které již nikdy
nedosáhlo předválečného rozsahu,
spíše jen živořilo s občasnými údobími přechodného oživení díky více či
méně náhodným nálezům vydatných
rudných žil. (Do této kategorie patří
například opětovná konjunktura těžby
cínu v Horní Blatné na dole sv. Konráda, se kterou začal místní těžař J. F.
Hessler v roce 1732 a která se udržela
téměř až do závěru 18. století; Hesslerové mimo to těžili v okolí i stříbro.)
Úpadek hornictví vedl k tomu, že si
obyvatelé Krušnohoří museli hledat
stále nové zdroje obživy. Tím postupně
vznikla celá řada typických domácích
výrob a řemesel: řezbářství, tkalcovství (tkaní plátna se na Nejdecku
provozovalo již v roce 1646), košíkářství, výroba hraček, lžic, uhlířství,

dřevařství, prýmkařství aj. Později,
v 18. a 19. století, se k nim přiřadila
i výroba rukavic, plechového nádobí,
truhliček, krabic, perleťových knoflíků a kartáčů.

Paličkováním krajek si v Krušnohoří často vydělávali i muži

Velkého rozšíření doznala i živnost
muzikantská. Hudebníci z Krušnohoří
byli po celé Evropě ceněni velmi vysoko. Stali se vyhledávanými hráči hlavně
v lázeňských orchestrech, například
v Karlových Varech a Teplicích.
Malým přilepšením ke skrovnému
živobytí bylo po staletí také pašování
potravin a kuřiva přes česko-saskou
hranici. Pašování bylo dosti rizikové,
neboť bylo přísně stíháno tzv. finančními strážemi.
Největší význam pro obživu obyvatel západního Krušnohoří však mělo
paličkování krajek. Do pohoří bylo
zavedeno po roce 1561 annaberskou
měšťankou Barbarou Uttmannovou.
Až do třicetileté války bylo paličkování výsadou žen, muži se věnovali
výhradně hornictví. S úpadkem dolování však museli postupně i muži
a také děti od nejútlejšího věku přivydělávat krajkářstvím, jež se vedle
pozdějšího pěstování brambor stalo
doslova „chlebem Krušnohoří“ a bezmála hlavní výdělečnou možností. místní poměry) zavedeny brambory –
Dodejme však, že výdělečnou mož- plodina, jež alespoň trochu zmírnila
ností vesměs jen nuzně placenou, což všeobecnou nouzi.
platilo i o všech ostatních domácích
výrobách.
V držení Černínů zůstalo Nejdecko až do roku 1734. Poté se v jeho
Obecný nedostatek výdělečných vlastnictví
vystřídali
Hartigové
možností po odeznění hornických (1734–1794), Johann Stiebar, Josef
časů byl pro obyvatele Krušnohoří Hilgartner, Anton Waagner, hrabě
základní příčinou jejich staletých těž- Auersberg, Jakob Veith, Heinrich
kých existenčních podmínek. Neúrod- Kleist (1833–1869), hraběnka Anna
ná horská půda nemohla poskytnout z Asseburgu a konečně Moritz a Herpotřebné plodiny pro obživu lidu. V le- mann Königswarterové, poslední
tech neúrody byly horské oblasti po- šlechtičtí držitelé do roku 1908, kdy
stihovány hladomory, jimž podléhaly Hermann Königswarter prodal panstovky mužů, žen a hlavně malých ství Nejdek za 4 805 000 korun do madětí. Sbírky ve prospěch hladovějících jetku českého náboženského fondu.
byly vesměs jen kapkou v moři utrpe- Odtud bylo panství roku 1918 pření, které nemohly ani zdaleka zmírnit. vzato nově vzniklou Československou
Až po roce 1700 byly do Krušných republikou.
hor přičiněním pozdějšího pražského arcibiskupa D. J. Mayera (působil
Za držení hrabětem Ludwigem
řadu let jako duchovní v Přebuzi a znal Johannem Nepomukem Hartigem

KRUŠNOHORSKÝ LUFT / HERZGEBIRGE

(1758–1794) bylo Nejdecko a horní
Krušnohoří v letech 1770–1772 zasaženo velkým utrpením v podobě
moru a hladomoru. Důvodem byla
především katastrofální neúroda
na celém Loketsku. Zachovala se
úřední zpráva císaři z 8. července
1771, která referuje o neutěšených
poměrech v Krušnohoří: „Na nejdeckém panství neuzrálo žádné obilí.
Část obyvatel se živí paličkováním
krajek, zbytek se živí žebrotou.“ V ten
čas lidé v horách jedli ze zoufalství
i trávu, spařované seno a různé byliny, jen na Nejdecku zemřelo hladem
a nemocí na 2 000 osob. K dalším velkým hladomorům pak v oblasti došlo
ještě ve čtyřicátých letech 19. století
a velkou bídu museli obyvatelé snášet
i za první světové války.
(pokračování příště)
Stanislav Burachovič
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Jak se dostaly
do Krušných hor brambory
z vás si umí představit, moji drazí pánové, kolik dobrého jste učinili; protože bída v tomto neúrodném kraji je
opravdu veliká!“

Brambory se v Krušných horách často sklízely i zpod sněhové přikrývky, jak potvrzují i historické záběry
z 28. října 1905, pořízené v Perninku

Horské městečko Přebuz leží ve výšce 900 metrů, kde se už nevyplácí
zemědělství, jen zřídka se tu objeví
několik záhonů ovsa nebo brambor.
Vysoko položené pozemky jsou zčásti
zalesněné, zčásti s dobře ošetřovanými loukami. Rozkládají se tu však také
hluboká rašeliniště.
Na začátku 16. století se usadili v tomto neúrodném kraji horníci
z Durynska, kteří tu hledali vzácný
cín. Tito noví, bezstarostní obyvatelé
byli evangelického vyznání, nechtěli
proto v době protireformace přijímat
katolickou víru. Teprve v závěru 17.
století sem přišel mladý katolický misionář Daniel Josef Mayer, kterému se
v krátké době podařilo tento úkol plnit
a získávat zdejší evangelíky na svou
stranu. Protože se svými farníky věrně
sdílel všechny jejich radosti a strasti,
nazývali ho „náš otec Jusef“.
Pro své zásluhy a schopnosti se páter Mayer časem stal farářem v Hroznětíně, potom sekretářem císařského
vyslance Nostice, členem kapituly
pražského dómu, proboštem a tajným

radou a nakonec pražským arcibiskupem (v roce 1731; pozn. red.).

zal cestu do arcibiskupského paláce.
Předstoupili před církevního knížete,
u kterého dlela právě vznešená a poTehdy se lidem na Přebuzi dařilo četná návštěva. Lidumilný arcipastýř
velmi špatně. Dolování vynášelo jen rozuměl dobře mateřskému jazyku
málo, a když navíc vinou neúrody po- svých někdejších farníků a vyslechl
dražilo v celém kraji obilí, bída na ho- účastně jejich přání. Dal si podat talíř,
rách se od týdne k týdnu prohlubova- položil na něj dvacet dukátů a nechal
la. Odloučeni od dopravních možností jej kolovat mezi svými hosty. Otevřela
byli obyvatelé Přebuzi, bez pomoci se srdce i kapsy, na talíř padaly zlaté
ponecháni svému osudu.
a stříbrné mince, celkem na tisíc zlatých. Arcibiskup srdečně poděkoval
Pověst vypráví, že se Přebuzští do- za štědré dary a dodal k tomu: „Kdo
zvěděli o povýšení svého někdejšího
duchovního správce, ale cesta k němu
byla příliš daleká. Žil tam tehdy v nejvyšší nouzi muž jménem Filip Rölz se
svými dvěma syny. „Kdyby tu byl náš
otec Jusef!“ vzdychal často. „Ten by
už uměl poradit a našel by pomoc!“
Oba synové se proto vydali na cestu
do Prahy. Šli tam celé týdny, často uráženi a vysmíváni kvůli svému neobvyklému oblečení, ale hlavně kvůli své
krušnohorské mluvě, které nikdo nerozuměl. V Praze se dlouho poptávali
po otci Josefovi, až jim konečně jeden
laskavý pán, když se dozvěděl, že se
ten „velký pán“ jmenuje Mayer, uká-

Udiveným horalům nasypal otec Josef obsah talíře do čepic se slovy: „Je to
hodně peněz. Opatrujte je dobře a vraťte se bez meškání domů. Pozdravte mi
svého otce i všechny v Přebuzi! Je to
přece jen krásné, že máte stále ještě
důvěru ke svému starému duchovnímu správci. Ale ještě něco, milí přátelé.
Několik řeholníků z Anglie, jsou tam
nazýváni hybernové, přineslo do Prahy nové plody, které se velmi rychle
rozmnožují, rostou i ve špatné půdě
a jsou velmi dobré k jídlu. Říká se jim
zemská jablka, protože rostou v zemi.
Dám vám jich trochu, můžete je ve vašich kopcích zkusit pěstovat. A teď spánembohem jděte!“
Plni naděje se bratři vydali na zpáteční cestu. Pokus o pěstování brambor
se zdařil. Strach z nové plodiny zmizel
a brzy se pěstování brambor rozšířilo
po celých horách i po celé zemi, pravé
požehnání pro její obyvatele.
Na základě knihy „Pověsti a historická vyprávění“, jejímž autorem
je jeden ze sběratelů krušnohorských pověstí a někdejší učitel z Rotavy Hermann Brandl, připravila
Zdenka Čepeláková

Redakční poznámka
Za první pěstitele brambor v Čechách jsou skutečně považováni irští františkáni, zvaní hybernové, kteří začali pěstovat „zemská jablka“ ve své klášterní zahradě v dnešní
Hybernské ulici v Praze asi v roce 1713 či 1714. Odtud se pak pěstování brambor rozšířilo po celé zemi.
WWW.herzgebirge.cz + facebook herzgebirge
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Houbařskou sezonou krok za krokem

Chutné houby lze sbírat i na jaře
Češi jsou národem houbařů, co
Čech, to houbař – tato a podobná
prohlášení mají cosi do sebe. Kdysi
jsem četl knihu Václava Cílka Krajiny
vnitřní a vnější, v níž se autor zamýšlel
nad označením společných vlastností
národů středoevropské kotliny. Vymyslel zde termín „oblast jablečného
štrúdlu“. Kdybych se měl zamyslet
nad touto charakteristikou, pak bych
asi uvedl „území houbařského košíku“. Proč? Jednoduše proto, že ani
Němci, ani Rakušané, tedy národy,
kde se peče štrúdl, neholdují houbařské vášni tak jako Češi, Slováci, Poláci
a Ukrajinci, tedy národy, jež váže stejný původ pradávných kočovníků, kteří
byli zvyklí živit se hojně tím, co jim poskytla příroda.

na druhou stranu mu zpřístupňují
těžko dostupné živiny. Houby saprofytické žijí na odumřelé rostlinné
tkáni, kterou rozkládají a v zásadě ji
z prostředí „uklízejí“. Z obou skupin
se, jak to tak bývá, samozřejmě vyvinuly i druhy, které zneužily hostitele
nebo nechtěly čekat, až bude dostatek
mrtvé masy ke konzumaci, a zaútočily
– stali se z nich paraziti (zejména dřevokazné houby).

Z uvedeného třídění vyplývá, že každý druh nebo skupiny druhů vytvářejí
specifické vazby, podle nichž se můžeme orientovat i v jejich určení. Příkladem nám může být aktuálně rostoucí
čirůvka májovka a závojenka podtrnka
– lupenaté jarní houby, které jsou velmi
cenné v kuchyni. Májovka je bílá nebo
Dělá to z nás znalce hub a lesních žlutavá s hustými lupeny a moučnou
plodin? Obávám se, že v současné vůní. Podtrnka je narůžovělá s růžodobě již nikoliv. Na houby se sice cho- vošedými, středně hustými lupeny
dí masově, ale druhů, které skončí a mastným povrchem. Pro znalce lehce
v košících jako stoprocentně pozna- poznatelné, ale lze udělat chybu s fatáltelné, je jen minimum a spousta lidí ními následky. Obě se totiž podobají
je schopna přiotrávit sebe a blízké fa- prudce jedovaté závojence olovnaté
tální záměnou zcela zjevně rozdílných a podtrnku lze zaměnit i za jedovaté
plodnic, případně vinou špatného za- vláknice. Pomůckou (nikoliv všespacházení s plody lesa. Osobně sbírám sícím návodem!) nám ale může být
asi 150 jedlých druhů hub a chodím znalost terénu – májovka a podtrnka
na ně po celý rok. Těchto 150 mnou zpravidla nerostou v lese, ale v sadech
bezpečně poznávaných a sbíraných je nebo parcích, podtrnka pod trnkou,
přitom jen zlomkem z asi 4 000 druhů švestkou či jabloní, májovky pak navíc
vyšších hub rostoucích v ČR.
i pod lípami. Závojenky a vláknice jsou
naopak houbami lesními – růst sice
Trocha teorie na úvod
začínají až v červnu, ale to se může krýt
Houba je složitý organismus, který ještě s pozdním růstem zmíněných jedmá vlastnosti obou říší, tedy rost- lých jarních hub.
linné i živočišné, a přitom nepatří
ani do jedné z nich, přestože jsme si
Jak houby sbírat a skladovat
houby zvykli řadit mezi rostliny. To,
V zásadě je jedno, jestli plodnici vyco má za houbu houbař, je ve skuteč- kroutíte, nebo odříznete, obojí naponosti pouze její rozmnožovací orgán dobuje přírodní procesy, důležité ale
– plodnice. Podstatná část života hou- je místo růstu příliš nepodupat a důlek
by se ale odehrává pod zemí a jiných po sebrané plodnici zakrýt, aby nevysubstrátech. Nebudu zde zatěžovat sychalo „podhoubí“. Plodnice, které
čtenáře dělením hub na biologické sbíráme, by měly být mladé, bez skvrn
skupiny (houby vyšší, nižší, vřecko- na lupenech nebo rourkách. Pozor také
výtrusé, stopkovýtrusé atd.). Uvedu na houby s lehkým plísňovým povlaale, že máme skupiny hub mykorhizní kem – parazit způsobující tyto povlaky
a soprofytické.
se jmenuje nedohub a jeho toxiny mohou být karcinogenní! Lehká červivost
Mykorhizní druhy tvoří vazby nevadí, ale přestárlé velké plodnice už
a spolupracují s rostlinami, zejména je lépe nechat na místě, často v nich již
stromy, a obalují jejich kořeny tkání, započaly hnilobné procesy, jejichž prokterou čerpají z hostitele vodu, ale dukty mohou být zdraví škodlivé.
KRUŠNOHORSKÝ LUFT / HERZGEBIRGE

Samozřejmostí pro každého houbaře by pak měla být vzdušná nádoba
(nejlépe košík), jelikož v neprodyšných materiálech dochází k zahřívání,
kondenzaci vody a urychlení hnilobných procesů. Špatným zacházením
s houbami se zvyšuje nebezpečí v podobě jedovatých metabolických látek, karcinogenů, listerií a salmonel.
V zásadě je to stejné, jako se syrovým
masem. To samé se týká i ohřívaných
pokrmů z hub – ohřívat lze, ale skladovat v chladu a ne nijak dlouho.

jen v nižších a teplejších polohách,
v současnosti ale roste i kolem Přebuze. Napadá listnaté stromy – v našich podmínkách zejména javor klen
a lípy. Vyznačuje se okurkově moučnou vůní a hnědorezavě šupinatým
povrchem klobouku, průměr plodnic
může přesáhnout 40 cm. Sbírá se
opět pouze v době, kdy jsou plodnice
ještě měkké. Vhodný je na guláš či
do asijských receptů.

Které houby lze sbírat na jaře
Vzhledem k tomu, že toto číslo Luftu
je stále ještě jarní, pokusím se seznámit čtenáře s několika aktuálně rostoucími druhy hub.
Hlíva plicní – blízká příbuzná hlívy ústřičné. Roste zejména na padlém dřevě listnáčů, v pozdně jarním
a ranně letním období velmi hojně.
Má relativně řídké lupeny, které sbíhají po třeni (noze), je světle šedá až
žlutavá a roste po skupinách v trsech
o několika plodnicích. V kuchyni je
všestranně využitelná a obsahuje látky, které posilují imunitu a pomáhají
při cukrovce.
Sírovec žlutooranžový – „vrbové
maso“ – výrazná dřevokazná houba
napadající listnaté stromy. Plodnice
mohou vážit až desítky kilogramů
a jsou zprvu sytě žluté nebo oranžové,
po vyzrání blednou. Jde o vynikající,
kuchyňsky dobře využitelnou houbu
s lehce nakyslou chutí. Doporučuji ji
do gulášů, na řízky, k nakládání à la
pečenáče, k uzení aj. Sbírají se mladší plodnice nebo jejich části v měkké
konzistenci (do houby musí jít snadno zapíchnout nůž), později začnou
„vláknitět“ a tuhnout.

Choroš šupinatý – velká dřevokazná houba, která se dříve vyskytovala

Hřib kovář – roste od poloviny května, hojně při okrajích lesa. Jedná se
o tužší hřibovitou houbu s tmavě hnědým povrchem klobouku. Rourky jsou
sytě červené, noha žlutavá s hustým červeným tečkováním. Na řezu okamžitě
modrá. Kovář je za syrova slabě jedovatý
a při kuchyňské úpravě je třeba ho minimálně 20 minut tepelně zpracovávat. Je
vhodný do gulášů, díky tmavému zbarvení při usušení je, vedle stročku trubkovitého, hlavní ingrediencí černého kuby.
Ucháč obrovský – smržovitá houba
rostoucí z dřevního odpadu a trouchnivějících kmenů listnáčů i jehličnanů,
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v chladnějších lokacích by se mohla
vyskytovat až do června. Klobouk je
nepravidelně zprohýbaný, laločnatý
a má světlejší teple hnědé zbarvení. Pozor na záměnu s jedovatým ucháčem
obecným, který je tmavě hnědý a roste
v jehličnatých lesích, spíše pod smrky
a borovicemi. Ucháč obrovský je vynikající v méně kořeněných úpravách
pod maso nebo do falešné dršťkové.
Holubinky – zhruba do měsíce
začnou růst první holubinky, velmi
rozšířená skupina neprávem přehlížených hub s vynikajícími chuťovými vlastnostmi. Holubinky mají
rozložitý plochý klobouk, neroní
po poranění mléko, třeň je hladký,

nepálí a jejich chuť je za syrova příjemná, jsou jedlé a je jich často velké
množství. U nás nejběžnější je holubinka namodralá, kolčaví, jahodová,
černající, trávozelená, nazelenalá,
hnědofialová, odbarvená aj. Pozor –
snad s výjimkou blízce příbuzných
ryzců se jiné houby pro potřeby určení jedlosti neochutnávají! I prudstejnoměrně válcovitý, nevláknitý ce jedovaté muchomůrky mohou
(lze z něj odloupnout hrudky). Podle chutnat lahodně.
druhů mohou být žluté, červené, zeMuchomůrka růžovka (masák) –
lené, fialové, šedé, hnědé atd. Mezi vynikající jedlá houba, jejíž sběr již ale
holubinkami je jen několik jedova- vyžaduje určitou zkušenost. Plodnice
tých druhů a řada nejedlých, ty se ale jsou velmi různě stavěné, nejčastěji
po ochutnání kousku projevují palči- však masité s výraznou hlízou pozvolvou chutí, takže i z tohoto důvodu je ně přecházející do válcovitého třeně.
otrava vyloučena. Ty holubinky, které Klobouk je v mládí kulovitý, později

Recept na houbové matjesy
tužší plodnice (hlívy, holubinky, tvrdší hřibovité, sírovec, ryzce aj.)
sůl, nové koření, bobkový list, pepř celý, olej, cibule
Houby nakrájíme na hrubé kousky, vložíme do vody, přidáme koření dle chuti a 20 minut
povaříme. Scedíme a teplé i s kořením klademe po vrstvách oddělených kolečky cibule do
skleniček. Po naplnění přidáme 2 polévkové lžíce soli, zalijeme olejem, zavíčkujeme a lehce protřepeme. Matjesy se nechají 2 dny odležet v chladničce, poté je lze již konzumovat.
Recept se dá doplnit feferonkou.

mělce klenutý až plochý, často s velkým množstvím bělavých hrbolků
(zbytků véla – blány chránící zárodek
plodnice) na mastném hladkém povrchu. Barva je nejčastěji šedavá s růžovým nádechem, po rozkrojení růžoví
i vnitřní tkáně. Zásadním poznávacím
znakem je svisle rýhovaný prsten v cca
2/3 výšky třeně. Podobné jedovaté
muchomůrky (tygrovaná, královská,
citrónová) mají prsten bez rýhování,
vatovitý nebo v případě muchomůrky
šupinaté chybí úplně. Příbuzná, hojná
a rovněž jedlá muchomůrka šedivka
má prsten také rýhovaný, ale chybí jí
růžové tóny. Masák je vynikající, všestranně využitelná houba.
Martin Chochel

Redakční poznámka
Pan Chochel po dohodě s redakcí Luftu svolil k tomu, že v plné houbařské sezoně udělá
besedu o houbách v Malém sále komunitního centra Pernink s tím, že by si zájemci mohli
s sebou přinést houby k identifikaci. Na otázky je však připraven odpovědět i e-mailem,
stačí poslat fotografii a základní popis prostředí, ve kterém se houba našla, na adresu
chochel.m@seznam.cz.

Kreiter uffn Taller
aneb Bylinky na talíři
Spolek Förderverein Natura Miriquidica e.V. ze saského Pobershau
vydal zajímavou brožuru Kreiter uffn
Taller, v níž krušnohorské kořenářky
představují své oblíbené byliny a prozrazují k nim své vyzkoušené recepty.
Nejde přitom o hůře dostupné středomořské bylinky, ale o nejběžnější
rostliny krušnohorských luk a zahrad.
Útlá knížka obsahuje přes sto receptů
a také čtrnáct miniportrétů krušnohorských volně rostoucích bylin spolu
s návody, jak je sbírat a zpracovávat.
Obyvatelé Krušných hor měli od nepaměti o místních bylinách, jejich využití a léčivých účincích veliké znalosti, na sběr bylin byli odkázáni, aby si
zajistili přísun vitamínů a v dlouhých
zimách si obohatili jednotvárnou stravu. Brožura je reakcí na opět rostoucí
zájem o tyto téměř zapomenuté znalosti a inspirací pro lepší poznání a využití krajiny, ve které žijeme.

Více informací lze najít na www.natura-miriquidica.de.
Karel Picura

Koprník štětinolistý (Meum anthamanticum) je rozšířená, velmi aromatická rostlina krušnohorských
luk, vzhledem i vůní připomíná kopr

WWW.herzgebirge.cz + facebook herzgebirge

Erzgebirgische Köpernickelsupp (Koprníková polévka)
0,5 l čerstvého drůbežího vývaru
30 g nadrobno nasekaného koprníku
30g másla
30 g mouky
200 ml sladké smetany
100g kostek z černého chleba osmažených na 30 g másla
sůl, muškát, čajová lžička cukru
Připravenou jíšku zalijeme vývarem a zahustíme smetanou, přidáme nadrobno
nasekaný koprník a podáváme s osmaženými kostkami chleba. Dobrou chuť!
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Kulturní akce
20.6. - WITTE Den dětí - Technika letí
(Nejdek, vstup naproti bus-nádraží; 8:00-12:00)
23.6. - Otevření krušnohorské vinařské stezky - výlet
(Horní Blatná, nám.sv. Vavřince; 10:00)
22.6. - 24.6. - Abertamská pouť
29.6.- 7.7. - 47. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary
30.6. - oslavy 480 let založení obce Pernink
(Pernink - kostel Nejsvětější Trojice, 10:00, poté parkoviště v ulici Nejdecká)
14.7. - Country sešlost – jubilejní XX. ročník
(Vysoká Pec - Westernové městečko; 19:30)
Koncerty
22.6. - David Koller, T4 (Zámecký park Ostrov; vstup od 17:30, koncert od 19:00)
22.6. - Symfonický koncert KSO – B10 (Lázně III., Karlovy Vary; 19:30)
22.6. - Lemond Dance show (KV aréna; 20:00)
23.6. - Karlovarský hudební večer – vystoupí Xindl X, Peter Nagy, Vašo Patejdl,
bratři Nedvědové (Letní kino, Karlovy Vary; 18:00)
26.6. - Melton Tuba Quartett (Kostel Zvěstování Panny Marie, Ostrov; 19:30)
29.6. - Miro Žbirka, Katarína Knechtová (Amfiteátr Loket; 20:00)
4.7. - Multimediální projekt „Nosferatu, symfonie (za) šera“
(Letní kino Karlovy Vary; 20:30)
Výstavy
16.6. - 31.8. - Svatováclavská Bible (Muzeum Královská mincovna Jáchymov)
23.6. - 2.9. - Výstava „Rukavičkářství v Abertamech“
(MÚ Abertamy; každý víkend 13:00–17:00)
28.6. - 26.8. - Hastroši, plašiči a animisté (Muzeum Nejdek)

29.6. - 28.8. - Z českých luhů a hájů (Půda Staré radnice, Ostrov)
do 26.6. - Hvězdné nebe (Půda Staré radnice, Ostrov)
do 15.7. - „Grafické lahůdky“ ze sbírky Miloslava Navrátila (Letohrádek Ostrov)
do 26.8. - Veronika Rychterová – Letní byt (Letohrádek Ostrov)
Přednášky, besedy, kurzy
23.6. - Přednáška: Václav IV. a Loket
(Muzeum Královská mincovna Jáchymov; 17:00)
24.6. - Výtvarná dílna pro rodiče s dětmi k výstavě Aleše Veselého
(Galerie umění K. Vary; 15:00)
28.6. - Květinová výtvarná dílna (Letohrádek Ostrov; 17:00)
Kina
15.6. - Alvin a Chipmunkové 3 (Kino Nejdek; 17:00)
16.6. - Twilight sága: Rozbřesk (Kino Horní Blatná; 18:00)
16.6. - Líbáš jako Bůh (Kino Pernink; 18:00)
22.6. - Nepřítel pod ochranou (Kino Nejdek; 19:30)
23.6. - Probudím se včera (Kino Pernink; 18:00)
30.6. - Odcházení (Kino Pernink; 18:00)
Sport
16.6. - 6. ročník turnaje v kopané „O pohár starostky obce“
(Fotbalové hřiště Pernink; 9:00)
16.6. - M ČR X TERRA (Ostrov)
16.6. - Přenos zápasu ve fotbale Polsko-Česko na velkoplošné obrazovce
(sál hotelu Seifert, Nové Hamry; 20:45 - pro každého návštěvníka 4. pivo zdarma)
23.6. - Krušnohorský semmering nordic cup walking (Nové Hamry; 11:30)

POZVÁNKA na sobotu 14. července do Vysoké Pece
Country sešlost – jubilejní XX. ročník!!!
čaly vyrůstat stylové stánky, sloužící Obec tento přírodní areál propůjčuje
převážně pro prodej občerstvení. Zpr- pořadatelům pro konání různých akcí.
vu to byly jen jakési kulisy, postupně
se z některých staly malé hospůdky,
Na letošním XX. ročníku Countkteré poskytují návštěvníkům úto- ry sešlosti, který začne 14. července
čiště při nepříznivém počasí. V roce v 19:19 hodin, vystoupí kapely Piknik
1997 obec postavila stabilní jeviště se z Brna (revival Michala Tučného),
zázemím pro účinkující i návštěvníky. Petr nebo Pavel z Karlových Varů,
V tom roce se Country sešlosti zúčast- Bankrot a Trepka z Nejdku a skupina
Tradice pořádání Country sešlosti nilo také nejvíce lidí, a sice 3 200 platí- 4R z Ostrova. Tradičně na této akci
ve Vysoké Peci začala v roce 1993, kdy se cích diváků. Čistý výtěžek akce ve výši vystupuje v doprovodném programu
konal první ročník této akce. Tehdy ještě 50 300 Kč byl odeslán na konto malé také skupina indiánů, jezdci na koněkolik fanoušků country a trampské obce Heřmánky, kterou postihla stej- ních, tanečníci country tanců apod.
muziky, kteří stáli u jejího zrodu, netu- ně jako mnoho dalších moravských Pořadatelé a účinkující se už nyní těší
šilo, že vůbec bude nějaké pokračování. obcí a měst ničivá povodeň.
na všechny návštěvníky.
Chtěli jen své muzicírování předvést širRomana Malá
ší veřejnosti a podělit se s nimi o hudebPořádání Country sešlosti v roce
ní zážitky tohoto žánru. První dva roční- 2005 zasáhla smutná událost, kdy
ky se konaly pod záštitou Tělovýchovné v únoru toho roku zemřel po dlouhé
jednoty Radon za velké pomoci členů těžké nemoci ve věku 53 let jeden z půmístního Sboru dobrovolných hasičů vodních organizátorů a velký nadšenec
v krásném přírodním prostředí zvaném a fanda trampské a folkové muziky pan
„Kotlina“. Zpočátku kapely vystupovaly Jan Laštovka. Všichni návštěvníci uctili
jen na improvizované tribuně a za mini- jeho památku minutou ticha při úvodmální odměnu. Protože byl první ročník ním vztyčení místní westernové vlajky,
úspěšný a akce se zúčastnilo na 300 doprovázeném trampskou hymnou.
návštěvníků, rozhodli se pořadatelé, že
uspořádají i další ročník.
V současné době má westernové
městečko v Kotlině osm stylových
V roce 1995 převzala patronát nad stánků, velké zastřešené jeviště, stakonáním Country sešlosti obec. Za- noviště pro zvukaře i sociální zázemí.
KRUŠNOHORSKÝ LUFT / HERZGEBIRGE
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Art setkání Königsmühle 4
Přínos, financování a příprava
a odvysílání pořadu. Königsmühle a aktivity okolo Landart setkání představíme
v celostátním kontextu.

Instalace Franka Ullmanna

Přínos pro mezinárodní, resp. přeshraniční komunitu vyplývá z německého zájmu o česko-německé pohraničí
vyvolaný historií regionu, rodinnými
vazbami a také rozdílností krajiny
oproti německé straně. Tématem pro
výstupy je umělecká reflexe lokalit, kde
dříve žili Němci, a které dnes představují spíše ladem ležící krajinu pohlcenou přírodou. Hlavní přínos ale spočívá ve společné práci Čechů a Němců,
která může být v budoucnu zopakováLetošní Landart setkání, čerpající k hranicím přírodní rezervace) na zá- na i na jiném místě. Tím se může vytvoz místních příběhů a odehrávající se kladě vytyčení okruhu naučné stezky řit dlouholetý přeshraniční tým, který
v ruinách zaniklé osady Königsmühle s využitím historických i současných bude přínosem pro dialog a spolupráci
u Loučné pod Klínovcem, bude ne- materiálů na jednotlivých zastaveních na obou stranách hranice.
ziskovou kulturní akcí, na kterou je její trasy. Kromě nich je nutné vysvětlit
potřeba získat finanční prostředky důvody pro ochranu zdejší přírody. NáKde získat finanční zdroje
především z grantových zdrojů a také vštěvnost místa může růst úměrně jeho
Na lokální úrovni hledáme finanční
od soukromých sponzorů. Při výběru celostátní a mezinárodní prezentaci. zdroje hlavně u soukromých invespotenciálních sponzorů je třeba zo- K naučné stezce by měly vzniknout torů, kteří podnikají v tzv. „tvrdém“
hlednit, jaký přínos bude akce mít pro malé propagační letáky, které by měly cestovním ruchu. Jde o hoteliéry,
dotčené skupiny, laickou veřejnost být k dispozici v infocentrech, v ubyto- ubytovatele, poskytovatele služeb či
a pro samotné sponzory. Rozdělme si vacích a stravovacích zařízení v okolí.
incomingové agentury jak v Česku,
tedy přínos na lokální, celostátní a metak i v Německu. Naučná stezka může
zinárodní. Základním parametrem je
Na celostátní úrovni potřebujeme pře- rozšířit jejich portfolio zážitků nabídlouhodobě využitelný výstup akce.
nositelný dokument, mediální sdělení, zených návštěvníkům. Společně s vekteré osloví potenciálně celou veřejnost dením města Loučná pod Klínovcem
Typy sdělení a výstupů
a přiláká návštěvníky. Dokument bude jsme tuto práci zahájili v květnu 2012.
Na lokální úrovni je třeba zohlednit hlavním výstupem, který může vidět
Na celostátní úrovni je možné zažáAutor článku Petr Mikšíček při květnovém setkání
dat o finanční podporu Česko-německý
v Königsmühle
fond budoucnosti, který však poskytuje
jen 50 % finančního krytí. Druhou polovinu si musí žadatel zajistit z jiných
zdrojů, a to i soukromých nebo ve formě
vyčíslení ceny práce spolupracujících
zaměstnanců organizátora či partnerů.
V našem případě jsme bohužel prováhali termín pro odevzdání žádosti, takže na samotnou akci na přelomu srpna
a září 2012 již žádat nemůžeme.

hledisko rozvoje místní kultury, krajiny, možností turistického ruchu. Pro
účely města Loučná pod Klínovcem
je nejlepším typem výstupu současná
fotodokumentace území, historické
materiály týkající se Königsmühle a zachycení práce umělců na landartových
a dalších objektech. Hlavní hodnotou
je však sama bývalá osada, která by se
v ideálním případě dala zpřístupnit (až

neomezené množství lidí. Ve chvíli, kdy
z ekologických důvodů samotnou akci
nemohou navštívit stovky lidí, představuje televizní dokument zážitek pro
všechny. Ukázkou vhodné synergie a mediální prezentace je tak vytvoření námětu
dokumentu pro Českou televizi. Na internetových stránkách ČT naleznete přesný
popis, jak námět zaregistrovat a jak se
ucházet o finanční podporu pro natočení
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Regionální možností je financování
z prostředků Cíle 3 – fondu malých
projektů. Pomoci může také Nadace
VIA se svým programem Podpora
místních iniciativ, výše finančního
krytí je maximálně do 50 000 Kč. Další možností je nadace Partnerství se
svojí výzvou Život pod stromy.
Vzhledem k celkovému rozpočtu
akce okolo 100 000 Kč nejde o nere-

Instalace Anastasie Zhukové

álné finanční náklady. Doufáme, že
se nám podaří pro Landart setkání zajistit z každého z potenciálních zdrojů
část finančního krytí.
První setkání
Ve dnech 11. a 12. května se v Königsmühle uskutečnilo první společné
setkání, jehož se zúčastnilo 26 umělců,
z toho šest z Německa. Kromě nich
přijelo kolem 15 studentů z Prahy,
většinou studentů oboru kulturologie
a DAMU, básnířka Renata Bulvová
z krušnohorského Kalku a přihlásila
se nám i malířka Helena Scharnaglová
z Ostrova nad Ohří. Po společném prvním náslechu místa, promítnutí filmu
Rivers and Tides o práci Andy Goldsworthyho a „stmelení party“ jsme se
dohodli na dodání konkrétních návrhů
landart objektů do 30. května 2012.
S potěšením můžeme oznámit, že většina objektů je již navržena, a už se moc
těšíme na jejich realizaci.
V první polovině června se setkáme
s potenciálními sponzory akce a se studenty Katedry výtvarné kultury ÚJEP
v Ústí nad Labem, kteří se v rámci doktorského semináře zabývají landartem.
Je možné, že se naše řady ještě rozšíří.
Petr Mikšíček
Redakční poznámka
Kulturologa, publicistu a filmaře Petra
Mikšíčka jsme představili rozhovorem
v prosincovém vydání našeho měsíčníku. V únorovém, březnovém a dubnovém
vydání Petr Mikšíček čtenáře informoval
o pátrání po historii zaniklé osady Königsmühle v katastru města Loučná pod
Klínovcem, o obsahu pojmu LANDART
i o napětí mezi ochranou přírody a historie,
to vše v rámci přípravy Art setkání v místě
zaniklé osady na sklonku letošního léta.
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Boží Dar, 2. června 2012

Ježíškova cesta o Dnu dětí obživla
náměstí vyzdobily perníkovou chaloupku. Ouha! Začala hořet. Vždy připravení a s plnou výzbrojí přispěchali
místní dobrovolní hasiči, aby zachránili malý perníkový domeček.
Pak už se děti vydaly na putování
po Ježíškově cestě. Jednotlivá zastaVíce než stovka dětí se v sobotu vení a dřevěné figury doplnily „živé“
2. června prošla po obživlé Ježíškově postavy z pohádek. Děti rýžovaly smocestě v okolí Božího Daru. Před sa- linec, se skřítkem Kulhošem trefovaly
motným startem děti na božídarském šiškami muchomůrky, s Mankou a jejími pomocníky vyzkoušely svoji odvahu, u Vodníka byl na pořadu výlov
a koloběžky a s muzikální Ježibabkou
zpívali ti velcí i malí. Se Silným Ondřejem (na Božím Daru totiž Hloupý
Honza není třeba, ale svaly hlavně
v zimě ano) skákaly v pytlích. Domů
zajíce v pytli k večeři nepřinesly, ale
k obědu si všichni pochutnali na opékaných buřtech, klobáskách a domácích koláčích do sytosti.
Počasí se umoudřilo a 10 stupňů
nevadilo nikomu ze soutěžících. Akci
pořádaly Věrka Pokorná z Krmelce
uprostřed lesa a Karolína Pomplová
z božídarského obchůdku KPZ. O pro-

buzení pohádkových postav se postarali
Dáša Chladová s Májou a Aďou (Yetti
School, yetti nepřišel, snad příští rok),
Veronika a Kája, Eliška a Pavlík, Martina Poštová, Ondra Silný, Koťula a Anežka, Jan Kulhánek a Hanka Holíková.
Den dětí podpořily město Boží Dar
svým finančním darem, penzion Adélka, restauranty Daro, Excalibur a Sklípek, hospůdky Špičák a Koliba, penzion
Medard a Sněhulák, hotely svatá Anna
a svatý Hubert a dvě skvělé pekařky paní
Schwarzová a Koltermannová. V seznamu partnerů byl dokonce i Pejsek a kočička (restaurant)! Děkujeme všem.
Martina Poštová

Boží Dar, 26. května 2012

Povedený dětský den na Novaku
nová houpačka ,Krokouš‘ a hlavně
jsme výrazně rozšířili lanovou překážkovou dráhu, která propojuje dvacet
atrakcí do jednoho celku. Kdo bez
dotyku země dráhu překoná, získává
titul ,Šikulka‘. Atrakce je připravena
pro děti do 15 let.“
V areálu Novako na Božím Daru
se 26. května uskutečnil dětský den
a zároveň, jak jsme upozorňovali už
v minulém čísle Luftu, zahajoval tento
areál letní provoz.
O průběhu akce nám její hlavní organizátoři, manželé Novákovi, řekli:
„Dětský den jsme připravovali již posedmé. Každý rok se přitom snažíme
obohatit program o nějakou novinku
a jinak tomu nebylo ani letos. Přibyla

(17 stanovišť), ale i krásným sluneč- vyzkoušet atrakce v areálu Novako
ným počasím. A tak již úvodní roz- i přes celé léto. V provozu jsme denně
cvičky s medvídkem Čikem se zúčast- od 10 do 19 hodin.
nilo přes 50 dětí. Během následující
hodiny se jejich počet ještě zdvojnáHonza Novák
sobil a na jednotlivých stanovištích se
bavily nejen děti, ale i jejich početný
doprovod. V plné permanenci bylo nejen lanové centrum, ale i terénní káry
a koloběžky, kuše, prolézačky, skákací
hrad, trampolína, obří kostky a další
atrakce. Na závěr se děti mohly svézt
za odměnu na horské trojkolce.

Dětský den byl zakončen netradičními soutěžemi a tradičním opékáním
buřtů. Vítězi soutěží se stali božídarNa letošní dětský den lákal pořa- ská Lucka Drahorádová a Karlovarák
datel děti a jejich doprovod nejen Karel Buršík – gratulujeme. Všichni,
bohatým a pestrým programem kdo nebyli na dětském dnu, si můžou

KRUŠNOHORSKÝ LUFT / HERZGEBIRGE
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Diskuse – Stmelování a fragmentace 4

Boj o zachování kvality pitné vody
v Potůčkách
Naše Občanské sdružení pro Potůčky bylo založeno na konci roku 2010
a v současnosti má devět členů. Kromě
jiných aktivit se nyní zabýváme ochranou prameniště pitné vody pro Potůčky.
V roce 2011 jsme zjistili, že v návrhu
nového územního plánu Potůčků je
v osadě Stráň, nad prameništěm pitné
vody, zakresleno 55 000 m2 nového rozvojového území, tedy že zde mohlo být
vystavěno cokoliv, od rodinných domů
po provozovny. Zjistili jsme rovněž, že
v dubnu 2010 tyto pozemky odkoupil
Ing. Zacharda jako zemědělskou půdu
od Pozemkového fondu ČR a ještě
na podzim 2010 je za cca 250 000 Kč
prodal Ing. Palasovi. Ing. Palas spoluRedakční poznámka
Rádi zveřejňujeme příspěvek Občanského sdružení pro Potůčky, protože problematika schvalování změn územního
plánu je aktuální nejen v Potůčkách a je
žádoucí, aby se občané aktivně zapojovali do rozhodování o rozvoji obcí a kvalitě života v nich na mnoho let dopředu.
Nedaleké Karlovy Vary se staly přímo
legendárním příkladem případného
střetu zájmů při spekulativním nákupu
a prodeji pozemků osobou, která zároveň
spolupracuje při přípravě změn územního plánu, případně při vzniku podkladů
pro rozšíření inženýrských sítí, které tyto
pozemky zázračně zhodnocují.
K doplnění informací jsme požádali
o vyjádření:
vedení obce Potůčky – děkujeme za zprávy a podklady panu místostarostovi Vlastimilu Ondrovi,
odbor životního prostředí MěÚ Ostrov
– děkujeme za zprávu a podklady vedoucímu tohoto odboru Ing. Tomáši Čepelákovi,
odbor životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Karlovarského kraje
(KÚKK) – děkujeme za zprávu Mgr. Andree Bockové z kanceláře hejtmana.

problém vnímáme. A co víc, 29. dubna
2012 se již na internetu objevil inzerát,
který tyto pozemky nabízí k prodeji
za 2 720 000 Kč. Územní plán ještě nebyl schválen a inzerát nabízí „pozemek
vhodný pro zájmové chovatelství ovcí,
koní či skotu s možností výstavby salaše,
Jen díky Krajskému úřadu Karlovar- minifarmy, popř. jiných doprovodných
ského kraje, který s tímto nesouhlasil, staveb zemědělského charakteru“.
se akce zastavila, ale obec spolu s MěÚ
Když pomineme, jak současné vedeOstrov prosazuje na těchto soukromých
pozemcích alespoň 300 m2 možného ní naší obce změnou v územním plánu
zastavění. Starostka prý nemá problém umožnilo Ing. Palasovi eventuálně
s tím, že tam bude třeba farma nebo zhodnotit jeho pozemky, je na povážezemědělská usedlost, a ani většina za- nou, že se nad jediným zdrojem pitné
stupitelů nevidí v chovu ovcí, koní či do- vody pro Potůčky (a to se uvažuje o dobytka nad prameništěm pitné vody žád- dávkách pitné vody do SRN) bude pást
né nebezpečí. My to naopak jako velký stádo dobytka. Myslíme, že naše obavy
pracuje s obcí na změně územního plánu, je za to i štědře placen. Naši zastupitelé nám na veřejném zastupitelstvu
na náš dotaz, čí to byl zájem, mlžili. V závěru jednání starostka řekla, že její. Není
to zneužití pravomoci úřední osoby?

zákonem), s tím, že příslušné rozhodnutí je v kompetenci vodoprávního
úřadu MěÚ Ostrov. Zároveň uvádí,
že záměr chovu hospodářských zvířat podléhá také procesu posuzování
vlivů na životní prostředí, přičemž
odbor životního prostředí KÚKK,
který by byl v této záležitosti příslušným úřadem, dosud žádné oznámení
o záměru chovu hospodářských zvířat
v Potůčkách neobdržel.
• odbor životního prostředí MěÚ Ostrov odmítl, že by prosazoval jakoukoli
zástavbu na uvedených soukromých
pozemcích v osadě Stráň. Konstatuje,
že podle mapových podkladů ze zatím neschváleného návrhu územního
plánu Potůčků se lokalita případné
zástavby nenachází „nad prameništěm“, ale na odvrácené straně kopce
v dostatečné vzdálenosti od zdroje
pitné vody. Případná výstavba by
procházela schvalovacím procesem,
při němž by možné ohrožení vodních
zdrojů hodnotil odborník.

Místostarosta Potůčků Vlastimil Ondra potvrdil, že v návrhu nového územního plánu obce byla z plochy uvedených
parcel o výměře cca 55 000 m2 vyčleněna
plocha 300 m2, která se nachází ve svahu nad restaurací Dreckschänke poblíž
Stručně shrnujeme, že:
• KÚKK odkazuje obecně na ochranná dvou stávajících rekreačních objektů,
pásma zdrojů pitné vody, stanovená přičemž k hranici ochranného pásma
zákonem č. 254/2001 Sb. (vodním II. st. na druhé straně kopce je to odtud
WWW.herzgebirge.cz + facebook herzgebirge

jsou opodstatněné. Čekat, až dojde
ke kontaminaci vody, by bylo pozdě.
Naši anketu, jíž jsme oslovili místní
obyvatele, už podepsalo na 90 lidí, kteří
jsou proti jakékoliv výstavbě a chovu.
Pokud chce obecní úřad prosadit na katastrálním území Potůčky ekofarmu, má
k výběru spoustu pozemků, které jsou
k tomuto účelu vhodné a nebudou ohrožovat prameniště pitné vody. Podobný
záměr již v roce 2005 obec neodsouhlasila. Tehdy zvítězil zdravý rozum a my
věříme, že tomu tak bude i nyní.
Josef Fořt
předseda Občanského sdružení
pro Potůčky

Výřez z mapy k dosud neschválenému návrhu územního plánu Potůčků. NSzv –
prameniště v osadě Stráň, P/Z-S1 – lokalita případné zástavby na pozemkové
parcele č. 284/1 k.ú. Potůčky. Mapový podklad: MěÚ Ostrov

asi 400 m. Připustil, že by v tomto místě
po řádném stavebním řízení byla možná výstavba, a to eventuálně i ekofarmy
nabízející například vyjížďky na koních,
výrobu sýrů či ubytování. Podle něj však
obec žádnou žádost o souhlas s výstavbou takového objektu doposud neobdržela a vzhledem k absenci inženýrských
sítí a nutnosti značných investic ji osobně
nepovažuje za reálnou. Jak dále uvedl,
v těsném okolí prameniště jsou pozemky o rozloze desítek tisíc m2 a na některých z nich byla tráva spásána ovcemi již
od roku 2005 v souladu s vodoprávním
rozhodnutím v dostatečné vzdálenosti
od jímání a prameniště a jsou dodržová-

na ochranná pásma I. a II stupně. „Naše
obec zajišťuje pravidelně laboratorní
rozbory pitné vody a žádné problémy
se zhoršením její jakosti jsme dosud
neřešili,“ konstatoval Vlastimil Ondra.
Upozornil přitom, že již v roce 2008 odsouhlasilo zastupitelstvo obce (později
nerealizovanou) výstavbu malé ekofarmy na pozemcích umístěných podstatně
blíže prameništi než pozemky Ing. Palase, o něž je spor nyní.
Získané informace a podklady jsme
předali Občanskému sdružení pro Potůčky a doufáme, že jsme tím přispěli
k vyjasnění stanovisek.
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Hornoblatenská
vinařská stezka
V poslední době vzniklo v našem
krušnohorském okolí několik zajímavých projektů. Boží Dar postavil
z boudiček „Ježíškovu cestu“, přestože, dle dostupných historických
pramenů, Ježíšek tuto oblast nikdy
nenavštívil. V Jáchymově vznikla cesta neexistujících bytostí, permoníků,
v Abertamech stezka „Krušnohorských pověstí“ plná bájných stvoření,
která nikdo nikdy neviděl. Nakonec
nám, příznivcům vína, nezbylo nic jiného než vytvořit něco, co má skutečně historické kořeny a opodstatnění.
Výsledkem naší snahy je první „Krušnohorská vinařská stezka“ v Horní
Blatné a jejím okolí, bez boudiček,
trpaslíků, skřítků a podobné havěti,
ale zato s devíti zastaveními, plnými
historie zdejší staré vinařské tradice.

proč? Je to prosté. Když se zavřou
obrovská dřevěná vrata, tak se dovnitř
nedostane ani čert.
Zastavení č. 3. Cestou z náměstí
nás již na dálku upoutá malá kaplička. V současnosti opravený objekt
stojí na místě, kde památného dne 17.
července l. P. 1592 zahynul ve sněhové
vánici místní vinař Werner Hansch se
svým švagrem, když se vraceli z vinohradu s nákladem ledového vína.

Zastavení č. 1. V rohu náměstí stojí
kašna věnovaná zakladateli krušnohorského vinařství, saskému kurfiřtu
Karlu von Schwarzenbergovi, která
byla zrekonstruována v roce 2006.
Ve vrcholném období zde místo vody
tryskalo víno. Za povšimnutí stojí vyzývavý pohled spící Karlovy hlavy směrem východním, kde leží Pražský hrad,
sídlo tehdejšího zakladatele pragocentrismu, římského císaře Karla IV.
Zastavení č. 4. Po okraji Horní Blatné se cesta vine k fotbalovému hřišti
a dále podél lesa směrem na Potůčky. Hned za lesní školkou po pravé
straně odbočíme pěšinou doleva, les
se rozevře a před námi ve změti skal

Zastavení č. 2. Hned naproti vidíme
dům zvaný Faustův dvůr, ve kterém
kdysi působil „Krušnohorský Faust“,
páter Adalbert Hahn. Prováděl tu své
čarodějné kousky a jako poslední pamětník starých časů uměl přeměnit
blatenskou vodu ve víno. Bylo to právě v tomto historickém domě. A víte

(Jindřišské skály, Heinrichstein) se vypíná místo zvané Bärensprung – Medvědí skok. Zde nedlouho po skončení
třicetileté války spáchal sebevraždu
skokem ze skály poslední hornoblatenský medvěd Bruni, aby unikl pronásledování skupiny místních vdov,
předstírajících sběr lesních plodin.

hu třicetileté války při obléhání Horní
Blatné dánskými žoldáky ve službách
švédského krále Gustava Adolfa. Ne
nadarmo se od té doby u nás říká „pije
jako Dán“. O tom, jak ale blatenské
víno tvrdě prověřilo odolnost dánských alkoholiků, svědčí rozlehlý areál
hrobu neznámého vojína u zdi místního hřbitova.

Zastavení č. 5. Ze skal se vracíme
trochu zpět a přes louku se vydáme
směrem k siluetě Blatenského vrchu.
Cestou sestoupíme do malebného
údolíčka s jezírkem s průzračnou vodou, k místu zvanému „Babiččino
údolí“ – Omathal. Sem chodila babička nejslavnějšího hornoblatenského
vinaře, pana Müllera z Thorgau, s dětmi venčit své dva trpasličí vlkodavy
Sultána a Pašu a vodou z jezírka zalévala rodinnou vinici Na Blatech.

Zastavení č. 6. Z údolí stoupáme
jižním svahem Blatenského vrchu mezi
starými vinicemi, až narazíme na další
zajímavost, Blatenský příkop. Toto monumentální dílo z poloviny 16. století,
přivádějící vodu z 13 km vzdáleného
Božího Daru, sloužilo hlavně k zavlažování jak skromných rýžových políček
první vietnamské komunity na nedaleké Ryžovně, tak hornoblatenských
vinic. V dobách neúrody, což bylo prakticky každý rok, se jeho voda používala
k pančování místního vína.

Zastavení č. 8. Ještě pár kroků
a před námi je Blatenský vrch, tento
posvátný „Říp“ Krušných hor. Zde
podle Starých pověstí hornoblatenských, citovaných v Rukopisu ochsendorfském, strana 15, verš 22, pronesl praotec všech Krušnohorců, Opa
Luft, památnou věštbu na těle čtvrté
Krokovy dcery Hildy. Ano, přátelé,
Krok neměl tři dcery, jak se traduje,
ale čtyři, Kazi, Tetu, Libuši a Hildu.

Zastavení č. 7. Pokračujeme ve
stoupání až k pozůstatkům městských
vinných sklepů Wolfgangspinke,
nesoucích jméno patrona místních
vinařů svatého Wolfganga. K jejich
konečnému vyplenění došlo v průběKRUŠNOHORSKÝ LUFT / HERZGEBIRGE
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Mladá, ambiciózní Hilda na Blatensku ve společnosti starců nezůstala,
odešla dále na západ, kde založila známý hrad Hildenburg. Blatenský vrch
zůstával i nadále významným kultovním místem. Sloužil i ke sletům místních čarodějnic. Přítrž těmto rejům
učinila až městská vyhláška a otevření
občerstvovacího bufetu.

poslední zastávka, místo zvané „Šance“
(Schiessplatz). Zde kdysi stávala baterie
střelných zbraní, tzv. hmoždířů, jejichž
střelbou vinaři plašili hejna tetřevů,
která nalétávala do vinic sezobávat dozrávající hrozny vína. Když se po letech
zjistilo, že tetřev na střelbu nereaguje,
začalo se mu říkat tetřev hlušec.

Vřele vám doporučuji tuto zhruba
6 km dlouhou vycházku absolvovat,
zavzpomínat na starou slavnou historii Horní Blatné a vychutnat si přírodu, která na své kráse neztratila nic až
do dnešních časů.

Všechny zájemce zvu tímto
na slavnostní zahájení a první ofici- na náměstí v Horní Blatné v 10 hoZ místa nádherného výhledu na Hor- ální procházku po vinařské stezce din. Přijďte, nebudete litovat.
Zastavení č. 9. A teď nám nezbývá ní Blatnou a okolí zbývá jen pár metrů s občerstvením, která se bude konež se vrátit po staré sáňkařské dráze cesty dolů tam, kde jsme naše putování nat v doprovodu místních historiků
Jiří Kupilík
do Horní Blatné. Hned pod lesem je začali, na náměstí do Horní Blatné.
dne 23. června. Sraz je u kostela
foto PetrMaglia

Mariánská u Jáchymova, hospůdka „Krmelec“

Pozvánka na kulturní JAROLÉTO 2012

Na Mariánské si lidé vymysleli kulturní JAROLÉTO, v jehož rámci pořádají akce pro malé i velké. Letošní
ročník začal tradičně prvomájovou
veselicí. Následovat bude 16. června
„Desorientační běh“ – pivní bobřík
odvahy spočívající v postupné návštěvě sedmi restaurací, pro ženy je
připravena zkrácená trasa, všichni
milovníci pěnivého moku jsou zváni.

Čtrnáctého července bude následovat „Hledačka“ – akce vycházející
z tradice roku 1952, kdy krajský zmocněnec pro potírání amerického brouka
(mandelinky bramborové) vyhlásil celokrajskou „hledačku“. Na Mariánské
budou mít soutěžící dvou kategorií
(děti a dospělí) za úkol najít v časo- Pivobraní 2011 – vrh sudem
vém limitu opět co nejvíce amerických
brouků.

Hledačka 2011

JAROLÉTO na Mariánské vyvrcholí
18. srpna při historicky třetím „Pivobraní na Mariánské“, ke spoustě dobrého jídla, piva a sladkostí budou hrát
Hostinský Petr Fárek z Krmelce hrdě ukazuje nápis pod uschlou hlavou obrovské
kapely do noci.
ryby: „I tebe jsme sežrali“

Desorientační běh 2011 – start, vyhrál
borec z Mariánské velice těsně před borcem z Jáchymova-města

S dobrou náladou jste zváni na Mariánskou k hospůdce „Krmelec“, do-

WWW.herzgebirge.cz + facebook herzgebirge

tazy a požadavky na ubytování se vyřizují promptně na čísle 736 285 580.

Jaroslav Ochec a Petr Maglia
za pomoci Petra Fárka
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Hejtmanská písnička
Hejtmanská cestička
je pěkně stavěná,
na tvrdém podloží
kvalitní, balená.
Ta naše Perninská
díry jak koláče,
když ty dvě porovnám,
tak je mi do pláče.

����������������

Nejenom Perninská,
i další v okolí,
cestičky rozbité
srdce mi zabolí.
Hej, pane hejtmane,
přijďte se podívat,
tuhletu písničku
s námi si zazpívat.
Jiří Kupilík

��������

����

���� �

HORNÍ BLATNÁ

sáčky • přířezy • kelímky
papír • tašky • folie • tácky
602 130 841
606 893 445

www.obalyzeleny.cz
KRUŠNOHORSKÝ LUFT / HERZGEBIRGE
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Waldorfská základní škola Wlaštovka
Karlovy Vary, o.p.s.

www.wlastovka.cz

info@wlastovka.cz, tel. 723 216 621

pro školní rok 2012/2013
Waldorfská základní škola Wlaštovka
Karlovy Vary, o.p.s.

ještì pøijímá
žáky do první tøídy

www.wlastovka.cz

Hotel Seifert je cenově
cenově dostupný pro
pro všechny
všechny a svý
svým
komforte
komfortem mile
mile překvapí také Vás. Pro
Prostory umožňují
umožňují
uspořádat
uspořádat různé
různé kultu
kulturně
rně - spole
společenské akce,
akce, školení
školení, rauty,
svatby i firemní
firemní večí
večírky. Stejný komfort nabízíme také školám
v př
přírodě
írodě a lyžařským
lyžařským výcvikům
výcvikům.
ům.
O vaši
vaši spokoje
spokojenost
nost se postará personál Hotelu a res
restaura
taurace.

Hotel Seifert- správná volba oddychu

Komfortní, plně vybavené apartmány
v centru obce Boží Dar.
wifi zdarma v celém objektu, sauna
dětský koutek, stolní fotbálek
kamerově hlídané parkoviště, garáž
Tel. +420 774 701 505
info@apartmanyengadin.cz
www.apartmanyengadin.cz

WWW.herzgebirge.cz + facebook herzgebirge

ročník 1 / číslo 6 ČERVEN 2012 / Strana 23

TRUHLÁRNA KAŠPAR.CZ
– nejsme plátci DPH
Vyrábí: Okna,dveře,zárubně,schody,
nábytek aj.
Možnost pořezu vlastní kulatiny
MEINLOVA 188, PERNINK
T-353 892 383 • M-723 331 711

PRODÁVÁME ČESKÝ MLÝN
restaurační a ubytovací areál
Pozemky Cena LV 177: 3.200.000,- Kč
(pouze pro čtenáře Luftu)
3056 m2 - stavební parcely 1 budova 484 m2
8861 m2 - ostatní (louky) 5 chatek – 5x 52 m2
Rekreační areál v Krušných horách
cca 20 minut jízdy od Božího Daru
na hranicích s německým Breitenbrunem
Mrzí nás, že nemáme dostatek finančních prostředků pro realizaci našich snů, ale nemá cenu, aby takto krásný objekt nebyl využíván.
Kontakt na majitele: krivanecm@seznam.cz - 724938905

KRUŠNOHORSKÝ LUFT / HERZGEBIRGE
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