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Jak dopadly volby do
krajského zastupitelstva
v Krušných horách
Vážení horalé a přátelé Krušných hor,

Takto bylo rozhodnuto stejnou vahou kandidátních listin v uvedených mísvolebního hlasu voliče z města nebo ze tech krušnohorského regionu. Kdyby
ještě jsme se nedočkali rozkrytí řečišť samoty. Přesto považujeme za užitečné západní Krušné hory tvořily kraj, zísnelegálního alkoholu, který protekl porovnat celkové výsledky voleb s vol- kala by nejvyšší počet mandátů koalice
do našeho minulého úvodního slova, bou voličů ve městech a obcích našeho kandidátů z jiných stran, než jsou kraja už do Krušných hor dopadla další krušnohorského regionu. V připojené ští vítězi KSČM, ČSSD a ODS. Samotudálost z „globálního světa“, před kte- tabulce a grafu jsou procenta platných né hnutí HN pro rozvoj předstihlo či
rou se neschováme – volby do zastupi- hlasů pro kandidátní listiny z počtu dohnalo KSČM a ČSSD v obcích (v potelstva Karlovarského kraje se ve dnech hlasujících voličů ve vybraných místech řadí počtu voličů) Hroznětín, Merklín,
12. a 13. října konaly všude.
seřazena podle celkového počtu voličů Pernink, Stříbrná, Bublava a Tatrovice.
v daném místě – tím je celkový výsle- Samotná Alternativa tuto roli sehrála
Jak volby dopadly, víme, po sečtení dek voleb v KV kraji s celkovým počtem v obcích Jindřichovice a Vysoká Pec,
hlasů všech voličů, kteří se k volbám 241 114 voličů porovnán s výsledky vo- samotná TOP 09 a Starostové pro KVdostavili, si zvolení představitelé po- leb v okresních městech (Karlových Va- kraj na Božím Daru. Uvedené výsledky
litických stran, hnutí a koalic v kraj- rech s 40 038 voliči a Sokolově s 19 645 svědčí ve prospěch voličů horských obském zastupitelstvu rozdělili celkem voliči) a s dalšími místy v Krušných cí, schopných vidět u zavedených poli45 mandátů takto: 14 KSČM, 13 horách a na jejich úpatí, až po nejmen- tických stran ODS i ČSSD rozpor mezi
ČSSD, 5 ODS, 5 Hnutí nezávislých ší Přebuz se 71 voliči. V průměru byla ideologickým postojem a nemorálním
za harmonický rozvoj obcí a měst volební účast 32 % z celkového počtu až kriminálním jednáním některých
(dále jen HN pro rozvoj), 5 TOP 09 241 114 voličů v KV kraji. V námi uve- jejich významných představitelů či kaa Starostové pro KV-kraj a 4 mandá- dených vybraných místech regionu vo- marádů. V případě voličů ODS ve městy získala Alternativa. Nadpoloviční lební účast příliš nekolísala kolem prů- tech nejen Karlovarského kraje se jich
část zvolených krajských zastupitelů měru, výjimkou byla daleko nejnižší vo- proto část k volbám vůbec nedostavila,
doufejme zvolí ze svého středu orgány lební účast ve Vřesové, kde z celkového protože neviděli jiné „pravicové“ možkraje, které budou rozhodovat, kam počtu 314 voličů jich volilo pouze 14 %, nosti. V rámci ČR díky nízké volební
a do čeho vloží peníze daňových po- naopak nejvyšší procento voličů se vo- účasti získali kandidáti ODS ve všech
platníků. Zbylí krajští zastupitelé ze leb zúčastnilo na Božím Daru (57 % krajích pouze 15 % mandátů. ČSSD
stran do krajské vlády nepřizvaných ze 159 voličů) a v Nových Hamrech obdržela celorepublikově vítězných
budou tvořit opozici a krajskou vládu (50 % z 290 voličů).
30 % mandátů a KSČM 27 % mandábudou pokud možno odpovědně kontů, ale pro ČSSD to znamená také výtrolovat (stranické pokyny vládním
Na rozdíl od prakticky shodné vo- znamný úbytek voličů, zřejmě ve prozastupitelům obvykle objektivní kon- lební účasti se od celkových výsledků spěch „neušpiněné“ KSČM, přestože
trolu znemožňují).
voleb značně liší podpora jednotlivých KSČM se na vládě v krajích také podíPorovnání výsledků voleb do krajského zastupitelstva Karlovarského kraje
s výsledky voleb v okresních městech a v obcích regionu Krušné hory - západ
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lela a kryla i některé podezřelé prakti- vaní a sami od sebe nevymřou, musí
ky, například středočeského hejtmana být poraženi politicky lepší nabídkou
za ČSSD Ratha.
ostatních stran. Odliv voličů od ODS
a ČSSD buď tyto strany donutí k zásadPřes to všechno dodáváme závěrem, ní změně, která bude znamenat masové
že krajské volby nemohly dopadnout zvýšení počtu členů a umožní normální
lépe. Voliči KSČM jsou disciplino- demokratický výběr těch nejlepších

na budoucí kandidátky, nebo tyto strany ztratí význam ve prospěch nových
politických demokratických uskupení. Hnutí HN pro rozvoj je příkladem,
že racionální voliči z Krušných hor
se nenechali odradit od hledání stran
slušných lidí ani zklamáním z Věcí ve-

řejných nebo TOP 09. Jen doufáme, že
do té doby nezvýší svůj vliv extrémisti
– typicky spolu s KSČM vystrčila růžky
Dělnická strana sociální spravedlnosti
v Rotavě a na Přebuzi.
Vaše redakční rada

Komunistická str.Čech a Moravy

Česká str.sociálně demokrat.

Občanská demokratická strana

HN.ZA HARM.ROZVOJ OBCÍ A MĚST

TOP 09 a Starostové pro KVK

ALTERNATIVA

KOALICE PRO KARLOVARSKÝ KRAJ

DSSS-STOP NEPŘIZPŮSOBIVÝM!
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Chvála mistrů z hor
Slovo MISTR a MAJSTR v češtině
a němčině označuje muže, který něco
umí. Ten rozsah umění zahrnuje celou
škálu dovedností od duchovních přes
duševní až po fyzické a nečiní mezi
tím rozdílu.

Řemeslu se musel mladý muž někde vyučit, a to u mistra, který už
něco uměl, často u svého otce nebo
dědečka. Umění řemesel se dědilo,
a narůstalo tak generaci po generaci
na DOKONALOST. Když se mladý
muž něčemu vyučil, stal se tovaryšem
Mistr byl Jan Hus – univerzitní pro- a teprve pak mohl dostávat za svou
fesor, Mistr Eckhardt – náboženský práci v dílně u mistra mzdu. A do mimyslitel, starý Mistr Lao-tse a Čuang- strovského cechu mohl být přijat až
-tse – staročínští filozofové, Mistr po mnoha letech praxe, když cech,
Vyšebrodského oltáře – středověký složený z mistrů příslušného řemesla,
malíř portrétů v Křížové kapli, Mistři rozhodl, že ho přijme do svých řad.
pěvci norimberští, hofmeistři – uměl- Obvykle musel doložit svou dovedci u dvora, bürgermeistři – starostové nost tzv. „majstrštykem“, mistrovměst, ale i mistři sportů všech mož- ským kouskem nebo výrobkem. Tak
ných až po mistry ve výrobě. A hlavně byla zaručena kvalita řemeslné práce.
mistři nejrůznějších řemesel, zejména Lajdák a flink se ani nevyučil a mnoho
stavitelských. Mistři stavitelé chrámů tovaryšů se nikdy mistry nestalo.
a paláců, kameníci, zedníci, tesaři,
malíři, štukatéři, mistři truhláři, soV naší době, kdy většinu věcí k živochaři, řezbáři, kováři, dlaždiči, pod- tu vyrábí stroje a lidská práce se stále
laháři, instalatéři, okenáři, sklenáři, méně uplatní, narůstá právě poptávka
pokrývači, klempíři atd. Bez nich by po těch starých mistrech řemesel, ktese nepostavilo nic, ani domek v Kruš- ří ještě umí postavit a opravit dům, vyných horách. Ani ten nejprostší.
malovat byt, předělat koupelnu, vyře-

Mistři dokázali během krátké doby vyčarovat z podkrovního přístěnku, kde
opadávala omítka, okno nešlo dovírat a dřevěná podlaha byla křivá, krásnou
hladkou lesklou koupelnu

KRUŠNOHORSKÝ LUFT / HERZGEBIRGE

zat formu na perník nebo sošku Panny
Marie, ukovat závlačku na plot, udělat
dřevěné okénko na míru, postavit nebo opravit pec a vymést a vyspravit komín. To všechno tady v horách lidé potřebují. Dřív tato řemesla byla zastoupena aspoň jedním mistrem v každé
obci. Když měl dobrou pověst, měl
i dobré živobytí. Říkalo se, že „řemeslo má zlaté dno“. Ale jak vymírají vesnice, odcházejí s nimi i mistři řemesel
a musí se shánět „přespolní“. O těch
dobrých se pověst roznese po horách,
lidé si to mezi sebou řeknou a pan mistr je pak na roztrhání, že ani zakázky
doma nestíhá a nebere. Už také proto,
že si lidé myslí, že by jim to jako soused a kamarád mohl udělat zadarmo
– a to nejde. I mistr musí být z něčeho živ a živí často i početnou rodinu.
Sousedi pak o něm říkají, že je drahý.
A pokud se neprosadí „v zahraničí“,
tak postupně zkrachuje a hledá zaměstnání ve státních službách nebo
dokonce skončí na sociální podpoře.

Když instalatér promýšlí, kudy ty roury
povedou, jak se napojí, kam se napojí,
jak se udělají kolena, přípojky, kohoutky, baterie, vypadá při tomhle uměleckém zamyšlení jako Einstein, když vymýšlel teorii relativity

jak se napojí, kam se napojí, jak se udělají kolena, přípojky, kohoutky, baterie,
vypadá při tomhle uměleckém zamyšlení jako Einstein, když vymýšlel teorii
relativity. Ta je možná světem oceňovaná, ale pro náš život v horách takový
význam jako roury pana Dáni nemá.
Pánové Wendler a Loprais, mistři zedníci, když se přijdou podívat, co se od nich
Ke cti a chvále mnoha našich hor- chce, si nechají čas na rozmyšlenou
ských mistrů dlužno říci, že tu ještě a patrně se soustředí na konečné dílo
mezi námi jsou. A vedou si dobře.
taky tak. Následná práce mistrů rukama
je tvůrčí proces. Každý den po nich něco
Mají dost práce a dovedou odvést nového vznikne. Dílo roste a košatí se
dobré dílo. Práce si váží, jsou spo- ke konečné dokonalosti. To je ten fortel,
lehliví, pořádní, dochvilní, pracovití. který znamená zručnost, zkušenost,
Nechávají po sobě na staveništi každý soustředěnost, pečlivost a takzvaný „tah
den pořádek, nářadí pěkně srovnané, na branku“ jako schopnost dotáhnout
materiál zabalený a uklizený. Nechtějí dílo ke konečné dokonalosti. Vědí, že se
zákazníka při první práci „odřít z ků- od počátku musí stavět pečlivě, neboť
že“, protože vědí, že by tím mohli jediný chybně položený kámen v záskončit. Podruhé si je už nikdo neob- kladech může mít za následek konečné
jedná. Mistr se vyznačuje tím, že se zřícení celého domu. Že práce kvapná
přijede osobně podívat, co se od něj bývá málo platná. A tak dokázali během
očekává. Když je to nad jeho síly krátké doby vyčarovat z podkrovního
a možnosti, lákavou finanční nabídku přístěnku, kde opadávala omítka, okno
navzdory práci odmítne a doporučí nešlo dovírat a dřevěná podlaha byla křiněkoho jiného. Pokud dílo přijme, ně- vá, krásnou hladkou lesklou koupelnu
kolikrát vše promyslí, proměří, odhad- bez jediné chyby na kráse – ohne Schönne množství práce a materiálu a do- heitsfehler, jak říkají puntičkáři.
mluví se se zákazníkem na ceně. Mistr
má pak už ve své hlavě plán a konečný
Mistři pracují v tichu, aby se mohli
výsledek, v tom spočívá jeho umění. na práci plně soustředit. Jejich souA je to někdy velice složité – třeba při středěná mysl jim vede ruce. Jsou
elektrovedení nebo instalatérských dochvilní a mají v sobě vnitřní kázeň,
pracech. To musí mnoho vědět a pro- která jim velí, aby byli pořádní, slušní
myslet jako chirurg před operací, kam a veselí. Je s nimi prostě pohoda, i při
říznout, kam zasadit rouru, aby tam té náročné fyzické práci. A tak vám,
zase něco správně proudilo, prostě to páni mistři, posíláme toto poděkovámistrovství spočívá nejdřív v hlavě.
ní za vaši práci. Jsme rádi, že vás tu
na horách ještě máme.
Mistr Dáňa, instalatér z Horní Blatné,
když promýšlí, kudy ty roury povedou,
Čtenářky Luftu z Abertam
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MONTANREGION

Listopadové jáchymovské
montánní rozjímání
Jáchymovský hřbitov pod Špitálním kostelem Všech svatých (foto PM)

Projekt „Montanregion Krušné hory / Erzgebirge“ poznenáhlu poutá
pozornost veřejnosti. V roce 2010 byl
vydán „Průvodce po významných hornických památkách západního Krušnohoří“. Jeho autoři seřadili osmnáct
pozoruhodných míst podle abecedy
od Abertam po Zlatý Kopec. Je připojen i slovníček, v němž se čtenáři
dostane vysvětlení hornických pojmů,
jako jsou čelba, jáma, odval, plaviště,
stoupa, šmelcovna nebo žíla, která je
chápána jako „deskovité těleso vyvřelé horniny vyplňující trhlinu v hornině
nebo horninou pronikající“. Snímky
památek a pozůstatků hornických děl
provázejí takřka dvě desítky mapek,
na nichž jsou dávná díla označena
překříženým mlátkem a želízkem,
tedy symbolem hornictví – jenomže
v nezvyklé, totiž obrácené poloze. Jako kdyby zkratkou označovaly osud
krajiny, která se již vydala z bohatství,
za kterým sem lidé kdysi přišli. Skupinky těchto zřídka vídaných značek
mohou při letmém pohledu navozovat
dojem pohřebišť.

zornit, že v trhlinách ubíhajících let
lze nacházet žíly či pouhé nitky paměti o hornické minulosti Krušných
hor a v našem případě konkrétně Jáchymova třeba i na hřbitově. Horničina mívala vždy nakročeno k smrti.
Proto zřizování špitálů, hornických
kaplí, kostelů i hřbitovů bývá zmiňováno mezi nejstaršími zápisy kronik
z Krušnohoří. O vysvěcení „Svatého
pole“ v Annabergu víme, že proběhlo jako velký „spektákl“, spojený se
„skvělým“ procesím za účasti samého saského vévody. O hřbitovu
jáchymovském píše farář Mathesius pouze tolik, že „byl zřízen roku
1530 dobrotivou rukou a všeobecnou robotou“. Jeho kuse načrtnutou
podobu můžeme vidět na kresbě
Špitálního (hřbitovního) kostela
ze staré hornické mapy. Z Mathesiových zápisů i ze záznamů jeho
pokračovatelů se dovídáme o událostech, při nichž zahynuli „horní
tovaryši, horníci či důlní dozorci“.
Jako příčiny neštěstí jsou uváděny
pády do hloubky, zavalení, zasypání,
ale také požáry nebo provalení vody.
Naším dnešním rozjímáním i při- V epitafu jednoho z jáchymovských
pojenými fotografiemi chceme upo- horních hejtmanů je smrt chápána
WWW.herzgebirge.cz + facebook herzgebirge

jako poslední šichta, ze které není
návratu, leda až spasením…

v podvečer, kdy poslední cestu zesnulého provázeli jeho druzi průvodem s rozsvícenými kahany. Svědka
Podle PhDr. J. Urbana (v poznám- takových rozloučení může zhlédkách k překladu Mathesiovy Sarep- nout současný návštěvník Špitálníty a Kroniky) konávaly se pohřby ho kostela. Je jím sousoší Kalvárie /
horníků v oné dávné době obvykle Ukřižování, dílo významného dráž-

Hold krušnohorským horníkům
Projekt Montanregion si klade
za cíl představit domácí i světové
veřejnosti jedinečnou krušnohorskou hornickou kulturní krajinu
na obou stranách hor, ale také
vzdát hold těm statisícům většinou anonymních horníků, hutníků i báňských úředníků, kteří
se od 12. století až do nedávné
současnosti na formování této
krajiny podíleli a vtiskli jí její nezaměnitelný ráz. Listopad je tou
správnou dobou, kdy si můžeme
připomenout památku aspoň těch,
o jejichž působení svědčí nápisy
na mnohých náhrobcích krušnohorských hřbitovů.
Jednou z nejstarších připomínek
báňské minulosti našeho regionu
je honosný náhrobek horního
přísežného abertamského horního
úřadu Johanna Preiße z roku 1680
dochovaný na hřbitově v Abertamech (foto MU)
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Zdař Bůh na poslední šichtu jáchymovského horníka Erasma Proschky / Náhrobek městského a báňského lékaře dr. Adolfa Langhanse / Náhrobek důlního dozorce
Hanse Brennicha / Náhrobek havíře Floriana Kinnla / Symbolický hrob vězňů umučených 1950 - 1960 v Jáchymovských dolech (foto PM)

ďanského sochaře Kryštofa Waltera.
V kostele jsou umístěny náhrobní
desky ze 16. století a deskový oltář
snad z dílny Lucase Cranacha s restaurovanými obrazy na dřevě.
Ani dvacáté století, které Jan Ská-

ském horním revíru přes sto čtyřicet
smrtelných úrazů. Mezi příčinami
jsou na prvních místech uváděny
pády hornin, střelné práce, zřícení
osob do hloubky, také však důlní doprava, pády předmětů a úrazy stroji.
Snad pouze z pitevních záznamů
bychom se mohli dopočítat dalších
obětí, kdy byly příčiny umírání mnohem zákeřnější.

Svědectví nám podávají některé
nápisy na náhrobcích: „Hier ruht in
Gott als ein Opfer der Arbeit“ na hrocel kdesi pojmenoval „stoletím smo- bě německého horníka (Bergmann,
lince“, se nedokázalo obejít bez tra- Berghauer) nebo „Zahynul tragicgických událostí v podzemí. Suldov- ky pri výkonu povolania“ na hrobě
ského/Horákova „Kronika horního novodobého baníka. Nápisy bývají
města Jáchymova a jeho hornictví“ někdy provázeny hornickým znauvádí, že během pouhých devíti let kem, jindy hornickým pozdravem
1950–1959 bylo jenom v jáchymov- se smutným závěrem: „Glück auf

O život v jáchymovských dolech přicházeli lidé i po skončení těžby

zur letzten Schicht“. Nachází se zde
hrob ozdobený plastikou krušnohorské krajiny s křížem na rozcestí,
jiný soškou truchlící ženy – vdovy.
Nalezneme tady i takové, v nichž
„v míru a pokoji odpočívají“ důlní
dozorci (Bergaufseher, Grubenaufseher), v jiném členové rodiny
báňského rady. Za zcela ojedinělý
– zřejmě v celém širokém okolí – je
možné považovat hrob městského a báňského lékaře (Stadt– und
Bergarzt). O pohnuté hornické minulosti vypovídá i symbolický hrob
politických vězňů.
Tušíme, že turistické značky v našem Krušnohoří, natož pak módní
cyklostezky, jen zřídkakdy vedou poblíž podobných hřbitovů. Hřbitovy
jsou místa vyžadující čas k zastave-

ní. K zastavení, rozjímání, vzpomínání. K rozjímání nejen nad půl tisíciletí starou sochou Marie ze sousoší
Kalvárie, ale třeba i nad verši Vladimíra Holana s názvem Neštěstí:
J ak kupec v zubech svých zkouší
peníz němě,
mrak hryže luny jih. A přece leží
ve mně
ti živoucí i ti ze zamýšlené práce
po důlním neštěstí v temnotách
evokace.
Kolikrát Bůh tě ved´, tou šachtou,
kde teď vane
zdviž dechu naposled spuštěná
v nedoufané.

Mgr. Oldřich Ježek
foto Jaroslav Ochec

Dvojrozhovor z ledovce Dachstein
Odpovídají lyžníci Lukáš Bauer a Petr Novák

Krušnohorští lyžníci Petr Novák (vlevo) a Lukáš Bauer

Během října se celý běžecký lyžařský peloton objevuje na rakouském
ledovci Dachstein, kde v nadmořské
výšce téměř 3 000 m absolvuje před závodní sezonou první stovky kilometrů
na přírodním sněhu. Stejně tomu bylo
letos, a tak se mi podařilo na „Dachu“
zastihnout ve stejnou dobu dva lyžníky
„Krušnohorce“ – Lukáše Bauera a Petra Nováka, kteří ve světě reprezentují
nejen naše kopečky, ale i Českou republiku. Využil jsem toho a položil klukům několik následujících otázek.
Máte za sebou téměř šestiměsíční
nesmírně náročnou letní přípravu.
Jak ji hodnotíte?

KRUŠNOHORSKÝ LUFT / HERZGEBIRGE

Lukáš: Myslím, že letní přípravu
mohu brát jako vydařenou. Sice byla
velkou měrou komplikována zraněním z předchozí sezony, které se léčilo
déle, než jsem očekával, a i proto následný náběh do plné zátěže byl delší.
Samozřejmě pocit z letní přípravy
je jedna věc, nyní bude třeba, aby se
absolvované tréninky promítly správným směrem do výsledků.
Petr: Letošní příprava se opravdu
vydařila. Absolvoval jsem ji celou podle plánu, který jsme si s otcem stanovili. V současné době vrcholí příprava
na zimu, tak doufám, že i tuto část splním na sto procent, a pak už se můžu
pouze těšit na první lyžařské závody.
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Zařadili jste do letní přípravy nějaké novinky?
Lukáš: Stejně jako v předchozí sezoně jsem absolvoval „domácí“ část
přípravy s částí německé reprezentace z Oberwiesenthalu v čele s Tomem
Reicheltem a trenérem Jankem Neuberem. Příprava byla odlišná od předchozích právě díky zlomenině paty,
takže jsem letos omezil běh, ale o to
více jsem absolvoval tréninky na kolečkových lyžích, kole a posilování.
Petr: V letošním roce jsem se vrátil
k naší „novákovské“ speciální přípravě, která je velmi pestrá a všestranná.
Během léta jsem se tradičně zúčastnil
závodů v terénním triatlonu, orientačním běhu, na horském kole a běžeckých závodů. Po většinu roku jsem
se připravoval v domácím prostředí
na Božím Daru, které je pro náš sport
opravdu optimální.
Lukáši, už není tajemstvím, že se
chystáš na nesmírně náročnou sezonu. Čeká tě nejen seriál Světového poháru, mistrovství světa a Tour
de Ski, ale podepsal jsi i smlouvu
se švédským týmem COOP na start
v několika dálkových bězích. Můžeš
nám upřesnit, na jaké dálkové běhy
se chystáš?
Ano, v rámci sezony absolvuji alespoň dva závody Ski Classics, což
je nejvyšší úroveň masových lyžařských závodů, tzv. laufů. V plánu
mám na sto procent italskou Marcialongu, podle únavy z předchozí
Tour de Ski budu zvažovat domácí
Jizerskou 50 a v úvahu přichází taktéž norský Birkebeinerrenet. Samozřejmě mou prioritou jsou i nadále
závody Světového poháru, zejména pak únorové mistrovství světa
a Tour de Ski.

Přípravu na zimní sezonu absolvuje na Dachsteinu řada lyžařů

Petře, ty jsi naopak loni absolvoval
nejen celý seriál Ski Classics, ale ještě sis přidal další čtyři lyžařské laufy.
Na co se chystáš letos?
Letos se zaměřím na FIS Marathon
Cup, který se tento rok skládá převážně z bruslařských závodů. V úvodu
sezony si ještě odskočím na první český pohár v běhu na lyžích a pak už se
naplno vrhnu do dálkových běhů. Měl
bych podle našeho plánu absolvovat
celý seriál FIS Marathon Cupu kromě
dvou závodů, které nám nevychází
do plánu kvůli složitým přesunům mezi závody, a také je třeba si někdy mezi
závody odpočinout…
Takže se opět můžeme těšit na souboje Bauera, Koukala, Řezáče a věříme i Nováka?
Lukáš: Netuším, pro mě to bude
premiérové závodění v laufech, sice
patřím mezi špičku v závodech Světového poháru, ale pro laufy je nutná

Petr Novák při výstupu z tunelu vedoucího k ledovci Dachstein

WWW.herzgebirge.cz + facebook herzgebirge

zejména zkušenost, trať musíte detailně znát a to samé platí i o soupeřích.
Určitě se na start postavím s cílem bojovat a dojet co nejlépe, to je to hlavní.
Petr: Nevím, jak to bude se soubojem, ale na některém závodu se může
stát, že budeme vedle sebe na startu.
Určitě bude pro fanoušky českého lyžování zajímavé sledovat, jak si Lukáš
povede mezi elitními dálkovými běžci.
Není škoda, že nejezdíte za jeden tým?
Lukáš: Co se mě týče, tak mé těžiště je v závodech Světového poháru,
do laufů si jen odskočím a také nabídka přišla, dá se říci, nečekaně. Vždy
jsem měl zájem, pokud už do laufů jít,
tak pouze s prvotřídním týmem, který
má zkušenosti, zázemí a výborné výsledky za sebou, abych mohl spoléhat
na silnou podporu týmu a mohl se učit
od nejlepších v oboru. Toto vše švédský tým COOP (dříve Exspirit) splňuje do puntíku, a tak mám možnost
se něco „laufařského“ přiučit třeba
od Oskara Svärda, trojnásobného vítěze Vasova běhu. Standa má nepřeberné zkušenosti a vybral si rakouský
tým Skinfit, kde je také Martin Koukal, a Petr Novák spoléhá na český
tým Atlas.
Petr: Dálkové běhy se postupně stávají něčím, jako je cyklistika. Vytváří
se silné týmy, které tolik nehledí na to,
odkud závodník je, ale jak je pro tým
důležitý. V současné době u nás není
žádný tak silný tým, aby si mohl dovolit všechny české závodníky dát dohromady. Možná se něčeho takového
dočkáme v budoucnu.

Program máte opravdu pestrý. Co
je tedy vaším letošním sportovním
vrcholem a s jakým výsledkem budete spokojeni?
Lukáš: Jak již jsem řekl, tak prioritou je jednoznačně mistrovství světa
a Tour de Ski, k tomu bude směřovat
celý program sezony. Cílem je bojovat
o medaili na MS a bylo by fajn skončit
taktéž do třetího místa celkově v Tour
de Ski.
Petr: Letos je mým cílem hlavně celkové pořadí ve FIS Marathon Cupu,
kde bych se rád umístil do desátého
místa. Dalším velkým cílem je Jizerská
50, kde bych se rád vrátil do první desítky. A konečně bych se chtěl taky podívat aspoň v jednom závodě na bednu,
která mi již několikrát těsně utekla.
Na závěr – co byste popřáli jeden
druhému do letošní závodní sezony?
Lukáš: Tak to je jednoduché, nejdůležitější je zdraví, a pokud bude, dělají
se pak slušné výsledky snáz :-).
Petr: Lukášovi bych přál hlavně
zdraví. Letos už si nemocí a zranění
užil tolik, že má snad tyto problémy
na celou sezonu vybrané. Určitě bych
mu přál, aby se mu na mistrovství světa zadařilo podle jeho představ, a v závodech dálkových běhů, aby měl z lyžování radost a užíval si to jako další
tisíce závodníků.
Kluci, děkuji za rozhovor a přeji
úspěšnou sezonu.
Honza Novák,
trenér
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Doporučujeme kulturní
a společenské programy
Kulturní a společenské akce
24.11. - M
 yslivecký ples, hrají Ještěřice a country skupin Fernetik
(Hotel Praha, Boží Dar; 20:00) Předprodej vstupenek Infocentrum
Boží Dar, tel: 603539020
1.12. - Mikulášská nadílka (Restaurace Sportka, Vysoká Pec; 16:00)
2.12. - M
 alý vánoční jarmark, adventní zpívání a rozsvícení vánočního stromu
(Pernink; 15:30)
Koncerty
20.11. - S
 upport Lesbiens: Unplugged Tour 2012
(Karlovarské městské divadlo; 19:30)
22.11. - M
 ňága a Žďorp & Michal Hrůza a Petr Váša
(Divadlo Husovka, Karlovy Vary; 19:30)
2.12. - Adventní koncert, Merklínský pěvecký sbor (náměstí Jáchymov; 15:00)
2.12. - Adventní koncert, Merklínský pěvecký sbor (kostel Hroznětín; 15:00)
7.12. - Zuzana Lapčíková (Galerie umění Karlovy Vary; 19:30)
8.12. - A
 dventní koncert, Rosa Coeli
(Muzeum Královská mincovna Jáchymov; 16:00)
16.12. - A
 dventní koncert, Soubor lesních rohů Corni a Berta Růžičková
(Muzeum Nejdek; 15:30)
16.12. - A
 dventní koncert, Merklínský pěvecký sbor (Oberwiesenthal; 15:00)
Karlovarský pěvecký sbor přivítá nové členy – přijďte se podívat a zazpívat si
na zkoušku každý čtvrtek od 18 hodin v ZŠ a ZUŠ Šmeralova 15, Karlovy Vary

Kina
17.11. - Okresní přebor – Poslední zápas Pepíka Hnátka (Kino Horní Blatná; 18:00)
17.11. - Doba ledová 4: Země v pohybu (Kino Pernink; 18:00)
23.11. - Ve stínu (Kino Nejdek; 17:00, 19:30)
24.11. - Sněhurka a lovec (Kino Horní Blatná; 18:00)
24.11. - Muži v černém 3 (Kino Pernink; 18:00)
1.12. - Železná lady (Kino Pernink; 18:00)
8.12. - Svatá čtveřice (Kino Horní Blatná; 18:00)
8.12. - Šmoulové (Kino Pernink; 18:00)
15.12. - Auta 2 (Kino Pernink; 18:00)
Sport
18.11. - Z
 ávěrečný kros sezony ligy karlovarského kraje
(K. Vary – Stará Role; od 10:00)
8.-9.12. - Závod po MIDových a sprintových tratích,
KRUŠNOHORSKÝ SPORTOVNÍ KLUB PSÍCH SPŘEŽENÍ
(Areál Tech. služeb Abertamy). Více na http://eduarduvmid.blog.cz/.

Porcelán pro radost

Výstavy, přednášky
do 25.11. - Židé v boji a odboji (Muzeum Nejdek)
do 12.12. - Z
 aniklá železniční trať Ostrov – Jáchymov
(Kulturní dům Jáchymov; středa – neděle 15 až 17 hodin)
6.-30.12. - Vánoční výstava (Muzeum Nejdek)
12.-30.12. - Advent v muzeu (Muzeum Karlovy Vary)

Zuzana Motlíková: Klášter Ostrov, 2012

V ostrovském klášteře byla 1. listopadu
zahájena prodejní výstava abertamské
výtvarnice paní Zuzany Motlíkové „Porcelán pro radost“. Na vernisáži zahráli hudebníci ostrovské ZUŠ. V krásném prostředí kostela můžete výstavu zhlédnout
do 2. 12. 2012 denně od 9.30 do 17 hodin
kromě pondělí (www.klasterostrov.cz).
Tvorbu výtvarnice a kontakt na ni najdete
na www.zuzanamotlikova.cz.
foto Pavel Motlík
KRUŠNOHORSKÝ LUFT / HERZGEBIRGE
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Počátky osídlení Božího Daru
a západních Krušných hor
ho a pustili na svobodu, až když slíbil,
že kutání zanechá. Když horní úředníci
Nickel von Ende a Hans Glaser podali
zprávu o nálezu stříbra saskému kurfiřtovi Johannu Friedrichovi, začal se
o oblast zajímat i on.
V roce 1529 vyhlásil Johann Friedrich kutací svobodu (právo, podle nějž
každý měl možnost volně vyhledávat
rudy) pro jižní část schwarzenberského
panství a již v tomto roce předjímal založení nového horního města. Už od roku
1530 probíhaly přípravné práce, teprve
však v roce 1533, poté, co se kurfiřtovi
po
vleklých jednáních podařilo vykoupit
Nejstarší stavební památkou Božího Daru je kostel zasvěcený patronce horníků
sv. Anně z roku 1593, je však pravděpodobné, že základy většiny domů ve středu schwarzenberské panství od pánů z Teměsta jsou staršího data
tova, byl Boží Dar založen. Na zelené
Známá historie Božího Daru začí- však opět stalo německým územím, jež louce nechal kurfiřt vyměřit 600 stavebná v 16. století, a jak je v našem kraji až do roku 1533 ovládali páni z Tettau ních parcel pro výstavbu nového města
obvyklé, o vznik města se zasloužily (Tetova). Panství hraničilo na východě, založeného po vzoru saských renesannálezy rud. Než krajinu začali prohle- právě v těsné blízkosti Božího Daru, čních horních měst na pravidelném pládávat prospektoři, byly zde jen hlubo- s panstvím hartensteinských pánů ze nu. Nechyběly ani parcely pro výstavbu
ké pralesy na pomezí Saska a Čech, Schönburgu (Šumburku) a na jihu se radnice, kurfiřtského dvora, kostela,
nazývané Černý les (Miriquidi) či Čes- šlikovskými državami.
školy, pivovaru či špitálu. Ne všechny
ký les (Böhmerwald) a kvůli hojnosti
parcely však byly skutečně zastavěny.
divé zvěře také Divoký kout (wilde
Zájem o tuto hraniční oblast se prudEcke). Pokud ovšem toto označení ce zvýšil, když v létě 1529 objevil horJohann Friedrich stačil ještě v roce
nesouviselo spíš s drsností kraje, po- ník Hans Schramm na západním úpatí 1546 povýšit Boží Dar na horní měspřípadě i s tím, jak píše ještě koncem Fichtelbergu stříbrnou žílu. Propukly to a udělit mu městská a horní práva
17. století kronikář Lehmann, že zde spory o to, komu vlastně místo, kde by- včetně povolení samostatného horního
ještě dlouho byla divočina a stěhovali la žíla nalezena, patří. Schönburgové úřadu. Ale ještě týž rok o Boží Dar a cese sem zloději, násilníci a lidé, kteří se dokonce přepadli Schramma, uvěznili lou jižní část schwarzenberského pandostali do konfliktu se zákonem.
Až díky četným rudním výskytům
získala celá horská oblast své jméno
Erzgebirge (Rudohoří), které se poprvé objevilo ve 40. letech 16. století
a rozšířilo se po vydání proslulé Míšeňské kroniky saského kronikáře
Petra Albina v roce 1589. To jsme
ale předběhli, tehdy už měl Boží Dar
za sebou více než 60 let existence.

ství včetně Horní Blatné, kterou založil
v roce 1532, přišel v důsledku tzv. Pražské smlouvy, již uzavřel 14. října 1546
český král Ferdinand I. s budoucím saským kurfiřtem Mořicem. Po ukončení
šmalkaldské války v dubnu 1547 připadl Boží Dar natrvalo k Čechám. V době
své největší hornické slávy v polovině
16. století byl Boží Dar, nejvýše položené město ve střední Evropě, na svou
dobu velkým městem – údajně měl přes
2 000 obyvatel.
K výrazným změnám osídlení došlo
po třicetileté válce v souvislosti s katolizací českých území. Horníci byli
většinou evangelíci a utíkali do Saska.
Ještě v roce 1676 jezuita Arnošt Bruno
zaznamenal úprk evangelíků z Božího
Daru. V roce 1688 přichází na Boží
Dar katolický kněz Samuel František
Reichmann a podle jeho záznamů bylo ze 66 domů obsazeno jen 16, nebyla
práce a nebylo ani možné zde pěstovat
něco k obživě. V kraji tak panovala jen
bída a hlad. Končí 17. století a bude
18., ale o tom zase příště.
Vladimír Král,
kronikář Božího Daru, s využitím
spisu Stadtgeschichte von Gottesgab
(Bruno Wähner, Boží Dar, 1937)
foto archiv M. Urban

Hlavní centrum dobývání stříbrných rud u Božího Daru bylo na Neklidu, kde se
dosud dochovala řada prohlubní v místech starých šachet a odvalů hlušiny

Prameny uvádějí, že k prvým nálezům stříbra v okolí pozdějšího Božího
Daru došlo již kolem roku 1517, rok
po založení Jáchymova. Nešlo však
pouze o rudy stříbra, už roku 1520 byla propůjčena také rýžoviště cínovce
na horním toku Černé. Zdejší lesy a půda patřily tehdy k schwarzenberskému
panství (podle hradu Schwarzenberg
v Sasku), které roku 1212 daroval německý král Friedrich II. českému králi
Přemyslu Otakaru I., v roce 1459 se
WWW.herzgebirge.cz + facebook herzgebirge
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Počátky krajkářství
v Krušnohoří (1. část)
V jednom z minulých čísel Luftu
jsme se mohli dočíst o snaze občanského sdružení Krušnohorská
krajka udržet tradiční řemeslo. Je
obdivuhodné, že již téměř zaniklá výroba paličkovaných krajek byla díky
nadšeným členkám tohoto sdružení
„oprášena“. I díky jejich zručnosti
mohly vzniknout dokonalé repliky
krajek podle původních vzorů. Původní předlohy, tzv. podvinky, jim ze
svého depozitáře poskytlo karlovarské
muzeum. I když původní krajky již neexistovaly, krajkářky dokonale zvládly
upaličkovat podle podvinků „nové“
dečky a ubrusy se zvlášť typickými
vzory původní krušnohorské produkce. Ty se pak uložily zpět do muzejního
depozitáře jako doklad příštím generacím. Krajkářkám muzeum na oplátku poskytlo rekonstruované předlohy
k jejich dalšímu použití, aby tak mohly
být přirozeně šířeny.

Podobizna Barbary Uthmannové, která položila základ paličkování v Krušnohoří (rekonstrukci jejího portrétu
namaloval podle dobových pramenů
akademický malíř Kamil Sopko)

Počátky krajkářství v česko-saském
Krušnohoří sahají až do 16. století.
S jeho vznikem je spojováno jméno
Barbary Uthmannové, která se narodila roku 1514 v malém místě Elterlein nedaleko Annabergu. Pocházela
ze zámožné rodiny, její otec se v Sasku
podílel na otevírání nových rudných
dolů a hutí. Barbaře se dostalo velice
dobrého vzdělání. Matka ji naučila
vést velké hospodářství. Provdána byla v necelých šestnácti letech za horního a hutního pána Kryštofa Uthmanna, který do Saska přišel ze Slezska.
Manželé Uthmannovi žili v Annabergu na náměstí v domě číslo 8. Spolu
měli sedm synů a pět dcer. Po tragické

smrti manžela v roce 1553 vedla Barbara se svými staršími syny manželovy podniky dál. Že byla skutečnou
osobností dobře se orientující v hospodářských záležitostech, dokazuje
i skutečnost, že investovala do nákupu
domů a pozemků, což bylo pro ženu té
doby velmi neobvyklé.

Způsob paličkování do doby, než
Barbara Uthmannová vymyslela vylepšení – stojánek pod herduli a kryty
na paličky, aby se nit sama neodvíjela.
Obojí se používá dodnes

Barbara se údajně paličkářské dovednosti naučila od jakési belgické
dívky, které poskytla přístřeší. Prvním krušnohorským paličkovaným
výrobkem prý byl honosný krajkový
límec, který zhotovila svému manželovi. Zřejmě ve snaze zlepšit sociální
situaci chudých obyvatel Krušnohoří
založila v Annabergu první paličkářskou školu. Je pravděpodobné, že primitivní výroba krajek sice existovala
v Krušnohoří již kolem roku 1500,
ale teprve Uthmannová se zasloužila
o její povznesení. Z historických pramenů víme, že dodávala krajky i pro

Byla Barbara Uthmannová skutečně první?
Ačkoli Barbara Uthmannová
je tradičně uváděna jako zakladatelka krušnohorského krajkářství, dodejme pro úplnost,
že tato legenda má podle současných německých historických bádání řadu vad na kráse.
Paličkované krajky jsou pravděpodobně benátským vynálezem z přelomu 15. a 16. století
(ne-li ještě podstatně starším)
a během prvního pololetí 16.
století se jejich výroba rychle
rozšířila po celé Evropě a také do Krušných hor. Pramen,
o nějž se uthmannovská legenda opírá – zápis annaberského
kronikáře Jenisia k roku 1561
– říká pouze, že zhruba v této
době byla v horách zavedena
výroba port či pozamentů a paličkování. První ženou, o níž se
s určitostí ví, že paličkovala,
byla Margarethe Jenischová,
nevlastní matka zmíněného
annaberského kronikáře. Spojení Uthmannová – krajky je až
Pomník Barbary Uthmannové na náměstí
v Annabergu (foto MU)
mnohem pozdějšího data a objevilo se teprve ve spisu pastora Christiana Lehmanna z roku 1699. Uthmannová však každopádně velmi napomohla rozšíření výroby krajek v Krušných
horách tím, že je odebírala od místních paličkářek a úspěšně je pak prodávala v Krušnohoří i v cizině.
(MU, LZ)
záhy rozšířily i na českou stranu Krušných hor. Barbara sama přišla na řadu
vylepšení, jako byl stojan na herduli
nebo kryty na paličky, aby se natočená
nit na paličce při práci necuchala.

Oděvní pořádky vycházely z jednání sněmů a předepisovaly, kdo mohl
na svém oděvu nosit krajky a v jakém
množství. V Čechách se například zachoval sněmovní zápis z roku 1564,
který zakazoval hojné používání krajek ke košilím a zároveň předepisoval,
jak má krajky používat šlechta a jak
sedláci. Někdy předepisovaly oděvní pořádky i městské rady, například
v saském Annabergu v roce 1683 nesměly krajkářky použít paličkované
Dobové vyobrazení výroby paličkovaných krajky na vlastní oblečení. Starší oděvkrajek, tzv. retičel, v polovině 16. století
ní pořádky přestaly platit až v době
saský panovnický dvůr v Drážďanech osvícenství, a tak se postupně krajky
a že při výrobě krajek zaměstnávala začínaly uplatňovat i na slavnostním
na 900 žen. Měla nemalou zásluhu ošacení venkovského lidu. Nejprve
na zavádění nových vzorů, které se však byla okázalost paličkované kraj-
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ky záležitostí především církevní,
krajka byla našívána na obřadní pleny,
oltářní pokrývky později i na štoly církevního roucha.
Osmnácté století svou převládající
módou krajek paličkování dosti přálo.
Sedmiletá válka v letech 1756–1763
sice přinesla paličkářství dočasný
úpadek, obyvatelstvo v Krušnohoří
v té době žilo ve velké bídě, v horách
zavládla žebrota a hlad. Po válce se
však krajkářství díky přetrvávající
popularitě krajek opět vzpamatovalo.
Nastal opět velký rozkvět paličkování
v celých Čechách, stejně jako v Sasku a jinde v Evropě. V tomto období
v Krušnohoří zanikala důlní činnost
a paličkování mnohdy zajišťovalo živobytí celé rodině. Hlavními oblastmi
paličkování v Krušnohoří byla centra
kolem měst Annaberg na saské straně
a mezi Kraslicemi a Vejprty na straně
české.
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Císařovna Marie Terezie, která měla
nošení krajek ve velké oblibě, prohlásila jejich výrobu v roce 1753 za
svobodnou živnost a omezila dovoz
krajek celními zákony

Krušnohorští výrobci krajek se nikdy
nesdružili do cechů, zakládali však různé profesní spolky s voleným předsedou. Například v Nejdku existoval roku
1750 spolek, jenž se nazýval Krajkové
bratrstvo (Spitzen-Bruderschaft). Domácí výroba měla i své výhody: jednak
se nemusela dodržovat jinak přísná
hierarchie cechu mistr – tovaryš – učeň
a jednak probíhala výhradně v domácnosti, kde se odehrával běžný rodinný
život, takže paličkářka mohla současně zastat i jiné povinnosti hospodářky.
Mnohdy však paličkovali i ostatní členové domácnosti, na finančním příjmu
se tak podílela celá rodina.
Paličkovaná krajka byla často až v přehnané míře ukázkou majetnosti v panské módě, a proto se o rozvoj krajkářství
ve vlastním zájmu snažila i vládnoucí
šlechta. Císařovna Marie Terezie prohlásila roku 1753 krajkářství za svobodnou živnost a výrobu chránila celními

Rekonstrukce původní předlohy, tzv.
podvinku, podle nějž byla zhotovena
dokonalá replika

zákony. Také zrušila omezení týkající se
výroby zlatých a stříbrných krajek. Vydala patent, kterým podporovala výrobu
domácího luxusního zboží a omezovala
jeho dovoz z ciziny. Teprve koncem 18.
století se krajka začínala v jednoduchých formách objevovat také na lidových oděvech (čepce, šátky, kapesníčky,
límce, manžety).
Lenka Zubačová
Foto: archiv Muzea Karlovy Vary

Alej českých lip
Základní škola v Perninku dostala
možnost zúčastnit se výjimečného projektu Alej českých lip, jenž
si klade mimo jiné za cíl důstojně
oslavit v roce 2018 sté výročí vzniku Československa. Účastníci projektu – žáci 3. a 4. třídy narození

v roce 2003 – obdrží semenáček lí- ve svém bydlišti nebo na pozemku citu národní hrdosti bude projekt
py, o který se budou během příštích Aleje českých lip.
rozvíjet i vztah k přírodě, historii
šesti let starat, a zároveň si vyberou
a výtvarný talent.
významnou českou nebo regionálPráce na projektu nás těší, „své“
ní osobnost, jíž budou chtít „svůj“ stromy bychom rádi věnovali lidem,
strom věnovat. V roce 2018, až jim které máme rádi, jsou osobnostmi
Eva Hejtmánková,
bude patnáct, zasadí mladou lípu a budou našimi patrony. Kromě poZŠ a MŠ Pernink

Účastníci projektu ze ZŠ Pernink

WWW.herzgebirge.cz + facebook herzgebirge
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Produkce biopotravin
v Krušných
horách
Rozhovor s Ing. Petrem Zachardou
Redakce Luftu navštívila významného zemědělského podnikatele
v Krušnohoří, Ing. Petra Zachardu,
aby seznámil čtenáře s podmínkami
zemědělství v našich horách.

oblasti centrálního Krušnohoří v nadmořské výšce 800–1 000 m. Chováme
zde rovněž ovce – 1 300 kusů, převážně
horských odolných plemen (Šumavská
ovce, genová rezerva a alpské plemeno
Bergschafe), z celkového počtu je 450
Jak byste laikům přiblížil rozsah dojných (kříženci s plemenem Lacauvaší zemědělské výroby?
ne), dojíme na Mariánské u JáchymoVe střediscích bývalého Státního stat- va. Dále na farmě Abertamy chováme
ku Sokolov v Jindřichovicích a v Šinde- cca 150 kusů skotu, z toho 40 kusů
lové hospodaříme přibližně na 1 150 skotského náhorního plemene Highha travních porostů a 150 ha orné pů- land, které je chlupaté a rohaté a vhoddy. Chováme zde na 1 500 kusů ovcí né do nejtěžších podmínek rašelinišť.
plemene Merinolandschaf (kombino- Paseme je u Mysliven u Božího Daru,
vané užitkové dojné ovce jsou kříženci další část stáda horského skotského
s francouzským dojným plemenem plemene Galoway (bílé krávy s černýLacaune), 500 kusů koz (česká bílá ko- mi odznaky) paseme v Horní Blatné
za a česká hnědá koza jako tzv. genová a na Ryžovně. Farma zaměstnává 23
rezerva), 700 kusů skotu masných ple- zaměstnanců, z toho čtyři v sýrárně Rymen (převážné francouzského pleme- žovna. Jako přidruženou výrobu provone Limousine) a dvacet kusů dojných zujeme pořez dřeva na katru a prodej
krav plemene Jersey. Z uvedeného vy- štípaného palivového dříví.
plývá, že část ovcí a koz dojíme. Také
se zde snažíme rozvíjet chov prasat.
Jaké jsou podle vašich zkušeností
Na farmě pracuje 23 zaměstnanců, možnosti návratnosti investic v naveškerá zemědělská činnost probíhá šich horských podmínkách? Jako
v ekologickém režimu. Mléko ovcí, koz člen vedení Agrární komory kraje
a krav zde vyprodukované se dodává Karlovy Vary máte možnost srovnáke zpracování na sýrárnu Ryžovna, ní i se zemědělskou výrobou v běžkterá patří ke statku Abertamy.
ných podmínkách.
Na našem statku hospodaříme exNa Horském statku Abertamy hospo- tenzivně, to znamená, že pro jeden kus
daříme extenzivně, ekologicky na cca skotu potřebujeme více než hektar past1 300 ha travních porostů v horské vin, zatímco například v Holandsku

Horský statek Abertamy s.r.o. spolu se Statkem Jindřichovice – Hradecká s.r.o.
jsou největšími chovateli ovcí v ČR: „Výroba a zpracování kozího a ovčího mléka je pokračováním krušnohorských tradic a v neposlední řadě je chov mým koníčkem,“ říká Ing. Zacharda, protože ziskovost výroby závisí na politickém rozhodnutí o „horských“ dotacích (foto PM)
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Na pracovní nástěnce v abertamské kanceláři má Ing. Zacharda i trofeje z koňských závodů, na statku je chov koní také srdeční záležitostí chovatelů (foto PM)

stejný hektar pastviny umožní chovat
více než tři kusy dobytka, intenzivní
hospodaření znamená více dodávaných živin do úrodnější půdy s delší vegetační dobou, než je u nás na horách.
Takže už za první republiky se zemědělství v horských podmínkách podporovalo progresivní rentou. Krušné hory
byly nejvíce osídlenými horami v Evropě s rozvinutým zemědělstvím ve srovnatelné nadmořské výšce. Po vyhnání
československých Němců došlo k devastaci kulturní krajiny, jen některé
pozemky byly využity pro lesní hospodaření. Za vlády komunistů bylo udržení alespoň nějaké zemědělské výroby
v Krušných horách prestižním politickým cílem, státní statky byly v provozu
za cenu obrovských dotací. Bohudíky
jsme se dožili změny režimu, ale než
byly nejen na horách znovu vytvořeny
mechanismy podpory zemědělské výroby, na trh zemědělských plodin se natlačili účinně podporovaní zemědělci
z okolních zemí, situace na horách tím
byla jen složitější. Postupně díky civilizačnímu tlaku EU se i naše vlády odhodlaly k politice umožňující alespoň
nějakou konkurenceschopnost českého zemědělství. V našich horských
podmínkách má zemědělská výroba
také krajinotvornou funkci, minimálně
doplňuje místní pracovní příležitosti,
ale může významně podpořit rekreační
potenciál, a tím rozvoj služeb v oblasti
turismu a rekreace. Konkurenceschopnost výroby našeho Horského statku
Abertamy je prakticky závislá na „horských“ dotacích.

Přírodní podmínky pro zemědělství
jsou zde opravdu extrémní a je obdivuhodné, jak se zde mohli původní
obyvatelé skutečně uživit. Ke zhoršeným podmínkám pro hospodaření
po válce zde přispěly zásahy socialistických meliorátorů. Ukázkovým
příkladem jsou pozemky na Ryžovně.
Zde byly staleté kamenné snosy buldozery shrnuty na hromady, povrchové
odvodňovací kanály zahrnuty a provedeny meliorace. A jaký je současný
stav? Meliorace ucpané, pozemky
zamokřené, díky nerovnostem terénu
mechanizací neobdělavatelné, vhodné
pouze k extenzivní pastvě. Tato devastace je, bohužel, nevratná. Pokud
by někdo měl zájem vidět krušnohorskou zemědělskou krajinu, ovšem bez
políček a obyvatelstva, může navštívit
námi rovněž obdělávanou lokalitu
Ptačí a Milíře u Šindelové. Zde jsou
kamenné snosy zachovány a krajina
připomíná anglický Yorkshire.

Na Horském statku Abertamy je chováno 40 kusů skotského náhorního plemene Highland (foto UM)
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Komplex Horská salaš Ryžovna: restaurace s možností ubytování a sýrárna
(foto PM)

V souvislosti s osadou Ryžovna
mne napadá otázka, jak je to s prodejem Horské salaše Ryžovna,
kterou provozujete. Visí zde nápis
„NA PRODEJ“…
Oznámení o prodeji na salaši mě velmi mrzí, kazí to dobré jméno našeho
Horského statku Abertamy, který zde
jako nájemce salaše vyrábí a prodává sýry
a dodává do restaurace čerstvé maso, vše
v biokvalitě a z vlastní výroby. Provozovatel restaurace je naším podnájemníkem
a procházejícím turistům, cyklistům
a milovníkům hor musí neustále vysvětlovat, že mohou bez obav přijít znovu,
i když obě strany vědí, že v případě prodeje je budoucnost provozu nejistá.
Kdo je majitelem a jak probíhala
výstavba Horské salaše Ryžovna?
Se záměrem postavit na ruinách bývalé restaurace salaš jsem oslovil starostu
města Boží Dar, ke kterému katastrálně
bývalá osada Ryžovna patří. Při projednávání záměru se starostou Ing. Janem
Horníkem jsme zjistili, že pro větší agroturistický projekt pro poskytování
restauračních služeb s ubytovací kapacitou a vlastní výrobou biopotravin
na hřebeni Krušných hor může město
Boží Dar získat dotaci na 75 procent ceny stavby, takže jsme se dohodli na společném projektu: město Boží Dar provedlo stavbu za 13,4 milionu Kč, kterou
si náš statek pronajal nájemní smlouvou na 15 let, a investoval 4 miliony Kč
do vybavení provozu restaurace s ubytovnou a do technologického vybavení
sýrárny s dotací 45 procent. Nájemné
bylo stanoveno dohodou tak, aby vlastní
investice města Boží Dar byla zaplacena
během několika let provozu, včetně úroků z úvěru na stavbu. V současné době
činí roční nájemné 350 tisíc Kč, které
náš statek splácí poctivě a včas, zejména
díky výnosům biosýrárny. Kvalita sýrů je
vysoce hodnocena v rámci regionu i ČR
(viz Luft č. 5/2012; pozn. red.). Zisko-

vost restauračních služeb při udržení
vysoké kvality nabízeného sortimentu
byla pro nás zemědělce oříškem, který
jsme nakonec rozlouskli podnájmem
zkušenému hostinskému ke spokojenosti všech účastníků a hlavně turistů,
sportovců a návštěvníků hor.
Před uskutečněním společného záměru s využitím dotací z veřejných peněz turisti, sportovci a milovníci hor
uvítali otevření penzionu s restaurací,
který v nedaleké chátrající budově
na Ryžovně velkým úsilím a z vlastních prostředků vybudoval pan Otta.
Snad druhý rok po otevření salaše
pan Otta své dílo opustil, protože většina návštěvníků Ryžovny dala přednost občerstvení s případným ubytováním v salaši. Není využívání dotací
k zašlápnutí konkurence nemravné?
Když pan Otta chtěl začít se stavbou
svého penzionu s restaurací, obrátil se
na mě, abych mu poskytl blízký pozemek pro jeho záměr. Vyhověl jsem mu,
ale předtím jsem ho upozornil na záměr stavby salaše. Pan Otta byl toho
názoru, že počet návštěvníků bude dostatečný pro jeho penzion i pro budoucí salaš. Pokud vím, ze splátek stavební
investice nemusel platit úroky, takže
celkem správně usoudil, že rozhodující
v konkurenčním prostředí při získávání návštěvníků bude kvalita nabízených
služeb. A v tom si věřil asi více, než měl.
Pokud se město Boží Dar nyní rozhodlo odstoupit z úspěšného společného projektu a nabídnout nemovitost k prodeji s povinností pro kupce
zachovat minimálně po dobu dvou let
v nájmu váš provoz sýrárny a restaurace s ubytovnou, může kupec – soukromý podnikatel z nájemného zaplatit cenu nemovitosti včetně dotace?
Podle mého názoru majitel – soukromý podnikatel se může pokusit o zaplacení ceny salaše včetně dotace pouze

WWW.herzgebirge.cz + facebook herzgebirge

za předpokladu ukončení fungování
salaše jako agroturistického projektu
spojeného s provozem biofarmy. Takový prodej tedy znamená dříve či později
ukončení nájmu a přeměnu na luxusní
hotel nebo na rekreační byty k prodeji, případně na vietnamskou tržnici.
Město Boží Dar bude moci takto získané peníze z dotace použít do jiných
projektů, ale dotace z veřejných peněz
pro nákup vybavení a technologie naším statkem bude zmařena. Spolupráce s Božím Darem je pro nás velkým
zklamáním. V původních dokumentech pro získání dotací obcí Boží Dar
jsme figurovali jako partneři projektu.
Stručně řečeno, bez naší účasti by obec
dotaci neobdržela. Daňoví poplatníci,
kteří na znovuobnovení tradice výroby
sýrů na Abertamsku přispěli ze svých
peněz, jistě nepředpokládali, že obnovená výroba sýrů za pár let skončí.

Město Boží Dar se rozhodlo komplex
Horská salaš Ryžovna prodat (foto UM)

vitost označení NA PRODEJ, které
fungujícímu provozu kazí dobré jméno a v konečném důsledku poškozuje
i majitele.

Město Boži Dar asi nemůže uskuDěkuji za rozhovor a přeji sobě
tečnit prodej za nižší než tržní cenu i ostatním spokojeným návštěvnínemovitosti. I  když nejde o nákup kům salaše pokračování projektu.
vojenských letadel, starosta se přece
nedá zavřít za škodu, způsobenou
Petr Maglia
městu nízkou cenou.
Pokud starosta města Boží Dar
Pozn.: S cílem přispět k zachování
usoudil, že peníze z prodeje salaše produkce biosýrů a služeb salaše na Rymůže výhodněji investovat, a rozhodl žovně jsme požádali o vyjádření k záse proto odstoupit od úspěšně provo- měru prodeje nemovitosti na Ryžovně
zovaného společného projektu, měl starostu Božího Daru Ing. Jana Horby hledat investora z veřejného sek- níka. Od pana starosty jsme obdrželi
toru, který by nahradil ve společném stručné vyjádření, že s popisem situace
projektu město Boží Dar, aby nedošlo panem Zachardou nesouhlasí, ale pro
ke zmaření vynaložených veřejných jiné neodkladné záležitosti zdůvodnění
peněz. Rozhodně neměl požádat sou- stanoviska města v této věci do redakční
kromou realitku ke zprostředkování uzávěrky nestihnul připravit, a přislíbil
prodeje s právem umístit na nemo- vyjádření v příštím vydání.
Ing. Petr Zacharda se narodil 20. 3. 1956 v Karlových Varech. Jeho vztah ke Karlovarsku a Krušným horám utvářeli jeho rodiče a prarodiče. Otec
od svých tří let, tedy od roku 1918, žil v Karlových
Varech, kde také jako živnostník prošel znárodněním v roce 1952. Babička z matčiny strany se
narodila v saském Chemnitz, matka v Karlových
Varech. Díky otci rodina nemusela do odsunu. Jako
kluk jezdil Petr Zacharda pravidelně o prázdninách
pomáhat na statek svých příbuzných, kteří přispěli
k formování jeho vztahu k přírodě, k zemědělství
i ke komunistickému režimu, strýc jako kulak strávil dva roky Jáchymově, bratranec – zemědělec a myslivec – byl zařazen tři roky
u PTP praporu na práci v hlubinném dole v Sokolově. Po vystudování Střední zemědělské školy v Dalovicích byl přijat na Zemědělskou univerzitu v Praze - Suchdole. Studiu předcházel nultý ročník práce na stavbě Sjezdového paláce v Praze,
aby odčinil hříchy svého otce. Po absolvování vysoké školy nastoupil do zaměstnání v Masokombinátu Hroznětín. Po roce 1989 si vzal do nájmu a později zprivatizoval dvě střediska agrokombinátů Karlovy Vary a Sokolov, konkrétně střediska
Abertamy a Jindřichovice. Ing. Petr Zacharda trvale žije ve Vysoké Štole u Nejdku,
je ženatý, má dvě malé děti. Je členem Svazu Pro-Bio, Agrární komory, Svazu LFA.
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Výlet za vůní
aneb vánoční trhy
Advent v Krušných horách

Adventní trhy v Annabergu

K adventnímu času neodmyslitelně patří vůně. Vůně vánočního
cukroví, svařeného vína, pražených
mandlí či vánočních františků.
Tradice pálení vonných františků
pochází právě od nás z Krušných
hor a je stará zhruba 250 let. Tyto
vonné kužele začali lidé podomácku
vyrábět již kolem roku 1750 hlavně

církevních obřadech. Dnes se kromě
kadidla používají i jiné vonné směsi,
přičemž jednotlivé receptury jsou
přísně střeženým tajemstvím každého výrobce. Celý proces výroby si lze
prohlédnout a vyzkoušet například
v Neudorfu, kde sídlí asi nejznámější
výrobce, firma Huss. Firma v současné době vyrábí kolem 40 různých
vůní, které lze zakoupit ve firemním
obchůdku nebo na některém z adventních trhů.

fenu. Vzhledem k tomu, že krušnohorské adventní trhy jsou ovlivněny hornickou tradicí, konají se zde také velké
průvody horníků. U vyzdobených
stánků si můžeme nakoupit tradiční
oblouky, kuřáčky, adventní hvězdy či
vyřezávané jesličky. Krušnohorské
adventní trhy jsou pro svou nezaměnitelnou atmosféru navštěvovány turisty
z celého světa.
Lenka Löfflerová
foto Uli Möckel Obchůdek s vůní v Neudorfu

Dějiny adventních trhů sahají
až do pozdního středověku. Lidé
na nich měli možnost nakoupit maso
a jiné zásoby před dlouhým zimním
obdobím. V první polovině 20. století
se adventní trhy staly nedílnou součástí vánočních tradic a my se na ně
vydáváme nasát vánoční atmosféru.
Náměstí městeček a měst se jako
každý rok rozzáří vánoční výzdobou
a provoní je vůně punče, vanilky
a skořice.

Výroba františků je „špinavá“ práce

v okolí saského Crottendorfu. Františky se vyrábí z páleného namletého
dřevěného uhlí ze santalového a dubového dřeva. Typickou vůni jim dodávalo kadidlo, které se používá při

Nejrůznější přísady vytvářejí příjemnou vůni

Jedny z nejhezčích vánočních trhů
v našem okolí můžeme navštívit nedaleko za hranicemi ve Schneebergu,
Schwarzenbergu, Annabergu či Seif- Tradiční velké průvody – muzika v místních hornických uniformách (foto A. Kahl)

Program vánočních trhů 2012 na německé straně Krušných hor
Místo			
Schneeberg		
			
			
Schwarzenberg		
			
			
Annaberg		
			
Seiffen			
			

KRUŠNOHORSKÝ LUFT / HERZGEBIRGE

Datum			
1. 12. – 23. 12.		
8. 12. – 9. 12.		
9. 12.			
7. 12. – 16. 12.
9. 12.			
15. 12.			
30. 11. – 23. 12.		
23. 12.			
1. 12. – 23. 12.		
15. 12. 			

Hodina
10-19 (so 10-20, ne 11-20)
„slavnost světel“
16:30 – velký hornický průvod
14:30 – průvod pohádkových postav
17:00 – velký hornický průvod
10-19 (ne–čt), 10-20 (pá–so)
13:30 – velký závěrečný průvod horníků
11-16 (po–čt), 10-18 (pá–ne)
15:30 – hornický průvod
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Horní Blatná, 28. 10. 2012

Blaťák 2012 – 14. ročník
přespolního běhu na Blatenský vrch

Neděle ráno, souvislá sněhová pokrývka 20 cm, v závějích přes půl metru a na teploměru čtyři pod nulou. Nerovný boj pořadatelů s nepřízní počasí vrcholí,
k úpravě tratí byla využita i čtyřkolka s pluhem, na dotazy ČT, kde jsou závodníci, se pořadatelce Aleně Kupilíkové těžko hledají odpovědi. Chmurnou náladu střídá optimismus s rychle rostoucím počtem příchozích, při rozdávání startovních čísel tradičně nechyběl ani primátor Karlových Varů se svým synem.

Nakonec podle časového harmonogramu startuje celkem 135 závodníků ve všech kategoriích, na tratích v okolí fotbalového hřiště zápolí s nástrahami terénu ti nejmenší, mrňata, předžáci, nejmladší žáci, na Blatenský vrch vyráží ze hřiště borci ve dvou vlnách. Nejprve žáci, po čtvrt hodině dorost a dospělí včetně veteránů. Z archivu
porovnáváme hada běžců do B-vrchu při krásném počasí a rekordní účasti 279 účastníků v roce 2011. Lze říci, že původně výkonnostní test lyžařů-běžců před začátkem
zimní sezony nabral postupně masový charakter. Na stupních vítězů se vystřídali čeští reprezentanti v běhu na lyžích s nejlepšími triatlonisty a atlety. Jen namátkou si
můžeme připomenout Milana Šperla, Václava Kupilíka, Honzu Kubíčka, Romana Skalského a olympioničku Ivanu Sekyrovou. Ale zpět k současnému 14. ročníku.

Nakonec se zamračená obloha protrhla a slunce svými paprsky ohřálo všechny, nejen na stupních vítězů, ale celou tu různorodou sešlost aktivních i neaktivních účastníků
a pořadatelů. Při vyhlašování výsledků se s odměnou nezapomnělo v dětských kategoriích na nikoho. U starších si potom vítězové odnesli navíc i drobné finanční ohodnocení.
Pro nejlepšího muže a ženu připravil krásnou upomínku na závod abertamský sochař-řezbář Jiří Lain figurkami sv. Barbory a sv. Wolfganga s Blatenskou rozhlednou v náručí.
Zcela vyčerpaný nestartující zakladatel závodu Jiří Kupilík v závěru bilancuje pro ČT. Konec dobrý, všechno dobré,
spokojení závodníci jistě nebudou chybět na příštím 15. ročníku závodu, včetně letošního vítěze mužské kategorie,
reprezentanta v běhu na lyžích Jakuba Rádla. K tomu všemu nechyběl ani dobře fungující bufet pod taktovkou pana
Vrány z Penzionu Bohemia, kde si mohli všichni dopřát něco teplého k pití i k snědku. Nakonec velké díky skupině nadšených, stárnoucích, ale stále obětavých pořadatelů bez rozdílu věku a pohlaví. A protože bez sponzorů by závod nebyl
závodem, děkujeme tímto všem, kteří tuto naši iniciativu dobrovolně podpořili: Lesy ČR, Pila V. Šerý K. Vary, Pila M.
Baláž Klášterec n. Ohří, Falc K. V. s. r. o. Sadov, Dřevovýroba Krásný Les, firmy Igor Zelený a Otakar Chlumský z Horní
Blatné, Krámek u Patrika a nově také KRUŠNOHORSKÝ LUFT o.p.s.
Fotoreportáž Jiří Kupilík, Petr Maglia
WWW.herzgebirge.cz + facebook herzgebirge
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Mikulášské jízdy
na Kraslické dráze

Naše
listopadová pozvánka
vás zavede opět
na romantickou
Kraslickou dráhu
– na regionální železniční trať, která údolím řeky Svatavy překonává
nejzápadnější výběžek Krušných
hor a spojuje Sokolov s Kraslicemi
a saským Klingenthalem. V sobotu
1. prosince se zde uskuteční již 18.
ročník Mikulášské jízdy.
Počátky Mikulášských jízd sahají
do poloviny 90. let. Malá akce s několika
desítkami účastníků postupně vyrostla
až do dnešních rozměrů, kdy se už několik let počet dětských i dospělých účastníků počítá ve čtyřmístných číslech.
Již před změnou politických poměrů
v roce 1989 se v tehdejším Československu objevila myšlenka jízdy zvláštních
(zejména historických) vlaků u příležitosti svátku svatého Mikuláše. Průkopníky v tomto směru byli přátelé železnic
z východočeského Letohradu, kteří více
než dvacet let pořádají jízdu vlaku s par-

Mikulášský vlak v zastávce Hřebeny

kolově a v této profesi se Mikulášské
jízdy účastní dodnes.
První mikulášský vlak vyjel z železniční stanice Sokolov již v prosinci 1995.
Tvořil jej historický motorový vůz M
131.1266 s vagonem řady RClm, který byl upraven jako bufetový vůz. Vlak
směřoval do železniční stanice Rotava,
kde byl pro účastníky akce připraven

Nádraží Rotava: Doplňování vody do parní lokomotivy za asistence místních
a olovských dobrovolných hasičů

vystřídala řada vozidel. Od již zmíněných vozů řady M 131.1 přes dieselovou lokomotivu řady 740 ze sokolovské
chemičky či vozidla tehdejšího provozovatele drážní dopravy na Kraslické
dráze, společnosti Viamont. Cílem
jízdy byly opět Rotava s vlečkou místní
firmy Rotas nebo Kraslice. Při některých ročnících nebyly zaváděny zvláštní vlaky a pro účastníky Mikulášské jízdy byla vyčleněna část vagonů pravidelných, ale mimořádně posílených spojů.
Na počátku nového tisíciletí byla navázána spolupráce s nadšenci z lokality
Hřebeny – obětavým starostou obce
Josefov Ladislavem Čížkem, majitelem
hradu Hartenberg Bedřichem Loosem, ochránci přírody z Chodova v čele
s manžely Stanislavou a Mgr. Milošem
Volkovými nebo Janem Svobodou.
A samozřejmě s řadou dalších nadšených spolupořadatelů. Akce postupně
dostala stabilní scénář, který je ovšem
při každém novém ročníku průběžně
zdokonalován a rozšiřován, připojily se
další města i obce (nejen) podél Kraslické dráhy a další spolupořadatelé.

ní lokomotivou do Dolní Lipky v podhůří Králického Sněžníku. Další jízdy
zvláštních mikulášských vlaků jsou pořádány v Olomouci, Praze, České Třebové a na řadě dalších míst.

pěší pochod po cestě kolem lesního potoka. Na jejím konci bylo čertovské stanoviště „obsazené“ olovskou výpravčí
Olgou Marečkovou se syny, malými
čertíky Kájou a Tomášem. Vlastní mikulášská nadílka se uskutečnila po náS nápadem na vlastní Mikulášskou vratu dětí a dospělých do vlaku. I větjízdu pořádanou na Kraslické dráze šina dalších Mikulášských jízd vedla
přišel v roce 1995 člen občanského po Kraslické dráze. S výjimkou jedinésdružení Klub M 131.1 Sokolov Milan ho ročníku, kdy souprava v čele s voHrudka. V té době byl strojvedoucím zem řady M 131.1 směřovala do Lokte.
pobočného lokomotivního depa v SoBěhem let se na mikulášských vlacích
KRUŠNOHORSKÝ LUFT / HERZGEBIRGE

Železniční spolek Klub M 131.1
ve spolupráci s dopravcem zajišťuje
přepravu účastníků do zastávky Hřebeny a současně celou jízdu organizačně
zastřešuje. Po vystoupení z vlaku je v lokalitě Hřebeny pro účastníky připraven
pěší pochod od železniční zastávky
na hrad a dále na statek zvaný Cikánský
dvůr. Na obou těchto místech se koná
celodenní kulturní program zaměřený
zejména na dětské účastníky. Podél pěší

trasy jsou celkem tři pekla (jedno přímo ve sklepech staniční budovy, další
v ležáckých sklepech bývalého pivovaru vytesaných ve skále a poslední, tzv.
obecní, pak v blízkosti hradu). Vyvrcholením a určitou odměnou pro děti je
mikulášská nadílka, která také probíhá
na Cikánském dvoře. Službu ve vlacích
i na Hřebenech zajišťují desítky nadšených dobrovolných pořadatelů nejen
z celé České republiky, ale i z ciziny (díky
mezinárodním workshopům pořádaným na hradě Hartenberg jsme se tak
zde mohli setkat s pořadateli z Polska,
Maďarska, Mexika, Koreje, Japonska
a dalších států).

Mikulášský vlak na nádraží v Kraslicích

Tradicí Mikulášské jízdy je i lokomotiva 475.111 „Plzeň“ občanského
sdružení Iron Monument Club. Rychlíkový parní stroj vyrobený v roce 1947
v plzeňských Škodových závodech je
symbolem většiny Mikulášských jízd
v posledních letech. Jen třikrát byl kvůli
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Již od samého počátku Mikulášských jízd slouží v roli čerta Ing. Petr Mirčev

svými auty. Ve spolupráci Obecního
úřadu Josefov s obvodním oddělením
Policie České republiky v Habartově
a tamějšími dobrovolnými hasiči jsou
pro ně připravena záchytná parkoviště.

V Hřebenech se tradičně koná i mikulášská nadílka

Dlouhý by byl seznam aktivních organizátorů, kteří se na Mikulášských
jízdách podílejí. Skutečností však je, že
tato akce je „bezkonkurenčně“ největší
svého druhu v celé naší republice. Vždyť
17. ročníku v roce 2011 se zúčastnilo
na 3 000 spokojených dětí i dospělých.
Spolupráce Železničního spolku Klub
M 131.1 s Hřebenskými (a také s Integrovanou střední školou technicko-ekonomickou v Sokolově a obcí Josefov) se
neomezuje pouze na Mikulášskou jízdu.
Počínaje rokem 2010 se jeho členové
účastní také Hartenberského školnění – populárně-naučné akce pořádané
revizi kotle zastoupen jinou lokomoAby se jízdy mohly zúčastnit i děti na konci června pro žáky základních vlaky budou vedeny tzv. soudobými
tivou – dvakrát strojem 475.179 z Dě- z jiných obcí mimo Kraslickou dráhu, škol Karlovarského kraje.
náležitostmi, tedy dvounápravovými
čína a v loňském roce „všudybylkou“ je v posledních třech letech zavedena
motorovými vozy řady 810 železniční354.195 z Muzea Českých drah v Luž- historická silniční linka s autobusem
Osmnáctý ročník Mikulášské jíz- ho dopravce GW Train Regio a.s.
né u Rakovníka. Lokomotivní premié- Škoda 706 RTO Lux společnosti Au- dy se uskuteční v sobotu 1. prosince.
ru zažije Mikulášská jízda i v letošním tobusy Karlovy Vary, spojující hlavní Jsou připraveny tři páry historických
Bližší informace lze získat na inroce, kdy sem zavítá „ušatá“ – loko- středisko akce s Habartovem a Kraj- vlaků mezi Sokolovem a Hřebeny a je- ternetových stránkách
motiva 464.102 z majetku Národního kovou. Nově pak mohou ti, kdož se den pár parních vlaků, který umožní www.mikulasskajizda.websnadno.cz.
technického muzea, která se na Kras- nedostanou do zvláštních historických spojení na Hřebeny občanům Kraslické dráze dosud neobjevila.
či soudobých vlaků, přijet na Hřebeny lic, Rotavy a Oloví. Další mimořádné
Robert Koutný

Karlovy Vary, 19. 10. 2012 – setkání příznivců přírody Karlovarska v Krajské knihovně

Fenomény Doupovských hor
Pořadatel: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO
Slavkovský les a Krajské středisko
Karlovy Vary

počet téměř 70 příznivců přírody a
Doupovských hor. O přírodě Doupovských hor celkem povídalo 6 odborníků. Geolog Petr Hradecký uvedl
do souvislostí vznik, vývoj a stavbu
PV sále Krajské knihovny Karlo- pohoří, Jaroslav Vojta poukázal, jak
vy Vary – Dvory se sešel překvapivý se vyvíjí krajinný vegetační pokryv,

Martin Lípa představil probíhající cestách a Vít Tejrovský ukázal nejúspěšnou záchranu mnoha sadů významnější ptactvo Doupovských
regionálních ovocných odrůd, Rad- hor, kvůli kterému je celá oblast vyka Musilová povídala o současném hlášená jako chráněná ptačí oblast.
poznání unikátní populace užovky Zajímavou závěrečnou diskusi bylo
stromové, Jan Matějů vylíčil pře- nutno z časových důvodů omezit, ale
kvapivý život v loužích na tankových pořadatelé slibují, že setkání k další přírodní lokalitě Karlovarska se
uskuteční opět v příštím roce. Mohla
by tak vzniknout tradice, jakou jsou
obdobná setkání příznivců Slavkovského lesa, pořádaná na konci zimy
v Mariánských Lázních.

Petr Krása, AOPK – K. Vary
foto Alexandra Hrušková,
CHKO Slavkovský les
WWW.herzgebirge.cz + facebook herzgebirge
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Jáchymov, 22.–23. 10. 2012

O krušnohorské krajině v Jáchymově

Příspěvky na konferenci přednesli také dva členové redakce Luftu – Petr Mikšíček a Michal Urban

Ve dnech 22. a 23. října se v jáchymovské Královské mincovně konala
konference „Proměny sídelní krajiny
Krušnohoří“, která volně navázala
na dva předcházející ročníky. První,
s názvem „Jáchymov, architektonická perla Krušnohoří“, se uskutečnil
v červnu 2009 a jeho pozornost se
soustředila na architektonický fond
města Jáchymova. Druhá jáchymovská konference „Bohatství historického stavebního vývoje Krušnohoří“ se
v říjnu 2010 tematicky zabývala urbanismem krušnohorských měst, jejich

stavebními specifiky a také technickými památkami.

znamné území z hlediska těžby a zpracování rud barevných kovů a jiných
nerostných surovin s historickou konTzv. jáchymovskou trilogii završila tinuitou od 12. století. Kulturní krajiletošní konference, která měla za cíl na postupně vznikala jako společné
představit utváření krušnohorské dílo přírody a člověka. Touto činností
krajiny hornickou činností, hospo- tak vznikl unikátní soubor sídel, stadářstvím i běžným životem. Zabývala veb, těžebních a výrobních areálů.
se také vzájemnými českými a saskými vlivy na architektonickou tvorbu
Mezi přednášejícími byli odborKrušných hor. Představila její společ- ní pracovníci NPÚ, ú.o.p. v Lokti,
né znaky a vyzdvihla některá oblastní a badatelé dlouhodobě se věnující
stavební specifika. Krušné hory jsou Krušným horám, ať již z hlediska hisve světě známy jako mimořádně vý- torického, geologického či kulturně-

-antropologického. Pondělní přednáškovou část doplnila následující
den odborná exkurze do Annabergu
a Horní Blatné, jejímž průvodcem byl
Mgr. Lubomír Zeman.
Pořadatelem konference byl Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Lokti, ve spolupráci
s Karlovarským krajem a Muzeem
Karlovy Vary.
Alžběta Kratochvílová, NPÚ,
ú.o.p. Loket, foto PM

Ryžovna, 27. 10. 2012

Dušičkový montánní výšlap do údolí Černé
Na poslední říjnovou sobotu připravil Spolek přátel dolu svatý Mauritius
jednu ze svých posledních letošních
akcí. Šlo o oblíbený montánní výšlap,
tentokrát k malému a pozapomenutému revíru v údolí potoka Černá
nedaleko Ryžovny. Tento středověký,
v porovnání s Abertamy či Božím Darem nevýznamný revír stříbrných rud

Najít zapadané ústí štoly nebylo ve vánici snadné, vše se však nakonec podařilo

otvírala štola „Všech věrných zemřelých“ (Všech dušiček), původně zvaná
Aller Seelen Stollen. Název příznačný
pro toto dušičkové období.

V časové a povětrnostní tísni jsme
vymysleli plán, který vycházel z dobře

I my jsme čekali počasí odpovídající konci října. Mlhu, vlhko, ale
určitě nad nulou a taknějak přijatelně. Marně! Od rána zuřila vánice,
poryvy větru trhaly čepice z hlavy
a teplota spadla hluboko pod nulu.
Když potom našeho odborného průvodce, bytem v Praze, zastavil těsně
za Bílou Horou prudký poryv krušnohorského větru a obvyklá „připravenost“ údržby silnic, zdála se být
situace beznadějnou. Naštěstí i nyní
se ukázalo, že na hornickou partu se Údolí Černé skrývá i takové unikáty,
jako je podzemní komora na vodní kolo
dá spolehnout.

KRUŠNOHORSKÝ LUFT / HERZGEBIRGE

připravené logistické podpory. Základní tábor byl vybudován „U Jirky“
na Hřebečné a první předsunutý pak
v „Hotelu Brunclík“ na Ryžovně. Tak
jsme měli zajištěn návrat do vyhřátých
místností, plných dobré stravy. Vlastní výlet byl náročný, a přitom krásný.
Vždy je příjemné překonat sám sebe
a neutrpět újmu. Hlavním poučením
pro příští montánní výšlap je: UTAJENÍ. Pokud se totiž nikdo na nebi
nedozví, že pořádáme výšlap, nemůže
být ani špatné počasí a my se konečně
budeme moci v klidu věnovat pouze
montánním památkám našeho okolí.
Marek Nesrsta, Jan Albrecht
foto Tomáš Tykal, Jan Albrecht
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Hřebečná a okolí, 5. 10. 2012

Až na nejvyšší horu světa aneb Krušnohorská osmitisícovka
jen skauti z Karlovarska, ale přijeli i milovníci hor z Kladna či pražského Radotína. Start i cíl závodu byl na Hřebečné.
Úkol zněl jednoduše: v co nejkratším čase, maximálně však za 24 hodin pokořit
osm krušnohorských vrcholků. Řešení
už však nebylo tak snadné. Na závodníky čekaly krušnohorské vrcholky
Plešivec, Vlčinec, Tisovský vrch, Zaječí Ranní výhled z Auersbergu
hora, Auersberg, Rabenberg, Tetřeví Druhé místo získala Marie Šmídová
hora a Božídarský Špičák. Více než 70 z karlovarského oddílu Alnitak, která,
kilometrů pěšího pochodu. Trasu závo- přestože vyrazila v tříčlenném týmu,
du a pořadí vrcholků si volil každý tým nakonec pokořila všechny vrcholy sasám. Někteří začali nočním výstupem ma. Do cíle dorazila notně znavená, ale
na Plešivec, jiní vyrazili bloudit po Tetře- šťastná za 23 hodin a 33 minut. O dalví hoře. Páteční noc toho nikdo moc ne- ší stupeň vítězů se dělili závodníci ze
naspal, ani organizátoři. Vždyť už ve tři dvou týmů, neboť pokořili zhruba za 20
ráno se na německé straně Krušných hodin „pouze“ sedm krušnohorských
hor u vrcholku Rabenberg vyzvedal prv- velikánů. O třetí a čtvrté místo se tak
ní odpadlík.
dělí Petr Bartoň a Martin Kuchta z karlovarského roverského oddílu AldePřestože závod zpočátku vypadal baran a nejstarší účastník závodu Jan
jako krásná procházka podzimní Sokol z Hroznětína. Ostatní závodníci
krušnohorskou krajinou, mnohý ze a soutěžní týmy pokořili většinou šest
závodníků si sáhl až na dno svých sil. vrcholků. Na vítěze čekaly hodnotné
Prudká stoupání střídaly náročné se- ceny v podobě krásných publikací, jak
stupy do údolí. Kilometry a kilometry jinak než s krušnohorskou tematikou.
asfaltu, jinde zas výmoly a močály.
Aby toho nebylo málo, krásné slunné
Organizační tým ještě jednou blasobotní ráno a odpoledne vystřídal hopřeje všem vítězům a děkuje všem
studený a deštivý podvečer. Nakonec závodníkům za účast. Přestože byl
večer a noc se totiž uskutečnil start ná- se z 11 závodních týmů podařilo ab- závod náročný a leckdo ještě dlouho
ročného 24hodinového orientačního solvovat všech osm vrcholů pouze je- po závodě cítil svaly, o kterých ani nezávodu „Až na nejvyšší horu světa aneb dinému kompletnímu týmu.
věděl, že je má, věříme, že i příští rok
Krušnohorská osmitisícovka“.
se najde dostatek odvážných, kteří se
Na prvním místě tak zaslouženě sta- vydají zdolat dalších osm krušnohorJiž druhý ročník závodu uspořádalo nuli Jan Matuštík ml. a Jiří Smrčka ze ských vrcholků. U příští krušnohorské
Občanské sdružení skautů a skautek skautského oddílu Bystřina z Hrozně- osmitisícovky na viděnou.
Lilie. Na startu se nakonec sešlo 24 od- tína, kteří úspěšně zdolali všech osm
vážných v 11 týmech. Závodníci nebyli vrcholků v čase 19 hodin a 50 minut.
Ing. Josef Macke

Jednou z tisícovek, kterou měli závodníci pokořit, byl i Auersberg v Sasku
(1 019 m n. m.), na jehož vrcholku se vypíná 18metrová kamenná rozhledna,
nejstarší v Krušných horách

Pátého října – zas jedno sychravé
krušnohorské ráno, zahalené do mlhy
a dešťových kapek, liduprázdná ranní
Hřebečná. Stačilo však jen pár hodin,
mlžný opar zmizel, po dešti ani památky a na Hřebečné to začalo vřít. Mladí
i starší s batohy a baterkami, mnohdy
i s psími kamarády vyráželi na náročnou krušnohorskou pouť. Páteční pod-

Vítězný tým: Jan Matuštík ml. a Jiří Smrčka

Krušnohorská osmitisícovka se konala pod hlavičkou Občanského sdružení skautů a skautek Lilie, hlavním organizátorem závodu byl skautský oddíl Bystřina z Hroznětína, jmenovitě pak především Bohumil Hluchý a Josef
Macke, kterého jsme požádali o bližší představení skautského sdružení.
Z jeho odpovědi vyjímáme: „Občanské sdružení skautů a skautek Lilie se sídlem v Karlových Varech sdružuje
skautské oddíly z Karlových Varů a Hroznětína, které se v roce 2001 rozhodly jít vlastní cestou za skautskými ideály a vystoupily z celostátní organizace Junák. Naše občanské sdružení tak jako i jiné dětské organizace poskytuje
mládeži a dětem možnost alternativního trávení volného času. Závody, soutěže, táboření, sjíždění řek a mnoho
dalšího – to vše probíhá v kontextu skautských zákonů s důrazem na přátelství a kamarádský duch.
Přestože se naše společná cesta s Junákem rozešla, naše cesty se v mnohém kříží a mnohdy jdou i společně. Mezi
„celostátními“ junáky máme spousty kamarádů a přátel, bratrů, sester. Mnohé akce pořádáme i společně. V poslední době jsme se zúčastnili například 20. setkání u Mohyly Eliáš, které připravilo skautské středisko Arnika
v Jáchymově. Každoročně také společně s karlovarským Junákem pořádáme pro naše členy podzimní manévry.
Děti se rozvezou po kraji s jednoduchým úkolem: za pár dní dorazit do místa určení. Start i cíl děti nikdy předem
netuší. Máme ale i čistě vlastní akce, kterých se mohou účastnit i jiné oddíly a organizace, případně i široká veřejnost. Ať už jde například o právě proběhlé závody po Krušných horách nebo o hojně navštěvovanou, již tradiční
akci „Putování za hroznětínskými strašidly“ (letos proběhla 3. listopadu).“

WWW.herzgebirge.cz + facebook herzgebirge
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O tempora, o mores / Ó časy, ó mravy
Jaký čas, takový mrav. Už v minulém Luftu jsme poukázali na hluboký
úpadek mravů a nezřízené holdování
různým neřestem, jímž byli pověstní
naši krušnohorští předci a které se tak
odlišuje od dnešní mravné současnosti.
Posuďte nyní sami, jak popisuje různě
dřívější výstřelky jáchymovský farář
Mathesius (1504–1565), autor známých hornických kázání Sarepta a první
jáchymovské kroniky.
Mathesius, ačkoli sám nebyl úzkoprsý, pokud šlo o nějakou tu skleničku, si
mimo jiné stýská: „Začíná se pít od časného rána. Lijí do sebe víno a pivo jako
do měchu, vyvolávají spory, klejí a nadávají jak na selském posvícení, mluví
hrubě a sprostě a vysmívají se posvátným
věcem. Všechny krčmy jsou plné nejen
o svátcích, nýbrž i ve všední dny a práce
se zanedbává. Pije se do otupění, a když
nejsou jiní kumpáni, ožírají se s vozky
a domácími pacholky každodenně, ze
dne mají noc a z noci den, válejí se v blátě
a neřádu jako svině, zvracejí jak koželužští psi, sekají a píchají, koušou a bijí kolem
sebe jako herky. A nejen muži, ale i ženy
se oddávají pití a karbanu.“ V jednom ze
svých kázání Mathesius vypočítává dvacet druhů vín, které se pilo v Jáchymově.
K omezení alkoholismu nařídila jáchymovská městská rada uzavírací hodinu v hospodách na 20. hodinu a stanovila, že v jedné hospodě smí host dostat jen pět holb nápoje. To ovšem vedlo
k tomu, že kumpáni putovali od hospody k hospodě. Běžným zvykem byly závody v pití – jáchymovské pijácké závody byly v 16. století proslavené.
Městská správa však vystupovala nejen proti opilství, nýbrž i proti výtržnickému tanci. Jáchymovský taneční řád
(sic!) uváděl, že při tanci dochází k půtkám, povykům, výtržnostem, rvačkám

domů a lehce se vzdávají svého panenství. Volný sexuální život vedl ke značnému rozšíření pohlavních chorob. Cizoložství nebylo žádnou zvláštností, báňská
města se hemžila lehkými ženštinami,
které trestala městská spravedlnost ostříPodobně i ženy, zvlášť ty mladé, rozhoř- háním vlasů, mrskáním u pranýře, vyčovaly svým oblečením jáchymovského obcováním z města a později potápěním
pastora. Vytýkal jim, že raději chodí na ta- v koši, vystavováním v kleci na veřejném
nec než na kázání, že se v noci vracejí bez prostranství, odsuzováním k zametání
svých matek v průvodu mládenců potmě ulic apod. „Osoby při obci zmařilé nebo
a ohrožování života zbraní, pročež bylo
zakázáno nosit na tancovačky zbraně.
Autoři řádu vytýkají mladým tanečníkům, že chodí k tanci tak výstředně oblečeni, že to ohrožuje veřejnou mravnost.

kurvy“ jsou častým předmětem zápisů
našich báňských měst. Do Jáchymova
jim byl přístup zakázán už v roce 1521,
ale zákaz mnoho nepomáhal, neboť
do města přicházelo mnoho lehkých žen
zvláště o jarmarcích.
Michal Urban
s použitím knihy Jana Kořana (1955):
Přehledné dějiny československého
hornictví

Krušnohorská bramboračka
Tradiční krušnohorský recept od
paní Ingrid Doleželové z Perninku
Brambory, cibuli, mrkev, celer a petržel uvařit, přidat sušené houby
(přes noc namočené) a vařit do měkka. Po uvaření přidat Masox a sůl
(foto PM z kuchyně JM)
dle chuti, pak zahustit máslovou jíškou a nakonec trochu tymiánu.
KRUŠNOHORSKÝ LUFT / HERZGEBIRGE
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Předvánoční blues
Blues tiché ulice, po které se vracím,
jen klapot podpatků a lampy matný stín
a spousty myšlenek, ve kterých rozum ztrácím,
se zítra rozplynou jak z cigarety dým.

Jen vůně svátků vánočních tu dýchá do výkladních skříní
a špínu chodníků omývá tichý déšť.
Mě napadají slova, řadí se mi v rýmy,
však nemám papír, tužka chybí mi též.

Tak zase přebral jsem a nemám lehkou hlavu,
co doma čeká mě, jen postel, polštář, splín.
Tak šlapu sám a neztrácím se v davu
a kolem město spí, já ještě bdím.

Za chvíli už zámek znásilní můj klíč.
Boty venku na rohožce budou klidně stát.
Další den se převalil, další den je pryč,
co stalo, stalo se, já budu klidně spát.
Jiří Kupilík

Jaká bude letos zima?
Pokud jde o letošní rok, mám už
zhruba 75 % přírodnin odpozorovaných. I na základě toho lze tušit, jaká
bude první třetina zimy. Srážkově
bude zpočátku tato část zimy slabě podprůměrná a později dosáhne
průměru. Postupně tak skončí sucho
druhé poloviny roku a začne se naplňovat vláhový deficit. Teplotně bude
tato část zimy slabě pod průměrem
– v druhé dekádě listopadu se opět
dočkáme sněhových srážek a sněhová
hranice se bude i v třetí dekádě postupně snižovat z vyšších do středních
poloh.

Autor článku s čidlem registrujícím teplotu vzduchu ve výšce 5 cm nad zemí (v zimě 5 cm nad sněhem). Čidlo, umístěné v malé
kovové trubičce, je namontováno 5 cm nad kovový rošt, který zajišťuje stanovenou výšku měření. V létě leží rošt v trávě
na zemi, v zimě se musí neustále čistit od sněhu a usazovat na povrch sněhové pokrývky. Teploty naměřené čidlem se vždy
o něco liší od teplot ve výšce 2 m: v noci při vyjasnění a utišení větru bývá při zemi o 2 až 5 °C méně než ve 2 m

To nejhorší, co může meteorologa potkat, je pokusit se věštit, jaká bude zima.
Před pár lety jsem jednomu nedočkavému novináři po hecování předpověď řekl a bylo zle. Byl to výhled pro naši oblast
na první část zimy, ale vyšel na jižní Moravě v místním moravském periodiku
jako předpověď, navíc upravená redaktorem v „zajímavějším“ provedení.
Omezím se proto nyní pouze na to,
co nikoho nepoškodí. Z čeho lze při

předpovědi čerpat? Pochopitelně
od našich předků, zemědělců a lesníků. Během let se mi podařilo sesbírat
od lidí neuvěřitelné množství postřehů,
mechanismů a podnětů. Tím víc mám
nyní k našim předkům úctu – nemohli se spoléhat na modely a technické
vymoženosti dnešní doby. Možná si
někdo řekne – další šarlatán. Ale ono
to fungovalo. Na základě různých postřehů pracuji nyní s 33 přírodními
zdroji (přírodninami), mezi něž patří

WWW.herzgebirge.cz + facebook herzgebirge

například cibule vypěstovaná na místě,
jeřabiny, včely, vosy, tažní práci, jelení
zvěř, listí stromů atd. Každá tato přírodnina je schopna o něčem vypovídat,
třeba o mrazu, sněhu apod. Navíc mám
oproti dřívějším řešitelům rébusu zima
výhodu v tom, že se mohu opřít o klimatologické záznamy. Sedm let se tak
daří řešit rébus vcelku úspěšně, i když
nelze přesně stanovit nástupy jednotlivých fází zimy, například že mráz udeří
nejsilněji od 21. do 28. února.

Zima obecně přichází do naší oblasti různě, v polohách kolem 650 m
n. m. bývá stabilnější zimní počasí
od 12. až 21. listopadu. Byly však
roky, kdy se lyžovalo už na konci října, například v první polovině 70. let
(1974), a naopak někdy nestála zima
z lyžařského hlediska za nic, třeba
během hned několika roků druhé poloviny 90. let.
Se stálostí zim jsou na tom Krušné hory v České republice absolutně
nejhůř. Jsme totiž nejblíž k oceánům,
a změn je tu tak během zimního období
nejvíc. Pravým opakem jsou Beskydy,
kde díky jejich poloze jsou zimy pevninského charakteru, zato ale v některých
letech s menším množstvím srážek.
A nakonec – nechme se překvapit,
jaká letos zima skutečně bude.
Rudolf Kovařík
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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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TRUHLÁŘSTVÍ DORAZÍN ABERTAMY
VÁM NABÍZÍ

KRUŠNOHORSKÝ NÁBYTEK

TRADIČNÍ KANADSKÉ TECHNOLOGIE
RUČNÍ ZPRACOVÁNÍ NA ZAKÁZKU
SRUBOVÝ NÁBYTEK PRO GENERACE!
KONTAKT:
Tel. 725 891545
dorazin.truhlarstvi@seznam.cz
DE: Tel. +420 608 359 838
www.truhlarstvi-dorazin.cz

WWW.herzgebirge.cz + facebook herzgebirge

ročník
ročník1 1/ /číslo
číslo10
11říjen
listopad
2012 / Strana 23
17

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

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
KRUŠNOHORSKÝ LUFT / HERZGEBIRGE
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