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Proč děláme náš měsíčník takový, jaký je
Vážení horalé
a přátelé Krušných hor,
občas čelíme podezření, není-li náš
„klerikálně sudetský plátek“ placen
německým landsmanšaftem. A je to
tu zase, výše uvedený titulek takovým
oponentům našeho měsíčníku krásně
nahrává. Slovo POKÁNÍ má určitě
náboženský podtext a SUDETY přece nemá cenu připomínat, když máme
vyváženou česko-německou deklaraci z roku 1997.
Chceme-li přispět ke stmelení identity hrdých krušnohorských horalů,
kteří mají svým spoluobčanům z údolí
co nabídnout, nezbývá než s oslavou naší přírody a krajiny se snažit
také o obnovení kulturní kontinuity
regionu, protože idylické chaloupky ve stráních, zbytky historických
staveb a památky různého druhu
mají svoji hodnotu jejich přiřazením
k životnímu úsilí minulých generací,
pochopením jejich příběhů v historickém kontextu. A tady v Krušných
horách každé takové úsilí o kulturní
kontinuitu musí narazit na diskontinuitu životních příběhů, způsobenou rozhodnutím československé vlády o poválečném vysídlení českých Němců.
Majetek obyvatel celých osad, vesnic
a městeček připadl státu a dosídlen-

cům, z nichž jen někteří v drsných
horských podmínkách zůstali.
Když poválečná společnost akceptovala princip kolektivní viny vůči
českým Němcům, uspěli následně
komunisté se stejným principem vůči
českým sedlákům jako kulakům, vůči
českým továrníkům jako vykořisťovatelům a vůči zbylým živnostníkům
jako keťasům a příživníkům. Totalitní
režim svojí doktrínou třídního boje
pěstoval nenávist mezi lidmi, včetně nenávisti vůči českým Němcům
jako revanšistům, nesmířeným s nespravedlivým vyhnáním z domova.
Po generace komunisty přiživovanému strachu o snadno nabytý majetek
po vyhnaných českých Němcích se
nedokázala účinně postavit ani nová
politická reprezentace po pádu komunistického režimu v listopadu 1989
a oficiální akty česko-německého
smíření nejsou dosud podloženy změnou postoje rozhodující většiny české
společnosti, jak se naposled projevilo
v prvních přímých volbách prezidenta.
Při zmínce o nespravedlnosti vyhnání
českých Němců dala většina voličů
hlas tiše v soukromí za plentou tomu,
kdo garantuje nesmiřitelnost jako dříve komunisté. Budiž nám útěchou, že
v řadě krušnohorských obcí našeho regionu už tato většina není nebo slábne.

Snažíme se přispět k překlenutí diskontinuity uváděním příběhů a historických souvislostí naší sudetské
krajiny, kterou jsme zdědili po našich
krajanech a bývalých spoluobčanech,
a „ani dnes se na cestě k nalezení
vlastní identity neobejdeme jeden
bez druhého“, jak řekl český premiér
Petr Nečas v bavorském parlamentu
v Mnichově 21. 2. 2013.
Kultura v této krajině také vždy
měla i svůj náboženský rozměr, bez
kterého by mnoho historických památek nebylo. Při prezentaci náboženských témat nám ovšem nejde
jen o historii, jsme vděční i za příspěvky současných duchovních, kteří
jsou nositeli tradice a učiteli hodnot,
ve kterých má kořeny naše nyní převážně ateistická společnost. Duchovní náboženské pojmy nám mohou
pomoci také s pochopením vztahu
k našim bývalým spoluobčanům
a s naplněním skutečného smíření
– uznáme-li vinu za jejich vyhnání,
můžeme se omluvit a projevit upřímnou lítost, která je předpokladem
smíření a vzájemného odpuštění, tedy
naplněním biblického pokání. Většinová německá společnost svoji hroznou vinu za nacismus již pochopila,
a co my?
Vaše redakční rada
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Historie, která zahřívá
Sdílené dějiny regionu či národa jsou příběhem,
na kterém se shodla většina obyvatel, a proto jej
často a rádi převyprávějí. Není to konfliktní téma.
Historické osobnosti a dějiny regionu tak většinou
občany spojují. Umíme se sjednotit na tom, kdo
byl největší Čech, a čím více hledáme v minulosti, tím větší shoda panuje. Vyprávění a vzpomínání na slavné rodáky se stávají součástí kolektivní paměti. Vydávají se knihy, časopisy referují
ve zkratce o nejnovějších objevech na tomto poli,
leckterý filozof či teolog interpretuje duchovní
odkaz našich předků. Tak alespoň vypadá obrázek
společnosti, která neprošla zásadními rozvraty
a proměnami a shodne se na své historii.
Měsíčník Krušnohorský Luft / Herzgebirge ale
vznikl v regionu, který se na své historii neshodne.
Čím dále od data našeho narození, tím větší neznalost a nesoulad v hodnocení našich nikoliv předků,
ale předchůdců panuje. Historie zde není tím, co
nás definuje, co nás spojuje. Kamkoliv se ohlédneme, všude samé německé jméno či přezdívka. Nazývat tyto předchůdce „našimi Němci“ a přijmout
jejich životní díla do našeho vlastního příběhu
není dodnes možné. Proto nás historie Krušnohoří
více rozděluje, než by bylo nutné pro živý výklad

dějin, a ten samotný smutný fakt nás nemotivuje
k lásce k ní. Ačkoliv psát o lidských stopách v dějinách Krušnohoří je leckdy nelehký úkol, je to
potřebné a zároveň překvapivě dobrodružné. Ať si
o historii regionu myslíme cokoliv, je zřejmé, že
před šedesáti lety zde žilo mnohem více obyvatel
a „dělo“ se tu toho mnohem více než dnes. Napříč
Krušnohořím vycházel časopis Erzgebirgszeitung
a mnoho dalších lokálních zpravodajů. Krušnohorský Luft / Herzgebirge si vzal za úkol nebát
se historie a předkládat ji na vědomí dnešním generacím. V našem regionu se tak většinou objeví
zajímavá osobnost, která má německy znějící jméno, ale často působila v českých zemích, Německu
i v celé Evropě. Stačí se podívat na pamětní desku Ignatze Sichelbartha na nejdecké Černé skále.
Německé jméno, ale celosvětová působnost dělá
z tohoto syna Krušných hor více než „dalšího sudetoněmeckého rodáka“. Žijeme na území, kde se
německým stopám nelze vyhnout. Pokud chceme
znát, proč zde lidé žili a pracovali a na koho navazujeme, měli bychom tyto příběhy znát.
Dalším „médiem“, které má v popisu práce usmíření a spojování lidí ve víře a soužití, jsou
církve. Každá mše svatá je pokusem pospojovat

individuální životní zážitky do jednoho příběhu,
který je důležitý pro celou pospolitost. Dobře odsloužená mše nás provází při mnoha každodenních situacích. Pochopit a interpretovat chování
lidí dnes i v minulosti je základním principem
vyprávění a poučení. Z divoké a nesourodé reality
a historie se díky tomu stává příběh, který je možné prožít a dále předávat.
Poválečné pohraničí po skončení 2. světové
války prožívalo nechuť připomínat si cokoliv
německého, a je to pochopitelné. Dnes bychom
ale měli být hrdí na to, že jsme nějakou historii
zdědili. Z historie jako součásti poválečné reparace se může stát největší současné bohatství,
které rozšíří naše znalosti, dovednosti a představivost. Naše historie je totiž oheň, který nás
hřeje. Náš příběh, který dědíme a předáváme
dalším generacím. Musíme ho živit, udržovat
při síle a hledat nová polínka, kterými jej učiníme silným. Nejhorší, co se nám může stát, že
nám vyhasne a nezbude nám nic jiného než si
sesednout k jinému, cizímu ohni a hřát se jeho
příběhy. Třeba televizními. Ale to už je jiný
příběh...
Petr Mikšíček

Nestřílejte mámy koloušků!

Kolouch a jeho záchranář

www.herzgebirge.cz + facebook herzgebirge

Mohlo to být drama se šťastným koncem, ale nebylo. V sobotu objevil náš
pes jeleního koloucha ležícího v potoce.
Okamžitě jsme zorganizovali záchrannou
akci a tým čtyř akčních důchodců, protože nikdo mladší nebyl po ruce, vysíleného
koloucha z potoka vytáhl, osušil, masíroval, a když se postavil na nohy, tak ho
za pomoci závěsu pod břichem pomalu
dotáhl do opuštěné zahrady s dřevěnou
boudou jednoho z domů ve Pstruží. Sobotu kolouch, resp. mladá laň, prospal,
ale v neděli již ožil a „baštil“ suché kůrky
chleba, mrkev. Sehnali jsme i seno a zrní,
což lani chutnalo nejvíc. Byl to pro nás
nádherný pocit sledovat, jak jí chutná. Říkali jsme si, že ji v pondělí ještě necháme
v zavřené zahradě, aby nabrala sil, a večer jí zahradu otevřeme, ať jde do lesa.
To jsme ještě nevěřili předpovědi známého nimroda, který se po nálezu koloucha
v potoce obával jeho zápalu plic. Nazval
ho sirotkem, který by neskončil v potoce,
kdyby měl mámu. A my víme, že se v lesích kolem Pstruží střílí vysoká. Vyvrhnuté zbytky střev se nesnaží střelci ani skrýt.
V úterý jsme mladou laň našli u dřevěné

boudy na zahradě, která jí poskytla ochranu, „zhaslou“. Nesmírný smutek a velká
škoda.
A proto voláme z plných plic: „Nestřílejte mámy kolouškům!!!“
AHA + IŠA, Pstruží

Kolouch na vlastních nohách

ročník 2 / číslo 3 BŘEZEN 2013 / Strana 3

Velikonoce v Krušných horách

Velikonoční žabičky Lenky Michalukové z Horní Blatné
Před Velikonocemi vylezly žáby na led Blatenského potoka a vyhřívaly se na slunci. Potom byly Velikonoce a Lenka Michaluková nás jako obvykle přivítala svými velikonočními žabičkami. Byly dobré
a jako živé: koukaly očky z hřebíčku, smály se ředkvičkami a z kaviárového přelivu trčely neučesané
petrželkové vlásky.

Aktuální
velikonoční

Velikonoční hlavička
(nádivka) Roswithy Picurové

Nekoleduj na Kraji,
stejně ti nic nedají.
Nejen, že nic nedají,
navíc vejce nemají.

Uvaříme asi 60 dkg masa (2/3 uzeného, zbytek vepřové nebo drůbeží), 6 rohlíků nakrájíme na kostičky, pokapeme 6 dkg rozpuštěného másla, zalijeme asi 1/4 l vývaru, přidáme 6 žloutků, sůl, pepř, co nejvíc spařených
a drobně rozsekaných kopřiv a čerstvé bylinky (co najdeme). Zamícháme a lehce vmícháme sníh z 6 bílků.
Nalijeme do vymazaného pekáče a pečeme asi 45 minut
při 180 ˚C.

Nemáš pravdu, příteli,
přece něco nadělí.
Maj tam Sloupa, strejce,
ten dá rudý vejce.
Jiří Kupilík

SUPERCROSS
2013
Sportovní rozloučení se zimou na Božím Daru 24. 3. 2013
Zimní sezóna se blíží do svého
letošního finále a s ním přijde také
sportovní rozloučení se zimou.
V neděli 24. března uspořádá Klub
Krušných hor společně se saským
partnerským klubem tak trochu
jinou soutěž pro běžce na lyžích –
SUPERCROSS 2013.
Ve Ski areálu NOVAKO na Božím Daru si ve speciálně upravené
„crossové“ trati, plné uměle připravených překážek, budou moci porovnat sílu a odvahu čeští a němečtí
lyžaři na běžkách. Stěžejní závodní
skupinou je mládež ve věku 6–17
let, ale přihlásit se může každý,
soutěž je připravena pro všechny
KRUŠNOHORSKÝ LUFT / HERZGEBIRGE

věkové kategorie. Formát soutěže,
která odstartuje napínavé souboje
čtyř závodníků na jedné trati, si
pořadatel vypůjčil od sjezdových
lyžařů a snowboardistů, z olympijských soutěží Skicross a Snowboardcross.
Každý běžec na lyžích či lyžař
s běžkami je srdečně zván na Boží
Dar do Ski areálu NOVAKO. Díky
podpoře z fondů EU v rámci programu Cíl 3 se nevybírá startovné.
Vše, včetně občerstvení závodníků, je zdarma a na vítěze čekají
prima ceny.
Ivana Dobišová
Klub Krušných hor
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Jarní firn
vrchol našeho snažení,
krušnohorský hřeben
s pozůstatky vojenského objektu „Radar“.
Odměnou je nádherný pohled na Krušné
hory do všech světových stran, a nejen to, i do českého
a saského vnitrozemí,
včetně obrysů vrcholků Slavkovského lesa
a německých Smrčin
na horizontu.

Polovina března – a zima zvolna ztrácí svoji sílu. Roste intenzita slunečních paprsků a teploty nad bodem mrazu začínají na horách dělat divy.
Nadýchaná sněhová peřina pomalu sedá a mění svoji strukturu. Z prašanu
se stává firn. Ráno ozáří jinovatkou ozdobené sněhové pláně a tvrdý podklad láká vyrazit na lyžích všude tam, kam až oko dohlédne, bez ohledu
na upravené, nebo neupravené stopy. Dnešní tip na výlet budiž takovou
nabídkou putování po firnových pláních mezi Horní Blatnou, Perninkem,
Abertamy, Hřebečnou a Ryžovnou.
Začínáme na parkovišti pod hotelem Modrá Hvězda v Horní Blatné.
Jen pár desítek metrů od auta, u penzionu Florian, nazouváme lyže a vyrážíme směrem k lesu na 1,5 km vzdáleném horizontu.

Nad Ryžovnou (foto JK)

Pokračujeme dál směrem severovýchodním, překračujeme silnici Abertamy – Ryžovna až k lesnímu komplexu Božídarských rašelinišť. Vychutnáme si pohled na Špičák, Klínovec, Fichtelberg, Plešivec a obloukem se
vracíme zpátky k přejezdu silnice. Dáváme se doprava, po krátkém prudkém sjezdu kopírujeme terénní vlny podél lesa nad Ryžovnou směrem
k Horní Blatné. Požitek z jízdy končí s příjezdem k v zimě neudržované
silnici Boží Dar – Horní Blatná. Trochu se potrápíme po trase silnice, asi
500 metrů, les se rozevře a jsme na Bludné.

Pohled od lesa zpět na Horní Blatnou (foto UM)

Přes les projíždíme po udržované lyžařské stopě k silnici Pernink –
Horní Blatná. Zutí lyží, přeběhnutí silnice a nazutí je dílem okamžiku
a čeká nás sjezd k údolí potoka nad Perninkem, který přejedeme přes
dřevěný můstek. Pomalu stoupáme nad „letištěm“ k mezeře mezi lesními
komplexy.

Bludná (foto JK)

Po levé straně stojí nejvýše položená zemědělská usedlost v Krušných horách, necelých 1 040 metrů nad mořem, a podél silnice sjíždíme
do sedla Blatenského vrchu. Následně nás čeká další úsek neudržované
silnice až k hornoblatenským pláním. Před závěrečným sjezdem se nám
nabízí panorama perninského hřebene, ukončeného Zaječí horou, na německé straně „tisícovka“ Auersberg a dole pod námi, jako vztyčený prst,
věž hornoblatenského kostela ukazuje cíl našeho výletu. Probrat zážitky
můžeme při dobrém jídle hned v několika restauračních zařízeních v Horní Blatné.

Pláně nad Perninkem (foto JK)

Stoupání končí a dlouhá, skoro dvoukilometrová rovina navazuje
na severozápadní okraj Abertam. Projíždíme areálem technických služeb
s občerstvením „U Lišáka“.

Občerstvení „U Lišáka“ v Abertamech
(foto JK)

Po levé straně zůstává zarostlá halda uranové
šachty a najednou se nám
otevře pohled na Hřebečnou, ukončený horskou
hřebenovou partií.
Pozvolna nabíráme nadmořskou výšku a závěrečná
část mezi solitéry smrků
a pokroucenými jeřáby nám
dává najevo, že těch asi
150 metrů převýšení není
zadarmo. Bojujeme, bojujeme, až konečně přichází

www.herzgebirge.cz + facebook herzgebirge

Závěrečný sjezd do Horní Blatné (foto PM)

Na výlet můžete přijet nejen osobním autem, ale i vlakem nebo autobusem. Délka vašeho putování bude záležet pouze na vás, počasí a vnímání
nádherné přírody centrálního Krušnohoří.
Jiří Kupilík
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Blatenská desetihodinovka
alias Česneková palice
Třicet let vytrvalostního lyžařského závodu v Horní Blatné
Motto:
Kdo si to má v tomhle věku pamatovat.
Na Hradě a v podhradí na to mají poradce.

Lyžařský závod Blatenská desetihodinovka letos v únoru oslavil třicet let
od svého vzniku. To už je hezká řádka let, a sluší se proto připomenout, jak
to vlastně všechno začalo.

Před 30 lety, v roce 1983, jsme dupali stopu u Blaťáku 10 hodin a závod jsme následně nazvali „Česneková palice“. Až za rok, když jsme jeli skoro po stejné
trase, jako se jezdí nyní, jsme říkali, že předtím to byl 1. ročník (foto Petr Maglia, jakož i u ostatních fotek)

Koncem minulého století působili na Karlovarsku horolezci,
kteří po opuštění své původní

sportovní organizace (přestěhování
atd.) nebyli organizováni v žádném
oficiálním oddílu a říkali si „EHS

Uprostřed vlevo dozorčí obsluhy Miloš Jirásek a vpravo šéf závodu Franta Fišer

Česnek“ (Elitní horolezecká společnost Česnek). Duchovním otcem byl Prokop Linert (Bedřich),
kterého podporoval Luboš Pekárek
(nikdy snad neměl přezdívku) a já,
pisatel těchto řádek Pavel Motlík (Kasař). Mezi horolezci jsme
se všichni znali. Pracovali jsme

Tajná pozvánka na závod „jen pro zvané“ byla vyrobena v tiskárně ilegálně, počítače v té době měly kotouče s děrnými páskami o průměru 1 metr, v televizi zrovna
Vala mluvil o tom, jak se v Čechách rozšiřují pohlavní nemoci (foto Pavel Motlík)

KRUŠNOHORSKÝ LUFT / HERZGEBIRGE

v Karlových Varech v provozovně
hromosvody. O málo později přišla na hromosvody mladá horolezecká krev – Prcek, Mišák, Jára.
V zimě, když se nedalo moc dělat,
běhali jsme na lyžích. Připravovali
jsme svoje fyzické fondy na vyšší výkony pro budování pětiletky.

V prostoru startu a cíle, kde se průběžně měří čas závodníků po celý závod, tj. minimálně 10 hodin bez ohledu na počasí a teplotu, se hrdinsky o závodníky stará
rodinný tým a přátelé Franty Fišera. Pro zlepšení nálady a doplnění sil si můžete vybrat – čaj, kávu, vodu, polévku, sušenky, čokoládu, ovoce, najde se i pivo –
a hlavně tu najdete ochotu a vlídné slovo
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čelovkou. Příští rok jsme požádali o pomoc rolbaře z Božího Daru
Dana Rádla a od té doby je po problému. Závod povoluje Ministerstvo životního prostředí, takže se
snad jedná o legální závod. Letos
v sobotu 16. 2. 2013 se konal už
18. ročník a je tomu 30 let, co jsme
odstartovali první ročník. Dnes tento závod jezdí naše děti, které jsou
ve stejném věku, jako když jsme
začínali my.
V prvním kole jsme si stopu vydupali a potom se závodilo. Od roku 2000 byly pokusy o strojní úpravy stop, které jsme dovedli k dokonalosti

Trenérem a vzorem nám byl Karel Vozáb. Ten ale dělal úředníka
na dolech, a tak mohl na lyže jenom v sobotu a v neděli. Na začátku roku 1983 přišel někdo s tím, že
pojedeme desetihodinovku dvojic
v Aši. V Aši však nebyl sníh, a tak
se v hospodě v Horní Blatné vymyslelo, že si uděláme svůj závod.
A závod dvojic, to že je pro sraby.
Začalo to jednou v sobotu ráno,
za tmy, v zimě roku 1983. Zaparkoval jsem Škodu 120 na rozcestí
pod Blaťákem, tam byl start a cíl
našeho prvního závodu. Trasu určil
Karel, bylo nás myslím dvanáct, jenom horolezci, z toho asi tři dívky.
Při prvním sjezdu za Blaťák se ze
tmy ozývaly hrozné zvuky. Vyšlapali jsme kolečko někam k Bludné
a lesem zpět na křižovatku. Děvčata dupala stopu 6 hodin a chlapi

10 hodin. U auta na nějakém vařiči
vařil kamarád Muflon čaj v ešusu a to bylo jediné, co jsme měli
k přežití. Přišel se podívat Franta
Fišer (šéf hromosvodů) s Bohoušem. Nemohli se na to koukat, a tak
došli do Horní Blatné pro termosku. Všechno dobře dopadlo, auto
jsem umyl od klistru a po krátkém
odpočinku jsme večer protancovali v hospodě. Závod dostal název
„Česneková palice“, který se ještě
nějaký čas udržel. Ani nás nenapadlo, že se příští rok poběží znovu
a jaký dostane rozměr.
Za rok jsem složil veršovanou
pozvánku „Jenom pro zvané“. Závod nebyl povolený a nikdo o něm
neměl vědět. Start a cíl byl u Fišerů
na chalupě a už to nebyla jen záležitost horolezců. Borci měli jídlo
a u Fišerů se vařil čaj. V prvním

Porcelánová medaile Zuzany Motlíkové pro Jiřího Kupilíka za 1. místo – Blatenská desetihodinovka 1988

kole se stopy vydupaly a pak se závodilo. Trať byla podobná té dnešní, jenom „Blatenský příkop“ byl
zarostlý. V roce 1986 byl v Horní
Blatné nedostatek sněhu, a tak se
závod jel s menší účastí v Abertamech. V roce 1990 se šňůra každoročních závodů přerušila, někdo
chtěl podnikat, bohatnout a jiný poznávat výhody demokracie, v roce
2000 jsme však tradici závodu obnovili. Na opraveném „Blatenském
příkopu“ upravuji stopy skútrem
a na loukách a cestách jsou stopy
upraveny rolbou. Několik let byly
stopy upravovány rolbou z Perninku. Domluva jak se starostkou, tak
s rolbařem z Perninku byla obtížná. Stalo se, že jsem před závodem
v pátek v noci dělal všechny stopy
sám s rozbitým skútrem a svítil si

A komu patří poděkování?
Děkuji tomu, kdo v hospodě před
30 lety vykřikoval něco o vlastním
závodu. Děkuji Frantovi Fišerovi
a jeho manželce za obětování chalupy. Všem jeho příbuzným a známým za kvalitní a vlídnou obsluhu
v prostoru startu a cíle a měřičům
času. Děkuji Pavlu Fišerovi za propagaci a zpracování výsledků. Děkuji své manželce Zuzaně za medaile a polévku, kterou vaří pro
všechny závodníky. Děkuji oběma
manželkám za to, že nám to trpí.
Děkuji sponzorům, starostovi Horní Blatné a Danu Rádlovi. Každý
z pořadatelů dělá pro závod to, co
je v jeho silách, a nečeká, že sklidí
slávu.
Mám vás rád.
Pavel Kasař Motlík
spolupořadatel, skútrista a ten,
kdo byl při tom

Jáchymov, 2. a 3. 3. 2013

Letošní biatlon v areálu bývalého dolu Eduard

Areál na Eduardu

O víkendu 2. a 3. března se v biatlonovém areálu na Eduardu u Jáchymova uskutečnil český pohár
a zároveň akademické mistrovství
republiky v biatlonu. Rozhodli
jsme se tedy tento v současnosti
jeden z divácky nejatraktivnějších

zimních sportů vyzkoušet. Z mého
pohledu to byla trochu nostalgie,
neboť jsem na Eduardu závodil
poprvé jako mladší žák, což už je
dobrých 15 let. Bohužel musím
konstatovat, že se zde od té doby
nevykonalo nic pro modernizaci či

www.herzgebirge.cz + facebook herzgebirge

alespoň rekonstrukci areálu, a tak
je zázrak, že se zde akce takového
typu může ještě uskutečnit.
V sobotu byl na pořadu vytrvalostní závod se čtyřmi střelbami,
ve kterém se za každý netrefený
terč přičítaly trestné minuty. V neděli se závodilo na poloviční trati
sprintu, kde se již střílelo pouze
dvakrát a každá minela (netrefený terč) znamenala jeden trestný
okruh. V obou závodech se na start
postavilo okolo 140 závodníků
v kategoriích od dorostenců až
po veterány. Počasí nám přálo,
a tak jsme si mohli tento krásný
sport patřičně vychutnat, doufám,
že ne naposledy.
Václav Kupilík, Eva Skalníková
členové redakce

Vítězky biatlonu
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Doporučujeme kulturní a společenské programy
Kulturní akce
26.3. - Taneční a zábavné odpoledne pro členy Svazu postižených civilizačními chorobami i ostatní (Hotel Modrá hvězda, Horní Blatná;
od 14:00)
30.3. - Veliko-Noční prohlídka (Horní hrad; 19:00)
30.3. - B
 UGR Band & Country večer (Hotel Seifert, Nové Hamry; 20:00)
30.3. - P
 utování za zajíčkem na nejdecké Křížové cestě (prezentace
u vstupu na NKC, odpoledne)
30.3. - Ostrovské trhy – Velikonoční (Mírové náměstí a DK Ostrov;
10:00–17:00)
Divadla, koncerty
22.3. - Koncert KSO – O. Kukal, A. Dvořák (Lázně III, K. Vary; 19:30)
23.3. - Regionbeat (DK Ostrov; 14:00)
30.3. - Pražský výběr (KV Aréna; 19:00)
5.4. - Koncert KSO – B. Smetana, B. Martinů (Lázně III, K. Vary; 19:30)
12.4. - Koncert KSO – L. Janáček, J. Ogburn, E. Elgar (Lázně III,
K. Vary; 19:30)
Přednášky, výstavy
8.3.–30.4. - Okno do Afriky: Výstava fotografií, besedy, výtvarné dílny
a soutěže (MěK Nejdek)
14.3.–12.5. - Je FERDA nejlepší MRAVENEC? (Muzeum Karlovy Vary,
www.kvmuz.cz)
19.3. - R
 egionální workshop informačních center (DK Ostrov – Klubovna
č. 108; 13:00–15:00)
21.3. - S
 okolovsko jinýma očima: Mgr. Veronika Kopačková z České
geologické služby v Praze, kterou doplní Dr. Stephane Chevrel
z Francie, Dr. Christoph Fischer z Německa a RNDr. Petr Rojík
(Sokolovský zámek; 17:00)
25.3.–30.4. - Výstava fotografií krušnohorského podzemí Jana Albrechta
(Krajský úřad K. Vary; vernisáž 27. 3. v 16:30)

26.3.–28.4. - Křížová cesta: 14 zastavení – velká metafora (Klášter
Ostrov; vernisáž 26. 3. v 17:00)
29.3. - N
 apříč Afrikou II. – beseda (MěK Nejdek; 18:00)
do 31.3. - U
 kázky rukavičkářství (Městský úřad Abertamy; soboty a neděle, 13:00–17:00)
do 5.4. - S
 luníčková výstava pro Radost (Muzeum Nejdek)
5.4.–21.4. - Navždy spolu: Výstava fotografií (Letohrádek Ostrov;
vernisáž 5. 4. v 17:00)
6.4. - S
 tanislav Wieser: Krajina Doupovských hor (Muzeum Královská
mincovna Jáchymov; 17:00)
10.4. - J an Nedvěd: Osobnost Ondřeje Sekory (Muzeum Karlovy Vary;
17:00)
Kina
16.3. - Z
 ajatci mlhy (Kino Pernink; 18:00)
17.3. - K
 irikou v divočině (Kinosál Nejdek; 15:00)
23.3. - Yuma (Kino Pernink; 18:00)
30.3. - K
 uličky (Kino Pernink; 18:00)
12.4. - B
 ílá Masajka (Kinosál Nejdek; 17:00 a 19:30)

Léčebné lázně Jáchymov a.s.
Březen 2013

19. 3. úterý 19:00 hod.,
kavárna, vstupné 70 Kč, Curie
MUZIKÁLOVÝ VEČER v podání mladé nadané sopranistky
Julie Meixnerové z Prahy, na klavír ji doprovodí Josef Škulavík.
21. 3. čtvrtek 19:30 hod.,
vstupné 100 Kč, Radium Palace
Jarní koncert v duchu klasické hudby od slavných mistrů,
např. W. A. Mozart, B. Martinů,
Brahms, Milhaud, Schumann...
26. 3. úterý, 19:30 hod.,
vstupné 80 Kč, kulturní dům
JAPONSKÉ TRIO
Na programu skladby českých
a japonských autorů. České a národní písně. Nao Higano – zpěv,
Jasuko Tanaka – trubka, Yukiko
Sawa – klavír.

27. 3. středa 19:00 – 23:00 hod.,
vstupné zdarma, Běhounek
Oldies disko s DJ Davidem
Keilhaurem
Přijďte si připomenout staré –
známé hity, které vlastně nikdy
nezestárly.
28. 3. čtvrtek 19:30 hod.,
vstupné 130 Kč, Radium Palace
Lásky paní Operety
představí se absolventi Státní
konzervatoře v Praze Růžena
Hanusová – soprán, Roman Škoda – tenor a Táňa Vaněčková –
klavírní doprovod.
31. 3. neděle v 19:30 hod.,
vstupné 70 Kč, Curie
COUNTRY BÁL – BANKROT
K tanci a poslechu hraje populární skupina Bankrot.

Podrobný program najdete na www.laznejachymov.cz, aktuální informace můžete sledovat na www.facebook.com/spainfo.jachymov

16.3. - 105 let spolku zimních sportů - 6. štafetový závod družstev (Areál
TS Abertamy; 11:00)
16.3. - Karlův běh, 42. ročník – běžky volně (Abertamy)
17.3. - Karlův běh, 42. ročník – běžky klasika (Abertamy)
23.3. - Kros (Královské Poříčí)
24.3. - Česko-německý SUPERCROSS 2013 (Ski areál NOVAKO
Boží Dar; 8:00)
31.3. - Kros – Velikonoční běh (Mariánské Lázně)
7.4. - Kros – Běh Bezručovým údolím (Chomutov)
15.4. - Chodovský duatlon (Smolnický kopec Chodov; 10:00)
KRUŠNOHORSKÝ LUFT / HERZGEBIRGE
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Königsmühle Erzgebirgensis
Pozvánka
Luftu
na sobotní večer
23. března
od 19:30 hodin
Malý sál Komunitního
centra Pernink
Dokumentární film
z Land & Art setkání
pod Klínovcem
Diskuse s autorem
a protagonisty
Vstup volný
– občerstvení dostupné
Podle vyjádření režiséra zhruba hodinového dokumentu Petra
Mikšíčka film vzbuzuje rozličné
reakce: „V Německu se lidé nejvíce
vyptávali hrdinky celého projektu
paní Rosemarie Ernst na její životní
příběh, který v Königsmühle v roce
1944 začal. České publikum zase

více zajímají sociokulturní souvislosti projektu a umělecká díla. Například téma zaniklých obcí, potřebnost uchovat ruiny v Königsmühle
pro budoucí generace, ochrana přírody či přístup umělců k příběhu
paní Ernst. Každopádně dokument
není manifestem pro znovuožive-

ní zaniklé osady, ale spíše výzvou
k přemýšlení, jak s lokalitou naložit
v dalších letech. Na základě prvního
setkání v roce 2012 vzniklo nové
občanské sdružení DoKrajin, o. s.,
které má organizaci dalšího ročníku
Königsmühle na starost jako svoji
hlavní náplň pro letošní rok.“

O přípravě a vlastním průběhu
setkání v Königsmühle na přelomu
září a října 2012 informoval Luft
loni sérií příspěvků (http://www.
herzgebirge.cz/category/201209/).
Těšíme se na vás
Vaše redakce

Výzva k účasti „po formanovsku“ na autorském filmu Štěpána Altrichtera

Julius Schmitke a stále stejný černý les

Od srpna 2010 připravuje česko-německý tým filmařů v prostředí západního a centrálního Krušnohoří celovečerní film, ve kterém v hlavní
roli budou samotné Krušné hory. Sám fakt, že se okolí Abertam naskýtá možnost být zachyceno ve filmu, je velikou příležitostí, aby v něm
„po formanovsku“ byli vidět i místní lidé.
O čem film bude? Julius Schmitke, inženýr z Německa a držitel mnoha patentů v oblasti vývoje větrných elektráren, jede na svoji možná poslední pracovní cestu do českých Krušných hor, kde má za úkol opravit
velmi starou větrnou elektrárnu. Přivítá ho typické „krušnohorno“ – déšť,
sníh, mlhy a vítr. Nelehký úkol může pana Schmitkeho s místními lidmi
a přírodou spřátelit. Povede se mu to ale? Více prozrazovat nebudeme,
maximálně přiblížíme žánr filmu slovy režiséra Štěpána Altrichtera: „Je
to taková pohádka pro dospělé, mystický realismus.“
Případní zájemci o roli ve filmu nebo všichni, kteří by se chtěli zúčastnit natáčení a pomoci v asistentské pozici bez nároku na honorář, ale
ve skvělé, zkušené partě, mohou poslat svůj životopis s fotografií a kontaktem na e-mail petrmiksicek@gmail.com nebo zatelefonovat na číslo
775 974 856. Moc se těšíme na všechny nabídky a druhy spolupráce.
„Julius Schmitke a stále stejný černý les“ bude film, který zachytí Krušnohoří, Abertamy a okolí v celé jejich kráse, a zachová ho tak v zakonzervované podobě dalším generacím, našim potomkům a potomkům jejich
potomků. Pojďme dát síly dohromady a udělat film co nejlepší, ať máme
radost z každého dalšího uvedení filmu v kinech a z každé další reprízy
v televizi i po mnoha letech, kdy budeme vzpomínat, jak jsme tenkrát,
v roce 2013, natáčeli a jak se nám to podařilo.
za filmový štáb Petr Mikšíček
www.herzgebirge.cz + facebook herzgebirge

Seznam rolí a služeb, které by filmaři rádi obsadili
místními lidmi
Kompars na scénu „pálení čarodějnic“
Slavnost 30. 4. v Abertamech. Přijďte a zúčastněte se natáčení velké scény pálení čarodějnic! Piva pro komparsisty bude dost. Pro
tuto akci sháníme i regionální kapelu.
Kompars na natáčení v restauraci Plešivec
Tři cyklisté postaršího věku a několik dalších hostí po dobu předběžně dvou dnů v druhé půlce dubna.
Kompars na natáčení v pivnici Bobr v Abertamech
Předběžně v prvním týdnu v květnu, přítomnost v restauraci je potřeba po celý týden.
Pro venkovní scénu na konci dubna bude zapotřebí na jeden den
stádo ovcí, přibližně 30 kusů, a hexagonální oplocení.
Filmový štáb dále hledá zhruba deset motorkářů z Krušnohoří
i s jejich stroji. Potřebuje také na dva dny zapůjčit terénní motorku
pro herce a funkční motocykl typu Babeta. Dále shání autentické
kostýmy a rekvizity, dobrovolníky do filmového štábu, ubytování,
jídlo a pití a spousty dalšího.
Casting pro roli „Teta Inge“ – žena 50 až 80 let. Musí mluvit plynule německy, nejlépe dialektem.
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Abertamy – město rukavičkářství (1. díl)

Paul Schreiber v zajetí rukavic

Město Abertamy prošlo během doby své existence několika
významnými obdobími. Stříbrným, cínovým, krajkářským,
rukavičkářským a uranovým.
Všechny tyto dějinné úseky měly
svoji historii. Vznik, rozmach,
slávu i pád. Na dobu rukavičkářskou v Abertamech zavzpomínal
místní rodák, dlouholetý pracovník v oboru a člen Občanského
sdružení Abertamy pan Paul
Schreiber.
Rok 1850 má v historii Abertam
naprosto výsadní postavení. Nejenže se v tomto roce Abertamy
vymanily z područí Jáchymova
a staly se poprvé od svého vzniku samostatnou obcí, ale zároveň
se pro ně po dlouhé době začala
opět rýsovat vidina ekonomické prosperity. Podobně jako se
v 30. letech šestnáctého století
Abertamy díky nálezům stříbrných
rud vyšvihly mezi nejrychleji rostoucí báňská města Českého království, nastartoval rok 1850 jejich
druhé nejslavnější období, spojené
tentokrát s rozmachem rukavičkářství.
O životě abertamského rodáka
Adalberta Meinla ve Vídni nám
sice není nic bližšího známo, muselo se mu tam ale jistě dařit dobře.
V roce 1826 pozval k sobě svého
sedmnáctiletého synovce, dalšího

Rukavičkárna Alois Chiba s rodinnou vilou

abertamského rodáka Adalberta
Eberhardta, který se u něj vyučil
rukavičkářskému řemeslu. Adalbert Eberhardt se pak stal jedním
z mnoha vídeňských rukavičkářů. Do své dílny si poté přivedl
z Abertam dva učně – Johanna
Grimma a Karla Heinricha, k nimž
se později připojil mladý Alois
Chiba. Stesk po domově nakonec
donutil rukavičkářského mistra
Eberhardta v roce 1850 k návratu
do Abertam, kde si posléze otevřel
svoji živnost.
Právě on se stal prvním rukavičkářem malého krušnohorského
městečka a svou činností položil
základy jeho budoucí prosperity.
Pánové Grimm a Heinrich začali
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posléze pracovat u svého starého
mistra a přidal se k nim i Alois
Chiba. Průkopník Eberhardt ale
nebyl ve svém rodném městě příliš úspěšný, a tak se v roce 1853
odstěhoval do slovinské Lublaně,
odkud pocházela jeho žena. Jeho
tři tovaryši zůstali u svého „cechu“
a nadále se věnovali rukavičkářskému řemeslu. Štěstí stálo na jejich straně. Alois Chiba byl velmi
cílevědomým a činorodým člověkem a dovedl si naklonit mnohé
lidi na svoji stranu. Do malé rukavičkářské dílny pozval kamaráda
Michaela Dittmayera z Maďarska
a jistého Knappa z Kadaně.
Brzy poté se začali hlásit první
učni, kteří si zde později otevřeli
vlastní dílny. V roce 1862 začal
také Barnabas Zenker. Právě tato
firma se stala jednou z největších
v Abertamech. V průběhu dalších
let vznikaly nové a nové rukavičkářské provozy.
První zde vyrobené rukavice
byly jakési neforemné palčáky bez
prstů, které se k finálnímu sešití
musely vozit do Jáchymova. Až
od roku 1870, kdy si Alois Chiba
pořídil prvních šest rukavičkářských šicích strojů, mohla být
i tato práce prováděna v Abertamech. Záhy se však výroba přeorientovala na elegantní vycházkové
rukavice. Postupně se zapojovala
většina obyvatel Abertam, ještě
podstatně víc než v předchozích
generacích do paličkování krajek.
Na přelomu 19. a 20. století už pracovalo ve městě na 250 rukavičkářů a snad až kolem 1 500 šiček
a pomocníků. Na přelomu století

Rukavičkářská firma Huth a muži s typickými bílými rukavičkářskými zástěrami
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vyšplhala na více než trojnásobek
stavu z počátku století. V tomto
roce, kdy městečko bylo skutečnou rukavičkářskou metropolí
Československa, se zde vyrobilo
6 635 000 párů rukavic, z nichž
85 procent bylo určeno na export
do 60 států světa – především
do USA, Kanady, Anglie, Jižní

Počet vyrobených
párů rukavic
1890
1895
1900
1905
1937

828 000
1 260 000
1 686 000
1 824 000
6 635 000

Rukavičkářská továrna Hans Chiba

zde bylo 15 provozů a Abertamy
jen kvetly, rukavičkářská výroba
se rozšířila i do okolních městeček
Perninku a Horní Blatné. Rozmach
nadále pokračoval.
Zpočátku byly rukavice nabízeny k prodeji hlavně v lázních,
v Karlových Varech, ale jak se šířil
jejich věhlas, rozšiřoval se i trh.
V roce 1890 začaly první hospodářské kontakty se zahraničím.
Dále se zvyšoval počet zaměstnanců i zákazníků. Objednávky se
kupily a blízké nádraží v Perninku
mělo co dělat s přepravou voděodolných beden.
Největší rozmach rukavičkářské
výroby nastal po první světové válce. Asi nic nemůže lépe dokumentovat tehdejší průmyslový rozkvět

než mohutný rozmach stavebnictví, který v té době v Abertamech
nastal. Pokud v roce 1921 měly
Abertamy 276 domů a 2 406 obyvatel, tak na počátku druhé světové
války to bylo již 434 domů a 2 939
obyvatel. Život zde pulzoval jako
nikdy před tím. Když německý trh
ovládla vysoká inﬂace, mnoho rukavičkářů z Johanngeorgenstadtu
našlo svoji obživu v Abertamech
a i v dobách světové hospodářské krize tady bylo pořád mnoho
práce.
V roce 1937, kdy produkce kulminovala, živil obor 11 500 lidí,
nejen z Abertam, ale i ze širšího
okolí. Tomuto obrovskému nárůstu počtu zaměstnanců odpovídal i objem produkce, která se

Rukavičkáři firmy Ferdinand Günther

Afriky, Skandinávie, Holandska
či Rakouska. V roce 1937 bylo
vyvezeno 5 655 000 párů rukavic
v hodnotě 118 755 000 Kč, z toho

a to především přeorientováním
exportu na trhy ve východní Evropě a také díky zakázkám Wehrmachtu. Produkce zůstala v pod-

Vývoj rukavičkářství v číslech
Rok

rukavičkáři

pomocné práce

šičky

učni

celkem

1914
1920
1934
1937

380
250
1 200
1 850

380
240
1 100
1 800

1 552
1 000
5 000
7 500

36
186
350

348
1 490
7 486
11 500 *

*Samotná ﬁrma B. Zenker měla 1 200 zaměstnanců.

Pohled do výrobní dílny
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do USA 3 000 000 párů v hodnotě 65 000 000 Kč. Pro zajímavost:
hodnota abertamské produkce
z roku 1937 vyjádřená dnešními
cenami by dosahovala přinejmenším částky kolem čtyř miliard korun.
S druhou světovou válkou přišel
konec průmyslového rozmachu.
Rukavičkárny postupně ztratily všechny zámořské trhy. Díky
množství povolávacích rozkazů
začaly chybět pracovní síly, nedostávalo se také materiálu, který
byl dovážen převážně z ciziny.
K zastavení provozu ale nedošlo,

statě zachována až do konce války,
i když samozřejmě v omezeném
rozsahu.
Paul Schreiber
dlouholetý zaměstnanec
Rukavičkářských závodů
Abertamy,
člen Občanského sdružení
Abertamy
Autor čerpal z materiálů sborníku
ze semináře „Abertamy – město
rukavičkářství“ (vydalo Občanské
sdružení Abertamy, 2011) a z vyprávění pamětníků.
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Živé vzpomínky
Zapomenuté, nebo sporo zapomenuté příběhy nemusí být pouze
příběhy lidské, ale i příběhy míst, kde tito lidé žili a ve vzájemné
symbióze s okolní přírodou vytvářeli jedinečnou kulturní krajinu.
Náš dnešní příběh je věnován obci Srní, dříve Boxgrün, která žila,
po válce pomalu umírala, aby se opět po čase probudila k novému
životu.
Srní se vine v zákrutách na jihovýchodním svahu Krušných hor nad
městem Perštejn až skoro pod magickou horu Meluzínu. Z návrší nad
obcí je krásně vidět jak do Karlovarského, tak i do Ústeckého kraje. Je
obklopena pastvinami, remízy a krásnými bukovými lesy. Ne náhodou
je celá i s navazujícím Malým Hrzínem památkovou zónou lidového
stavitelství. Ačkoliv ji poznamenal podobný osud jako většinu vysídlených míst v regionu, našli si k ní „chalupáři“ silné pouto a pomohli ji

Srní se vine se v zákrutách na jihovýchodním svahu Krušných hor  (foto JK)

zachránit. Dnes je jednou z krajinářsky nejcennějších partií Krušnohoří a patří i do dlouho připravovaného území chráněné krajinné oblasti
Střední Poohří. 
(red)
ci a dosídlenci. Ve vesnici měl kancelář státní statek. V jedné chalupě
pak byla ubytovna pro brigádníky
na sena a na žně. Tehdy se na polích
po německém zvyku, vedle obilí,
pěstovalo hlavně zelí, v rybníčcích
byly zbytky dříve běžně chovaných
ryb. Kostel zůstal sice nepoužívaný,
ale zařízený a všechny tři bývalé
hospody už byly zavřeny, stejně
jako obchod a škola. Vedla sem jen
štěrková cesta. Právě v těch letech
začal rychlý odchod obyvatel dolů,
do údolí. Zbývající Němci, kteří
tvořili asi polovinu tehdejších obyvatel vesnice ještě kolem roku 1966,
odcházeli zklamáni postupně do Německa. I ti, kteří zde chtěli a mohli
původně zůstat. Ten kraj tehdy pro
trvalé bydlení přestal mít perspektivu. Poslední z původních obyvatel,
kteří zůstávali věrni tomuto kraji
přes veškerou nepřízeň doby, odešli
do Německa po srpnu 1968...

Jedním z těch, kteří se na znovuobrození obce dlouhou dobu podíleli, byl
i dnes již zesnulý „chalupářský starosta“ Milan Bartůněk. Jeho skoro zapomenuté vyprávění, rozhovor z roku 1990, je takovým malým kamínkem dějin nesmírně pestré krušnohorsko-sudetské mozaiky.

Vy to tu znáte mnoho let, jste
v těchto horách vlastně odmalička...
Jezdil jsem sem již jako dítě s rodiči na léto. V letech těsně po válce
jsme se tady toulali po kopcích i kolem Ohře. Tak někdy do roku 1950.
A líbilo se mi tady. To byl vlastně jeden z důvodů, proč jsme právě tady
koupili s manželkou v roce 1966
chalupu. To když jsme cítili potřebu
mít někde vlastní, kapse přístupnou
rekreaci. Pro nás, a hlavně pro děti.

Tehdy zde byly už mírné „zdivočelé“, ale pořád krásné lesy a na houby se vyběhlo na stráň, půl hodiny
před tím, než je máma potřebovala
do polévky. Borůvky a maliny byly
všude a skoro nikdo je netrhal.
Jak vypadala tahle vesnice v té
době? Kdo tu žil?
Kousek od nás tady už bylo hraniční pásmo. Dvě třetiny vesnických
domů už byly prázdné. A rozpadlé.
Ve zbytku domů žili společně Něm-
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Takže po roce 1970 byla vesnice, až na kravín a jeho obsluhu,
bydlící v jednom domě, a starou
německou babičku, která zde
jediná zůstala se svým synem,
prázdná. Ostatně tato paní Kilianová byla krátce před svou smrtí
nejstarší obyvatelkou kraje, pokud se nemýlím. Dostala diplom,
ale mluvit se o tom mnoho nesmělo. Němka a nejstarší obyvatelka v kraji, to se nehodilo. Až tak
daleko jsme došli. Ale vraťme se
k chalupářům. Uzavření hranic
a potřeba zajistit si nejen levnou,
ale i nekontrolovanou rekreaci
vedly tehdy k rychlému rozvoji
chalupářství.
V roce 1970 už byly vlastně
všechny domy obsazené chalupáři.
Naštěstí se zde sešla dobrá parta.
Tady v horách se jeden musí na dru-

hého spolehnout. A zase si tak nevidíme do talíře jako třeba chataři.
Chalupy rozhozené po stráních zajišťují dokonalé soukromí. Navíc
jich zde zbylo z původních asi 47
pouze 21. A pak již zmíněný kravín
a kostel.
Ten kostel má prý zajímavý
osud...
Někdy v polovině sedmdesátých
let bylo někde „nahoře“ rozhodnuto všechny rozpadlé domy zbourat. Byly vydány demoliční výměry
a také demoliční výměr na kostel,
který však až na relativně malou
potřebu opravy stříšky věžičky okamžitou opravu nepotřeboval. Mohli
jsme za to trochu sami. My jsme kostel, ve kterém byly zachovány jako
zázrakem i sochy svatých a obrazy,
oltář i lavice, používali třeba o Vánocích na vánoční rozjímání. Sešli
jsme se tam, pustili si z magnetofonu nějaký varhanní koncert a četlo
se třeba ze Seneky. Většina z nás
jsou totiž ateisté. Šlo nám o uctění
myšlenky Vánoc jako svátků smíření a naděje, nikoli o církevní obřad.
Aby kostel někdo nevykradl a abychom se o něj mohli „legálně“ starat,
podali jsme si žádost o možnost jeho
využití. Rychlou odpovědí byl demoliční výměr. Ještěže se i tehdy našli na úřadech slušní lidé. Chtěli jsme
totiž hlavně kostel zachovat jako budovu. Protože co to je za vesnici bez
kostela? Nakonec byl kostel odsvěcen, sochy, obrazy a lavice odvezeny a z kostela se stal soukromý objekt. Člověka to trochu nejprve
překvapí. Ale i ve středověku sloužily původní kostely po odsvěcení
různým světským účelům, třeba jako
maštale, sklady anebo později jako
manufaktury. Kostel jsme zachránili. Jako dominantu. A v průběhu těch
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Stav dominanty Srní v roce 1975 a v roce 2013 (foto archiv a JK)

dvaceti let jsme se tady i díky takovýmto příhodám dobře sžili.
Dnes tak populární prognostici říkají takovýmto místům, kde
i uprostřed nejzuřivější normalizace jednali lidé jako lidé, „ostrovy pozitivní deviace“. A tvrdím, že
z nich se navrátí k normálním poměrům postupně celá společnost.
Ale i rekreační vesnice se bude
muset změnit. Obrovský nevyužitý
prostor pro zimní sporty na hřebenech Krušných hor už láká in-

vestory. A místo desítek čoudících
trabantů se zde budou za chvíli
prohánět stovky bavoráků a volkswagenů. Porostou hotely a hostince, objeví se tisíce turistů. Co teď?
Představa stovek projíždějících
aut a tisíců řvoucích turistů mne jako
majitele rekreační chalupy ve vyhlášené zóně klidu poněkud děsí. Jenže někteří z nás už se sem začínají
na většinu roku stěhovat. Vlastně
zde bydlí. Těm už nebude vyhovovat ta dnešní skoro úplná odříznutost
od světa. Ale nějak by se to mělo

zkoordinovat. Pustit sem tisíce lidí
jen tak, to by mohlo už tak zpustošené Krušné hory dorazit. A z tiché
rekreační vesnice by byl Václavák!
Já jsem jednou viděl v Jugoslávii na konci poloostrova Pelješac,
jak měli přes cestu řetěz. Auta musela zastavit a dál se šlo pěšky. Co
vy na to?
To by se mi docela líbilo. Pak
jsem dokonce ochoten dělat turistům
po Krušných horách průvodce, pěkně pěšky. A běda tomu, kdo zahodí

na zem papír! Anebo pošlape malé
stromečky!
Říkáte to jen tak, nebo to už
máte promyšlené?
Nejdříve se pojedeme podívat
někam za hranice, za Cheb, jak to
dělají tam. Pak už si poradíme. Třeba jako s tím kostelem. Když tahle
vesnice přežila až do dneška, přece
ji nenecháme teď zničit.
Redakce čerpala z rozhovoru
pro časopis Chalupář 8/1990,
který připravil Václav VLK

Boží Dar, 10. 3. 2013

Dámská jízda podesáté
V neděli 10. března se jako obvykle sešly na Božím Daru dívky
a ženy ke své standardní Dámské
jízdě, která se tento rok konala
již podesáté. Vzhledem k tématu
– 70. léta – jsme opět byli svědky pestré přehlídky různých stylů
a směrů. Na startu jsme viděli kvě-

tinové děti, minisukně a nechyběl
ani punk. Kromě kostýmů měly
ženy možnost nechat si také vyzdobit své tváře (a kterákoli jiná místa)
hennou, a tím doplnit své převleky
k dokonalosti. V letošním ročníku
se sešlo 112 závodnic od těch nejmenších až po zkušené matadorky.

www.herzgebirge.cz + facebook herzgebirge

Ozdobou byly i bývalé kolegyně – lyžařky hlavní organizátorky
Jitky Peřina, v čele s legendární
Květou Peckovou-Jeriovou. Pokud
se ptáte, kdo přijel první do cíle, tak
se to zde nedozvíte, protože to není
u Dámské jízdy to hlavní. Ale jako
obvykle zvítězily všechny ženy

a dívky, které se postavily na start.
A nádhernou neděli si spolu s nimi
užili také všichni jejich příznivci
a podporovatelé, kteří si odpustili
nedělní posezení u televize a přijeli
se podívat na tradiční nedělní božídarskou oslavu krásy a pohybu.
Petr Mach
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Porcelánová radost z Abertam
Vím, že celá vaše rodina je vám oporou
ve vaší tvůrčí práci.

Výtvarnice
Zuzana
Motlíková
(*1951, Praha) vyrůstala od roku 1960
v Ostrově. Její tvorbu v mládí, ale
i později ovlivňovala maminka Eva
Berdychová, která v tehdejší Lidové
škole umění v Ostrově založila výtvarný obor. S dětmi, kromě jiné výuky,
modelovala a malovala porcelán. Tam
se Zuzana, tehdy Berdychová, s tímto
materiálem seznámila. Později vystudovala Pedagogickou fakultu v Plzni
a v letech 1973 až 2010 učila výtvarnou výchovu na Základní umělecké
škole v Ostrově a krátce v Karlových
Varech. Má manžela, dvě dospělé děti
a tři vnoučata.
Máte atelier v Abertamech, jak vás sem
osud zavál?
Při studiu v Plzni jsem poznala kouzlo horolezectví a tam jsem se v pozdější době seznámila s manželem Pavlem. Tehdy horolezectví
nebylo zdaleka tak rozšířený sport jako nyní,
všichni jsme se znali a byli jsme kamarádi.
Dnes již po skalách klasicky nelezeme, ale každoročně na začátku léta si dáme několik krásných zajištěných cest (ferrat) v Dolomitech.
Nějaký čas jsme bydleli v Karlových Varech
v 1+1 a tehdy už manžel vyrobil první přenosnou pícku na keramiku. V roce 1985 jsme koupili starší barák v Abertamech. Peníze nebyly,
nebyl ani stavební materiál. I na cement jste
musel mít známého. Za pomoci kamarádů jsme
barák opravili tak, abychom zde mohli trávit víkendy. Kamarádi sem jezdí stále. Manžel upravil sklep a postavil pece, které fungují dodnes.
Nad sklepem mám ateliér, ze kterého vidím
zasněžené pláně pod Plešivcem nebo horské
louky. V době volna nebo o víkendu jsem sem
dojížděla z Ostrova pracovat. V roce 1999 jsme
přistavěli byt a od roku 2000 zde žijeme natrvalo. Takže na chalupu a do práce to máme přes
dvoje dveře.
KRUŠNOHORSKÝ LUFT / HERZGEBIRGE

Ono je to asi tak, na první pohled to vypadá, že si každý hraje na svém písečku. Když
dostanu nápad nebo nějaký podnět, tak si ho
musím namalovat, až mi vyhovuje. Někdy
mám návrh před realizací v deskách i pár let.
A když už na to dojde, tak udělám základní
model a formu. Forma se musí doladit rytím.
Do ošetřené a vyschlé formy nalije manžel licí
porcelán a po vyjmutí dodělám základní tvar
modelováním, rytím atd. Některé věci pouze
modeluji, například motýly. Usušené dílko se
maluje solí, vypálí a připraví na ostrý výpal
(podglazurní barvy a glazura). Po zlacení a barvení jdou práce na třetí výpal. Každé dílo je
originál, nikdy nenajdete dvě úplně stejné věci,
i když byly vylité do totožné formy. Manžel si
mezi tím a obsluhováním pecí připravuje prkýnka nebo rámečky.

Dcera Martina dnes dělá počítačovou grafiku,
zajišťuje veškerou propagaci a je autorkou mých
webových stránek. Syn Ondřej ve volných chvílích modeluje porcelánové figurky zvířat. S tvorbou naší rodiny se můžete seznámit na webu
www.zuzanamotlikova.cz.

Krušnohorský ateliér Zuzany Motlíkové s výhledem na Plešivec je plný věcí, které má ráda.
Jsou to její staré keramické výrobky, práce dětí,
obrázky. Nápadná je zvětšenina od Gustava
Klimta, nepálská buddhistická kresba THANKA,
velký portrét její prababičky a fotky z Tater a Nepálu

Zuzana Motlíková v roce 1974 ve Svatošských
skalách u Karlových Varů (foto Pavel Motlík)

Zuzana Motlíková v roce 2011 na Mt. Civeta
(3 202 m) v Dolomitech (foto Pavel Motlík)

Milá paní Zuzano, známe se už dlouhá
léta, protože po zavření galerie v Abertamech si jako sousedé z Horní Blatné chodíme se ženou nakupovat krásné dárky přímo
k vám do ateliéru. Jak snášíte narušování
soukromí zájemci o vaše plastiky?
Přijďte častěji a přiveďte známé a kamarády.
Váš vzkaz mohu s čistým svědomím tlumočit všem našim čtenářům a jejich kamarádům, s dárky z vaší dílny byla vždy velká
spokojenost. Známé jsou i vaše pamětní medaile, jimiž nezištně podporujete sportovní
akce, některé i spolupořádané vaším mužem
– které to jsou?
Tradičně dělám medaile pro Blatenskou
desetihodinovku, Karla – plakety pro vítěze
Karlova běhu, medaile pro noční orientační
běh Noční můry, závod horských kol Chebské kašny a jiné. Největší zakázkou bylo tisíc
medailí pro 30. ročník Karlova běhu na Božím
Daru.
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Pamětní medaile z Blatenské desetihodinovky
1987

Pamětní medaile z Karlova běhu 2001

První cena Aleny Kupilíkové z 37. ročníku Karlova běhu 2008

Vaše laskavé a úsměvné plastické barevné
obrázky květin, zvířat, vesnických stavení,
postav historických i pohádkových, andělíčků i nejrůznějších náboženských motivů
jsou drobné, největší byl zatím asi 30 cm
velký reliéf „Sv. Jiří s drakem“. Je to dáno
použitím porcelánu a omezením velikostí
pece? Nemáte skryté nerealizované umělecké ambice vtrhnout do veřejného prostoru
drsnějším projevem vlastní duše?
To tedy nemám. K vlastní tvorbě jsem se dostala při práci s dětmi. Nejprve to byla drobná
keramika, porcelán až později. Technologie
práce s porcelánem je náročnější. Vždycky
jsem byla ráda, že lidé mají moje obrázky doma
pro radost.

učila 37 let a z toho přes 20 let souběžně s maminkou. Dcera Martina vystudovala Pedagogickou fakultu v Plzni a také se mnou čtyři roky
učila na ZUŠ v Ostrově ve výtvarném oboru. To
už jsou tři generace a nějakou stopu jsme tam
určitě zanechaly.

rozsáhlou samostatnou výstavu porcelánových
šperků v galerii Neptun v Liberci. Několikrát
jsem se účastnila porcelánového festivalu v německém Selbu.
V roce 2006 jsem byla požádána paní Melissou Malendovou o vystavování a prodej
svých děl v její galerii Chléb a víno v Karlových Varech. Po roce a půl spolupráce galerie
zkrachovala. Majitelka okradla mě a další výtvarníky o spoustu peněz. Bohužel, já jsem byla
ta, která to odnesla několikrát více než ostatní.
Paní Malendová sbalila kufry a odstěhovala se
na německo-francouzské hranice. Podala jsem
trestní oznámení a po několika pokusech a letech čekání jsem na všechno raději zapomněla.
Spis leží na státním zastupitelství a tím to končí.

Byla jste v galerii na Kampě, kterou si
v Česku vyvzdorovala Američanka Heda
Mládková? Potkáváte se s výtvarníky, kteří
jsou pro vás inspirací a posilou?
V Praze i v ostatních městech navštívím ráda
všechny výstavy, které mě zaujmou. Inspiruje
mě hodně výtvarných děl. Ale hlavně se jen tak
dívám kolem sebe a jsou to někdy jen nepatrné
detaily, které jsou mojí inspirací.

Kde jste v minulosti vystavovala a prodávala svoje obrázky?
Protože nemám přesnou evidenci, tak si
zavzpomínám. Prvně jsem vystavovala a prodávala v galerii Dílo v Karlových Varech
v roce 1973. Byla to keramika a o tom, co je
a není umění, rozhodovala porota. Zde jsem
vystavovala až do roku 2006, tedy 33 let.
Galerie mezitím měnila název i provozovatele. Před revolucí a těsně po ní jsem měla práce
asi v pěti galeriích Dílo v Praze, v Plzni také
v galerii Dílo a v několika soukromých galeriích. Po revoluci pak v galerii v Táboře,
ve Špalíčku v Chebu, v Liberci, ve Vrchlabí a v Abertamech. V roce 1995 jsem měla

Kde se ve vás bere pohoda, která vyzařuje
z vašich obrázků?
V každém režimu jsem chtěla přinést lidem
do běžného života trochu pohody a dobré nálady. Bylo to i v době, kdy mně samotné to
scházelo. Tvorbu jako terapii proti stresu mohu
doporučit všem, uděláte radost sobě i druhým.
Co můžete říci o své mnohaleté práci s dětmi?
Jestli je něco zajímavého na mém působení
v základní umělecké škole, pak to, že jsem tam

Ten konec byl dost smutný, ale kde vystavujete nyní?
Vystavuji v Praze v galerii Alfa na Uhelném
trhu, v Českých Budějovicích, v Kladně a jen
něco málo v Karlových Varech a Františkových
Lázních. Doba se změnila a galerie nejsou,
protože se neuživí. Připomíná mi to rok 2002,
když v Praze byla povodeň. To se neprodalo
nic. Náladu mi vylepšily moje dvě loňské samostatné vánoční výstavy v ostrovském klášteře
a v Nejdku, které měly velký úspěch.
A jak si v Abertamech žijete?
Mám radost, když přijedou děti s vnoučaty a potom kamarádi, kterých máme hodně.
A když přijedou všichni najednou, je tu rušno.
Kromě práce sportuji, v létě kolo, v zimě běžky
a na jaře pěšky.

Syn Ondřej ve volných chvílích tvoří porcelánové figurky zvířat
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Děkuji za rozhovor a za Vaši porcelánovou
radost.
poslouchal a fotil Petr Maglia
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140 let od největší jáchymovské katastrofy

Rytina Jáchymov po požáru v březnu 1873

Celý březen 1873 byl mimořádně suchý, ani nezapršelo,
po sněhu nebyly ani památky.
Toto neobvyklé březnové počasí
připravilo předpoklady pro požár obrovských rozměrů, který
pak skutečně nastal. Třicátý prvý
březen roku 1873 se stal pro horní
město Jáchymov osudným dnem.
Hořet začalo ve čtvrt na dvanáct dopoledne v dolní části města v opuštěné zámečnické dílně.
Původně malý požár se nepodařilo
uhasit a ten se pak za jasného počasí
šířil, rozdmýcháván silným větrem,
který onoho dne vanul od jihovýchodu vzhůru údolím, závratnou
rychlostí do horní části města. Plameny zachvacovaly stále více domů
a s každým dalším domem byla
jejich mohutnost větší, zhoubnější
a ničivější. Často se stávalo, že plameny nejprve nějaký dům přeskočily, obklopily, ale nakonec ho přece
jen uchvátily. Ušetřena nebyla žádná ulice, žádná ulička. Vše se stalo
kořistí ohně.
Zpočátku padlo plamenům za
oběť šest domů, mezi nimi i krásný dům doktora Friedla s doškovou

Pohled na vyhořelý kostel
sv. Jáchyma

střechou. Ve 12:15 hodin hořel měšťanský pivovar a přes deset dalších
domů. Plameny přeskočily k patricijskému domu pekaře Früchtla
a stoupaly dál městem vzhůru. Nakonec požár obklíčil z obou stran
děkanský kostel sv. Jáchyma, který
také shořel. Během čtyř hodin lehl
celý Jáchymov popelem.
Zničeno bylo 400 obytných
domů a v sedmitisícovém městě
zůstalo 4 000 obyvatel úplně bez
střechy nad hlavou, bez majetku,
bez domova. Došlo k mnohamilionovým ztrátám na majetku, k nenahraditelným ztrátám na kulturním
dědictví. Město přišlo o svoji původní podobu s charakteristickými hrázděnými domy s vysokými
sedlovými střechami. Ušetřena
nebyla ani radnice, ani budova horního úřadu. Požáru padly za oběť
nejdůležitější dokumenty o městě,
které zde byly uloženy. Z kostela
sv. Jáchyma zůstaly jen kamenné zdi a uprostřed nich v troskách
a popelu zbytky vzácných uměleckých památek. A tak se můžeme
jen domýšlet, jak vypadal mnoha
architekty a umělci obdivovaný
malovaný tabulový strop, stranou
stojící luteránský oltář z roku 1545
malovaný Lucasem Cranachem,
8 epitafů na stěnách, z nichž tři
údajně maloval Albrecht Dürer,
hlavní oltář ze šedivého mramoru
s obrazem svatého Jáchyma, oltář
Svatého kříže s postavou Krista ze
stříbra uprostřed kostela, pod ním
hrob Boží sestavený ze stříbrných
rud, horníkem nesená a ve stříbře
tepaná kazatelna a mnoho dalších
vzácností.

KRUŠNOHORSKÝ LUFT / HERZGEBIRGE

Ještě druhý den se při pohledu
z okolních kopců vznášel nad městem popelavý dým a kouř a byly
vidět neutěšené trosky, němí svědci
největší tragedie v dějinách města.
Oba přiložené dokumentární obrázky jsou nejstrašnější obžalobou.
Četné komíny ční do výše jako žalující prsty.
Zármutek a utrpení lidí byly nezměrné. Jen zřídka se podařilo zachránit pár maličkostí. Kam se pak
tito lidé mohli uchýlit, kde mohli
najít skrovné přístřeší? Nejčastějším a upřednostňovaným cílem
lidí bez domova bylo Nové Město,
výšina u Mariánské a Tesařská pláň
(Zimmerhöhe). Také otec známého
malíře Maximilian Hüttisch se narodil v přírodě.
Hned večer po požáru se dostavila do Jáchymova deputace občanů
z Českého Wiesenthalu (Loučné)
a přivezla naturální pomoc ve formě chleba a masa. Druhý den ráno
přijela do Jáchymova Jeho Excelence český místodržící, který věnoval
městu 4 600 zlatých a ve všech
městech Českého království vyhlásil veřejnou sbírku k rychlé obnově
Jáchymova. Během dalších týdnů
zaslaly peníze například Karlovy
Vary, Teplice, Most, Chomutov či
Kadaň a podporu vyjádřily i soukromé osoby. Císař František Josef
věnoval městu 4 000 zlatých, arcivévoda František Karel a arcivévoda Toskánský po 1 000 zlatých.
Sice ještě po dlouhou dobu panovala hrůza a bída, město se však mezi
roky 1874 a 1876 podařilo obnovit.
I když od 31. března 1873 uteklo 140 let, lidé nezapomínají. Kaž-

Pamětní kniha jáchymovského hasičského sboru

dý rok hoří u kapličky v Jáchymově na Novém Městě svíčky, předloni zde byli pomodlit
se za Jáchymov i lidé z Ostrova.
Také v Německu jáchymovští rodáci zapalují svíčky za své rodné
město.
V této souvislosti vystupuje dopopředí důležitost a záslužnost práce hasičů. Již ke konci 19. století
a před druhou světovou válkou byl
hasičský sbor v Jáchymově ve veliké vážnosti, jak je zřejmé z kroniky
a pamětní knihy sboru 1879–1936.
Ani v dnešní době nemůžeme nebezpečí požárů podceňovat. Stačí se
projít Jáchymovem a vidíme mnoho stop po řádění tohoto nebezpečného živlu. Proto bychom měli
nejen ocenit práci Sborů dobrovolných hasičů, ale také jej aktivně
podporovat.
Jaroslav Ochec
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Karlovy Vary, 22. února 2013

Nominace Krušnohoří na Seznam UNESCO se blíží

Jednání v Karlových Varech se zúčastnili i (zleva) radní Karlovarského kraje pro
kulturu, památkovou péči, lázeňství a cestovní ruch Oleg Kalaš, náměstkyně
ministryně kultury Anna Matoušková, vedoucí oddělení pro UNESCO Ministerstva kultury ČR Michal Beneš a senátor a starosta Božího Daru Jan Horník (foto
Hana Strnadová)

Do 30. září letošního roku
bude Výboru Světového dědictví
UNESCO v Paříži předána předběžná verze společné německo-české žádosti o zápis Hornické
kulturní krajiny Erzgebirge/Krušnohoří na Seznam světového dědictví. S blížícím se termínem podání
žádosti zrychluje i tempo prací, které jsou s nominací spojeny.
V krajské knihovně v Karlových
Varech se proto 22. února sešli zástupci Ministerstva kultury ČR, Národního památkového ústavu, karlovarského a ústeckého krajského

úřadu, obecních samospráv a obecně prospěšné společnosti Montanregion Krušnohoří – Erzgebirge,
aby projednali postup příprav. „Nominace Hornické kulturní krajiny
Erzgebirge/Krušnohoří na Seznam
UNESCO je dosud největším projektem nakládání s památkovým
fondem v ČR, který bude znamenat
ohromný impulz pro rozvoj památkové péče i pro vztah občanů k regionu,“ zdůraznila náměstkyně ministryně kultury Anna Matoušková.
V současnosti se počítá s tím,
že česká strana bude v rámci žádosti

nominovat sedm tzv. komponent –
Hornickou kulturní krajinu Jáchymov, Hornickou kulturní krajinu
Abertamy – Horní Blatná – Boží
Dar, Rudou věž smrti v Ostrově,
Hornickou kulturní krajinu Krupka, vrch Mědník, areál železárny
v Kovářské a areál vápenky v Háji
u Loučné pod Klínovcem. Otazník však dosud visí nad Kovářskou, která se jako jediná z dotčených obcí k projektu zatím nepřihlásila.
Do podání žádosti bude mimo
jiné ještě třeba, aby ministerstvo
kultury na základě návrhů zpracovaných Národním památkovým
ústavem prohlásilo území nominovaných komponent za krajinné

památkové zóny a zároveň aby prohlásilo i několik nových kulturních
památek dokumentujících hornické
dědictví Krušných hor. Tři kulturní památky – Královská mincovna
v Jáchymově, důl Mauritius na Hřebečné a Blatenský vodní příkop
– by následně měly získat dokonce nejvyšší možnou památkovou
ochranu – status národní kulturní
památky. Příslušné návrhy předložil
Karlovarský kraj ministerstvu kultury už v polovině února.
Finální žádost Spolkové republiky Německo a České republiky o zápis Krušnohoří na Seznam UNESCO bude předložena
do 1. února 2014.
(MU)

Nové kulturní památky prohlašované v souvislosti
s nominací Krušnohoří na Seznam UNESCO*
Ústí štoly Leithund v Jáchymově (již prohlášeno)
Pinky a odvaly na žíle Schweizer v Jáchymově (již prohlášeny)
Areál dolu Svornost v Jáchymově
Eliášské údolí u Jáchymova
Cínový revír Hřebečná (prohlášen zatím nepravomocně)
Cínový a železorudný revír Bludná
Skarnový revír Zlatý Kopec – Kaff
Montánní krajina Zlatý Kopec – Hrazený potok
Sejpy u Božího Daru
*jde pouze o kulturní památky na území Karlovarského kraje, další
budou prohlášeny v Ústeckém kraji

Schwarzenberg, 27. 2. 2013

Celoroční úsilí žáků korunuje putovní výstava

Nastupující generace Krušnohorců

Ve středu 27. února byla v saském Schwarzenbergu slavnostně otevřena putovní výstava uzavírající déle než rok trvající projekt „Průzkum

pozůstatků hornické činnosti v údolí potoka Černá“. Tento unikátní projekt, financovaný nadací
Euroregio Egrensis, byl realizován ve spolupráci
ZŠ Pernink, Grundschule Schwarzenberg a města Abertamy. Žáci 2. stupně se v rámci expedičně
pojatých výletů potkávali po celý rok jednou až
dvakrát měsíčně, aby si na vlastní kůži vyzkoušeli dobývání a zpracování nerostných surovin
středověkými technologiemi či prozkoumali zaniklá sídla a důlní díla.
Výsledkem takto netradičně pojatých výletů
je zajímavá výstava, dokumentující celoroční
úsilí nastupující generace Krušnohorců. Během
jara se expozice přesune ze saské na českou stranu Krušných hor.
Jako účastník celého projektu bych chtěl vyzdvihnout dobrovolnickou činnost a nasazení
všech zúčastněných a vyslovit naději, že účast
na projektu vzbudila u mladých Krušnohorců

www.herzgebirge.cz + facebook herzgebirge

zájem o jejich domov, toleranci k sousedům
a úctu k přírodě.
(MN)

Výstavu si při jejím otevření prohlédli i hejtman
okresu Erzgebirgskreis Frank Vogel a starosta Breitenbrunnu Ralf Fischer (druhý a třetí zleva)

ročník 2 / číslo 3 BŘEZEN 2013 / Strana 17

Lyžařské běžecké stopy v Krušných horách
V minulém čísle našeho časopisu jsme informovali o stavu a vývoji běžeckého lyžování
v Krušných horách, o plánování,
značení a údržbě tras. V příspěvku Ing. Jany Irovské z oddělení
územního plánování odboru regionálního rozvoje Krajského
úřadu Karlovarského kraje byla
provedena analýza současného
stavu, včetně návrhu budoucí
koncepce, kterou pod patronací Karlovarského kraje řeší
na svých jednáních pracovní skupina běžeckého lyžování, složená
ze zástupců všech subjektů dotčených touto tematikou.
O tom, že jde o bedlivě sledovanou věc, nás přesvědčil dopis jednoho z mnoha vyznavačů bílé stopy
a našeho čtenáře, pana Jana Davida
z Hřebečné.
Nebezpečí pro běžkaře, potíže
pro řidiče

Na silnici mezi Horní Blatnou
od odbočky na rozhlednu a dále
směr Bludná a Ryžovna hrozí vyznavačům bílé stopy nebezpečí.
Úsek je označen dopravní značkou
„V zimě se neudržuje“. To znamená, že po ní mohou řidiči jezdit
i v zimě, když to podmínky dovolí.
Místa znalí obyčejní řidiči do úseku, když je více sněhu, nejedou. Pro
běžkaře je však na silnici upravována stopa, a proto zde na ně číhá
nebezpečí. Byl jsem několikrát
svědkem, jak adrenalinoví vyznavači čtyřkolek rozjedou svého miláčka
po upravené stopě z kopce a jak
pak těžko zvladatelný vůz ohrožuje
běžkaře (mnohdy i rodiny s dětmi),
kteří mají co dělat, aby naskákali do příkopu nebo závějí. Stroje
stejně uvíznou někde v půlce lesa,
musí je vyprostit traktor nebo fréza. U neznalých řidičů to bývá jako
řetězová reakce: řidič vidí stopu
od auta – asi tedy někdo projel. Dojede na konec vyjetých kolejí, odkud
se jeho předchůdce vrátil, možná
trasu o něco prodlouží, ale konec je
stejný – buď se vrátí vlastními silami sám, nebo ho musí vyprostit.
Někdy je tam zavede i navigace.
Rozježděné koleje od aut a vyprošťování v mokrém sněhu zmrznou.
Pro běžkaře je pak trasa jako tankodrom, pády a zranění se přihodí

Na silnici mezi Horní Blatnou a Ryžovnou od odbočky na Blatenský vrch se střetávají běžkaři s motorovými
vozidly (foto JK)

běžně. Lyžaři jsou překvapeni, jak
je možné zničit krásně upravenou
bílou stopu po celé šíři vozovky.
Tato silnice je jedinou možností,
jak se dostat do zmíněných obcí.
Pro běžkaře je to pak trasa vyhozených peněz a zmařené práce.
V oblíbeném lese je možné jezdit tři
různé náročné okruhy, ale všechny
ústí do zmíněné rozbité stopy na silnici. Rád bych znal názor starostů
Horní Blatné, Perninku a Abertam
na tento letitý problém. Jistě chtějí přilákat běžkaře, turisty, aby se
spokojeně vraceli, a nechali tak
v těchto obcích nějaké peníze. Proto navrhuji uvážit, zda by nebylo
vhodné zrealizovat lesem, podél silnice, bezpečnou samostatnou trasu
pro běžkaře. Pro řidiče pak průběžně aktualizovat informaci, že silnice není v určitém úseku průjezdná.
O vyjádření k tomuto podnětu
jsme požádali starosty obcí Abertamy, Horní Blatné a Pernink, Karlovarský kraj, ředitele Krajské správy
údržby silnic Karlovarského kraje
Ing. Zdeňka Pavlase a ředitele krajského ředitelství Lesů ČR (LČR)
v Karlových Varech Ing. Miroslava
Roznera.
Oslovení starostové jsou si uvedeného problému vědomi, přivítali by jakékoliv rozumné řešení,
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ale to není bohužel v jejich kompetenci.
Ing. Zdeněk Pavlas k podnětu uvedl: „Je třeba konstatovat, že
silnice slouží silničnímu provozu,
a rozhodně nejsou přizpůsobeny
k tomu, aby na nich vznikaly běž-

kařské stezky a tratě. Protože je
na silnici umístěno svislé dopravní značení upozorňující na to, že
se silnice v zimě neudržuje, vjíždí
na ni každý řidič seznámen s touto
skutečností a na vlastní nebezpečí.
Zákaz vjezdu to ovšem není. Pokud

Běžecká stopa rozbitá průjezdem motorových vozidel (foto JK)
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běžkaři využívají tuto silnici jako
běžkařskou trať, vjíždí na ni rovněž
na vlastní nebezpečí a musí počítat
s tím, že se na této silnici mohou vyskytovat motorová vozidla.“
Se vstřícným návrhem přišel
Ing. Miroslav Rozner: „Pokud není
na základě platného rozhodnutí
zmíněná komunikace v zimním období zcela uzavřena, logicky může
docházet k nebezpečným situacím

a ohrožení jak lyžařů, tak i řidičů,
kteří se ale nedopustili žádného
přestupku. Jak sám autor ve svém
příspěvku uvádí, tato silnice je jedinou možností, jak se dostat do zmíněných obcí. Domnívám se, že pro
všechny zúčastněné strany je toto
řešení, kdy je běžecká trasa vedena
po neuzavřené veřejné komunikaci,
velmi nešťastné a nebezpečné. Proto je nutné najít jinou variantu, která

umožní bezpečnější vedení trasy běžecké stopy a odkloní ji z uvedené
veřejné komunikace. Lesy České republiky jsou prostřednictvím svých
zástupců ochotny a připraveny jednat o možnosti odklonit běžeckou
stopu mimo komunikaci, na pozemek LČR, a pokusit se najít způsob
řešení, aby trasa mohla být vedena
souběžně se stávající komunikací.
Volný pohyb turistů po našich nád-

herných Krušných horách je přece
důležitý a žádoucí pro všechny. Nebylo by proto vhodné omezovat jednu skupinu na úkor té druhé.“
Co napsat na závěr? Věříme,
že nabídka LČR bude dotažena do úspěšného konce a možná
už příští zimní sezónu pojedeme
po nové bezpečné trase.
Redakce

Seifen, Sejfy, Ryžovna a „Rýžovna“

Ryžovna (foto MU)

Do redakce Luftu přišel těsně
před loňským Silvestrem dopis
pana Raucha z Potůčků, ve kterém se podivuje, proč název osady Ryžovna píšeme bez čárky nad
písmenem ypsilon. Než přejdeme
k vysvětlení, začtěme se do tohoto dopisu, který přináší zajímavé
informace.
Vážená redakce,
jsem pravidelným čtenářem
Vašeho zajímavého časopisu. Již
několikrát jsem zjistil, že uvádíte
název bývalé obce Rýžovna jako
Ryžovna. Což je špatně. Pátral
jsem po příčině, kde se ztratila
čárka nad Y. Pravděpodobnost je,
že v roce 1976 vydalo nakladatelství Veb Landkarten Verlag Berlin
mapu „Erzgebirge Touristen Karte“. Na tomto vydání spolupracovala také firma Kartografie n.p.
Praha. Němčina, jak je mnohým

známo, čárku nad samohláskou
nezná. A tak se soudruhům v NDR
vloudila chyba. A naši nakladatelé
to asi opsali.
Že má být název Rýžovna, a ne
Ryžovna, dává smysl. Pamatuji,
že v roce 1966 poblíž toku Černé
pod Rýžovnou směrem na Potůčky
tábořili trampové, kteří z recese
rýžovali. Byli údajně z Benešova.
Řekli, že se o tomto místě dozvěděli
od lesních dělníků a že se jim zde
líbí. O dávných rýžovnících se zmiňuje více autorů. Název Rýžovna
uvádí správně ve své krásné knize
Znovuobjevené Krušnohoří Petr
Mikšíček. Dále také Stanislav Wieser ve své publikaci: Krušné hory
– turistický průvodce. A zejména,
a to podtrhuji, bývalé ministerstvo
národní obrany vydalo v roce 1974
autoatlas ČSSR. Těm, kteří autoatlas vytvářeli, a to specialistům kartografům z vojenského útvaru 6270
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Opava, patří velký dík. Tento útvar
vytvářel vojenské mapy celého území našeho státu. I zde je správně
uveden název Rýžovna.
Na závěr Vám přeji mnoho štěstí v práci, v životě a hlavně zdraví
v novém roce 2013.
S pozdravem
Vladimír Rauch, Potůčky
Vznik místního jména Ryžovna
skutečně souvisí s rýžováním –
tedy s propíráním říčních náplavů
s cílem oddělit užitkovou složku
– zpravidla zlato, cínovec, ale třeba i některé drahokamy nebo jiné
těžké nerosty – od lehčí jaloviny.
Jeho tvůrci si jej po druhé světové
válce vypůjčili z původního názvu
obce, jenž zněl po staletí Seifen
(seifen = německy rýžovat), popřípadě v nejstarší době i Hengsterseifen (Hengst = dnes Hřebečná),
a za první republiky oficiálně Sejfy

a odkazoval evidentně na činnost
prvních obyvatel tohoto krušnohorského koutu, kteří se zabývali
rýžováním cínovce z náplavů Černé a jejích přítoků. O tom dodnes
svědčí četné rýžovnické kopečky –
haldičky přerýžované hlušiny, které
se dochovaly v údolí mezi Ryžovnou a Háji (a v mnohem větší míře
mezi Božím Darem a Myslivnami).
I když dnes Ryžovně neřekne
nikdo jinak než Rýžovna, přesto
je správný tvar s krátkou hláskou
ypsilon. Ten se začal používat
v roce 1948 a úředně byl zakotven Vyhláškou ministerstva vnitra
č. 22/1949 Sb. z 25. ledna 1949,
podle níž byl pro obec a osadu Sejfy stanoven název Ryžovna (a pro
nedalekou osadu Goldenhöhe téže
obce název Zlatý Kopec). Všechny oficiální dokumenty používají
dodnes pouze název Ryžovna, tvar
Rýžovna je chybný.
Proč použila poválečná názvoslovná komise tvar Ryžovna, je
dnes možné se již jen dohadovat,
buď soudruzi při přepisování udělali chybu a vytratila se jim čárka nad
ypsilon, nebo nevěděli – jak zjistil
až v loňském roce redakční kolega
Jiří Kupilík při přípravě hornoblatenské vinařské stezky – že prvními obyvateli Ryžovny byli vlastně
Vietnamci, kteří zde používali vodu
z Blatenského příkopu k zavlažování svých skromných rýžových
políček. Proto se názvotvůrci inspirovali zřejmě staršími českými
jazykovými a výkladovými slovníky – například ještě Ottův slovník
naučný z přelomu 19. a 20. století
používá pro slovo rýžování tvar ryžování a pro rýžovnické kopečky
čili sejpy tvar ryže.
(MU)
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Panorama Krušných hor
z vyhlídkové věže na Fichtelbergu
Výhled do vzdálenosti 128 km na krajinu o rozloze 51 445 km²

Téměř na počátku jara, dne
1. března 2013, představili Harry
Meinel, hoteliér z Fichtelbergu,
a první radní okresu Erzgebirgskreis Andreas Haustein, který zde
promluvil v zastoupení okresního
hejtmana a předsedy přírodního
parku „Erzgebirge / Vogtland“
Franka Vogela, novou možnost poznávání Krušných hor.
Schodiště vyhlídkové věže na
Fichtelbergu bylo vybaveno in-

formačními a výstavními tabulemi, které návštěvníkům zprostředkovávají pozoruhodný panoramatický výhled z věže, představují zvláště zajímavá místa
v Krušných horách, a vybízejí
tak k prozkoumání tohoto regionu.
Při špatném počasí a nedostatečném výhledu tabule kvalifikovaně doplňují již existující nabídku
předmětů vystavovaných v hotelu
Fichtelberghaus. Informační tabule mají široký tematický záběr
a poskytují informace z nejrůznějších oblastí života v Krušných
horách. Vystavené příspěvky informují o geologii, hornictví či
řemeslné výrobě, o osídlení pohoří
a průběhu hranic, o stavbě kostelů, železnic a silnic i o lidových

hrdinech a písničkářích. Přírodní
fenomény jsou představeny zajímavým způsobem, který podporuje zájem o přírodní park Krušné
hory. Pět panoramatických obrazů
od pražského fotografa a autora
knižních publikací Petra Mikšíčka
nabízí impozantní pohled na Krušné hory i tehdy, je-li skutečný výhled z Fichtelbergu právě zastřen
mlhou.
Jako společný projekt partnerů
Naturpark „Erzgebirge / Vogtland“, saského okresu Erzgebirgskreis, státního podniku Lesy
České republiky, Občanského
sdružení Abertamy a Nadačního
fondu Obnova Krušnohoří byla
expozice na vyhlídkové věži dotována částkou 12 747 eur z Fon-

du malých projektů Programu
Cíl 3 / Ziel 3 prostřednictvím
sdružení Euroregion Erzgebirge.
Spolupracující infocentra na saské i české straně hor představují
Krušné hory jako reprezentativní
přírodní a kulturní prostor. Výběr
výletních cílů usnadňují návštěvníkům poskytováním základních
turistických dat a nabídkou prospektů a letáků.
Vyhlídková věž na Fichtelbergu
je otevřena denně od 7 do 20 hodin.
Informace na recepci hotelu
Fichtelberghaus – telefonní číslo
+49 37348 1230.
Andreas Kahl
Naturpark „Erzgebirge / Vogtland“

Erzgebirgspanorma aus dem Fichtelbergturm

Eine neue Möglichkeit, das Erzgebirge kennen zu lernen, stellten Hotelier Harry Meinel
und der ersten Beigeordneter Andreas Haustein, der Stellvertreter des Vorsitzendes des
Naturparks „Erzgebirge / Vogtland“ und Landrat des Erzgebirgskreises, zum Frühlingsbeginn 2013, am 01. März, öffentlich vor. Der
Treppenaufgang im Fichtelbergturm wurde mit
Informations- und Schautafeln ausgestattet, die
Besuchern Wissenswertes zum Rundblick von
dem Turm vermitteln, besonders sehenswerte
KRUŠNOHORSKÝ LUFT / HERZGEBIRGE

Plätze des Erzgebirges vorstellen und so zur
Erkundung der Region anregen. Bei mangelnder Aussicht bieten die Tafeln ein qualifiziertes
Schlechtwetterangebot, das die bestehenden
Ausstellungen im Fichtelberghaus sinnvoll ergänzt. Das breite Themenspektrum der „Wand-Zeitung“ bietet Stoff für unterschiedlichste
Interessen. Von Geologie und Bergbau, über
diverse Handwerke und die Besiedlung des
Gebirges reichen die Artikel bis zu Grenzen,
Kirchen, Eisenbahn und Straßen, Volkshelden

und Volkssängern. Phänomene der Natur sind
in anregender Weise dargestellt und motivieren
zu Naturpark - Exkursionen. Fünf Panoramabilder des Prager Fotografen und Buchautors
Petr Mikšíček vermitteln den imposanten
Erzgebirgsblick, auch wenn der Fichtelberg im
Nebel steckt.
Als Gemeinschaftsprojekt des Naturparks
„Erzgebirge / Vogtland“, des Erzgebirgskreises, des tschechischen Staatsforstbetriebes
Lesy České republiky, s.p., des Bürgervereins
Abertamy (Občanské sdružení Abertamy) und
des Fonds zur Erneuerung des Erzgebirges
(Nadační fond Obnova Krušnohoří) wurden
die Arbeiten mit 12.747 € aus dem Kleinprojektefonds des Programms Ziel 3 / Cíl 3 der
Euroregion Erzgebirge gefördert. Die Kooperation mit den Fremdenverkehrsämtern sowohl im sächsischen wie im böhmischen
Erzgebirge gewährleistet die aktuelle und repräsentative Darstellung des Erzgebirges als
Natur- und Kulturraum. Touristische Basisdaten und das Angebot von Prospekten und Faltblättern sollen Besuchern ihre Tourenplanung
erleichtern.
Öffnungszeiten des Turms täglich 07:00
bis 20:00 Uhr
Informationen an der Rezeption TEL
037348 – 123-0
Andreas Kahl
Naturpark „Erzgebirge / Vogtland“
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Fichtelberg, 1. 3. 2013

Slavnostní otevření stálé expozice ve vyhlídkové věži
Feierliche Eröffnung der Ausstellung im Aussichtsturm
Z nejvyšší hory německé strany Krušných hor nabízíme reportáž ze slavnostního otevření stálé dvojjazyčné expozice
ve vyhlídkové věži. Expozice vznikla jako projekt několika německých a českých partnerů k podpoře rozvoje Krušných
hor jako společného přírodního a kulturního prostoru.
Vom höchsten Berg der deutschen Seite des Erzgebirges bieten wir eine Reportage von der feierlichen Eröffnung
der zweisprachigen Ausstellung im Aussichtsturm an. Die Ausstellung entstand als ein Projekt mehrerer deutschen und
tschechischen Partner zur Unterstützung der Entwicklung des Erzgebirges zum gemeinsamen Natur- und Kulturraum.
Redakce / Redaktion – foto PM



Zástupce hejtmana saského okresu Erzgebirgskreis ocenil práci všech účastníků na vzniku
stálé výstavy ve vyhlídkové věži, která je součástí hotelu Fichtelberghaus na vrcholu Fichtelbergu, nejvyšší hory německé strany Krušných hor (1215 m n. m.)
Vertreter des Landrates des Erzgebirgskreises würdigte den Anteil aller Teilnehmer zur
Entstehung der Ausstellung im Aussichtsturm des Fichtelberghauses am Gipfel des Fichtelbergs, den höchsten Berg der deutschen Seite des Erzgebirges (1215 m ü. M.)

Autor expozice Andreas Kahl (na snímku vpravo) názorně vysvětluje na vyhlídce z věže hoteliérovi z Fichtelbergu Harry Meinelovi
a jeho ženě: „Co návštěvníci kvůli zamlženému výhledu nevidí, to
si alespoň přečtou“
Der Autor der Ausstellung Andreas Kahl (am Bild rechts) erklärt
am Fichtelbergturm den Hotelier vom Fichtelberg Harry Meinel
und seiner Frau: „Was die Besucher wegen Nebel nicht sehen, das
können Sie mindestens lesen“

Stálou výstavu tvoří dvojjazyčné německo-české informační tabule a pět panoramatických obrazů Petra
Mikšíčka, pražského fotografa a autora knih a filmů
o Krušných horách
Die Ausstellung besteht aus zweisprachigen deutschtschechischen Informationstafeln und fünf Panoramabilder von Petr Mikšíček, den Fotografen aus Prag und Autor
von Bücher und Filmen übers Erzgebirge

Za českou stranu projektu zahájení stálé výstavy na Fichtelbergu s hostitelem
oslavili Ruda Löffler, předseda OSA (Občanské sdružení Abertamy), a redaktoři
Luftu jako autoři české verze dvojjazyčných informačních tabulí (KRUŠNOHORSKÝ
LUFT o.p.s.)
Mit dem Gastgeber feierten die Eröffnung der Ausstellung am Fichtelberg Rudi
Löffler, Vorstand des Bürgervereins Abertham, und die Redakteure der Zeitschrift
Luft, als Autoren der tschechischen Version der zweisprachigen Tafeln

Fichtelberg v lednu 2012 / Fichtelberg im Januar 2012

Na jednotlivých tabulích se dozvíte podrobnosti o aspektech určujících krušnohorský život
Auf einzelnen Tafeln erfahren Sie mehr über die Aspekte, die das Leben im Erzgebirge prägen

www.herzgebirge.cz + facebook herzgebirge
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Zimy nejsou méně bílé, než bývaly
dajících pod Karlovarský kraj, se již přes půl
století zabývá plzeňská pobočka Českého
hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) spolu se svými spolupracovníky, mezi něž patří
i pravidelný přispěvatel Luftu Rudolf Kovařík ze Šindelové. Nejdelší časovou řadou –
od roku 1961 – se může pochlubit stanice v Nejdku, Šindelová přibyla v roce 1964, v Abertamech
se výška sněhu měří od roku 1980 a od stejného
roku s přestávkami i na Klínovci. O čem data
z těchto meteorologických stanic, která Luftu
poskytl vedoucí oddělení meteorologie a klima-
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Průměrná teplota

tologie plzeňské pobočky ČHMÚ Jiří Hostýnek,
vypovídají?
Nikoho asi nepřekvapí, že průměrná výše sněhové pokrývky stoupá během zimních měsíců
s nadmořskou výškou. Nejméně sněhu bývá v nejníže položených stanicích v Nejdku a Šindelové
(kolem 600 m n. m.) – například za celý únor to
je od roku 1980 v průměru 40 cm (Nejdek), resp.
43 cm (Šindelová). V Abertamech, ležících 900 m
nad mořem, to už je 65 cm a na Klínovci (1 244 m)
podle neúplné sady dat dokonce 103 cm. Absolutně nejvíce sněhu leželo v Šindelové v březnu
1970 (142 cm), v Nejdku v únoru 2006 (102 cm),
v Abertamech v březnu 1988 (200 cm) a na Klínovci rovněž v březnu 1988 (242 cm). Jak dobře známo, zima přitom v našem regionu zdaleka
nekončí jarní rovnodenností, ještě v dubnu mají
Abertamy v posledních třiceti letech až 20 cm
sněhu a Klínovec dokonce 63, v Nejdku a Šindelové je to už ovšem jen 5, resp. 7 cm.
Jak to však vypadá s dlouhodobějšími trendy,
jsou dnešní zimy méně bílé než ty před třiceti
nebo padesáti lety? Údaje ČHMÚ tomu nenasvědčují, ba spíše naopak. Poměrně hodně sněhu
bylo v zimách konce 60. let a zejména pak v roce
1970. Poté však po čtvrtstoletí od roku 1972 až
do roku 1998 byla výše sněhové pokrývky s několika málo výjimkami podprůměrná a teprve
s příchodem nového tisíciletí se začala zvyšovat,
avšak s velkými výkyvy mezi jednotlivými roky.
Požehnané na sníh byly například roky 1999,
2006, 2009, 2010 i ten loňský, zatímco v roce
2008 napadlo sněhu jen minimálně. Úplně beze
Průměr maxim výše sněhu v prosinci až březnu (v Graf3
cm) za roky 1981–2012 (graf Luft na základě údajů
sněhu se milovníci bílých sportů museli obejít
ĆHMÚ Plzeň)
v zimě 1962–1963, kdy sice v Nejdku v prosinci
100
-10napadl lehký poprašek, ale pak až do března prakticky nesněžilo. Hodně špatné na sníh byly i roky
90
1972, 1994 či 1998.
-8
Neznamená to ale vždycky, že když není sníh,
80
jsou teplé zimy. I když pro vývoj teplot a výšky
-6 sněhové pokrývky nemáme pro Krušné hory srov70
natelná data, můžeme se opřít alespoň o průměr60
né teploty za celý Karlovarský kraj, jež ČMHÚ
-4
zveřejňuje s počátkem od roku 1961, tedy od stej50
ného roku, kdy je měřena výše sněhu v Nejdku.
-2 Z porovnání těchto dat pro leden let 1961 až 2013
40
vyplývá, že mezi oběma veličinami neexistuje
přímá korelace. Naopak – nejnižší průměrná led30
0
nová teplota (–9,2 °C) připadá na již zmíněný rok
20
1963, kdy bylo sněhu zdaleka nejméně, panovaly
2 tedy holomrazy, zatímco v roce 2007, kdy bylo
10
v lednu nejtepleji (+2,2 °C), zas až tak úplně málo
sněhu nebylo. Z údajů o vývoji teplot lze nicméně
0
4
vyčíst, že nejvíce studených lednů bylo v období
do roku 1987, od té doby jsou nízké průměrné
teploty spíše výjimkou. Že by přece jen globální
maximum sněhové pokrývky
průměrná teplota
oteplení? Na potvrzení, nebo vyvrácení takovéSrovnání maxim výše sněhové pokrývky v Nejdku a průměrné teploty za celý Karlovarský kraj v lednu ho trendu jsou zatím časové řady přece jen příliš
Page 1
příslušných let (graf Luftu na základě údajů ČHMÚ Plzeň)
krátké.
Michal Urban
19

Maximum výše sněhové pokrývky (cm)

Už ani ty zimy nejsou co bývaly, mohli si
postesknout organizátoři Karlova běhu, když
bylo nutné tento slavný závod přeložit kvůli prudké oblevě z půlky února na polovinu
března. Přitom únor by měl být, pokud jde
o sněhovou nadílku, v Krušných horách sázkou na jistotu – podle dlouhodobých pozorování bývá v tomto měsíci sněhu nejvíce. Jak
však ukazují historické záznamy, zdaleka ne
vždy tomu tak skutečně je.
Systematickým denním sledováním výšky
sněhové pokrývky v části Krušných hor spa-
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Ze starých análů

Na sníh velmi bohatý byl také rok 1905, a to nejen v zimě, jak dokládá snímek z Perninku,
ale i následující podzim, kdy se brambory sklízely v říjnu již zase zpod sněhu

I z dob, kdy se ještě teplota
pravidelně neměřila, pochází
řada meteorologických a klimatických pozorování, která
nacházíme zvláště ve starých
kronikách. Pro oblast horního
Krušnohoří je například známo, že v druhé až čtvrté dekádě
16. století panovalo poměrně
teplé počasí, což nepochybně
přispělo ke snadnější prospekci zdejších rudních nalezišť
a ke vzniku nových báňských
sídel, který kulminoval právě

v tomto období (Jáchymov –
1516, Oberwiesenthal – 1527,
Abertamy – 1529, Pernink –
1532, Horní Blatná – 1532, Boží
Dar – 1533 atd.). Od poloviny
a zvláště od poslední čtvrtiny 16. století se začalo opět
citelně ochlazovat a chladno
bylo i po značnou část 17. století, o čemž výmluvně svědčí
záznamy pastora a kronikáře
Christiana Lehmanna ze saského Scheibenbergu (1611–1688)
vydané posmrtně v roce 1699.

Lehmann líčí, že často napadlo tolik sněhu, že se obyvatelé
sousedních domů museli k sobě
prohrabávat, či jak vozy s obilím
a krmivem pro dobytek zůstávaly vězet zapadlé do sněhu, takže lidé i zvířata trpěli nedostatkem jídla, navíc obilí nebylo
možné zpracovávat, protože
mlýnské náhony byly zcela zamrzlé.
Z některých konkrétních
Lehmannových záznamů uvádíme:

Zaváté Abertamy (foto Alexandra Wüsta z konce 20. let minulého století)

www.herzgebirge.cz + facebook herzgebirge

1621: Nejtužší zima za posledních 107 let.
1624: Mrazy a vysoká sněhová pokrývka se udržely po šest
měsíců, závěje nemohli překonat lidé ani koně. Jeleni byli tak
zesláblí, že je bylo možné uchopit za parohy, a když jim někdo
přinesl trochu mechu, žrali jej
lidem z rukou a chodili za nimi
jako psi. V noci se jeleni, zajíci
a další zvěř vydávali do vesnic
a hledali v okolí pivovarů, stájí
a hnojišť trochu slámy, starého sena nebo použitého chmele
a nenechali se rušit, ani když
přišli lidé.
1646: v lednu vál v horách
nepředstavitelně studený vítr
a od 7. do 11. ledna pak soustavně sněžilo tak, že všechny
dveře do kostela v Scheibenbergu byly úplně zaváté a na hřbitov bylo možné jít přes zeď.
K uspořádání nedělní mše bylo
třeba, aby osm mužů prokopalo
tunel ve sněhu ke kostelní věži.
Na Božím Daru zmizel hřbitov
pod sněhem úplně, nebylo z něj
nic vidět. S pohřby bylo nutné
počkat osm dní.
1658: Kvůli silnému mrazu
zamrzly i největší vodní toky.
Lidé z Krušných hor mohli
po 18 týdnů jezdit krásně na saních do Prahy, Norimberku, Lipska či Budyšína.
Od roku 1670 přišlo po sobě
devět krutých zim, během nichž
umrzali lidé i zvířata.
1670: U Schwarzenbergu byli
nalezeni dva zmrzlí medvědi.
1673: V Horní Blatné sněžilo
již v září a říjnu a sníh pak vydržel až do Velikonoc.
1676: Dobytek musel být
ustájen po 28 týdnů, byl velký
nedostatek krmiva.
1677: Sníh ležel až do dubna.
1679: Zima předčila všechny
předchozí, začala už na Martina, sníh a mráz pak trvaly velmi dlouho, umrzlo na 50 lidí
a 8 000 kusů lesní zvěře. Labe,
Dunaj a další toky kompletně
zamrzly.
(MU)
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O zlomeném krčku
Zlomenina horního konce kosti
stehenní ročně postihne 11–15 tisíc
Čechů, čímž se řadí k jednomu
z nejčastějších zranění v běžné traumatologické praxi a zaměstnává
lékaře zejména v zimních měsících
tak, že se pohotovosti a úrazové
ambulance plní těmito případy
úměrně s přibývajícími centimetry
sněhu a klesáním teplot pod nulu.
K mnoha zraněním však dochází
i v bezpečí domácnosti, kdy
postižený ztratí orientaci a stabilitu vlivem svých předchozích
onemocnění (zejména srdce, krevního oběhu a pohybového ústrojí).
Tento stav je v nemálo případech
doprovázen vážnými komplikacemi,
které nezřídka končí smrtí. Prostý
pád se tak může někdy stát opravdovým začátkem konce.
Zlomeniny horního konce stehenní
kosti postihují dvě typické skupiny osob, které se liší mechanismem
úrazu, věkem a pohlavím. První tvoří
převážně mladí muži při autonehodě,
sportovním úrazu nebo pádu z výšky, kdy je zapotřebí působení velké
energie a často se vyskytuje i zlomenina jamky kyčelního kloubu. Druhou, početnější skupinu představují
starší ženy průměrně v 78. roce věku
po pádu s působením malé energie
venku či doma, významnou roli zde
hraje přítomnost osteoporózy, která
způsobuje zvýšenou křehkost kostí.
Méně obvykle může ke zlomenině
dojít v souvislosti s nádorem kosti.

Vyznačení častých lomných linií

Zranění lze často celkem snadno
rozeznat na první pohled. Dochází
ke zkrácení postižené končetiny,
někdy až o několik centimetrů, a jejímu otočení v podélné ose navenek.
Nemocný končetinou nedokáže hýbat,
natož chodit, a stěžuje si na ukrutnou
bolest. Konečnou diagnózu pomůže
určit až rentgenový snímek kyčle,
na kterém lze zřetelně vidět čáru lomu
a posunutí úlomků. Vždy se doplňuje
snímkem pánve, pro vyloučení jejího poranění a u starších rizikových
pacientů provádíme snímek hrudníku,
který odhalí přidružená onemocnění
srdce a plic, jež jsou zdrojem mnoha
komplikací. Je-li zranění více, cílíme
jednotlivé vyšetřovací a zobrazovací
metody na zasažené části (například
CT hlavy při jejím současném
poranění).

Podle typu zlomeniny, věku, celkového stavu, kvality kosti, stavu kůže, přítomnosti zánětu, stavu
kyčelního kloubu, pohyblivosti pacienta před úrazem a schopnosti spolupráce rozdělujeme léčbu do několika
směrů. Takzvaná konzervativní léčba
spočívá ve znehybnění končetiny
dlahou, působení tahové síly kladkou se závažím a podávání léků proti bolesti a faktorům, které zranění
způsobily (například stav nebezpečně
vysokého krevního tlaku, který vede
k momentální ztrátě vědomí a následnému pádu). Zavádí se u pacientů
neschopných pohybu už před úrazem
či u pacientů, pro něž je riziková operace. Konzervativní léčba však vzhledem k dlouhodobému znehybnění
představuje také riziko spojené s vysokou úmrtností (například trombóza žil dolních končetin s následnou
plicní embolií, ztráta svalové tkáně,
zánět plic, tvorba proleženin, zhoršení
duševního stavu nemocného atd.).
Při všech zlomeninách s posunem
úlomků by se měla co nejrychleji,
pokud možno do druhého dne, provést operační léčba. Na základě stavu
nemocného a charakteru zlomeniny se rozhodujeme mezi takzvanou
osteosyntézou a aloplastikou. V prvním případě jde o operativní spojení
kostních úlomků ve správné poloze
za pomoci zavedení kovových šroubů
nebo hřebů do kostí nebo dřeňové
dutiny stehenní kosti. Tato metoda je
vhodná všude tam, kde došlo k posu-

nu úlomků a kde se dá očekávat dobrý
srůst a obnovení funkce kyčelního
kloubu, zejména u mladších pacientů
pod 65 let, kteří netrpí artrózou
kyčle, nebo jako preventivní stabilizace v případě správné pozice
rozlomených částí. Někdy však
dochází k vylomení šroubů z kostí
a je nutné provést následně aloplastiku. Ve většině případů se s ní ale
rovnou začíná – jde o náhradu celého
horního konce kosti stehenní umělou
kovovo-keramicko-plastovou vnitřní
protézou (tzv. totální endoprotéza).
Případně se jako méně zatěžující
operace u rizikových pacientů provádí náhrada jen krčku a hlavice (tzv.
cervikokapitální endoprotéza), což
je vhodné pouze u starších, málo pohyblivých osob z hlediska nebezpečí
poškození kloubní jamky u aktivních pacientů. Použití endoprotéz
při řešení zlomeniny kosti stehenní
je zcela opodstatněné téměř u všech
pacientů s pokročilejší formou artrózy
kyčelního kloubu, kteří by ji dříve či
později kvůli artróze dostali. Šetří se
tím zejména náročnost následného
výkonu, riziko komplikací, náklady
a čas všech zúčastněných.
MUDr. Ondřej Moravec –
Kliniken Erlabrunn gGmbH
Zdroje: http://www.wikiskripta.eu/
index.php/Zlomeniny_proximálního_
femuru
Bundesverband der Deutschen
Chirurgen e.V.

Boží Dar, 21. 2. 2013

Světlušky se vydařily!
21. února se v areálu Novako uskutečnil již 3. ročník nočního závodu v běhu na lyžích
„Světlušky“. Poprvé v krátké historii závodu přálo závodníkům i počasí, a tak se na start
postavilo rekordních 167 borců se světýlky. Tradiční tratě 2, 7 a 17 km opět výborně
připravil Dan Rádl. Pořadatel závodu, lyžařský areál Novako, udělal vše pro to, aby byly
naplněny 4 přáníčka ředitele závodu.
1. Aby závod měl pěknou přátelskou atmosféru, při níž konečný sportovní výsledek
není tím nejdůležitějším.
2. Aby si další nadšenci vyzkoušeli neopakovatelné kouzlo běžeckého nočního lyžování.
3. Aby každý po závodě odjížděl s pocitem, že večer věnovaný účasti na ,,Světluškách“ byl tou správnou volbou.
4. Aby se každý na další ,,Světlušky“ těšil a přivedl s sebou další nadšence.
Ve třetím ročníku nočního závodu vyhrál a titul ,,Božídarský ponocný“ získal Martin
Müller z Perninku. Z žen byla nejrychlejší Eva Nováková z Nových Hamrů.
Honza Novák, ředitel závodu
KRUŠNOHORSKÝ LUFT / HERZGEBIRGE
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Merklín, 8. 2. 2013

Masopust v Merklíně
Během února jsme se připravovali na masopustní vystoupení. S paní učitelkou jsme vyráběli masky a z domova si
někteří přinesli kostýmy. Každý se naučil aspoň jedno říkadlo. Nejdříve jsme šli vystoupit do mateřské školky. Děti
a paní učitelky nám tleskaly. Paní kuchařky nám daly maso-ustní koblížky. Když jsme šli zpátky do školy, všichni
si na koblížkách pochutnávali. Ve škole jsme se převlékli
a šli jsme tancovat do tělocvičny. V tělocvičně všichni udělali kruh a přišla divoká kobylka. Paní ředitelka kobylku
zkrotila. Už byl oběd. V úterý jsme vystoupili ještě jednou
před rodiči. Rodiče nám tleskali a my děti jsme rodiče vyzvaly do tance. Vystoupení se nám povedlo a všechny nás
to potěšilo.
Aneta Marschnerová, 3. ročník ZŠ Merklín

Dětský pojízd
ný pás 60m
Krytý a zatep
lený bufet
Lyžařská ško
la
Denně 9 -16 hod
Snowtubing
Parkoviště zd
arma
Čipové karty
www.skiarealabertamy.cz
Online webk
Infolinka: 601 563 536
amera
www.herzgebirge.cz + facebook herzgebirge
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Komfortní, plně vybavené apartmány
v centru obce Boží Dar.
wifi zdarma v celém objektu, sauna
dětský koutek, stolní fotbálek
kamerově hlídané parkoviště, garáž
Tel. +420774701505
info@apartmanyengadin.cz
www.apartmanyengadin.cz
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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

LESY JÁCHYMOV

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

SPRÁVA LESŮ
MĚSTA JÁCHYMOVA
Myslivost

Nákup a prodej dřeva
pilařská výroba

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

k03050

 poplatkový lov jelení zvěře

 certifikované stavební řezivo
 paletové přílezy
 řezání střešních krovů na zakázku
do délky 10,5 m
 pořez na zakázku
MĚSTSKÉ LESY, Mathesiova 209, 362 51 JÁCHYMOV
tel.: 353 811 211, fax: 353 811 221
STŘEDISKO PILAŘSKÉHO PROVOZU
Dvořákova 999, tel.: 731 111 784

KROVY, HRÁZDĚNKY, TESAŘSKÉ PRÁCE
KROVY, HRÁZDĚNKY, TESAŘSKÉ PRÁCE
Ing. Bohumil Slavíček
Ing. Bohumil Slavíček
Mobil: 602 143 556
Mobil: 602 143 556
Fax: 352 467 096
Fax: 352 467 096
e-mail:
e-mail:
riso93@seznam.cz
riso93@seznam.cz
http/riso.regnet.cz
http/riso.regnet.cz

www.herzgebirge.cz + facebook herzgebirge
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Darujte pololetní předplatné
MĚSÍČNÍK KRUŠNÉ HORY - ZÁPAD
Za 200 Kč každý měsíc DUBEN až
září
barevné svědectví z Krušných hor a okolí
poštou na doručovací adresu v ČR
Objednávky pro Vaše blízké zašlete:
herzgebirgeluft@seznam.cz

KRUŠNOHORSKÝ LUFT o.p.s.
Komenského 299, 362 37 Horní Blatná

Ubytování v soukromí
Tel. 604 100 425
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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