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Chceme být
živým organismem
Vážení čtenáři,
existuje celá řada lidských činností. Některé se zabývají vytvářením nového, a jiné mají za cíl
svého snažení likvidovat již vzniklé. Mezi těmito dvěma póly ovšem
existují ti, kteří ani nevytvářejí, ani
neničí, ale zachraňují vytvořené
před zánikem, a to často i s nasazením vlastního života či zdraví.
Do této sféry patří bezesporu hasiči. Na stránkách dubnového čísla
našeho časopisu jsme se rozhodli
věnovat této složce naší společnosti více prostoru, a to nejen proto,
že se blíží svátek patrona hasičů
svatého Floriána, ale i s ohledem
na hrozbu sucha, jež nám při
současném vývoji počasí hrozí,
a s ním spojeného zvýšeného nebezpečí požárů.
Na rozšířeném jednání redakční rady jsme zhodnotili rok 2013.
Náklad časopisu se pohyboval
v rozmezí 800 až 900 ks měsíčně
a kopíroval rostoucí prodej, jenž se
nakonec ustálil na osmi stech výtiscích. Počet místních předplatitelů
tvoří v současnosti asi 25 %. Další
jednotliví předplatitelé přibývají
hlavně z řad příznivců Krušných
hor mimo náš region. Kusový a komisní prodej, odkázaný převážně
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na turistickou návštěvnost, se měnil v závislosti na podmínkách,
jejichž atraktivitu určovalo hlavně
počasí a roční období. Zde byly
výkyvy v prodeji značné. Rezervy
máme hlavně ve větších centrech
naší oblasti – Jáchymově, Nejdku,
popřípadě Ostrově včetně propagace a distribuce v těchto místech.
V průběhu roku došlo též
ke změnám ve složení redakční rady, což se zároveň projevilo
v charakteru a částečně i náplni
obsahu časopisu, kterou chceme
bez velkých změn zachovat a po-

kud možno zkvalitňovat při udržení současného rozsahu. K tomu,
aby se náš záměr dále dařil a vyvíjel, vyzýváme vás, naše čtenáře,
přidejte se k nám. Nechceme být
hlásnou troubou omezeného okruhu lidí, ale živým organismem tvořeným lidmi, kteří ještě nepodlehli
kouzlu současného konzumu. Svou
trochou do mlýna obratu k lepšímu
může přispět podle svých možností
a schopností každý z nás. Negativní lhostejnost je začátkem konce
každého lidského společenství.
Vaše redakční rada

Z obsahu / Aus dem Inhalt
Téma: 4. květen – svátek sv. Floriána a všech hasičů
Thema: Der 4. Mai – Tag des Heiligen Florians
und aller Feuerwehrleute........................................... 4
Aktuality: Přednášky z cyklu „Krušné hory – malé
pohoří světového významu“
Aktualität: Vorträge aus der Serie ,,Erzgebirge –
ein kleines Gebirge großer Bedeutung“..................... 9
Ze společnosti a kultury: Zajímavé kulturní
a sportovní akce v regionu
Kultur und Gesellschaft: Interessante Kultur–
und Sportveranstaltungen in der Region ................. 10
Rozhovor: Kurt Třeba – hasič tělem i duší
Gespräch: Kurt Třeba – ein Feuerwehrmann mit
Leib und Seele .......................................................... 12
Zapomenuté příběhy: Zbytečná smrt poručíka
Adalberta Kapperera
Vergessene Geschichten: Der unnötige Tot
des Leutnanten Adalbert Kapperer .......................... 14
Historie: Zaniklá obec Krušnohoří – Popov
(Pfaffengrün)
Geschichte: Die verschwundene
Erzgebirgsgemeinde Pfaffengrün ............................. 16
Ze společnosti a kultury: Dřívější velikonoční zvyky
v Krušných horách
KRUŠNOHORSKÝ LUFT / HERZGEBIRGE

Kultur und Gesellschaft: Frühere Osterbräuche
im Erzgebirge .......................................................... 19
Tip na výlet: Jáchymovské „Mlýnské údolí“
Ausﬂugstipp: Das Joachimsthaler Mühlental .......... 20
Z naší přírody: Bylinářství –
nejstarší obor medicíny
Aus unserer Natur: Heilkräuterkunde –
das älteste Medizinbereich ....................................... 23
Hory a lidé: Dva zapomenuté příběhy
krušnohorských osobností
Gebirge und Leute: Zwei vergessene Geschichten
der Erzgebirgspersönlichkeiten ............................... 24
Aktuality: Letošní zima očima horské služby
Aktualität: Der heurige Winter aus der Sicht
der Bergwacht .......................................................... 25
Sport: KIWI CUP na Neklidu – 24. ročník
Sport: KIWI CUP am Neklid – der 24. Jahrgang .... 26
Recept měsíce: Jarní roláda
Rezept des Monats: Frühjahrsroulade ..................... 27
Zaručené počasí: Světový meteorologický den
Das Wetter: Der Weltmeteorologietag ..................... 28
Vážně nevážně: Klínovec
Ernsthaft unernsthaft: Keilberg ............................... 29

Bankovní účet 253184266 / 0300
IBAN: CZ53 0300 0000 0002 5318 4266
BIC: CEKOCZPP
Cena výtisku 30 Kč/ks
Předplatné pololetní
V místě distributora 150 Kč/6 ks
Poštou na doruč. adresu 300 Kč/6 ks
Do zahraničí poštou: 18 EUR/6 ks
Inzerce cena podle velikosti
a opakování tisku po dohodě
s vydavatelem 602 415 187
E-mail: herzgebirgeluft@seznam.cz
Redakční rada
Jiří Kupilík, Lenka Löfﬂerová,
Michal Urban, Pavel Andrš,
Karel Picura, Ulrich Mӧckel,
Eva Skalníková, Václav Kupilík,
Petr Mikšíček, Hanuš Hron
Logo Lenka Michaluková
Kulturní programy Jana Picurová
E-mail: picu.japicu@gmail.com
Sportovní programy
Eva Hejtmánková
E-mail: hejtmankova.eva@seznam.cz
Distributoři
Potůčky – Lenka Štrauchová
Horní Blatná – Eva Chlumská; U Gity
Pernink – U Patrika, Květinářství
Pernink – benzinová pumpa
Abertamy – Lenka Löfﬂerová; U Březiny
Abertamy – Maso Zacharda
Boží Dar – Jitka Peřina; Konzum Čáda
Pstruží – Anna Heranová
Merklín – Hedvika Roznerová
Nové Hamry – hotel Schwarz, Infocentrum
Vysoká Pec – Iva Hüttnerová
Nejdek – Alena Veselá, lékárna
Nejdek – Traﬁka, Hotel Anna
Tisová – Kukačka
Myslivci aj. – Ivana Pečimúthová
Lesná – Mgr. Dana Waldsteinová
K.Vary, Krymská-cestovka – Z.Štréblová
K. Vary, Krajská knihovna – infocentrum
Ostrov, Dům kultury – Infocentrum
Další distributoři jsou vítáni!
Prodej – Infocentra v obcích
Náklad 850 kusů
Uzávěrka příspěvků do příštího
vydání měsíčníku je 5. 5. 2014.

ročník 3 / číslo 4 DUBEN 2014 / Strana 2

Radostných padesát dní
Padesát dní trvá doba velikonoční. Od Velikonoční neděle do Svatodušní neděle, oproti postní době,
která trvá pouze 40 dní. V postní době vzpomínáme především
na utrpení Ježíše. Existuje o tom
mnoho ﬁlmů a vyprávění. Zde není
obtížné nacházet slova, s utrpením
má každý nějakou zkušenost.
Se zmrtvýchvstáním, jež slavíme
o Velikonocích, je to ovšem jinak.
Není možno je zopakovat, natočit
ani popsat. I Bible je v tomto případě zdrženlivá. Ježíš žije, to je skutečnost, ale o způsobu jeho života
po zmrtvýchvstání existují pouze

neurčitá vyjádření. A přece je právě
toto nejhlubším základem naší víry.
Nepostíme se, protože bychom se
postit měli, ale připravujeme se
tím na Velikonoce. Nedíváme se
na utrpení bez souvislostí, to by
bylo nesnesitelné. Můžeme ho přijímat, různými způsoby interpretovat a umělecky ztvárňovat ve ﬁlmu,
hudbě, obrazech, a to pouze proto,
že existuje zmrtvýchvstání.
To bývá již odpradávna mohutně slaveno – 50 dní. Protože v co
věříme, to oslavujeme. Pokud nám
dojdou slova, najde si srdce svoji
vlastní řeč. Milující to mohou po-

tvrdit nejlépe. Říci „miluji tě“ je
mnohem těžší než darovat květinu.
Být spolu, zpívat, tančit, jíst, to posiluje lásku více než suchá slova.
Slavení přichází na řadu tehdy, když není lehké vypustit z úst
vhodná slova. Tímto způsobem se
chceme po dobu padesáti dní „projásat“ do tajemství zmrtvýchvstání. Před Ježíšovým hrobem ležel
těžký kámen. Stejně tak jsou před
naší vírou pochyby a s nimi spojená otázka. Jak je něco takového
možné, jak si to mám představit?
Ale když ženy přišly k hrobu, byl
kámen odvalen a pochyby byly

pryč. Proto má těchto padesát dní
upevnit přesvědčení: „On žije!“ To
je přesvědčení milujícího srdce. Padesát radostných dní má napomoci
rozumu, jenž často ještě truchlí nad
hrobem, jako by byl mrtvý. Je to,
jako když slunce po tuhé zimě láká
ze země květiny. Najednou je zmrtvýchvstalý tady, je tam, kde jinému
dodáváme odvahy, kde pomáháme
lidem, kde děláme to, co nám řekl.
Tady rozkvétá život, jako na jaře
rozkvétají květiny. A to přece musíme slavit, padesát dní!
Radostné a požehnané Velikonoce
Vám přeje farář Franz

Die frohen fünfzig Tage
Fünfzig Tage währt die Osterzeit:
vom Ostersonntag bis zum Pﬁngstsonntag, die Fastenzeit dagegen nur
40 Tage. In der Fastenzeit bedenken wir besonders das Leiden Jesu.
Viele Filme und Beschreibungen
gibt es darüber. Hier Worte zu ﬁnden, fällt uns nicht schwer. Mit dem
Leiden hat jeder seine Erfahrung.
Mit der Auferstehung, die wir
zu Ostern feiern, verhält es sich
anders: Man kann sie nicht nachstellen, nicht ﬁlmen, nicht beschreiben. Schon die Bibel hält sich da
zurück. Jesus lebt, soviel ist Fakt,
aber schon über die Weise, wie er
nach der Auferstehung der Lebendige ist, gibt es nur vage Auskünfte.
WWW.KRUSNOHORSKYLUFT.CZ

Und doch ist gerade dies der tiefste
Grund unseres Glaubens. Wir fasten
nicht um des Fastens willen sondern
auf Ostern hin. Wir betrachten nicht
das Leid als solches. Das wäre unerträglich. Wir können es nur annehmen und in vielfältiger Weise interpretieren und künstlerisch gestalten
in Film, Musik und Malerei, weil es
die Auferstehung gibt.
Dies wird ausgiebig gefeiert,
eben 50 Tage lang von alters her.
Denn was man feiert, das glaubt
man. Wenn schon die Worte fehlen,
so ﬁndet doch das Herz seine eigene Sprache. Liebende können das
am ehesten bestätigen: Die Worte
„ich liebe dich“ sind viel schwerer

zu sagen als eine Blume zu schenken. Beisammensein, singen, tanzen, essen – das festigt die Liebe
viel mehr als dürre Reden.
Das Feiern tritt an die Stelle, wo
das Wort nicht so leicht von den
Lippen geht. Wir wollen uns auf
diese Weise fünfzig Tage in das
Geheimnis der Auferstehung hineinfeiern. Vor dem Grab Jesu lag
der schwere Stein. So liegt auch
vor unserem Glauben der schwere
Zweifel, der fragt: wie ist so etwas
möglich, wie soll ich es mir vorstellen? Aber als die Frauen zum Grab
kamen, war der Stein weggewälzt,
der Zweifel war ausgeräumt. So
sollen diese fünfzig Tage die Ge-

wissheit festigen: „Er lebt!“ Das
ist die Gewissheit des liebenden
Herzens. Fünfzig frohe Tage sollen dem Verstand aufhelfen, der oft
noch gleichsam am Grabe trauert,
als wäre er tot. Es ist, wie wenn die
Sonne nach einem kalten Winter
Blumen hervorlockt. Plötzlich ist
der Auferstandene da: dort, wo wir
einem Anderen Mut zusprechen,
wo wir Menschen helfen, wo wir
das tun, was er uns gesagt hat. Da
blüht das Leben auf wie die Blumen im Frühling. Und das müssen
wir doch feiern, 50 Tage lang!
Ein frohes und gesegnetes
Osterfest wünscht Ihnen Pfarrer
Franz
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4. květen – svátek sv. Floriána
Každoročně 4. května si hasiči připomínají svátek sv. Floriána, svého
patrona. V současnosti bereme existenci hasičských sborů automaticky,
aniž si uvědomujeme, že jednotlivé sbory se postupně tvořily teprve
v 19. století. Hasiči byli prakticky
v každé větší vesnici, neboť požáry
byly v minulosti dosti časté a opožděný příjezd k nim znamenal velké
škody.
Nejstarší požární řád byl vytvořen
v Londýně v roce 1123, ve Vídni vznikl v roce 1278 a pro Čechy, Moravu
a Slezsko jej vydala Marie Terezie
v roce 1756.
Sloup sv. Floriána v Žatci
První hasičské sbory se začaly ustavovat v 50. letech 19. století. Jednalo se buď o placené sbory (například
pražský byl založen v roce 1853), nebo dobrovolné. Nejstarší sbor dobrovolných hasičů (SDH) v německém prostředí vznikl v Zákupech na Českolipsku (1854), první český sbor ve Velvarech začal fungovat o deset let
později. V některých městech bylo hasičstvo spojeno se sokolskou jednotou či jinou tělovýchovnou organizací.
V Krušných horách byly hasičské sbory zřizovány od 60. let 19. století, mezi nejstarší se řadí sbory v Perninku, Horní Blatné a Nejdku. Stále
jich přibývalo. Zlom nastal v roce 1945 s odsunem německého obyvatelstva, kdy se v jednotlivých obcích začínalo prakticky od nuly. Písemnosti
(kroniky) či fotograﬁe původních sborů se dochovaly do současnosti jen
ve velmi omezené míře a mají nevyčíslitelnou hodnotu.

Abertamy
Sbor dobrovolných hasičů byl
v Abertamech založen v roce 1877.
Pravděpodobně vznikl na Hřebečné, jak dokládají písemné záznamy. Je však zřejmé, že různé

dobrovolné hasičské sbory působily v naší oblasti již mnohem dříve, přesto první zmínka o organizovaném sdružení je až z tohoto
roku.
Od té doby prošli dobrovolní
hasiči v Abertamech velkou pro-

Abertamští hasiči při 135. výročí sboru v roce 2012

KRUŠNOHORSKÝ LUFT / HERZGEBIRGE

Velkého rozmachu doznala i hasičská technika. Zpočátku se užívaly ruční
parní stříkačky, žebříky, později docházelo k zavádění motorových stříkaček a motorového automobilového parku. Hasiči si techniku sami udržovali
po desítky let, neboť na nákup nových strojů nezbýval mnohdy dostatek
ﬁnančních prostředků. Také se vždy podíleli na kulturním a společenském
životě a organizovali soutěže, během nichž se prověřovaly nejen hasičské
dovednosti, ale bylo i mnoho zábavy. A to platí dodnes.
V našem regionu se nacházejí hasičské sbory kategorií JPO II a JPO III
(jednotky požární ochrany). Členové JPO II vykonávají službu jako své
hlavní či vedlejší povolání. Při vyhlášení poplachu vyjíždějí nejpozději
do 5 minut; dojezdová doba na
místo události je do 10 minut.
Hasičské sbory JPO III vykonávají službu dobrovolně. Jejich
územní působnost je zpravidla
do 10 minut jízdy z místa dislokace. Při vyhlášení poplachu
jednotka vyjíždí nejpozději do
10 minut.
Na následujících stránkách se
vám představí hasičské sbory, jež
v současné době existují v našem
okolí a chrání majetky a životy
obyvatel, zasahují při povodních
a jiných živelních pohromách a při
dopravních nehodách. Jsou vždy
nablízku.
text: Pavel Andrš s použitím
materiálů SDH Horní Blatná
Patronem hasičů se může pyšnit
i zbrojnice v Teplé
foto: Ulrich Möckel
měnou. Několikrát se měnilo sídlo
hasičské zbrojnice, obměňovala
se technika a vystřídaly se generace dobrovolných hasičů. Asi
největší rozmach zažilo sdružení
v době fungování Rukavičkářských závodů Abertamy, které
na jeho činnost přispívaly jak materiálně, tak i ﬁnančně. Po roce 1989
a následně po uzavření továrny
v roce 1996 došlo k útlumu činnosti.
Dnes má sdružení 30 členů,
z toho dvanáct ve výjezdové jednotce. Sbor disponuje cisternou
CAS 16 Praga V3S, nákladním
vozidlem Avia TA30 a velitelským
vozidlem Škoda Octavia combi
4x4. Největším problémem ohledně techniky je cisterna, která je již
zastaralá a jde spíše o muzejní kousek. V současné době je před podpisem smlouva s Krajským úřadem
Karlovarského kraje o převodu
cisterny Renault Camiva z majetku
Krajského záchranného hasičského sboru Karlovy Vary. Po získání
tohoto stroje bude SDH Abertamy

plnohodnotným sdružením a bude
moci opět bez problémů plnit svoji funkci. V posledních letech se
podařilo do sboru přilákat i mladé
lidi, kteří budou dobrými nástupci
starší generace.
Město též v posledních letech
investovalo nemálo peněz do budovy hasičské zbrojnice. Nejprve
bylo nutné staticky zajistit samotnou budovu a následně provést
vnitřní opravy. Postupně došlo
ke kompletní výměně elektroinstalace, topení, rozvodů vody a odpadů. V patře vznikla nová zasedací
místnost a dvě kanceláře. V letošním roce byla podána žádost o dotaci na zateplení budovy včetně
výměny oken a dveří. A na závěr
něco málo ze statistiky: za loňský
rok jsme absolvovali 14 výjezdů.
Z toho devět bylo technická pomoc
(šestkrát padlé stromy, dvakrát
povodeň a jednou zdravotnická
pomoc) a pět výjezdů bylo kvůli
požárům.
text: Miroslav Rotta
foto: Jan Albrecht
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a všech hasičů

Před hasičskou zbrojnicí

Boží Dar
O historii sboru dobrovolných
hasičů na Božím Daru toho příliš
nevíme. Jelikož se naše město nachází na hranicích s Německem, je
pravděpodobné, že se veškeré materiály ztratily během druhé světové války. Byla nalezena pouze
původní zakládací listina místního hasičského sboru z roku 1873.
Z té se dočteme, že stanovy Spolku dobrovolných cvičenců-hasičů
na Božím Daru byly schváleny
25. ledna 1873.
Stanovy jasně speciﬁkovaly
účel spolku, dostupné prostřed-

Horní Blatná
První zmínky o SDH v Horní Blatné pocházejí z dubna roku
1866. V té době se šest pánů dohodlo na založení sboru, který by
ochránil občany před ohněm. Jména oněch pánů zní: Karl Richard
Kerl, Anton Kolb, Josef Kolb,
Franz Sandig, Wenzel Schlosser
a Wenzel Ziener.
Mottem sboru z roku 1866 bylo:
„První a největší povinností obce
je chránit majetek svých členů
před nebezpečím, které by mohlo
míti za následek jeho zničení. Nejhorším a bezprostředním nebezpečím jest nebezpečí ohně. Vyskytuje
se v každém místě, v každou hodinu a zabránit a předejíti se mu dá
jen tím, předstoupíme-li před něj
připraveni. Jen pravidelným bojem může být tento živel zkrocen,
WWW.KRUSNOHORSKYLUFT.CZ

ky k jeho činnosti a způsob jejich
zajištění. Potvrzení o existenci
spolku potvrdilo Císařské a královské místodržitelství v Praze dne
28. dubna 1873.
Dále se také dočteme, že Spolek dobrovolných cvičenců-hasičů
si 1. června 1873 založil Pohřební
a podpůrný spolek dobrovolných
hasičů na Božím Daru. Členy tohoto uskupení se stali povinně všichni členové hasičského sboru a podle úvahy do něj mohly vstoupit
i manželky, které v případě úmrtí
svých mužů měly stejná práva jako
zesnulí. Více se bohužel z historie
nezachovalo.
a to jest možné pouze cvičeným
hasičským sborem, jenž je schopen
nalézt zárodek ohně a ten postupně
zahnati na útěk. Dobrovolné hasičské sbory by měly býti heslem
všech obcí, měly by býti útočištěm
a ochranou, pod kterou bude majetek uschován v bezpečí.“
Dnes je samozřejmě zaměření hasičských jednotek poněkud
složitější. Jsou používány nejen
při požárech, ale při dopravních
nehodách, živelních pohromách
a vlastně při všech neočekávaných
mimořádných situacích. Jednotka
města Horní Blatné je předurčena
k ochraně obyvatelstva, je cvičena
na živelní pohromy a s tím související činnost. Při povodních v roce
2013 se zvažovalo nasadit naší jednotku i v Praze.
Spolupráce s naším městem
je pestrá. Členové sboru pořáda-

Činnost božídarských hasičů
pokračovala bez přerušení i po vyhlášení Československé republiky.
Druhá světová válka změnila život
v mnoha obcích, některé spolky
skončily, ale činnost hasičů, třeba i pod jinými názvy, přetrvala
až do dnešních dnů. Tak se stalo
i na Božím Daru.
V současnosti má sbor dobrovolných hasičů města 25 členů a jednotka vyjíždí k nejrůznějším typům
událostí: k požárům, dopravním
nehodám, únikům chemických látek, technické pomoci, živelním
pohromám a mnohým dalším. Je
zařazena v souladu s poplachovým plánem Karlovarského kraje
v systému plošného pokrytí kraje
jako jednotka typu JPO III. S jejím využitím rovněž počítá dohoda
o příhraniční pomoci mezi vybranými obcemi Karlovarského kraje a vybranými obcemi Vládního
kraje Chemnitz. Vzájemná pomoc
mezi horskými obcemi je žádoucí
především s ohledem na nevyhovující dojezdové časy dalších posilových jednotek požární ochrany.
Dojezdový čas nejbližší profesionální jednotky ze stanice Karlovy
Vary se pohybuje v letním období
okolo 30 minut. Ale v zimním období jsou tyto obce při vzniku mimořádných událostí kvůli ztížené

dosažitelnosti a někdy i neprůjezdným komunikacím často odkázány
pouze na vlastní síly a vlastní technické vybavení.
V hasičské zbrojnici na Božím
Daru mají své domovské právo
cisternová automobilová stříkačka Tatra 815 Terno 1, velitelský
automobil Toyota Hilux a sněžný
skútr Arctic Cat. Je nutné, aby měly
vždy plynulý výjezd, ve zdejších
podmínkách to platí dvojnásob.
Božídarští hasiči se také podíleli
a podílejí na řadě kulturních akcí,
jako jsou například stavění a kácení májky, hasičský ples, dětský den
a podobně.
Za jeden z největších zásahů,
na nichž se jednotka SDH města
Boží Dar podílela, se dá označit
lesní požár na jižní straně Klínovce
pod Černým vrchem. Požár vznikl
v létě 1990 a jeho likvidace trvala kvůli těžko dostupnému terénu
a nedostatku vody, která se na požářiště musela dovážet v cisternách až z požární nádrže na Božím
Daru, 14 dnů. Při tomto zásahu se
vystřídalo několik desítek dobrovolných i profesionálních jednotek
včetně armády a cisteren povolaných z technických služeb a státních statků (téměř všechny sbory
z okresu Karlovy Vary).
text a foto: Tomáš Schwarz

jí mnohé kulturní a společenské
akce jak pro děti, tak i pro dospělé,
spolupracují i s ostatními subjekty
při pořádání jiných akcí. Současná

členská základna má 61 členů,
mužů i žen, ve věku od osmi
do 76 let.
Robert Petro
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Družstvo žen v roce 2013, kdy vybojovalo postup na MČR v požárním sportu

Jáchymov
Historie SDH v Jáchymově se
traduje již od roku 1873, kdy byl
založen po největším požáru města.
Až do stého výročí od jeho založení
není možné nalézt žádné informace.
Od druhé světové války je pohřešován i jeho historický prapor. Zachovalo se pouze několik fotograﬁí ze
cvičení sboru mezi oběma válkami.
I z doby po druhé světové válce jsou dochované zprávy více
než skromné. Vzhledem k tomu,
že německé obyvatelstvo většinou

Nejdek
Dějiny nejdeckých dobrovolných
hasičů začínají na Velikonoční neděli 12. dubna 1868, kdy se v prostorách hotelu Pošta na náměstí konala
beseda nově ustaveného tělocvičného spolku, na jehož základě vznikl
sbor hasičů.
V letech 1868 až 1895 vedl hasiče Karl Wilke, po němž následoval
Franz Reitzner, který velel do roku
1928, a po něm Ernst Hoffmann
a Rudolf Rummich. Za druhé světové války odešla většina členů
na frontu, z níž se vrátilo jen několik
osob.
Po roce 1945 přicházejí do Nejdku hasiči z plzeňské Škodovky, kteří
obnovují činnost dobrovolných hasičů. Teprve v říjnu 1952 byla oﬁciálně ustavena hasičská jednotka
pod vedením Jana Bílého, hasiče
z Nejdeckých česáren vlny Nejdek.
V roce 1945 existovaly v Nejdku dvě hasičské zbrojnice – první
(hlavní) budova, postavená v roce
1893, se nacházela v Masarykově

odešlo v rámci odsunu a podstatná
část obyvatelstva se ve městě vyměnila, bylo třeba se postarat o to,
aby Jáchymov nezůstal bez požární
ochrany. Proto hned v roce 1945 byl
nově založen požární sbor z řad dosídlenců. Na památku těch, kteří se
obětavě podíleli na založení nového sboru a na jeho práci v prvních
dobách, zde připomínáme jména
jeho zakládajících členů: Bohumil Bláha, Karel Fischer, Stanislav
Chochola, Ladislav Jirsa, Václav
Jupa, Jiří Karel, Jan Langhammer,
Josef Lubina, Josef Nacházel, Karel
ulici (nyní Karlovarská 1203), kde je
dodnes, a druhá na náměstí u kostela. Obě byly v majetku obce. Za připomenutí stojí, že v témže roce byl
zřízen sedmičlenný záchranný a požární sbor města Nejdku v čele s Bohuslavem Samuelem. Jen za období
od července 1945 do konce roku
1947 likvidovala jednotka 91 požárů a v 49 případech se účastnila záchranných prací (povodně aj.).
S obnovou hasičského sboru přišla zároveň i první technika, jakou
byl německý Mercedes v podobě
cisterny. V pozdějších letech zde
sloužila DV Tatra 805, ASC 16 Praga RN a ZIL 131. V současné době
disponují nejdečtí hasiči vozidly
Mercedes Benz Sprinter 515, Mitsubishi L 200, CAS 15 M2R a vozem
AŽ-30 IFA (roku výroby 1979), který je určen pro práce ve výškách.
Technika a budova hasičské
zbrojnice prošla během desetiletí
řadou úprav. Členové sboru po léta
věnovali nespočet hodin údržbě požární techniky a její akceschopnosti.
V roce 1961 byla provedena gene-
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Sauer, Vilém Šubert, Karel Vavřina a Oldřich Vitner. V loňském
roce oslavil SDH Jáchymov 140 let
od svého založení. Dnes je ve sboru
přibližně 50 členů, z toho 15 žen.
Starostou sboru je Jan Vostrčil.
Jeho součástí se stala ve spolupráci s městem jednotka SDH, v níž
pracuje 16 členů (z toho šest žen)
a jejím velitelem je Emil Plaček. Má
za úkol udržovat techniku a akceschopnost členů pro případ ohrožení
města požárem, živelními pohromami, v dnešní době hodně ovlivněnými počasím a povětrnostními vlivy.
V nemalé míře se jednotka podílí
na technických zásazích a dopravních nehodách. Vozový park se udržuje velice těžko, technika již něco
pamatuje. Převážná většina členů
přešla do výjezdové jednotky právě
z SDH, kde pracovali již jako mladí.
Ve volných chvílích také pomáhají
ve spolupráci s SDH na akcích pořádaných městem a pro město.
Při SDH pracuje kolektiv mladých hasičů, který zde má také
dlouholetou tradici. Po dlouholetém
vedoucím a později veliteli jednotky Janu Bláhovi převzali tuto štafetu manželé Anna a Emil Plačkovi,
kteří práci s mládeží vykonávají

dodnes. Kolektiv má celkem 30 dětí
rozdělených do tří soutěžních družstev a od roku 2004 družstvo dorostenek. Družstva se každoročně
zapojují do celostátní hry Plamen
a soutěží dorostu. Starší družstvo
již řadu let postupuje na krajská kola a jednou také postoupilo
na mistrovství ČR (MČR) hry Plamen. Dorostenky se od roku 2004
drží na předních příčkách a dařilo
se jim zatím na postupových soutěžích reprezentovat Karlovarský kraj
na několika mistrovských kláních.
Na MČR v Ostravě obsadila děvčata krásné šesté místo. V letošním
roce dochází k obnově kolektivu,
tak uvidíme, jak se povede nové
generaci. Pracují zde děti od tří
do osmnácti let.
Svou historii mají ve sboru také
ženy. Nejenže pomáhají při pořádání akcí ve spolupráci s ostatními
složkami a městem a jsou zapojeny
ve výjezdové jednotce, ale mají též
své soutěžní družstvo, které si pomocí požárního sportu každoročně
zdokonaluje svou fyzickou přípravu
a nevede si vůbec špatně. Již několikrát nás reprezentovalo na MČR
v požárním sportu.
Anna Plačková

rální oprava zbrojnice, v roce 1998
došlo k rekonstrukci fasády a úpravě
prostoru.
V novodobé historii se v čele hasičů postupně vystřídali: Jan Bílý,
Lukáš Hodoši, Werner Schmied, Jaroslav Mrázek, Ján Človečok, Julius
Kovač, Josef Netík, Miroslav Kopa,
Zdeněk Macháček a současný velitel
František Němec, jehož zástupcem
je Václav Silovský. Funkci starosty
sboru vykonává Ján Človečok.

Jednotka SDH Nejdek je od roku
2000 zařazena do kategorie JPO II
a v současné době čítá zhruba
50 členů.
Nejdečtí hasiči již od roku 1994
pořádají soutěž s názvem O plaketu
sv. Floriána, jíž se zúčastňují desítky hasičských sborů ze západních,
severních, středních a jižních Čech.
Od května 2002 je na zbrojnici umístěna socha sv. Floriána.
text a foto: Pavel Andrš

Místní dobrovolní hasiči likvidují požár domu č. p. 245 na nejdeckém náměstí (nyní Komerční banka) – září 1907

ročník 3 / číslo 4 DUBEN 2014 / Strana 6

U májky v Nových Hamrech

Nové Hamry
Německý dobrovolný hasičský
sbor vznikl v Nových Hamrech
ve druhé polovině 90. let 19. století, ovšem není k němu mnoho
informací. Roku 1946 byl ustaven
místní SDH z občanů, kteří osidlovali pohraničí.
V roce 1947 uspořádali hasiči první zábavu v hotelu Rohm.
Na sklonku roku byl zvolen nový
výbor, starostou se stal Karel Tauc,

velitelem Raimund Šebestík. V roce
1948 byl zvolen novým předsedou
Jan Martinů. V této době bylo zakoupeno auto Praga RN za 40 000
Kčs. V roce 1952 převzal funkci
velitele Josef Horák. V dalších letech se nejvíce angažovali Radislav
Jirák s manželkou Emilií, která
vedla mladé hasiče, dále Karel Fábera, Pavel Martinů, Rudolf Lauber
a v poslední době Josef Buchar.
Vozidlo Praga RN bylo nahrazeno nákladní Tatrou 805 a v roce

1990 jsme převzali od abertamských kolegů skříňovou Pragu
V3S. První stroj, který jsme měli,
byla PPS-8, potom jsme získali
postupně dvě PPS-12, jež máme
dodnes.
V minulosti měl sbor dvě družstva mužů, jedno družstvo žen
a mladé hasiče. Jejich počet se pohyboval kolem padesáti.
V roce 1967 vznikl od vadného
komína požár domku v části obce
Vlkov, kde bylo na půdě uskladně-

no seno. Stalo se to na konci zimy,
bylo ještě dost sněhu a mrzlo. Hasiči se s vozidlem k požáru pro
množství sněhu nedostali, proto
museli stříkačku přenášet ručně.
Strojník při umisťování savic spadl
do vody, místní občané mu přinesli
prádlo a boty na převlečení. Velitel skočil ze žebříku, aby neuhořel.
Naštěstí se mu nic nestalo, protože
spadl do hlubokého sněhu. Hasilo
se celou noc. Sousedé nosili hasičům čaj pro zahřátí.
V současné době máme dvacet
členů. Pomáháme obci při záplavách, na jaře myjeme silnice, každý rok pořádáme zábavu a pro děti
maškarní karneval. Spolu s kulturním výborem organizujeme stavění májky a dětské dny. V poslední
době jsme vylepšili požární zbrojnici a přilehlou místnost upravili
na klubovnu. Požární techniku
máme v dobrém stavu. Obec nám
poskytuje vše potřebné, zakoupila
nám nové pracovní oděvy, na nichž
máme hodnosti, jmenovky a domovenky. Ve sboru máme tři ženy.
Starostkou je Dagmar Maňasová
a velitelem Rudolf Lauber.
z pověření výboru sboru
sestavil Josef Buchar

Pernink
Dík vlivu podnikatelských rodin
Pfobů, Bartlů, Hermannů, Ströerů,
Rimplů a dalších došlo k založení
dobrovolného hasičstva v Perninku
v roce 1866. Tato nová výpomocná organizace měla při založení 73
členů. Přístroje, jež byly k dispozici (pumpy, žebříky, hadice), byly
uloženy ve staré budově upravené
pro tyto účely. Stála na tehdejší
Abertamské ulici (dnešní Rennerova ulice č. p. 114 – dům ovšem již
nestojí).
V roce 1911 postavilo město pro
svůj hasičský sbor novou hasičárnu, která dodnes stojí proti bývalé
Steinbergerově továrně (č. p. 290
– dnešní budova školní družiny,
jídelny a mateřské školy). Součástí hasičské budovy bylo zařízení
moderní věže pro sušení hadic.
Hasičské příslušenství bylo doplňováno moderními přístroji nejen
díky radě města, ale také účinné
pomoci majetných občanů. V roce
1931 obdržel hasičský sbor velmi
WWW.KRUSNOHORSKYLUFT.CZ

Perninští hasiči při oslavách 145. výročí hasičského sboru a 480 let založení obce v roce 2012

výkonnou motorovou stříkačku.
Díky těmto moderním prostředkům mělo město Pernink předstih
před okolními obcemi.
V současné době má SDH v Perninku 45 členů. V roce 2003 hasiči
za přispění obce a Karlovarského
kraje rozšířili stávající budovu ha-

sičské zbrojnice o velkou dvougaráž na novou hasičskou stříkačku,
která byla zakoupena v roce 2008
opět díky dotacím z Karlovarského kraje, státního rozpočtu a obce.
Z dotací a příspěvků byly pořízeny
pro výjezdovou jednotku kvalitní zásahové obleky a boty, které

chrání hasiče při požárech. SDH
Pernink zajišťuje ochranu majetku a zdraví nejen svých občanů,
ale i přilehlých obcí, kam vyjíždí
v případě potřeby k zásahům, a je
důležitou a nedílnou součástí obce
Pernink.
Jitka Tůmová
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Pozorka

Jednotka SDH Pozorka při oslavách 110 let existence sboru v roce 2012

Dobrovolný hasičský sbor v Pozorce byl založen v srpnu 1902
a čítal tehdy 23 členů. Do roku
1939 se v jeho čele vystřídalo pět
velitelů: Wenzel Kannler, Karl Pecher, Wenzel Pecher, Karl Sandner
a Wenzel Track.
Prvními českými obyvateli, kteří
přišli v roce 1945 do Pozorky z jižních Čech a měli určité zkušenosti
z hasičských sborů, byli František
Jirsa, Josef Spazierer st., Václav
Točík, František Uxa a Adolf Ženíšek. Ti spolu s dalšími příchozími
navázali v roce 1947 na činnost
německého sboru, začínalo se však
prakticky odznova.
Prvním velitelem se stal Václav
Točík. Původní hasičská zbrojnice
se nacházela mezi objekty č. p. 17
(bývalá hospoda) a 48 v centru
obce. Šlo o dřevěnou kůlnu, v níž
bylo nezbytné hasičské vybavení.
Později byla zbrojnice umístěna vedle sídla MNV (mezi domy
s č. p. 63 a 87). Současná hasičská
zbrojnice je již třetí v pořadí, byla
vystavěna v letech 1968 až 1970.
V letech 2012 a 2013 proběhla
generální oprava hasičské zbrojnice, na níž odpracovali členové
sboru velké množství hodin zdarma, a ušetřili tím přibližně jeden
milion Kč.
Roku 1960 měl sbor 71 členů.
V současnosti má 56 členů, aktivní
zásahovou jednotku, dvě soutěžní

družstva mužů a jedno soutěžní
družstvo žen. V roce 2012 získal
sbor k čestnému praporu z roku
1967 už stuhu 1. stupně. Od roku
2011 mají hasiči ve výbavě cisternu CAS 24 Praga Golden, od roku
2000 disponují odsavačem kouře
VTA – 60 a přívěsným agregátem
lehké pěny (PALP 200). V současné době je jednotka, jejímž velitelem je Václav Dvořák a starostou
Vladimír Pišinger, zařazena do kategorie JPO III.
V minulosti dosáhli hasiči v soutěžích řady úspěchů – v soutěži
o nejlepší požární sbor vyhlášené
okresním výborem Svazu požární ochrany se Pozorečtí v letech
1973–1974 umístili na prvním
místě a v roce 1976 na druhém
místě. V republikovém kole skončily ženy jednou na čtvrtém místě.
Muži skončili roku 1966 v republikovém kole na 11. místě v prvním
kole a ve druhém kole na 7. místě. Soutěže se tehdy zúčastnilo 92
družstev z celého Československa.
Sbor je držitelem pěti putovních
pohárů z požárního sportu (Nejdecký pohár, Novorolský pohár, Božídarský pohár, Pohár ke dni rozhlasu a televize, Pohár CO okresu
Karlovy Vary). Podmínky pro získání posledně jmenovaného poháru jsou vítězství ve třech ročnících
za sebou.
text a foto: Pavel Andrš
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Mám raději Slavkovský les…

Václav Cílek

Slova v titulku vyřkl upřímně
geolog a publicista Václav Cílek
v odpovědi na dotaz v závěru své
neopakovatelné přednášky „Posvátná krajina“, na kterou přišlo
v úterý 11. března do Krajské
knihovny Karlovy Vary na 150 lidí.
Nicméně ze slov, jimiž popsal krajinu Krušných hor, bylo cítit, jak
na něj působí: „Krušnohoří není
jednoduchou krajinou, nenabízí se
a někdy odmítá.“
Tato slova by mu „podepsali“
nejen milovníci Krušných hor, ale
i jejich vnímaví návštěvníci. Vác-

lav Cílek uvedl, že Krušnohoří
má za sebou dlouhou hornickou
historii, během které saské evangelické osady působily jako tvůrci
speciﬁcké kultury – napůl materiální, hornické, a napůl duchovní.
Zdůraznil, že nemá smysl chránit
jednotlivá místa, ale areály a krajinu s pozůstatky hornické činnosti,
jako jsou důlní díla, štoly, „systém
hald přes kopec“, cesty, báňské
rybníky, vodní hospodářství a městečka, kde „kultura vykvetla z toho,
co v potu tváře vykvetlo pod zemí“.
Hned v úvodu své šedesátiminutové přednášky, věnované krajině jako hodnotě přetrvávající čas,
sdělil Václav Cílek, že bude mluvit
nesouvisle. Přesto bylo až neuvěřitelné, jak jeho „nesouvislá“ slova
logicky a srozumitelně (alespoň pro
mne) propojila zdánlivě nesouvisející jevy a popsala zdánlivě nepředstavitelné souvislosti. Ke krajině se
lidé podle něj budou v příštích desetiletích stále více a více navracet
v důsledku mnoha jevů – nedostatku a zvyšování cen potravin, vyčerpání energetických a surovinových

zdrojů, klimatických změn, zdravotních problémů… Návrat ke krajině, k regionu, se uskuteční nejen
z důvodu jejího pragmatického využití, ale i pro duchovní účely, pro
„vyšší náboj“; od krajiny budeme
čekat zklidnění tak jako v 19. století. Jistě že můžeme s některými
názory a prognózami Václava Cílka polemizovat, ale s čím alespoň
podle mého názoru polemizovat
nelze, je skutečnost, že krušnohorská krajina je krajinou se zvláštním
kouzlem a ojedinělými hodnotami,

které si zaslouží ochranu.
O Krušných horách se na této
přednášce nehovořilo dlouze, ale
do přednáškového cyklu „Krušné hory – malé pohoří světového
významu“, v jehož rámci zazněla
a který pořádá Karlovarský kraj
ve spolupráci s Krajskou knihovnou Karlovy Vary, Muzeem Karlovy Vary a s obecně prospěšnou
společností Montanregion Krušné
hory – Erzgebirge, naprosto patřila.
Jaroslava Pokludová
foto Martina Zahrádková

O horních městech i zajímavých biotopech

Lubomír Zeman při přednášce o horních městech v Jáchymově

Kromě přednášky Václava Cílka
se v březnu v rámci cyklu „Krušné
hory – malé pohoří světového významu“ uskutečnily ještě dvě další
přednášky.
O horních městech pohovořil
8. března historik architektury
Lubomír Zeman v Královské mincovně v Jáchymově. Krušnohorská
horní města jsou pozoruhodná ne-
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jen svou architekturou, ale i svým
urbanistickým založením. Přednášející uvedl, že základní principy
ideálních renesančních měst (pravidelný rastr pravoúhlých ulic vycházejících z velkého ústředního
náměstí tak, že celek zástavby tvoří
šachovnici) se ve větší či menší
míře promítly do struktury většiny
horních měst budovaných v 16. sto-

letí. Výstavné zděné domy byly
dílem městských stavebních hutí,
které do tohoto prostředí přinesly vzory tehdejší vyspělé městské
architektury saského kulturního
okruhu. Nejnáročnější zděná forma jáchymovských měšťanských
a patricijských domů je v českých
zemích naprosto unikátní.
Z městského prostředí do světa
rostlin a živočichů jsme se přenesli 25. března v Krajské knihovně
na přednášce přírodovědce Vladimíra Melichara. Je pozoruhodné, že
těžba nerostných surovin neznamenala jen exploataci přírody
a poškození životního prostředí,
ale zásadním způsobem obohatila
přírodu Krušných hor. Vlhké a stinné propadliny osídlila vegetace
subalpínského pásma, kopečky rýžovišť zase připomínají ostrůvky
lišejníkové tundry. Často toxické
a radioaktivní haldy s vysokým
obsahem kovů hostí speciﬁcké feroﬁlní druhy organismů. Podzemní
krajina kutaných štol je unikátním

shromaždištěm netopýrů. Rozvaliny důlních staveb jsou mnohdy posledním klidným útočištěm
vzácných druhů obojživelníků a plazů. Toto vše uvedl Vladimír Melichar s tím, že dosud nedopsaný příběh započatý dobýváním nerostů
bohužel pokračuje pozvolným mizením přírodovědecky unikátních
lokalit.
Jaroslava Pokludová
foto Martina Zahradníková

Vladimír Melichar seznámil posluchače s tím, jak těžba obohatila přírodu Krušných hor
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Doporučujeme kulturní,
Kulturní akce
12. 4. - Dětská jarní a letní burza (Waldorfská základní škola Wlaštovka
Karlovy Vary; 10:00–14:00)
13. 4. - Požehnání kostelnímu zvonu (Kostel sv. Petra a Pavla, Volyně;
14:00)
26. 4. - Bleší trh (Vila Zenker, Abertamy; 8:00–10:00)
30. 4. - Pálení čarodějnic (Abertamy)
01. 5. - Oslavy 60 let Domu kultury Ostrov (Dům kultury Ostrov, Mírové
náměstí, kostel Zvěstování Panny Marie; program od 10:00)
14. 5. - Čtení v muzeu: Noc literatury (Muzeum Karlovy Vary; 18:30)
17. 5. - Slavnostní vysvěcení kapličky na Rozhraní (Mílově) (Rozhraní;
10:00)
PROGRAM OSLAV DK OSTROV
Mírové náměstí
10:00 Zahájení oslav k příležitosti položení základního kamene
Domu kultury
10:15 Vystoupení Oskarek Ostrov TJ MDDM – Evy Žilákové
10:35 Veselí muzikanti pod vedením kapelníka Viliama Béreše
12:45 Vystoupení Oskarek Ostrov TJ MDDM – Evy Žilákové
13:00 Úvodní slovo starosty města Pavla Čekana – Slavíme 60 let
13:15 After Party Band pod vedením Alexandra Šťastného a Swing
Melody Ostrov pod vedením Jana Veverky
14:00 Retro pásmo 80. léta. Bludiště Karlovy Vary
Divadelní sál
15:15 Duo Kamélie, Bohuš Matuš
18:00 Ondřej Havelka and his melody makers
Kostel Zvěstování Panny Marie
20:00 Koncert Karlovarského symfonického orchestru a jeho hostů
pod taktovkou šéfdirigenta Martina Lebela

Koncerty, divadla
11. 4. - KSO: Noc české hudby (Lázně III., Karlovy Vary; 19:30)
12. 4. - Pohádka přímo z pekla (Muzeum Karlovy Vary; 16:00)
15. 4. - Kubelíkovo trio (Městské kino Nejdek; 19:00)
20. 4. - Barvy hudby – Velikonoční koncert (Klášterní kostel Zvěstování
Panny Marie, Ostrov; 15:00)
25. 4. - KSO: Večer autorského díla (Lázně III., Karlovy Vary; 19:30)
27. 4. - Koncert pro Wlaštovku (Kostel Nanebevstoupení Páně, Stará
Role; 16:00)
29. 4. - Tara Fuki (Galerie umění, Karlovy Vary; 19:30)
06. 5. - Kvarteto Apollon, A triart management (Evangelický kostel, Nejdek; 19:00)

Léčebné lázně Jáchymov
Z programu na duben–květen 2014

20. 4., 15:00–17:00, Curie, hala před kavárnou
VELIKONOČNÍ UKÁZKA LIDOVÝCH ŘEMESEL
paličkování, drátování, malba na sklo, dřevořezba, ozdoba kraslic
24. 4., 20:00 hod., Radium Palace – sál, vstupné 110 Kč
ČESKOSLOVENSKÉ KOMORNÍ DUO
K výročí českých skladatelů Antonína Dvořáka (†110), Bedřicha Smetany
(*190), Leoše Janáčka (*160), Bohuslava Martinů (†55) a Josefa Suka
(*140) se představí český houslista Pavel Burdych a slovenská pianistka
Zuzana Berešová.
30. 4., 19:30, terasa Radium Palace, zdarma
ČARODĚJNICKÉ OLDIES DISKO
s grilováním, opékáním vuřtů, ohnivým show a překvapením
SLAVNOSTNÍ OPERNÍ
KONCERT S MALÝM
NÁDECHEM OPERET

Ostrovské mažoretky si v únoru přivezly z mistrovství ČR devět zlatých,
tři stříbrné a tři bronzové medaile

NEKLID SPRING
CLEANING SESSION
V sobotu 26. dubna proběhne
na Neklidu 4. ročník sběru odpadků z okolí sjezdovek a v lesích kolem Skiareálu – Neklid

spring cleaning session. Pojďte
si udělat procházku, sami nebo
s dětmi či psem, a spojte ji s něčím užitečným. Začátek akce je
v 10 hodin u bufetu Rumburak.
K dostání budou jako vždy igeli-

KRUŠNOHORSKÝ LUFT / HERZGEBIRGE

V sálu jáchymovského hotelu Radium
Palace se 1. května představí vynikající česká sopranistka Noema Erba,
která v současnosti působí v italském
Teatro Cantero Chiavari. Hostem bude
italský baryton Ivan Marino – hvězda dnešní operní scény. Na klavír je
doprovodí skvělý klavírista, sólista,
komorní hráč a korepetitor Vratislav
Jambor. Na programu zazní nejkrásnější operní árie jako například Měsíčku na nebi hlubokém, Pari siamo, Core ´ngrato nebo duety La ci
darem la mano a mnoho dalších hudebních lahůdek. Začátek 20:00
hod., vstupné 200 Kč.

tové pytle a rukavice, bude také
zajištěno menší občerstvení.
Další sběr nepořádku, tentokrát
na Ježíškově cestě, proběhne 1. května. Zájemci o procházku s dobrým skutkem do-

stanou pytle, rukavice a malý
dárek. Sbírat se bude malý i velký okruh, každý si vybere podle
svých sil. Ideální oslava 1. máje
pro celé rodiny s dětmi i bez
dětí.
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společenské a sportovní akce
Výstavy, přednášky
12. 4., 16. 4. - Řemeslné dílny: Velikonoční jarmark (Muzeum Karlovy
Vary; 10:00–16:00)
16. 4. - RNDr. Stanislav Peleška: Předjaří a jaro na zahradě. (LD Curie,
Jáchymov, 15:00)
16. 4. - PhDr. Stanislav Burachovič: Velikonoční zvyky na Karlovarsku
(Muzeum Karlovy Vary; 16:00)
22. 4. - Ing. Petr Bohdálek: Důlní technika na počátku novověku v kontextu rozvoje těžby v Jáchymově (Krajská knihovna Karlovy Vary; 16:30)
26. 4. - Muzeum rukavičkářství s ukázkami výroby rukavic (MÚ Abertamy; 13:00–17:00)
26. 4. 2014 - Šití z cyklu Maminka Země (Lektorka Dagmar Kuncová,
info a přihlášky na tel. 603 113 983, Ateliér Archa; 9:00)
28. 4. - Zdena Fidlerová: Stárnutí bez bolesti (LD Akademik Běhounek,
Jáchymov; 19:30)
10. 5. - RNDr. Michal Urban, CSc.: Krušné hory na starých pohlednicích:
Počátky pěší turistiky (Muzeum Královská mincovna Jáchymov; 17:00)
10. 5. - Muzeum rukavičkářství s ukázkami výroby rukavic (MÚ Abertamy; 13:00–17:00)
24. 4. – 15. 6. - Svatopluk Klimeš: Propalované kresby, akce, instalace
(Letohrádek Ostrov; vernisáž 17:00)
24. 4. – 15. 6. - Jan Knap: Obrazy, akvarely (Letohrádek Ostrov; vernisáž
17:00)
24. 4. – 15. 6. - Stanislav Kožený: Vary(i)ace – portrétní fotograﬁe osobností Karlovarska (Letohrádek Ostrov; vernisáž 17:00)
do 27. 4. - Kočky a kočičky pro radost (Muzeum Nejdek)
do 30. 4. - Krajiny a zátiší Milana Martinka (Fotogalerie Zelená sedma,
Nejdek)
do 30. 4. - Pohled do minulosti (Galerie @, Nejdek)
do 4. 5. - Oldřich Tichý: Jedním tahem těsně nad zemí (Galerie umění,
Karlovy Vary)
do 4. 5. - Pavel Besta: Dotýkání (Galerie umění, Karlovy Vary)
7. 5. – 29. 6. - Obrázky Ivy Hüttnerové (Muzeum Karlovy Vary, vernisáž
7. 5. v 17:00)
do 11. 5. - Když vykvete Pampeklec (Klášterní kostel Zvěstování Panny
Marie, Ostrov)
Kina
12. 4. - Collete (Kino Pernink; 18:00)
12. 4. - V kůži vlka po stopách Čingischána (Kino Jáchymov; 17:00)
16. 4. - Kandidát (Kino Jáchymov; 19:30)

19. 4. - Já, padouch 2 (Kino Pernink; 18:00)
19. 4. - Ptačí úlet (Kino Jáchymov; 17:00)
19. 4. - Cyril a Metoděj: Apoštolové Slovanů (Kino Jáchymov; 19:30)
23. 4. - Dancing Pairs (Kino Jáchymov; 19:30)
26. 4. - Norman a duchové (Kino Pernink; 18:00)
26. 4. - Hunger Games (Kino Jáchymov; 17:00)
26. 4. - Maﬁánovi (Kino Jáchymov; 19:30)
30. 4. - Temné nebe (Kino Jáchymov; 19:30)

26. 4. - Krušnohorský duatlon (Merklín; 11:00 hod.)
Krušnohorská stavební společnost Merklín a Lyžařský
klub Abertamy pořádají
3. ročník Krušnohorského
duatlonu na tratích 6 km
běh, 14 km horské kolo,
4 km běh. Kategorie: muži
18–30 let, 31–40 let, 41–50
let, 51 a více let, ženy do 35
let, 36 let a více. Prezentace 9:00–10:15 v infocentru
Merklín, startovné 100 Kč. Na akci navazuje Krušnohorský dětský duatlon se startem ve 14:00. Kategorie: děti do 6 let: jízda 200 m na čemkoliv, co má kola, 7–9 let: 300 m běh a 1 km kolo, 10–11 let: 1 km
běh a 2 km kolo, 12–15 let: 1 km běh a 3 km kolo. Prezentace
13:00–13:45, startovné dobrovolné. Bližší informace k oběma akcím: Michal Landiga (605 252 497, po 19. hodině, Eva Hejtmánková
(775 292 357).

Nejdek, 27. 3. 2014

Pořad Alfreda Strejčka a Štěpána Raka
Ve čtvrtek 27. března se opět zaplnil nejdecký evangelický kostel, tentokrát zájemci
o koncert připravený Alfredem Strejčkem a Štěpánem Rakem. Pořad „Vivat Comenius“
proslavil oba umělce po celém světě.
V dokonalém souznění komponované hudby Štěpána Raka a v mistrovském přednesu
Alfreda Strejčka vyzněly myšlenky J. A. Komenského neobyčejně živě, jako by je tento
veliký myslitel psal pro dnešek.
Na závěr pořadu seznámil Alfred Strejček přítomné s osudem knihy „Obecná porada
o nápravě věcí lidských“, z níž přednášel a jež byla v roce 1992 poprvé vydána v úplném
znění v češtině. O čtyři roky později mohlo být pět tisíc neprodaných výtisků nakonec
zničeno, čemuž zabránili oba umělci tím, že je odkoupili. Svazky se nakonec dostaly
ke svým čtenářům...
Firmě Witte Nejdek patří veliké poděkování za sponzorský dar ke Dni učitelů a sboru Českobratrské církve evangelické Nejdek (faráři Ogolovi) za poskytnutí prostor. Pochvalný ohlas nejen učitelů potvrdil, že návštěvníci tohoto pořadu odcházeli spokojeni.
text: Jarmila Koubová
foto: Petr Janků
WWW.KRUSNOHORSKYLUFT.CZ
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Kurt Třeba – hasič
nec padla na mne. Bylo mi řečeno: „Musíš to vzít, protože umíš
velet!“ Akorát jsem se totiž vrátil
z vojenské služby, kde jsem v poddůstojnické škole dělal staršinu.
Vždy jsem však měl štěstí na dobré
kluky, kteří mi ve všem pomohli,
rozhodně jsem v tom nebyl sám.

Jednotka civilní obrany v Přádelnách česané příze Nejdek, v první řadě druhý zprava Kurt Třeba (asi v roce 1980)

Kurt Třeba, který bydlí v Pozorce u Nejdku, zasvětil prakticky celý svůj život tamnímu
hasičskému sboru. Jeho jméno je
spojeno s řadou funkcí, které zastával a doposud zastává v různých složkách hasičů, a v neposlední řadě i s množstvím ocenění,
jež za desítky let obdržel.
Vaše jméno je dosti neobvyklé.
Můžete nám něco říci ke své osobě, odkud pocházíte?
Narodil jsem se v roce 1934
v Bedřichově Hradci, který se dnes
nazývá Grodziec. Nachází se asi
20 km od polského města Opole. Bedřichův Hradec byl jednou
z českých kolonií v Horním Slezsku, jež náležela po léta Německu.
O původu obyvatel svědčila česká
příjmení, vlivem germanizace se
stále více objevovala křestní jména
německá. Odtud se Češi jako reemigranti vraceli zpátky do Československa po druhé světové válce.
V roce 1945 jsme nejprve zamířili
do Fojtova a v následujícím roce
jsme se přestěhovali do sousední Pozorky, kde jsme již zůstali.
Z Horního Slezska jsem přišel spolu s maminkou a starším bratrem
Gerhardem a dvěma sestrami, tatínek se ztratil ve válce.
Jak vzpomínáte na první roky
strávené v Československu, kde
jste pracoval?

Období bylo dost složité. Vzhledem k tomu, že bratr šel do učení
v roce 1946, musel jsem od 14 let
(od roku 1948) vydělávat. Když se
o tři roky později vrátil, role jsme si
vyměnili. Do roku 1954 jsem se učil
v učebním středisku Nejdeckých
česáren vlny Nejdek jako elektrikář. Poté jsem byl dva roky na vojně. Od roku 1956 až do odchodu
do důchodu jsem byl zaměstnán
jako elektrikář v nejdecké textilce.

Přibližte nám, prosím, svou
cestu k povolání hasiče a postu
velitele. Kdy jste se stal členem
pozoreckého hasičského sboru?
K hasičům jsem vstoupil v roce
1952 spolu s kamarádem Josefem Spaziererem ml. V roce 1956
jsem se ujal funkce velitele sboru,
v němž jsem působil až do roku
1992, tedy plných 36 let. Přede
mnou velel hasičům Václav Točík,
který se toho vzdal. Volba nako-

Dlouhá léta jste pracoval
v nejdecké česárně, kde existoval profesionální hasičský sbor.
Vy jste však působil v dobrovolném závodním požárním sboru – v čem spočívala náplň jeho
práce?
Vstoupil jsem do něj v roce
1961. V letech 1971 až 1991 jsem
velel požární hlídce a dobrovolnému sboru, jehož člen, jenž byl
zrovna na směně, doplňoval při
událostech profesionální sbor. Například při požáru barevny v roce
1982 jsem celý zásah provedl v civilu, až poté jsem se šel převléct,
což je nyní prakticky nemyslitelné
z důvodu bezpečnosti. Oblečení
jsme měli uložené v tamní zbrojnici, kde zároveň bylo vždy při ruce
nářadí a další potřebné věci.
Jak v té době vypadalo technické vybavení jednotky, struktura výjezdů a kde jste například
brali vodu?

Ze soutěže požárníků ve Staré Roli (1958) – zleva Bohumil Kriner, Kurt Třeba, Josef Hicl, Gerhard Třeba, Pavel
Štěřík, nahoře Jiří Mitbauer
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tělem i duší

Kurt Třeba při udělení medaile 60 let věrnosti (srpen 2012)

Ve staré zbrojnici byl po válce dvoukolový přívěs PS-8 DKW
a ruční stříkačka na čtyřech kolech.
V roce 1958 jsme získali od okresní inspekce Svazu požární ochrany Karlovy Vary vůz Mercedes,
který prošel generální opravou.
V 60. letech jsme si vlastními silami upravili Tatru 805, přestříkali
jsme si ji sami na červeno. Jinak
klasickou cisternu značky Praga
s původně zelenou barvou jsme
měli až od roku 1971, předtím stála
osm let na letišti v Líních. U všech
vozidel byla prováděna pravidelná
údržba, věnovali jsme jí dost času.
Naše V3S je dnes umístěná v Muzeu požární ochrany Hasičského
záchranného sboru ČR ve Zbirohu.
Vodu jsme brali v Pozorce z malého rybníka poblíž hasičárny, který
jsme v roce 1964 zvětšili vybetonováním, a to vlastními silami.
Tam se také prováděl nácvik a výWWW.KRUSNOHORSKYLUFT.CZ

cvik družstva. V polovině 70. let
byla postavena velká vodní nádrž,
jež pak stačila našim potřebám.
Až do roku 1978, kdy byla na požární zbrojnici postavena siréna,
jsme se svolávali pro požár tím,
že auto projíždělo obcí a houkalo.
Ohlašovny požárů byly v místě
dvě – u mne v domě a u Vajskébrových pod hospodou (č. p. 48), kde
sloužil obecní telefon. Hlavní část
výjezdů tvořily zejména požáry
a živelní katastrofy jako povodně,
na technických zásazích jsme se
začali podílet až od první poloviny
80. let.
Na které požáry, jichž jste se
zúčastnil, nikdy nezapomenete?
Mezi nejhorší požáry je možné
zařadit požáry Přádelen česané příze Nejdek (1963, 1982), pily v Suché (1976), Řempa v Karlových
Varech (1971) nebo domu č. p. 775

v ulici Závodu míru v Nejdku
(1973). Přiblížil bych však některé
další zásahy. V roce 1957 hořely
sklady a garáže Lesního závodu
Nejdek. Jelikož jsme nevlastnili
cisternu, od nádrže u Žáby jsme
natahali hadice až k dílnám, což
mohlo být přibližně 250 metrů. Při
hašení požáru jsme zjistili, že nám
někdo zatím stačil odcizit kanystr s benzínem. Ve tři hodiny ráno
jsme se pak vraceli domů a v zatáčce v Pozorce (u č. p. 56) nás stavěla
jedna stará paní, že má v zahradě
tři mrtvé, potom jsme našli ještě
čtvrtou osobu. Mrtví naštěstí nebyli, pomáhali jsme je vyprostit. Nechali jsme zavolat sanitku a bylo
štěstí, že zrovna v Nejdku byly dva
vozy volné. Příčinou nehody byla
jízda čtyř osob na jedné motorce,
nezvládli mírnou zatáčku... Komplikovaná situace byla také při povodních v červnu 1961, kdy velká
voda strhla most v tehdejší Fučíkově ulici v Nejdku a jedinou nejbližší spojnicí přes Rolavu byl most
v Suché. Pamatuji si, že jsem šel
do práce v pátek na noční a vrátil
se až v úterý. Čistili jsme elektrozařízení a rozvody v továrně, stále
jsme pumpovali vodu. Při požáru
nejdecké provazárny v roce 1988
se museli hasiči u proudnic střídat
po dvou minutách kvůli obrovskému žáru – štíty ani nic podobného
tehdy ještě pochopitelně nebyly
k dispozici.
Výčet vašich aktivit u hasičského sboru je obdivuhodný.
Jaké pozice jste v minulosti vykonával a v čem spočívaly? Co
děláte nyní?
Za desítky let toho bylo opravdu hodně, zmíním proto jen to
nejvýznamnější. V letech 1958 až
1969 jsem pracoval jako okrskový
velitel pro Bernov, Fojtov, Lesík,
Nejdek, Nové Hamry, Pozorku,
Suchou a Tisovou. Pod sebou jsem
měl jednotlivé velitele a měl jsem
na starosti školení, výcvik a soutěže. Poté jsem až do roku 1975
zastával funkci okresního velitele
pro obvod okresu Karlovy Vary,
kde tou dobou existovalo 84 sborů
(jen pro srovnání – dnes jich je čtyřicet). Věnoval jsem se především
vyškolení velitelů a samozřejmě

soutěžím a výcviku. V letech 1975
až 2004 jsem byl prvním náměstkem starosty okresního výboru
(později svazu) a zajišťoval jsem
podobné záležitosti jako předtím.
V krajském výboru jsem zasedal
v letech 1976 až 1990. Jednou
měsíčně jsem zajížděl jak do Karlových Varů, tak i do Plzně, abych
vyřizoval příslušné záležitosti.
Od roku 2002 vykonávám vedoucího zasloužilých hasičů okresu
Karlovy Vary a Karlovarského
kraje. Sleduji výročí jednotlivých
hasičů, zasílám jim přání k narozeninám apod. Každoročně pořádáme setkání zasloužilých hasičů
z celého kraje. Je nás patnáct a neustále nás ubývá. Od téhož roku
působím také v celostátním aktivu
„zasloužilých hasičů republiky“.
Zůstávám i nadále věrný Sboru
dobrovolných hasičů v Pozorce,
od roku 1999 v něm pracuji jako
náměstek starosty. Od roku 1963
do současnosti působím jako rozhodčí požárního sportu.
V hasičském prostředí se udělují ocenění, řády a vyznamenání
za vykonanou činnost. Kolik jste
jich získal vy a které z nich je
nejvýznamnější?
Od roku 1958 jich bylo více než
třicet. Roku 1996 jsem dostal titul
„Zasloužilý hasič“, což je nejvyšší
vyznamenání ve Sdružení hasičů
Čech, Moravy a Slezska, které nyní
dostávají hasiči nejdříve ve věku
65 let a zároveň za aktivní členství dlouhé alespoň 35 let. V roce
2002 přibyl Řád sv. Floriána, patrona hasičů. Roku 2012 jsem získal
medaili za 60 let věrnosti u hasičů.
V květnu 2004, v den mých 70. narozenin, mi byla na hradě Bouzov
udělena ministrem vnitra nejvzácnější, čestná medaile Hasičského
záchranného sboru ČR, jež je doposud jedinou v celém Karlovarském kraji.
K nadcházejícímu významnému životnímu jubileu vám přejeme hlavně pevné zdraví. Děkujeme za rozhovor.
Pavel Andrš
foto: Pavel Andrš, archiv
Kurta Třeby
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Zbytečná smrt poručíka

Rodina Kappererových

Adalbert Kapperer

V krušnohorské Přebuzi se
koncem dubna 1945, tři týdny před koncem druhé světové
války, tragicky protnuly osudy
dvou německých vojáků. Mladší
z nich, pouze pětadvacetiletý poručík Adalbert Kapperer, kvůli
tomu přišel zbytečně o život.
Po ztroskotání německé ofenzívy v Ardenách v prosinci 1944
byly v lednu 1945 v rámci 7. německé armády vytvořeny čtyři
záchytné štáby. Jejich úkolem bylo
zadržet ustupující demoralizované
vojáky a posílat je znovu na frontu.
I tyto jednotky dostaly příkazem
od samotného Hitlera z 9. března
1945 právo vytvořit stanné soudy.
Tyto „soudy“ měly mimořádné
pravomoci včetně práva okamžité
popravy. Velitelem jednoho z tzv.
Stanných soudů pro letce (Fliegende Standgericht) byl brutální major
Erwin Helm, který měl na svědomí
desítky poprav nevinných vojáků
a důstojníků. Helm se stal majorem

pouze na základě rozkazu vůdce
o profesním postupu osvědčených
„lidových důstojníků“, aniž měl
jakékoli vzdělání. Koncem dubna
1945 se Helm objevil s ustupující-

Adalbert Kapperer s manželkou
Else na jaře 1944
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mi jednotkami 7. armády v Jindřichovicích na Kraslicku. Z pohoří
Harz v Německu tou dobou ustupovala před americkou armádou
i jednotka poručíka Adalberta Kapperera a cesty těchto dvou mužů se
zde tragicky protnuly.
Adalbert Kapperer se narodil
roku 1920 v Aschaffenburgu-Schweinheimu v dělnické rodině,
v níž vyrůstal se třemi mladšími
sourozenci. Vyučil se prodavačem
potravin a vína ve ﬁrmě Arthur
Müller. V tomto obchodě pak dále
pracoval až do května 1940. Kapperer byl vášnivým cyklistou. Se
svým kamarádem se vydal například do Hamburgu nebo přes Mnichov do Zürichu. V roce 1944 se
oženil s Elsou Barthovou. Těhotná
Else zemřela při bombovém útoku
roku 1945.
Protože Kapperer kladl velký
důraz na další vzdělávání, navštěvoval různé kurzy. V roce 1944
nastoupil do školy pro budoucí
důstojníky dělostřelectva. V následujícím roce byl spolu s dalšími 75 muži předčasně jmenován
poručíkem. Následovalo přeložení
k zálohám do Fitzlaru, kde byly
20. března 1945 postaveny další
bojové jednotky. Poručík Kapperer se stal velitelem jedné z nich.
Se svými muži bojoval na německo-americké frontě, která koncem
války dosahovala až do Čech.
Kappererovi muži se těžce střetávali s americkou armádou a podle

svědectví podporučíka Hanse Pilatuse se několikrát museli probít
z obklíčení. Těžké boje sváděli
ve dne v noci a spali pouze dvě až
tři hodiny. Podporučík Pilatus dále
uvedl, že Kapperer byl nejen jejich
velitelem, ale také kamarádem.
Vždy se snažil svým mužům pomoci a humor neztrácel ani v těch
nejtěžších chvílích.
Vzhledem k tomu, že se měl Kapperer dále hlásit u 9. německé armády v Bavorském lese, vedla cesta jeho mužů přímo do Krušných
hor. Celá jednotka byla unavená
a špinavá. Poručík a jeden z vojáků
navíc dostali těžké zažívací potíže
a měli vysoké teploty. V takto zuboženém stavu se dostali 19. dubna 1945 do Jindřichovic pod sféru
vlivu majora Erwina Helma. Poručík Kapperer byl okamžitě ošetřen
podporučíkem Otto Schäferem.
Kvůli vysokým teplotám měl zůstat na štábu, což ovšem odmítl.
Poslední noc svého života strávil
se svými muži na seně ve škole.
Dne 20. dubna 1945 ráno byli
všichni vojáci svědky popravy
mladého vojáka narychlo odsouzeného stanným soudem majora
Helma. Tento voják se údajně vrátil ke své jednotce o několik hodin
později. Poručík Kapperer se k této
popravě vyjádřil velmi nesouhlasně. Odpoledne pak Kapperer dostal
rozkaz převzít jednotku převážně
starších vojáků propuštěných z lazaretů v českých lázních a dojít
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Adalberta Kapperera
s nimi do 40 km vzdáleného saského Eibenstocku. V rozkazu nebyl
uveden čas příchodu na místo ani
to, že nesmí dát svým mužům odpočinek. Za silného větru a sněžení
dorazila jednotka večer do krušnohorské Přebuze. V podstatě neozbrojení vojáci už neměli sílu jít
dál. Podporučík Pilatus proto navrhl několik hodin odpočinku. Poručík Kapperer, který šel o holi a byl
též vyčerpaný, souhlasil. Přespání
jednotky nahlásil starostovi a předsedovi místní NSDAP Ferdinandu
Richterovi. Tomu se však pobyt
dalších vojáků v obci nelíbil. Zavolal tedy do Jindřichovic a stěžoval
si u majora Helma.
Ten okamžitě reagoval a stanovil nadporučíka Bruno Bähra předsedou a poručíka Waltera Fernaua
žalobcem stanného soudu. Bähr si
už v Jindřichovicích opatřil provaz.
Pak nasedli do automobilu, který
řídil teprve devatenáctiletý svo-

Na dovolené v Aschaffenburgu,
kam už se nikdy nevrátil

bodník a popravčí v jedné osobě
Heinz Feltes, a vydali se na cestu.
Do Přebuze dorazili kolem 23. hodiny. Kapperer se ubytoval u Elsy
Doblerové, kde ho Helm spícího
našel. V kuchyni starosty se poté
konal „soudní proces“ pro porušení
služebních povinností. Obžalovaný
Kapperer neměl obhájce. Z jeho
WWW.KRUSNOHORSKYLUFT.CZ

Kappererův hrob v Přebuzi

jednotky nebyl nikdo předvolán,
nenásledovala žádná porada ani
hlasování. Poručík se hájil tím, že
jeho muži byli příliš unavení. Požádal také o okamžité převelení
do první linie. Brzy ale pochopil,
že výsledek tohoto „soudu“ je už
předem dán. Adalbert Kapperer
byl na místě odsouzen k trestu smrti. Helm tento rozsudek potvrdil,
strhnul Kappererovi nárameníky
a vyznamenání a odebral se k popravišti.
Kolem půlnoci byli svoláni
před dům starosty všichni vojáci
nacházející se v Přebuzi. Těchto
přibližně 200 mužů pak bylo nuceno přihlížet Kappererově popravě.
Někteří příslušníci Kappererovi
jednotky ukázali Helmovi své pochodem poraněné nohy a prosili
ho o milost pro svého poručíka.
Vedením popravčího komanda byl
pověřen poručík Fernau.
Kapperer si sundal snubní prsten a spolu s peněženkou jej předal
Fernauovi. Pak požádal o sklenici
vody. Poté znovu požádal o převelení do přední linie. Před nastoupenou jednotku předstoupil statečný
dvacetiletý voják Fritz Fischer
a požádal Helma o milost s tím,
že poručík Kapperer je nevinný.
Vše bez úspěchu. Popravčí Feltes
pak Kappererovi přehodil oprátku.
Ten se však dvakrát zachytil nesvázanýma rukama u krku, takže
byl nakonec v oprátce zastřelen.
Jeho tělo s nápisem: „Pro hrubé
porušení služebních povinností
odsouzen k trestu smrti“ viselo
na místě pro odstrašení ještě dlou-

hé tři dny. Místní obyvatelé pak
Kappererovo tělo sňali a pohřbili
na místním hřbitově. Ještě v noci
se museli Kappererovi muži vydat
do Eibenstocku, kam dorazili ráno
21. dubna 1945. Podporučík Pilatus a vojín Fischer nechali v Eibenstocku zaprotokolovat okolnosti
celé popravy.
Tento případ byl po válce vyšetřován. Před soudem ve východním Berlíně stanul major Helm
i předseda soudu Bruno Bähr, kteří
byli odsouzeni na doživotí. Avšak
po amnestii vlády NDR byli v roce
1956 propuštěni. Walter Fernau
byl odsouzen v prosinci 1952
ve Würzburgu v NSR k pěti letům
vězení a k pěti letům ztráty občan-

ských práv. Předseda zemského
soudu Dr. Öhrlein při čtení rozsudku uvedl, že poručík Kapperer musel zemřít, protože měl dobré srdce
a staral se o svou jednotku. Musel
zemřít i přesto, že to byl zasloužilý
voják. Poručík Kapperer se nedopustil žádného trestného činu, a naopak se řádně staral o své vojáky.
Válečnými oběťmi se stávají
na všech frontách většinou lidé
nevinní a civilisté. Ze současného
vývoje ve světě však vidíme, že
lidstvo je prostě nepoučitelné.
text: Lenka Löfﬂerová
s využitím podkladů Waltera
Kapperera
foto: Ulrich Möckel, archiv
Waltera Kapperera

Walter Kapperer u hrobu bratra Adalberta

Bratři Walter a Adalbert Kappererovi si již v průběhu války slíbili,
že pokud se jeden z nich nevrátí domů, bude druhý pátrat po osudu
svého bratra a místu, kde padl. Walter Kapperer začal pátrat po svém
bratrovi ještě jako americký zajatec v roce 1945. Ptal se vojáků, kteří
přicházeli z míst, kde byl Adalbert Kapperer nasazen. Bez úspěchu.
V roce 1946 obdržel pouze nejasnou zprávu, že jeho bratr byl možná
postřelen u Jindřichovic. Dne 8. března 1952 si pak přečetl v časopise článek „Popravčí ve Frankách“, jenž pojednával o popravě jednoho aschaffenburského poručíka v Přebuzi u Jindřichovic. Tušil, že by
se mohlo jednat o jeho bratra, a tak se ještě téhož dne vydal na Státní
zastupitelství v Aschaffenburgu a poskytl veškeré materiály týkající
se bratra. Dne 24. dubna 1952 pak obdržel dopis z policejního prezidia zemské policie v Mnichově, které vyšetřovalo případ „Stanného
soudu pro letce“. V něm mu bylo sděleno, že svědkyně Elsa Doblerová a další vojáci podle předložených fotograﬁí bezpečně poznali
jeho bratra popraveného na Přebuzi. Walter Kapperer se pak snažil
o rehabilitaci svého bratra. Úplné rehabilitace Adalberta Kapperera
a zrušení rozsudku smrti nad ním dosáhl 27. května 2006.
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Zaniklá obec Krušnohoří –
Ottův slovník naučný uvádí
Pfaffengrün jako obec v okrese
a hejtmanství jáchymovském.
Patřil k farnosti a stejně tak
k poštovnímu úřadu v Ostrově. V roce 1890 měl 12 domů
a 87 obyvatel německé národnosti.
Část obce Horní Popov (Ober-Pfaffengrün) zaujímala místo
na hřebenu první z výšin krušnohorského horského masivu se skalní výspou, Popovským Špičákem.
Druhou, níže položenou částí byl
oddělený Dolní Popov (Unter-Pfaffengrün). Strmé stráně, obklopené lesem, neposkytovaly obživě
obyvatel mnoho možností – práci
v lese, chov dobytka, zřejmě také
výrobu dřevěného uhlí v milířích,
později paličkování krajek. Ottův
slovník uvádí i ložisko železné
rudy.
Historik Heribert Sturm dokládá zdejší tvrdé podmínky čísly:
z celkové výměry obce 337 ha
byla téměř polovina zalesněná,
luk, pastvin a zahrad bylo asi
27 ha a polí jenom necelých 33 ha.
I tak se popovští sedláci podíleli
na zásobování blízkého a mnohem lidnatějšího Jáchymova. Přes
nepříznivé podmínky – zima sem
přicházela dříve a trvala déle než
v nížině kolem Ostrova, většina
pozemků a přístupových cest ležela ve strmých stráních a půda zde
byla málo úrodná – obyvatel ani
domů zde po léta neubývalo.
Místní hostinec nabízel domácí
kozí sýr, slaninu a klobásy, vlast-

Horní Popov

ní chléb a světlé pivo, mimo to
ovocná vína z borůvek a jeřabin.
Vedla tudy také zkrácená cesta
z Ostrova na Mariánskou, tehdy
velmi navštěvované poutní místo
s kapucínským klášterem a milostnou soškou madony v jeho kostele. Až na zimní měsíce měl zřejmě i odlehlý a malý Popov, přes
všechny své nevýhody, vlastní čilý
životní rytmus. A ovšem i vlastní
dějiny.
Název Pfaffengrün je pravděpodobně mladší než sama obec, byl

Pohled od kapličky na Oldřiš a Velflík
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zaznamenán ve šlikovském urbáři
až roku 1489. Sám Popov, jedna
z nově zakládaných obcí „-grünů“,
je uváděn jako místo tehdy nejvýše
položené a zřejmě také nejpozději osídlené v rámci kolonizace ve
13. století. Místa níže položená,
tedy výhodnější, byla zřejmě již
obsazená. Zbyla místa položená
výše, a tedy s drsnějšími podmínkami – Popovský Špičák dosahuje
již 752 m nadmořské výšky.
Podle
písemného
dokladu
z roku 1273, listiny, která potvr-

zuje premonstrátskému klášteru
v Teplé vlastnictví celé oblasti kolem Hroznětína, je toto, přesným
sousedstvím určené místo uvedeno s názvem zřejmě předchozím
– Rinoltisgrün či Reinoldsgrün.
Pozdější Pfaffengrün poukazuje
na příslušnost obce k rozlehlému
území kláštera v Teplé, založeného
roku 1193. Německé slovo „Pfaffe“ totiž znamená dosti hanlivý
název pro kněze – kněžour či ﬂanďák. Tomuto názvu ostatně odpovídá i český název Popov.

Pohled na Suchou a Klínovec
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Popov (Pfaffengrün)

Dolní Popov

štol i zásobováním narůstajícího
počtu horníků. I zde ale probíhala těžba, nikoli však stříbrných,
ale železných rud. O vztahu nově
vzniklého Jáchymova k Popovu
svědčí mimo jiné i počátky to-

hoto slavného horního města. Jeho
nejstarším střediskem byla totiž
tzv. Popovská čtvrť (Pfaffengrüner Viertl) s první jáchymovskou
radnicí v blízkosti původních nálezných jam.

K ostrovskému šlikovskému
panství patřil Popov až do roku
1585. Část panství byla už roku
1573 dána zchudlou rodinou do zástavy Volfu ze Šumburka a posléze
rytíři Volfu Arnoštovi z Videršperka. Tehdy dost obvyklé změny majitelů však pravděpodobně životní
podmínky popovských obyvatel
nijak zvlášť neovlivnily.
Následovala dvě desetiletí (1603
až 1623), během nichž patřilo celé
ostrovské panství samému městu Ostrovu, a tedy pod pravomoc
královské komory. Toto krátké období skončilo bitvou na Bílé hoře
a následnou konﬁskací majetku
města, jež se postavilo na stranu
protestantských stavů. Jako úhradu
částky, kterou císař dlužil severoněmeckému vévodovi Juliu Heinrichovi Sasko-Lauenburskému za
účast vévodových regimentů při
potlačování české rebelie, získal
tento ambiciózní vojevůdce roku
1623 jako zástavu a roku 1625
dědičně celé ostrovské panství
včetně Popova. Jeho obyvatelům
přibyla podle urbáře z roku 1624
povinnost rozvážet hnůj z ovčína
v Münchhofu na panská pole. Dostávali za to stravu a bylo jim dovoleno pást své koně na panských
pozemcích.

Kříž na Popovském Špičáku

V roce 1437 dostali Popov
od krále do dědičného vlastnictví
ostrovští Šlikové, kteří získali už
roku 1434 celé ostrovské panství,
doposud majetek královské komory, jako zástavu. Na rozmachu důlní činnosti na Jáchymovsku v první polovině 16. století se Popov
podílel pravděpodobně zajišťováním dřeva pro výdřevu četných
WWW.KRUSNOHORSKYLUFT.CZ

Popov v roce 1909 (foto Atelliér Wüst. Abertamy)
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Horní popovská lípa dříve... (foto Rupert Fuchs, 1925)

Největších strastí třicetileté války zůstal nevelký a těžko přístupný Popov pravděpodobně ušetřen,
musel se však asi podílet na zásobování různých vojenských oddílů,
které tudy několikrát táhly a ohrožovaly Ostrov i jeho blízké okolí,
případně na získávání rekrutů pro
neustálé potřeby četných válečných konﬂiktů 17. a 18. století.
Roku 1849 se Popov změnil z poddanské na samostatnou obec.
Popov byl s okolními městy
a obcemi spojen jen cestami, často
málo sjízdnými. Zachovaly se zápisy Okresního úřadu v Jáchymově, svědčící o plánované výstavbě
silnice Jáchymov – Popov – Merklín z dvacátých let 20. století
i o dalším jednání z let třicátých,
týkajícím se silnice Jáchymov –
Popov – Horní Žďár – Arnoltov.
Tehdy byla dána do provozu dnešní silnice z Jáchymova do Popova.
Ani politické změny ve dvacátém století život obyvatel odlehlého Popova příliš neovlivnily.
Nezměnily se zde přírodní podmínky, ani rozloha a bonita půdy,
ani střídání ročních období a počasí, všechno, čím obce tohoto typu

žily. Neměnil se příliš ani počet
obyvatel a domů.
Pro Popov se osudovým stal teprve rok 1945 a to, co následovalo – odchod německých obyvatel,
který znamenal i zpustnutí a deﬁnitivní opuštění obce a její zánik.
Vzhledem ke složení zdejší půdy
kopali původní obyvatelé Popova
při stavbě domů své sklepy přímo
ve zvětralé a částečně již rozložené žule a břidlici. Jejich potraviny
tam zůstávaly dlouho čerstvé a nápoje chladné. Jeden z německých
pamětníků připomněl okolnost, že
se prý v blízkém okolí Popovského Špičáku vyskytovalo onemocnění rakovinou častěji než jinde,
a to přesto, že zdejší čistý horský
vzduch by byl měl působit na zdraví právě opačně.
Teprve po druhé světové válce,
v souvislosti s intenzivní těžbou
uranové rudy na Jáchymovsku,
bylo nalezeno vysvětlení tohoto
jevu. Skupiny sovětských geologů zjišťovaly s geofyzikálními
přístroji výskyt této strategické
suroviny i v Popově. Při prvním
měření zde nedošlo k žádnému
pozitivnímu výsledku. Protože se
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...a dnes

však rozpršelo, skryli se i se svými citlivými přístroji ve sklepě
jednoho zbořeného domu. Aparáty
tu ukázaly silně zvýšenou radioaktivitu a ve stěnách vyhloubeného
sklepa objevili geologové částečky
uranové rudy. Skutečností zůstává,
že těžba následovala i zde, v hlubinném dole Popov. Na čedičové
skále Popovského Špičáku se ovšem namísto kříže brzy objevila
hvězda…
Z někdejší vesnice zbyl dodnes v Popově jen fragment kaple
a kromě toho zbytky základů a zdí
v místech, kde stály domy. Ostatek
zarostl lesem a houštinami černého
bezu. Smutný osud Popova však
přežili tři obří svědkové: dvousetletý jasan, který byl v dubnu 2003
slavnostně vyhlášen „stromem
roku 2002“ a dvě mohutné lípy,
jejichž věk je odhadován dokonce
na pět století.
Kromě toho se zachovala také
pověst, jak ji zaznamenal Hans
Nürnberger, hroznětínský učitel
a sběratel dokladů zdejší lidové
kultury: „Na vrcholku skály u Popova, nápadné svým ostrým hrotem, stojí zdaleka viditelný dřevě-

ný kříž, obnovený naposled roku
1900. Podle pověsti žil v blízkosti
Popovského Špičáku na začátku
19. století uhlíř. Často býval celé
dny pryč a s nikým ze vsi se nestýkal. Povídalo se o něm, že je velmi
bohatý. Svým samotářským životem a uzavřeností zavdával důvod
k nejrůznějším dohadům a smyšleným historkám. V pozdějších
letech se prý dal na pití. Jednou se
stalo, že uhlířova chýše vyhořela
a lidé tu nalezli jen uhlířovo ohořelé tělo. Když se po několika desetiletích místo upravovalo, bylo
na místě chýše nalezeno množství
zlatých mincí. Na paměť nešťastného uhlíře pak obyvatelé Popova postavili na Špičáku dřevěný
kříž, který obnovovali, kdykoliv
ztrouchnivěl.“
text: Zdenka Čepeláková
foto: archiv Jiřího Lázinky
Zpracováno s použitím materiálů dr. Jaroslava Fialy, regionální literatury, vzpomínek rodáků
a „Zápisníku jáchymovského kronikáře“ Mgr. Oldřicha Ježka, který se po řadu desetiletí Jáchymovskem, a tedy i Popovem zabýval.

ročník 3 / číslo 4 DUBEN 2014 / Strana 18

Dřívější velikonoční zvyky
v Krušných horách

Svatý hrob o Zeleném čtvrtku, o Velkém pátku a Bílé sobotě a o Velikonoční neděli

Po více než tisíc let je křesťanskou tradicí připomínat věřícím
významná biblická místa a události
formou modelů. K těm patří zejména narození, smrt a zmrtvýchvstání Krista. Zpočátku to byly velkoplošné výjevy v kostelech. Později
byly tyto scény přebírány v menším provedení do obytných pokojů
rodin.
Vyřezávání ﬁgurek a výroba modelů domů a krajin byly dříve vyhrazeny manuálně zručným a nadaným
členům rodiny. Později se z toho
v Krušnohoří stala obživa mnoha obchodně činných řemeslníků.
V saské části Krušných hor zůstává
dodnes výroba betlémů a vánočních
pyramid významným hospodářským odvětvím. Betlém je v mno-

ha věřících rodinách i dnes pevnou
součástí vánočních tradic.
Zvláštností je miniatura Božího
hrobu sloužící k osobnímu rozjímání
v obývacích místnostech jednotlivých rodin. Její tradice se udržovala
pouze v některých oblastech bývalé
rakousko-uherské monarchie, zvláště v Krušných horách a v Tyrolsku.
Při vyhnání v roce 1946 nebylo v našich zavazadlech pro Boží hrob naší
rodiny místo. Proto si otec odnesl
pouze vzpomínku a v nové vlasti,
Bavorsku, postavil kopii miniatury
Božího hrobu. Je zhruba 50 x 25 cm
veliká a představuje tři výjevy:
na Zelený čtvrtek nahoře monstranci
a dole poslední večeři, na Velký pátek a Bílou sobotu nahoře kříž a dole
Ježíše v hrobě a na Velikonoční ne-

děli nahoře vzkříšeného Ježíše a dole telů odstraněny. V Abertamech však
prázdný hrob. Malý Boží hrob stával zůstal Svatý hrob i vánoční betlém
v obývacím pokoji od Zeleného dodnes zachován. Betlém bývá kažčtvrtka do neděle po Velikonocích.
dý rok vystavován vlevo pod kůrem,
V katolických kostelech v Če- Svatý hrob odpočívá netknutý za záchách, na Moravě, v Rakousku a již- věsem vedle pravého výstupu na kůr.
ním Německu se až do roku 1955
Na Květnou neděli (neděle před
připomínala smrt a zmrtvýchvstání Velikonocemi) bývaly a ještě dnes
Ježíše od Zeleného čtvrtka do Ve- jsou svěceny palmové větve, v nalikonoční neděle Svatým hrobem šich zeměpisných šířkách vrbové
v životní velikosti. Během Zeleného větve s kočičkami. V Krušných hočtvrtka byla v kostelech zatažena rách bylo po dlouhé zimě tradicí, že
okna černými závěsy a před hlavním každý člen rodiny rozžvýkal v ústech
oltářem byl vybudován Svatý hrob. jednu posvěcenou kočičku. To mělo
Elektrické
osvětlení
být symbolem toho,
kostela bylo vypnuto.
že člověk přijímá jaro.
Pro osvětlení Svatého
Ráno na Velikonoční
hrobu sloužilo množneděli si lidé v Krušných
ství skleněných koulí,
horách přáli navzájem
které byly naplněny ba„Zdravé svátky a radostrevnou vodou. Za nimi
né aleluja“. Sousedé se
hořely svíce. Barevně
navštěvovali a celé příse mihotající světla nabuzenstvo se zdravilo
vozovala magickou attímto zbožným přáním.
mosféru a způsobovala
Tyto zvyky však meziu návštěvníků jinak
tím vymřely.
zcela zatemněného kos- Boží hrob v abertamProtože malý Svatý
tela posvátnou hrůzu.
hrob
naší rodiny již není
ském kostele
Oﬁciální katolická
využíván, dal jsem jej
církev se však na místy přehnanou k dispozici vlastivědnému muzeu
lidovou zbožnost dívala kriticky, města a okresu Nejdek v Augsburgua od roku 1955 již proto nebyly Sva- -Göggingenu.
té hroby používány jako vrchol velitext a foto: Josef Grimm
konoční liturgie a byly z mnoha kospřeklad: Karel Picura

Frühere Osterbräuche im Erzgebirge
Seit mehr als tausend Jahren ist es
ein christlicher Brauch, den Gläubigen bedeutende biblische Stätten
und Gegebenheiten in Form von
Modellen zur Anschauung und zur
Andacht darzustellen. Dazu zählen
besonders die Geburt, der Tod und
die Auferstehung Christi. Anfangs
waren es großﬂächige Darstellungen in den Kirchen.
Später wurden die Szenen
in Kleinausführung in die
Wohnzimmer der Familien übernommen.
Das Schnitzen von
Figuren und das Anfertigen von Modellen von Häusern und Landschaften war zuerst dem handwerklichen Geschick
von begabten Familienmitgliedern
vorbehalten. Später wurde daraus
ein Beruf vieler gewerblich tätiger
Handwerker, vor allem im Erzgebirge. Bis heute hat sich die Herstellung
von Krippen oder von Weihnachtspyramiden als bedeutender Gewerbezweig im sächsischen Teil des
Erzgebirges gehalten. Die Krippe ist
auch heute noch ein fester Bestandteil des Weihnachtsbrauches in vielen christlichen Familien.
WWW.KRUSNOHORSKYLUFT.CZ

Eine Besonderheit ist jedoch ein
Heiliges Ostergrab in Miniatur zur
privaten Andacht in den Wohnstuben der Familien. Diesen Brauch gab
es wohl nur in einigen Gebieten der
ehemaligen österreichisch-ungarischen Monarchie, so im Erzgebirge
und in Tirol. Bei der Vertreibung
im Jahr 1946 war in unserem
Gepäck kein Platz für das
Heilige Ostergrab unserer Familie. So nahm der
Vater nur die Erinnerung
mit und baute in der
neuen Heimat in Bayern
originalgetreu das Miniatur-Ostergrab wieder auf. Es
ist ca. 50 x 25 cm groß und zeigt
3 Szenen: am Gründonnerstag oben
die Monstranz und unten das letzte
Abendmahl, am Karfreitag und Karsamstag oben das Kreuz und unten
Jesus in der Grabkammer und am
Ostersonntag oben der auferstandene
Jesus und unten die leere Grabkammer. Das kleine Heilige Ostergrab
stand vom Gründonnerstag bis zum
Sonntag nach Ostern im Wohnzimmer.
In den katholischen Kirchen in
Böhmen und Mähren, Österreich

und Süddeutschland gedachte man
bis 1955 vom Gründonnerstag bis
zum Ostersonntag des Todes und
der Auferstehung Christi mit einem
Heiligen Grab in Lebensgröße. Im
Verlauf des Gründonnerstages wurden in den Kirchen die Fenster mit
schwarzen Tüchern verhängt und vor
dem Hochaltar wurde das Heilige
Grab aufgebaut. Die elektrische Kirchenbeleuchtung war abgestellt. Für
die Beleuchtung des Heiligen Grabes
sorgten viele Glaskugeln, die mit farbigem Wasser gefüllt waren. Dahinter brannten Kerzen. Die farbig ﬂakkernden Lichter vermittelten einen
magischen Eindruck und erzeugten
in den Kirchenbesuchern in der sonst
völlig dunklen Kirche einen heiligen
Schauder.
Die ofﬁzielle katholische Kirche
beobachtete die mancherorts ausufernde Volksfrömmigkeit kritisch.
Ab 1955 wurden die Heiligen Gräber
nicht mehr als Zentrum der österlichen Liturgie zugelassen. Sie wurden
daher aus vielen Kirchen entfernt. In
Abertham dagegen wurde das Heilige Grab und auch die Weihnachtskrippe bis heute aufbewahrt. Die
Krippe wird jedes Jahr links unter

der Empore ausgestellt, das Heilige
Grab ruht unversehrt hinter einem
Vorhang neben dem rechten Aufgang
zur Empore.
Am Palmsonntag (dem Sonntag
vor Ostern) wurden und werden auch
heute noch in den Kirchen Palmzweige geweiht, in unseren Breiten
sind es Weidenzweige mit Weidenkätzchen. Im Erzgebirge war es nach
den langen Wintern Brauch, dass jedes Familienmitglied ein geweihtes
Weidenkätzchen im Mund zerkaute.
Das sollte ein Symbol sein, dass man
den Frühling in sich aufnimmt. Am
Morgen des Ostersonntages wünschte man sich im Erzgebirge gegenseitig „Gesunde Feiertage und ein
fröhliches Alleluja“. Die Nachbarn
besuchten einander und die gesamte
Verwandtschaft begrüßte einander
mit diesem frommen Wunsch. Diese
Bräuche sind wohl inzwischen ausgestorben.
Da das kleine Heilige Grab meiner
Familie heute nicht mehr verwendet
wird, habe ich es dem Heimatmuseum Stadt und Landkreis Neudek in
Augsburg-Göggingen zur Verfügung
gestellt.
Text und Fotos: Josef Grimm
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Jáchymovské mlýny

Z historie „Mlýnského údolí“ mezi Jáchymovem a Horním Žďárem

Horní Specknerův mlýn

Mlýnské údolí mezi Jáchymovem a Horním Žďárem, pořadí mlýnů po proudu potoka: 1) mlýn Karla Schaidera, 2) Panský mlýn, 3) Maderův mlýn, 4)
Peterův mlýn, 5) Horní drátovna (Horní Specknerův mlýn), 6) Horní papírna (Trinksův mlýn, nyní hostinec U Vlčků), 7) Dolní papírna (nyní hostinec
MUT), 8) Dolní drátovna (Dolní Specknerův mlýn)

„Z města Slavkova Ostrova
(Slawkenwerd, později Schlackenwert), kteréž na rovině u paty Krušného pohoří leží, vede pohodlná
erární silnice přes nejvyšší díl tohoto pohoří, totiž přes Jáchymov
a Gotesgab do Annaberku v Sasích.
Silnice počíná se již u vsi Dolního
Brantu (= Dolní Žďár, pozn. red.)
do výše pnouti a nejbližší druhá
ves, Horní Brant, již jako na stráži
stojí před vchodem do hlubokého,
lesnatého, pohorního údolí, kterým
od Jáchymova přicházející potok
burácí a značný počet mlýnů a papíren žene. Řečené mlýny oživují
divoce romantické údolí a usadily
se namnoze velmi malebně nejvíce
po levé straně silnice pod skalami
a strmými stráněmi. Pustá ústí štol
a naházené haldy oznamují nám, že
se tu již v Jáchymovském horním
okresu nacházíme.“ Takto výstižně se zmínil Karel Vladislav Zap

v roce 1865 v knize Starožitnosti
a památky země České o „Mlýnském údolí“. Kolik těch mlýnů
bylo? Kde se nacházely? Jak vypadaly? Zbylo po nich ještě něco?
Lidé v Jáchymově se vždy snažili využít vodní sílu. A nebyly to
jen stroje pro důlní činnost, vodou
poháněné těžní stroje, čerpadla,
zařízení pro větrání dolů, byly to
i mlýny. Vždyť se udává, že již
v osadě Konradsgrün (na území
dnešního Jáchymova) stával hamr
a mlýn na obilí. I když mlýny byly
i v údolí směrem k lanovce na Klínovec, my si nyní projdeme oblast
od kruhového objezdu v Jáchymově do Horního Žďáru.
Pod kruhovým objezdem se
skrytě před lidským zrakem stékají tři vodní „zdroje“ – Jáchymovský potok (Veseřice), Černý
potok z údolí od lanovky a důlní
vody z dědičné štoly Daniel. Zde
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zřejmě stál původní hamr a později Voglův mlýn na mouku, který
vyhořel. Na staré katastrální mapě
z první poloviny 19. století můžeme pod tímto soutokem vidět soustavu náhonů. Ještě před postavením uranové továrny zde byl mlýn
na barvy, u hutě drtírna rudy a nedaleko po proudu pila na řezání
prken. Tato pila stála proti hotelu
Radium Palace na místě dnešního
parkoviště. Před klenutým mostem přes potok byl mlýn na mouku
Karla Schaidera. Téměř s jistotou
lze prohlásit, že tento objekt byl
totožný se zmíněnou pilou. V knize z 19. století o vynálezech, v kapitole o pilách, je zmíněna také
konstrukce, kterou v roce 1552
vymyslel a postavil v Jáchymově
mathematicus Jacob Seufen.
Za mostem po proudu stojí Panský mlýn. Na jeho stavbu se po-

užilo stavební dřevo, jež měli
v roce 1520 připravené kapucíni na stavbu kláštera. S tím však
v převážně protestantském prostředí neuspěli. Panský mlýn postavilo město. Následuje Maderův
mlýn, který byl stržen a rozebrán
na přelomu 19. a 20. století. Před
dalším mlýnem je nyní domek
s malou vodní elektrárnou provozovanou Léčebnými lázněmi
Jáchymov. Po proudu následuje
Peterův mlýn. Později zde byl
postaven Schöfﬂův turbinový
válcový mlýn (Schöfﬂ´s Turbinen
Walzmühle). Ještě před asi čtyřmi
roky zde byly zbytky přívodního
potrubí a turbiny. Před chystanou
demolicí zchátralého objektu zde
provádí Národní památkový ústav
průzkum stáří zbytku dřevěných
hrázděných konstrukcí původního mlýna. Dendrochronologickou

Restaurace Trinksův mlýn
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analýzou se podařilo datovat stavbu Peterova mlýna do roku 1532,
což z něj činí jednu z nejstarších
staveb svého druhu v Čechách.
Možná se dočkáme ochrany a následného obnovení zbytku památky, doufejme, že i náhonu.
Za přítokem potůčku od Suché
se nacházely drátovna, dvě papírny a další drátovna. Na konci údolí
potok protéká pod silnicí a v Horním Žďáru následovaly další dva
mlýny. To jsme se však již dostali z údolí, proto zpět k horní drátovně – hamru. Z původní drátovny se stal mlýn na obilí, který

pracoval až do poloviny 90. let
19. století a potom sloužil jako
obytný dům. Má název Horní
Specknerův mlýn, po válce byl neobydlen a následně se z něho stalo
zbořeniště. V roce 2013 na tomto
místě postavil Martin Hanč malou
vodní elektrárnu.
Další dva mlýny sloužily jako
papírny. První zmínka o nich je
z roku 1559. V roce 1598 založil papírnu člen významné papírenské rodiny Abtů – Adam Abt.
Vyráběl pevný a silný papír, nejlepší v Českém království. Vyvážel se do Holandska. Později

na papír z Jáchymova napsal několik svých děl J. S. Bach. Horní
papírna (Trinksův mlýn) sloužila
do roku 1931 a poté se změnila
na vyhledávaný hostinec (a pilu).
Dnes je zde známá restaurace
„U Vlčků“.
Také dolní papírna (Blahův
mlýn) pracovala dlouho, naposled jako pila, která byla v čilém
provozu ještě v polovině minulého století. V současnosti zde stojí restaurace MUT. Obě papírny
do roku 1945 tvořily významnou
a přísně dodržovanou hranici. Ne
státní, ale jazykovou. Zatímco

v dolní pile se ještě hovořilo německy chebským nářečím, v horní
(v restauraci Trinksův mlýn) se
přísně udržoval hovor jáchymovským krušnohorským nářečím.
Dolní drátovna byla označována
jako Dolní Specknerův mlýn. První zmínka je z roku 1726. Původně
se jednalo o mlýn na obilí, od roku
1919 o elektrárnu a od 1926 o pilu.
Pokud budete údolím procházet,
můžete si v duchu představit jeho
bývalou romantickou nádheru.
Jaroslav Ochec,
odborná spolupráce
Martin Hanč

Procházka Mlýnským údolím
a ani si neuvědomíme, že přecházíme potok. Georg Agricola žil
v Jáchymově v 16. století a byl to
významný učenec, lékař a zakladatel mineralogie. V parčíku pod
lázeňským domem Agricola stávala kdysi slavná továrna na výrobu
uranových barev, později se zde
separoval radioaktivní prvek radium, na jehož výrobu držel Jáchymov světový monopol.
Kráčíme pod hotelem Radium
Palace, který byl postaven v roce
1912. V té době byl zařazen mezi

osm nejluxusnějších hotelů celé
Evropy. Na místě dnešního parkoviště stával mlýn Karla Schaidera.
Ještě než odbočíme vpravo vzhůru
ke kavárně Belveder, prohlédneme si pod silnicí klenutý mostek
přes potok. Kousek pod ním stával
Panský mlýn, poblíž mlýna bývala
štola Císařství.
Mineme rozkošnou stavbičku
restaurace Lesní zámeček Belveder. Za ní, za tenisovým kurtem,
je rozcestí, vpravo vzhůru je jen
kousek k Údolí mlýnků. Sem se

Lázeňský dům Agricola

Ve stráni, asi padesát metrů
nad Jáchymovským potokem, je
ve stromoví cudně ukrytá kdysi
pěkně udržovaná a hojně navštěvovaná promenádní cesta Roseggerweg. Této procházkové cestě
z Jáchymova do Horního Žďáru
se v 60. letech minulého století
říkalo Cesta Niklase Hermanna,
jáchymovského učitele z 16. století a skladatele pěkných duchovních písní. Ještě dnes je průchodná
a někteří lázeňští hosté ji také využívají. V některých místech je to
i trochu dobrodružné zjistit, kudy
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cesta vede dál. Ale pokud si uvědomíte, že nikde výrazně nestoupá
ani neklesá a nelze zabloudit, je
použitelná i pro výlety s malými
dětmi.
Naši procházku začneme u autobusové zastávky Jáchymov –
lázně, nad níž je patrná rovina.
Zde stávalo jáchymovské nádraží.
Ve svahu vidíme kapli sv. Barbory, která původně stála proti lázeňskému domu Agricola, v roce
1915 však byla rozebrána a znovu
postavena na nynějším místě. K lázeňskému domu sejdeme parkem

Lesní kavárna Belveder

ročník 3 /číslo 4 DUBEN 2014 / Strana 21

bojovníky z první světové války,
na pány A. Slepitschku, A. F. Günthera a W. Vogla.

I dále po Mlýnské stezce vidíme
stopy po hornické činnosti – srovnaný terén, kde stávaly budovy

jako v aleji. Potom již sejdeme
serpentinou do Horního Žďáru.
Ocitneme se poblíž autobusové
zastávky, autobus jede zhruba každé dvě hodiny. Čekání si můžeme
zkrátit v některé z místních restaurací.
Nabízí se však i další alternativy. Z Horního Žďáru se lze vrátit
pěšky po nově vybudované cyklostezce, která vede po druhé straně
silnice po svršku bývalé železniční
tratě Ostrov – Jáchymov. Zdatní turisté nemusí sejít do Horního Žďáru, ale odbočí doprava k zaniklé
osadě Popov. Zde od Popovského
kříže budou odměněni nádherným

V Údolí mlýnků

nezapomeňme podívat s dětmi.
Na potoce se točí řada různých
malých mlýnků. Každý rok nějaký
přibude, ale i ubude.
Vrátíme se na rozcestí. Cesta nalevo je začátek bývalé promenádní cesty Roseggerweg, říkejme jí
Mlýnská cesta podle názvu údolí.
Nejdříve sejdeme malou serpentinou na srovnaný terén, odval
bývalého dolu na uran Leopold.
Byl to malý důl, měl pouze jedno
patro, které bylo spojeno s třetím
patrem dolu Panorama. Původní
štola Leopold byla blíž k potoku.
Zde vidíme nalevo novou trafostanici, napravo zbytky staveniště

z nedávné doby, kdy se razila nová
odvodňovací štola a ústí odvodňovací štoly. Důlní vody, které zde
vytékají, jsou využity a potrubím
přivedeny pro pohon malé vodní
elektrárny.
V podzemí dolu Svornost se
do této odvodňovací štoly přivádí voda z historické dědičné štoly
Daniel. Ta v podzemí leží výše,
její ústí je poblíž hotelu Praha.
Dědičná se jmenuje proto, že
slouží k odvodňování dolů a nesmí být zasypána. Potok přejdeme níže po kovovém můstku a již
asi po deseti metrech je na skále
u cesty vytesána vzpomínka na tři

Pod skalou dnes a pod skalou dřív

Odtok vody z odvodňovací štoly
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dolu, díru do stráně. Na úrovni
Peterova mlýna je vpravo od cesty malý propad. Směrem k silnici
vidíme zbytky mlýnských náhonů.
Ale nejen to, všímáme si i přírody
– nádherných a zajímavých skalních útvarů ve stráni. Uvidíme zajímavé rostliny i dřeviny.
Ke konci cesty půjdeme nádherným rovným úsekem se stromy

výhledem na údolí s městem Ostrov. A opět se můžete rozhodnout,
buď se vrátit po silnici do středu
Jáchymova kolem rekultivované
skládky, nebo jít dále na Mariánskou. Odtud do Jáchymova můžete autobusem nebo pěšky přes
Nové Město. Všem výletníkům
i turistům přeji příznivé počasí.
text a foto: Jaroslav Ochec
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Bylinářství – nejstarší obor medicíny

Maria Treben

Bylinářství je pravděpodobně nejstarším oborem medicíny
a dodnes se o ně dělí lékaři profesionálové s léčiteli. V současné
době, kdy na nás doléhají různé
choroby v důsledku nesprávné
životosprávy a stresu a většina
z nás se vzdaluje přirozenému
způsobu života, bychom se měli
vrátit k léčivým rostlinám a jejich blahodárným účinkům. Farář Kneipp, kterého nejednou
cituje jedna z nejznámějších bylinářek Maria Treben, ve svých
knihách říká: „Pro každou chorobu roste jedna rostlinka.“
Vraťme se však na úplný počátek. První doložená zmínka
o využívání léčivých rostlin pochází z období 3 000 let př. n. l.
a nacházíme ji na sumerských
hliněných tabulkách. Zhruba ze
stejného období je i bylinář ze
dvora čínského císaře Šen Nona.
V 10. století př. n. l. se bylinářstvím zabýval také velmi známý
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židovský král Šalamoun. Ten si
vedl herbář, do nějž zanesl popis
více než 3 000 rostlin. Ve starověkém Řecku se o bylinářství
zajímal například Aristotelův žák
Theophrastos nebo řecký lékař
Dioscorides, který roku 70 n. l.
vydal knihu De Materia Medica
(O léčivech). Toto dílo sloužilo
lidem jako příručka.
Ve středověku se studium léčivých rostlin koncentrovalo především do klášterů, kde se jím
zabývali zejména mniši. Výjimku
tvořila velká znalkyně medicíny
abatyše Hildegarda von Bingen
Herbář

Hildegarda von Bingen

(1098–1179), která byla autorkou
rozsáhlého herbáře. Z novověku je velmi známý italský lékař
a přírodovědec Pietro Andrea
Mattioli, jenž revidoval již zmíněné starověké Dioscoridovy
spisy a na základě této revize vydal dílo vlastní. Tyto spisy vyšly roku 1562 v českém překladu
Tadeáše Hájka z Hájku. Nejstarším česky tištěným bylinářem je
však Knieha lékarská z roku 1517,
jejíž autorem je český lékař Jan
Černý.
Bylinářek, bylinářů a léčitelů je
mnoho a nelze vyjmenovat všechny a nikoho neopomenout. Bohužel v dnešní době není málo těch,
kteří se za léčitele či bylináře jen
vydávají, a tím zneužívají dobroty
a naivity lidí, jež ten či onen neduh
trápí. Proto není na škodu naučit
se rozeznávat léčivé rostliny rostoucí u nás v Krušných horách
a využívat jejich léčivé účinky. In-

spirovat se můžeme také na mnoha bylinkových túrách pořádaných
například v okolí Oberwiesenthalu
či na bylinkářských trzích v bylinkářském centru ve Wiesenbadu
u Annabergu.
Existují však určitá pravidla,
která bychom při sběru a užívání
léčivých rostlin neměli opomenout. To, že začneme užívat léčivé
byliny, ještě neznamená, že zanevřeme na doporučení lékařů. Rady
a doporučení lékařů a léčitelů by
měla být ve vzájemné harmonii.
Rostliny sbíráme v čistém prostředí, pokud možno co nejvíce
vzdáleném od silničních komunikací, železnic, prašných cest
a skládek. Byliny nesbíráme za

deště. Nadzemní části rostlin sbíráme nejlépe v poledne, kdy jsou
v plném rozkvětu. Podzemní části
rostlin pak sbíráme na jaře nebo
na podzim.
Při sběru bychom se měli snažit šetřit přírodu a odlamovat
a trhat pouze ty části rostlin, které potřebujeme. Sbíráme pouze
zdravé a dobře vyvinuté rostliny.
Jedovaté rostliny sbíráme, sušíme

a ukládáme vždy odděleně. Rostliny sušíme na suchých, prosvětlených místech (nikoliv na přímém
slunci) rozprostřené na plachtě.
Rostlina je usušena, když se láme.
Každý druh ukládáme zvlášť, nejlépe do skleněných lahví nebo papírových sáčků. Přechováváme je
ve stínu, suchu a chladu.
Sušenými rostlinami se zásobujeme pouze na jedno zimní období. Byliny totiž po čase ztrácí své
léčebné účinky. Mnohé rostliny
jsou chráněné zákonem, takže
bychom je neměli trhat. Existuje
však dost léčivých rostlin se stejnými účinky, jež chráněné nejsou.
Již Tadeáš Hájek z Hájku říkal:
„Konečně jest také velmi potřebné znáti to, že nejlepší byliny jsou
horské, které rostou na vysokých
horách a vrších, neboť tyto jsou
celistvější a také mocnější pro
hustost země a subtilnost v povětří.“ V příštím díle tedy začneme
královnou bylinek třezalkou tečkovanou (Hypericum punctatum).

Třezalka tečkovaná

text: Kateřina Bílková
foto: archiv autorky
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Dva zapomenuté příběhy
Slavný pytlák z Božího Daru aneb česko-saská byrokracie v 16. století
Na Božím Daru žil v 16. století pytlák,
o němž na česko-saském pomezí Krušných
hor dlouho kolovaly úžasné historky. Spolu
se známým saským pytlákem Karlem Stülpnerem se svého času stal oblíbeným lidovým
rebelem Krušnohoří.
Ten muž se jmenoval se Peter Epperlein
a živil se zakázaným lovem zvěře. Pytlačil
zejména na saské straně hranice. V létě roku
1565 zastřelil v lesích u saského Breitenbrunnu
statného jelena a v noci jej tajně přepravil přes
hranici domů na Boží Dar. Pytláka však někdo
udal saskému kurﬁřtovi a celá záležitost se
dostala před soud. Z podnětu Sasů byl Epperlein na Božím Daru zatčen a vsazen do místní
šatlavy.
V prosinci 1565 saský kurﬁřt požádal
pražského arcivévodu Ferdinanda o pytlákovo vydání do Saska k soudnímu procesu.
Arcivévoda však byl liknavý a předal celou
záležitost k vyřízení úřadům v Jáchymově.
Za pytlačení byly nejpřísnější hrdelní tresty
a Epperleinovi hrozila šibenice. Měsíce však
plynuly a pytlákovo vydání Sasům se skrze
řehtání úřadního šimla v Praze a Jáchymově
stále oddalovalo. A protože vězně bylo třeba
živit na náklady obce, stal se Epperlein pro božídarskou městskou radu brzy velkou ﬁnanční přítěží. Na jaře roku 1566 se vydal saský
soudní úředník Hans Todt ze Schwarzenbergu
do Jáchymova, aby celou záležitost urychlil.

Krátce poté přišel z Prahy do Jáchymova přípis v tom smyslu, aby bylo od Sasů vyžádáno
přesné znění Epperleinovy obžaloby. Pokud
tato nebude brzy k dispozici, měl být vězeň
pro růst nákladů na jeho obživu propuštěn.
Leč opět se nic nevyřídilo a dál vládla v kauze
Epperlein papírová válka mezi Schwarzenber-

gem, Jáchymovem a Prahou. Konečně v květnu
1566 došla z Prahy zpráva, aby si saští úředníci
pytláka na Božím Daru převzali do své moci.
Ovšem za předpokladu, že uhradí všechny náklady na stravu vězně. Saské úřady však žádaly
slevu, a tak se vydání Epperleina opět nekonalo. Nakonec byla na Božím Daru z místních
úředníků jmenována vyšetřovací komise, jež
celou záležitost projednala 15. června 1566.
Božídarský soud odmítl devět bodů saského
obžalovacího spisu a uvěřil tvrzení Epperleina,
že je zcela nevinný. Ten se dušoval, že nikdy
nevlastnil pušku, a tudíž nikdy nemohl střelit
žádného jelena, a v životě prý nepřekročil saskou hranici.
Poté šla z Jáchymova do Drážďan žádost
o propuštění vězně. Saští úředníci sice trvali
na svém právním stanovisku vůči pytlákovi,
na další řízení však rezignovali a ponechali
konečné rozhodnutí na české straně. A tak byl
pytlák, jenž se mezitím stal lidovým hrdinou,
propuštěn na svobodu. Náklady na jeho stravu
ve výši 115 zlatých božídarské městské radě
nikdy nikdo neuhradil.
Další informace o Epperleinově biograﬁi a jeho pytlácké kauze se zatím nepodařilo
zjistit.
Zdroj: Melze, Karl-Heinz: Peter Epperlein –
der Wildschütz, Erzgebirgische Heimatblätter,
1987, č. 9

Muž, jenž miloval les
Před krátkým časem získalo Muzeum
Karlovy Vary darem od dr. Clemense Falsera z Innsbrucku kopie kompletní pozůstalosti Ing. Josefa Henricha (1879–1943).
V našem regionu je tato významná osobnost
c. k. monarchie pohříchu dosud neznámá.
Připomeňme si proto hlavní data jeho obdivuhodné kariéry.
Josef Henrich se narodil 25. srpna 1879
v Abertamech jako nejmladší z dvanácti
dětí tamního ředitele školy Johanna Henricha (1841–1911). Jeho otec se živě zajímal
o dějiny Krušnohoří a publikoval řadu vlastivědných článků o historii bývalého okresu
Jáchymov.
Po základní školní docházce v Abertamech
v letech 1885–1891 navštěvoval Josef Henrich
gymnázium v Kadani, kde roku 1899 maturoval. Posléze vystudoval ve Vídni Vysokou
lesnickou školu. Dne 14. července 1902 byl
graduován na lesního inženýra. Jeho další profesní cesta vedla do Innsbrucku, kde se stal lesKRUŠNOHORSKÝ LUFT / HERZGEBIRGE
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krušnohorských osobností
ním komisařem a posléze ředitelem lesů a vod
územního okresu Vorarlberg. Henrichovo
působení v této pozici bylo roku 1914 oceněno udělením Zlatého záslužného kříže s korunou.
Po první světové válce byl postupně povýšen do funkcí lesního rady, vrchního lesního
rady a nakonec dvorního rady. Byl mu udělen Velký záslužný kříž za služby Rakouské
republice. Regionu Vorarlberg věnoval 38 let
svého pracovního života. Napsal řadu odbor-

ných, ale i beletristických knih, například Úvahy o zachování lesa a zvěře, Lovecký breviář
aj. Velkou pozornost vzbudila jeho románová trilogie Když les umírá, Když les zemřel
a Kde se žádný les už nezelená. Hold svému
rodnému Krušnohoří vzdal nedokončeným románem Když les hovoří. Z dalších odborných
prací připomeňme topograﬁi 77 dřevěných
krytých mostů v oblasti Vorarlbergu.
V Rakousku je Henrichova erudice odborníky dodnes vysoce hodnocena, zejména pak

jeho důmyslný způsob ochranného zalesňování alpské krajiny, který účinně čelil lavinám
a povodním. Na jeho popud byl zaveden i varovný systém hlásící prudké povodně z dravých horských říček.
Milovník lesa Josef Henrich zemřel v Bregenzu dne 17. května 1943.
Dokumentaci k osobě Josefa Henricha lze
po předchozí domluvě prezenčně studovat
v knihovně Muzea Karlovy Vary.
Stanislav Burachovič

Letošní zima očima horské služby

Služebna HS na Plešivci

Letošní zima byla na zimní počasí velmi skoupá. V Krušných
horách spadlo během prosince,
ledna a února pouze 35 mm srážek. Pro srovnání: to je stejné
množství jako při jedné velké letní
bouřce. Maximální sněhová pokrývka na vrcholu Klínovce činila
jen 25 cm. Za celou zimní sezónu bylo pouze 14 dní vhodných
pro umělé zasněžování. Sněžné
rolby určené k úpravě běžeckých
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stop letos také prakticky nevyjely.
Špatné sněhové podmínky se projevily i na nižší návštěvnosti v lyžařských střediscích.
I přesto počet návštěvníků, kteří vyhledali pomoc horské služby
v naší části Krušných hor, o mnoho nižší nebyl. V předchozích letech se počet zraněných lyžařů blížil pěti stům. V letošní sezóně naši
pomoc vyhledalo zatím necelých
čtyři sta lidí.

Záchrana byla díky špatným
sněhovým podmínkám komplikovanější. Techniku, jež je určena převážně k pohybu na sněhu,
nebylo možné efektivně využít,
a tak docházelo k jejímu nadměrnému opotřebení. Přestože většina úrazů byla lehčího rázu, došlo
i k několika těžším případům.
U jednoho z nich se přivolaným
záchranářům již nepodařilo zraněnému pomoci. Bohužel se najdou

i tací, kteří hazardují se svým životem a porušují pravidla pohybu na horách, a tím ohrožují sebe
i ostatní.
Horská služba v Krušných horách působí již 59 let (na českých
horách dokonce 80 let) a za tu
dobu se leccos změnilo. Přesto
motto, jímž se horská služba řídí
– pomoc člověka člověku v nouzi
– je stále aktuální.
Stanislav Kabeš
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Boží Dar, 22. března 2014

KIWI CUP na Neklidu – 24. ročník

Na Neklidu u Božího Daru proběhl 22. března už 24. ročník zimního závodu KIWI CUP. Přes nepříznivou předpověď počasí a nulové sněhové podmínky se příznivců sešlo nepočítaně.
V atmosféře přátelské a radostné konalo se klání v disciplínách: paralelní slalom na historických lyžích,
na prvorepublikovém kole a slalom ve stylovém běhu. Pro děti byl připraven cyklokrosový minizávod. To
vše v oblečení dobovém.
Nedostatku sněhu nedbaje, rozjeli se lyže borců neohroženě po trávě, což přítomné publikum hlasitě
odměnilo smíchem a povzbuzováním.
Zdá se, že travní verze jinak sjezdového zimního závodu měla stejný, ne-li větší úspěch než ta klasická
na sněhu. K všeobecné pohodě po celý den přispívala muzika ve stylu let třicátých a neúnavná obsluha
místního Kiwi baru. Neúnavná obsluha byla rovněž v restauraci Radniční sklípek, kam se společnost ze
sjezdovky odebrala k večerní veselici. Uzavření letošní zimní sezóny, za niž by se tato akce dala považovat, proběhlo tedy více než důstojně. Nyní se můžeme těšit na sezónu další, jež snad přinese více sněhu
a hlavně jubilejní, 25. KIWI CUP, na který vás již tímto zveme. Konat se bude 21. března 2015 na Neklidu.
text: Ota Šimánek
foto: Milan Živný

Sněhulákiáda popatnácté
na Pajndlu a Kukačce

Sněhuláka postavila i jedna z nejmenších účastnic

První Sněhulákiáda Karlovarského hudebního divadla proběhla již v roce 1990. Vlakem z Karlových Varů tehdy jelo 250 dětí
a bylo dokonce potřeba přidat vagony. Pernink obydlelo tehdejší
zimu přes sto padesát sněhuláků a vydrželi tam až do hlubokého
jara. Sněhuláci od těch dob vyrůstají v končící zimě každoročně.
Sněhulákiáda je vedle Drakiády a Kuličkiády periodickou doprovodnou animační aktivitou k pohádkám Divadla Dětí.
Posledních patnáct let probíhá Sněhulákiáda ve spolupráci
s výletní restaurací Kukačka a jejím provozovatelem Karlem
Vítem. A tak se zde pravidelně dočkají odměny konstruktéři nejhezčích sněhuláků. Pohár Sněhulák jistě stojí za trochu přikřehlé
prstíky!
I letos na svátek MDŽ 8. března se vypravili nadšenci, aby
na Pajndlu, tedy na rozhledně nad Tisovou, hledali sníh na sněhuláky. Nedostatek sněhu se pokusil vyřešit například Karel Vít
tím, že si ho dovezl s sebou v tašce.
Součástí dne bylo i opékání špekáčků. Celá akce vyvrcholila vystoupením členů Divadla Dětí v sále restaurace Kukačka
s pohádkou o Vodníkovi. Za organizaci celé akce děkujeme Kateřině Janstové a celému týmu Divadla Dětí pod vedením Libora
Baláka.
text a foto: Karel Vít

KRUŠNOHORSKÝ LUFT / HERZGEBIRGE

Pohádka o Vodníkovi v podání Divadla Dětí
z Karlových Varů
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Jarní roláda
Ingredience
1 špenátový protlak
3 žloutky
1 lžíce másla
3 lžíce hrubé mouky
3 bílky – sníh
sůl

Náplň
tavený sýr
máslo
(česnek)
červená paprika
sůl, pepř

Ušleháme žloutky společně s máslem a následně přidáme ostatní ingredience. Na plech vyložený pečicím papírem rovnoměrně rozetřeme zelenou hmotu
a pečeme přibližně čtvrt hodiny při 190 °C. Upečené
těsto potřeme sýrovou či česnekovou pomazánkou,
poklademe červenou paprikou a srolujeme do rolády.
Dobrou chuť!
Roswitha Picurová

Petice za Tisovou u Nejdku,
jaká je
My, níže podepsaní občané Tisové u Nejdku a okolí, prostřednictvím
petice žádáme podle článku 18 Listiny základních práv a svobod a zákona
č. 85/1990 Sb., o právu petičním, aby byl zrušen záměr města Nejdek
na výstavbu domů na zelené louce v okolí kopce „Medvědí vrch“ a podél
cesty Vítězná II. Zachraňme kout divoké přírody, zdroj vody. Je to to jediné, co můžeme předat svým dětem.
Je tady kus krajiny, kam občané města odcházejí za odpočinkem, nabýt
sílu a energii, kde cizinci obdivují krásu našeho kraje. Proto tomu stojí nesmyslná, nic neřešící investice, která zatíží rozpočet města Nejdku na několik desetiletí (údržba silnic, zimní protahování, kanalizace, osvětlení
atd.). Nenechme vystavět „město duchů“.
Petiční archy k podpisu jsou v Nejdku v obchodech Drogerie Teta, Autoﬁt Král, Elektro Mix, stavebniny Pichlík, železářství Telef, kadeřnictví
a pedikúra Schlosserová Anna, kosmetika Šajdová. Též na Tisové v restauraci Kukačka a na Tisová č. 152. Bližší info na tel. 604 206 672. Děkujeme
za vaši podporu.
za petiční výbor
Martin Zima, Martina Primasová, Jitka Javorská, Radim Knápek

Setkání starostů Mikroregionu Centrální Krušnohoří
V pátek 14. března se na Městském úřadě v Jáchymově konala již
47. porada starostů Mikroregionu Centrální Krušnohoří sdružujícího
města Ostrov, Jáchymov, Boží Dar a Loučná pod Klínovcem na české
straně a města Kurort Oberwiesenthal a Breitenbrunn na německé straně.
Pracovní skupina tvořená zástupci těchto měst se schází na poradách
přibližně jednou za dva měsíce vždy v jednom z nich. Tato setkávání
již přinesla kýžené výsledky v podobě několika probíhajících nebo už
dokončených projektů. Město Ostrov například s pomocí města Kurort Oberwiesenthal uvádí v život projekt Silberstrasse a čeká ho další
projekt „Ostrovskem na kole a pěšky“. S Breitenbrunnem byl úspěšně
dokončen společný projekt „Propagace turistických zajímavostí měst
Ostrov a Breitenbrunn“.
Na 47. poradě mikroregionu se živě diskutovalo o šesti projektech,
které jsou ve fázi přípravy nebo už běží. V dnešní sjednocené Evropě je
smyslem a cílem tohoto setkávání „u kulatého stolu“ obnovování původních tradic a vytvoření platformy pro vzájemnou spolupráci na společných přeshraničních projektech. Společné dějiny začaly v tomto mikroregionu hornictvím a i přes politické hranice udržovali obyvatelé mezi
sebou kontakty a mnoho rodin má společné kořeny. Spoluprací v rámci Mikroregionu Centrální Krušnohoří se daří zpřetrhané vazby znovu
úspěšně obnovovat.
David Oncirk, odbor rozvoje a územního plánování MěÚ Ostrov
WWW.KRUSNOHORSKYLUFT.CZ

ročník 3 / číslo 4 DUBEN 2014 / Strana 27

Světový meteorologický den
Březnem končí zimní cirkulace, nad Evropou se začíná vše
postupně přeskupovat a nastává
pozvolna jaro. Také pro meteorology je tento měsíc významný,
22. března je Světový den vody
a 23. března Světový meteorologický den.
Dne 11. října 1947 byla ve Washingtonu podepsána dohoda
o vzniku Světové meteorologické
organizace. Československo bylo
spolu s dalšími 22 státy zakládající zemí. Ratiﬁkace proběhla
23. března 1950. Zároveň byla
tato nově vzniklá organizace přičleněna k OSN. V roce 1961 byl
tento den Světovou meteorologickou organizací prohlášen jako
svátek. V posledních letech se
v tento den otevírají dveře poboček Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), které
jsou ve všech bývalých krajských
městech. Zároveň jsou zpřístupněna i specializovaná pracoviště
ČHMÚ, a to v Hradci Králové
(Měření slunečního svitu, ozonu,
UV indexu a dalších slunečních
jevů) a Milešovce (Akademie věd,
fyzika atmosféry). Pochopitelně
sem patří i pražské Klementinum,

Libuš, Letiště Václava Havla Praha a další.
Protože Karlovarský kraj má
nejmenší hustotu měřicích stanic
všech typů z celé ČR a nemá ani
pobočku ČHMÚ, rozhodl jsem se
již před deseti lety dělat den otevřených dveří na stanici v Šindelové a poodhalit veřejnosti nejen
přístrojové vybavení, ale i vysvětlit, jak se na oněch výše zmíněných pobočkách a v centru předpověď počasí „vaří“.
Právě při tomto poodhalování
zjišťují návštěvníci i zákulisí měření. Třeba že tato činnost musí
být vykonávaná pravidelně v určený čas a nepřetržitě celý rok. A to
se již někteří ptají, co se stane,
když budu potřebovat odjet, jak je
to s nemocí a volným časem. Diví
se, že musí být proškolena i moje
manželka a matka, aby byly zachovány časové limity, pozorování jevů a odesílání naměřených dat
počítačem v daných tabulkách či
předepsaných souborech.
Všichni pravidelní čtenáři stanici znají, má takzvanou meteorologickou část, kde je přístrojové vybavení monitorující teplotu půdy
od povrchu do hloubky jednoho

metru, teplotu vzduchu ve dvou
metrech a v pěti centimetrech nad
zemí, vlhkost vzduchu, intenzitu
slunečního svitu, dobu trvání slunečního záření, směr a rychlost
větru. Dále se měří vodní hodnota sněhu, výška jeho pokrývky a hloubka promrznutí půdy.
K tomu se pozorují při výskytech
bouřek jejich pohyb a intenzita,
srážky a jejich charakter, popisují se i halové jevy či mrznoucí
srážky. Hydrologická část – limnigraf – měří výšky hladiny toku
potoka Rotava, rychlost průtoku,
výšku hladiny, led, jeho tloušťku
a charakter. Fenologickou částí je
pozorování určitého počtu druhů
trav, rostlin, stromů, jejich kvetení
a nástup jednotlivých fenologických fází od rašení až po opad listí
včetně plodů, intenzity růstu, pyl
a jiná odborná pozorování odpovídající podhorské lesní speciﬁkaci
stanice. Proﬁlové měření, tj. měření vodní hodnoty sněhu v dané
oblasti, je prováděno 4 km daleko od stanice v nadmořské výšce
725 m v zalesněné i nezalesněné
části této oblasti.
Za dobu pořádání dnů otevřených dveří se dostavilo pestré slo-

žení návštěvníků. Předloni přijel
na Babetě sedmdesátiletý důchodce z Nejdecka. Cyklisty beru již
jako běžnou návštěvu a někteří zájemci přišli i pěšky. Počet lidí, jež
navštíví stanici, se drží v průměru
jedenácti. Letos jich bylo vzhledem k chladnému počasí třináct,
ale před čtyřmi roky šlo o 55 návštěvníků. Za rok přijde na stanici
mimo den otevřených dveří 185
lidí, ale jsou i roky, kdy si ji prohlédlo 788 lidí. Ke konci školního
roku zajede autobusem i některá
z okolních škol na výlet spojený
s rozšířením učiva dané tematiky.
Nejvzdálenějším návštěvníkem
byla rodina až z Austrálie. Blízké
státy Evropy bývají zastoupeny
prakticky všechny. Ze známých
osobností tu byli například generální vikář Plzeňské diecéze Josef Žák, hejtmani Karlovarského
kraje či starostové okolních měst
a obcí.
Všechny, kteří přijdou, rádi stanicí provedeme a přidáme i nějakou veselou historku z „natáčení“.
S přáním vydařeného počasí
na vašich cestách letošním jarem
Rudolf Kovařík

Letos s jedním z mnoha návštěvníků

KRUŠNOHORSKÝ LUFT / HERZGEBIRGE
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Klínovec
Paměť špatná, je to k zlosti.
Ale kdysi v minulosti
žil bača Josef v Perninku,
kde ovce pásl na rynku.

Slézt ale tu horu vzpurnou,
bylo nad boj s Annapurnou.
Když cestu klestil pralesem,
marně bloudil tam a sem.

Krom ovcí s holkou na klíně
rád vysedával při víně
a že už byl dlouho vdovec,
přezdili ho na Klínovec.

Štěstím však bylo bači vdovce,
že měl tady svoje ovce.
Zdroj brynzy a podmáslí
pralesem se propásli.

Jednou ten bača v Merklíně
měl opět děvu na klíně.
A když náhle přišla touha,
ona stručně řekla: „Ouha.“

V houfu všichni pospolu,
konečně na vrcholu.
Ovce vypustily bobky,
žel nemáme k tomu fotky.

Bača Josef dostal depku.
Hned však zvolal: „Vole, Pepku,
když si tvář chceš zachovat,
před babou musíš machrovat.“

Tam, kde dnes stojí rozhledna
a země vůkol pohledná,
zvolal bača Josef vdovec:
„Horo, křtím tě na Klínovec!“

A tak dumá u všech skopců,
že na nejvyšší ze všech kopců
vyžene pást všechny ovce,
kvítí najde od jalovce
a doufá pak, že v údolí
láska mu slasti povolí.

P. S.
Později ten horský šperk
soused změnil na Keilberg.
Dumám o tom dnes a denně,
nebylo to obráceně?
Hanuš Hron
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Truhlářství Dorazín Abertamy
Vám nabízí
srubový nábytek a dřevostavby z kulatiny

LESY JÁCHYMOV

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

SPRÁVA LESŮ
MĚSTA JÁCHYMOVA
Myslivost

Nákup a prodej dřeva
pilařská výroba

Přijďte se k nám podívat, některé kusy máme skladem

www.truhlarstvi-dorazin.cz
Kontakt:
Sokolská 406, 362 35 Abertamy
Tel.: +420 725 891 545
email: dorazin.truhlarstvi@seznam.cz

KRUŠNOHORSKÝ LUFT / HERZGEBIRGE

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
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Firma
FIDRMUC & MODES GbR

www.pendler.cz

POMOC ČESKÝM ZAMĚSTNANCŮM V NĚMECKU
při neznalosti zákona a jazyka
• Daňové poradenství
• Dávky sociálního zabezpečení
• Zdravotní pojištění
• Rodinné dávky
• Přídavky na dítě

Marcela Fidrmucová
+4915775142517
Barbora Modesová
+420607165665
info@pendler.cz
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Darujte pololetní předplatné
MĚSÍČNÍK KRUŠNÉ HORY - ZÁPAD
Za 300 Kč každý měsíc
KVĚTEN až ŘÍJEN
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

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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