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Májové rozjímání

„Je pozdní večer první máj,
večerní máj je lásky čas, hrdliččin zve ku lásce hlas, kde borový
zavání háj.“
Květen je vrcholným měsícem
jara. Všichni vidí kolem sebe ten
nespoutaný výbuch energie přírody, zadržovaný, ale přesto dlouho
připravovaný v období zimního
útlumu a udivující nejen svojí intenzitou, ale i železnou pravidelností svého opakování s postupnou obměnou všech aktérů tohoto
procesu. Lidská společenství pří-

rodě blízká prožívala a ještě dnes
v minoritách prožívají tento akt
stejně intenzivně. Cítí se být jeho
nedílnou součástí se všemi rituály
a zvyklostmi, jež si v průběhu své
existence vytvořila.
A co my dnešní lidé, naše současná „moderní“ společnost?
Jaké jsou naše nové rituály?
Některé zvyklosti sice tradičně
udržujeme, ale v jiném obsahu,
bez vědomí kořenů jejich vzniku
a smyslu. Je to však ta správná
cesta, když veškerou genialitu

přírodních zákonitostí bereme
jako samozřejmost, která když
nevyhovuje našim konzumním
potřebám, otravuje život? Zůstáváme ještě vůbec smysluplnou
součástí tohoto cyklu? Součástí
tvořící, nebo spíše bořící?
Nechceme tímto zabředávat
do zásadních ﬁlozoﬁckých otázek lidstva v rámci všehomíra,
ale vraťme se zpět mezi nás lidi
a naše vzájemné vztahy. Ježíš
prohlásil lásku za základ smysluplného bytí slovy: „Miluj bližního svého jako sebe samého.“
Pokud se považujeme za součást
přírody, tak tato prostá věta je
zároveň i návodem k zachování
naší existence v rámci nekonečného vesmíru.
„Byl pozdní večer první máj,
večerní máj byl lásky čas, hrdliččin zval ku lásce hlas, kde borový
zaváněl háj.“ (K. H. Mácha)
Anebo snad: „Láska je jen slovo“. (J. M. Simmel)
Přeberte si naši úvahu po svém.
Vaše redakční rada
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Stařec a jaro
Co může stařec od jara chtít,
do květů rozpuku nemůže jít.
Klouby již pohyby běžné nesvedou,
namísto šeříku stává se lebedou.

Co může stařec od jara chtít,
se skromným důchodem dál skromně žít.
Jen čekat na léto, na podzim, na zimu,
počítat hodiny, co geny daly mu.

Co může stařec od jara chtít,
v zajetí domova klimbat a snít.
Se šedým zákalem sledovat zmateně
vůkol se šířící nástup zeleně.

Co může stařec od jara chtít,
snad ať ho nechají v pokoji žít.
Skleróza, Alzheimer, přichází Parkinson,
na sklonku života je z něho Robinson.

Co může stařec od jara chtít,
vzpomínat na mládí, písničku, hit.
S pamětí chatrnou počtem roků,
broukat na lavičce poslední sloku.

Jarní Robinson na pustém ostrově,
souzený k dožití bez lásky, v chudobě.
Lámat hůl nad světem, co kdysi bořil,
pozdě je, prožívá, co v mládí stvořil.
Jiří Kupilík

Obnovená kaplička na Mílově –
symbol postupného zániku hranic
v Krušných horách

Po dokončení

V malé osadě Halbmeil (v roce
1950 přejmenované na Rozhraní,
ale známější pod názvem Mílov)
postavila rodina Glaserů v 30. letech 19. století kapličku sv. Jana
Nepomuckého k uctění Boha. Kapli hojně využívali místní obyvatelé
i poutníci k modlitbám. Po vyhnání německých obyvatel Rozhraní však byla v roce 1953 většina
budov v osadě včetně kaple zbourána. Po roce 1990 byla na jejím
místě instalována malá pamětní
deska a zřízeno posezení. Z Krušnohorského spolku z Breitenbrunnu, konkrétně od Klause Frankeho,
jenž dlouhá léta neúnavně loboval
WWW.KRUSNOHORSKYLUFT.CZ

interiér

u regionálních politiků na obou
stranách hranice, pak vzešla iniciativa pro znovuobnovení kaple.
V sobotu 17. května se uskuteční
její slavnostní vysvěcení.
Úsilí Klause Frankeho vyslyšela
partnerská města Boží Dar a Breitenbrunn, která uvažovala o obnovení kaple jako poutního a turistického cíle. Společným úsilím
za pomoci pamětníků byly vytvořeny plány na stavbu nové kapličky. Partneři společně projednávali
projektový záměr, harmonogram
stavby i technické detaily a navrhli
propagační materiály, značení přístupových cest i informační tabule.

Na ﬁnancování se podílela rovným dílem obě partnerská města
za vydatného přispění evropských
fondů (konkrétně Fondu malých
projektů Cíle 3).
Kaple byla postavena v rekordním čase během října 2013. Otevření se uskutečnilo 26. února
2014. Do kamenné dlažby kaple
je umístěn jeden kámen z každého zbořeného domu bývalé osady
Rozhraní.
Cesta ke kapli je vyznačena
z obou partnerských měst. Pro turisty a obyvatele byl vytištěn česko-německý leták s mapkou a informacemi z historie i současnosti.

Stavbou na původních základech
zbořené kaple sv. Jana Nepomuckého na Mílově tak vznikl poutní
a turistický cíl a místo společného
setkávání Čechů a Němců. Díky
úzké spolupráci při společném
plánování a realizaci projektu došlo k dalšímu posílení vzájemnosti
a porozumění obyvatel obou partnerských obcí. Kaple je přístupná
návštěvníkům k modlitbám i rozjímání. Je to nové místo setkávání s duchovní a historickou hodnotou.
Karel Picura
s využitím materiálů projektu
foto: Klaus Franke
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Die erneute Kapelle in Halbmeil –
ein Symbol der langsamen Schwindung
der Grenzen im Erzgebirge

Odkryté základy kaple

Výstavba

In Halbmeil, der kleinen Siedlung an der
deutsch-tschechischen Grenze, wurde in den
30er Jahren des 19. Jh. von der Familie Glaser
zu Ehre Gottes die St. Nepomuk Kapelle erbaut.
Diese wurde von hiesigen Einwohnern häuﬁg
zum Gebet genützt. Nach der Austreibung der
Einwohner von Halbmeil wurden im Jahr 1953
die Kapelle und die meisten Häuser der Ortschaft
abgerissen.
Nach 1990 wurden am Ort der abgerissenen
Kapelle eine kleine Informationstafel und ein
Tisch mit Bänken aufgestellt.

Die Initiative zum Neuaufbau der Kapelle
kam vom Erzgebirgsverein Breitenbrunn, konkret vom Klaus Franke, der lange Jahre für den
Neuaufbau der Kapelle bei den regionalen Politikern auf beiden Seiten der Grenze kämpfte.
Samstag am 17. Mai wird die Kapelle feierlich
ausgeweiht.
Seine Mühe erhörten die Partnergemeinden
Boží Dar und Breitenbrunn, die an die Erneuerung der Kapelle als Wallfahrts- und Touristenorts dachten. Gemeinsam, nach historischen
Dokumenten, wurden Pläne zum Bau der neuen Kapelle vorbereitet. Die Partner besprachen
gemeinsam das Projektvorhaben, den Zeitplan
und die technischen Details des Baus, ebenfalls
wurden Propagierungsmaterialien, Zugangswege
und Informationstafeln entworfen. An der Finanzierung beteiligten sich beide Partnergemeinden
mit einem bedeutenden Beitrag der Europäischen
Union (konkret dem Ziel 3 Kleinprojektefonds).
Die Kapelle wurde in einer sehr kurzen Zeit im
Oktober 2013 gebaut und am 26. Februar 2014
eröffnet. In den Fußboden der Kapelle ist je ein

Dokončení – osazení věžičky

Klaus Franke (vlevo) s pomocníky

KRUŠNOHORSKÝ LUFT / HERZGEBIRGE

Stein vom jeden ehemaligen Haus der Ortschaft
Halbmeil eingebaut.
Der Weg zur Kapelle ist von beiden Partnergemeinden ausgeschildert. Für Touristen und Einwohner wurde ein deutsch-tschechischer Flyer
mit Karte und Informationen aus der Geschichte
und Gegenwart gedruckt.
Durch den Bau auf den Grundmauern der abgerissenen St. Nepomuk Kapelle entstand ein
neues Wallfahrt- und Touristenziel, und ein Ort
des gemeinsamen Treffens der Deutschen und
Tschechen.
Dank der engen Zusammenarbeit bei gemeinsamer Planung und Umsetzung des Projektes
kam es zur weiteren Stärkung der Beziehungen
und des Verständnisses der Einwohner der beiden Partnergemeinden.
Die Kapelle ist den Besuchern zum Gebet und
nachdenken zugänglich. Es ist ein neuer Ort zum
Treffen mit geistlichen und historischen Wert.
Karel Picura
mit Nutzung der Projektunterlagen
Foto: Klaus Franke
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Mílov – zaniklá osada uprostřed lesů

Mílov – celkový pohled

Každý, kdo trochu zná území
západně od Zlatého Kopce (Goldenhöhe) se už určitě pozastavil
nad tím, jak zvláštně tudy prochází německo-česká hranice.
Přibližně 1,5 km směrem na jih
se do místních rozlehlých luk
zařezává ostrý hrot saského území ve tvaru kachního zobáku.
Dodnes zde stojí čtyři obydlené
domy osady Halbemeile, dnes
části města Breitenbrunn. Ten,
kdo se důkladněji rozhlédne
po loukách na českém území,
objeví ruiny a sklepy domů zaniklé osady Rozhraní (původně
Halbmeil, česky též Mílov).
Zvláštní průběh hranice je výsledkem šmalkaldské války a z ní
vzešlé tzv. Pražské smlouvy ze
14. října 1546. Touto smlouvou
bylo dohodnuto postoupení části pozemků schwarzenberského
panství Koruně české. Pro saský dvůr to ovšem byly hornicky
a lesnicky velmi důležité plochy,
a proto se saská strana pokoušela toto rozdělení ovlivnit nikoliv
podle velikosti, ale podle hodnoty
pozemků. Vyjednávání se tím protáhla až do roku 1549. Čechy na to
nakonec nepřistoupily a určené
plochy byly rozděleny podle hraWWW.KRUSNOHORSKYLUFT.CZ

nic hornických revírů z roku 1537.
Saské hornické revíry Boží Dar
a Horní Blatná se tak staly součástí Koruny české. Vyjednávání
o průběhu hranic trvala až do roku

1558. Na území Halbemeile a Mílova/Rozhraní byla hranice, která
mimochodem platí dodnes, vyznačena hraničními kameny a stromy
4. června 1558.

Zvláštní průběh hranice na mapce z roku 1945

Název osad Mílov a Halbemeile
pochází pravděpodobně z toho, že
kdysi vedla z Breitenbrunnu do Jáchymova důležitá spojnice a obě
osady ležely přibližně půl míle
(Halbemeile), tedy asi 5 kilometrů, od Breitenbrunnu. Na mapě
z roku 1592 jsou na českém území
zakresleny dva domy. První doložená písemná zmínka ale pochází
už z roku 1581, kdy se název Halbemeile objevil v kupní smlouvě
na důlní dílo. První písemná zmínka o domu na saské straně pochází
až z 9. ledna 1690.
První důlní díla se v okolí pozdějších osad objevila počátkem
16. století. Na svůj chleba si tady
nejdříve vydělávali horníci, uhlíři
a smolaři, kteří získávali ze stromů smolu. Byla tady i kovárna.
S ústupem hornictví se však měnily možnosti výdělku. Základem
obživy místních obyvatel se stala
hlavně práce v lese a obchod se
dřevem. Postupně se přidalo paličkování krajek. Kroniky také
uvádějí, že se v Mílově v několika domech vyráběl kvašením ocet
z bukového dřeva. Zdroje z roku
1840 zmiňují jistou „chemickou
továrnu“, jež byla provozována
společně s některým z důlních děl.
Pravděpodobně se zde vyráběly
barvy a vitriol.
Většina místních obyvatel se
snažila i vzhledem k často nepravidelnému příjmu sama něco
vypěstovat. Na malých políčkách
místní pěstovali hlavně brambory
a zeleninu. Někteří se dokonce
pokoušeli v těchto nadmořských
výškách pěstovat obilí. Lidé chovali vedle drůbeže také krávy,
prasata a kozy. Pro řezníky v okolí
vykrmovali býky. Mílov uzavírá
ze všech stran les, a tak se zde sbíraly borůvky a houby, které se pak
konzervovaly na dlouhou zimu.
Později si některé rodiny vylepšovaly rodinné rozpočty pronájmem
pokojů turistům.
Osada Mílov byla součástí Ryžovny a spolu s ní spadala úředně
pod okres Jáchymov. V záležitostech víry příslušela k farnosti
Boží Dar. Protože tady nebyl kostel, a tím ani zvon, jenž by zvonil
v čas modliteb, byl v roce 1866
zavěšen zvon na dům číslo 7.
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1945 obydleny a posléze opuštěny a vypleněny. Všechna tato
stavení byla v roce 1953 stržena
a dnes můžeme najít pouze jejich
zbytky. Celkem stálo na Mílově
devět domů a kaplička. Číslovalo
se chronologicky podle doby vzniku stavby.
Majitel domu číslo 1 Christof
Glaser měl nechat kolem roku
1830 z vděčnosti za úspěšnou
opravu jeho v roce 1826 vyhořelého domu postavit kapličku,
která byla zasvěcena sv. Janu Nepomuckému. Stavební stav kaple
se ovšem od roku 1940 postupně
zhoršoval, a tak byla i ona v roce
1953 stržena.
Na rozdíl od devíti domů osady,
jež nebudou pravděpodobně nikdy
obnoveny, byla kaplička sv. Jana
Nepomuckého koncem loňského
roku postavena znovu. Při stavbě
Hostinec Antona Günthera před rokem 1941

Zvonilo se třikrát denně. Tak jako
mnoho ostatních byl v roce 1943
i tento zvon sejmut a pravděpodobně roztaven pro válečné účely.
V roce 1896 byla v domě číslo
1 zřízena pro děti z Mílova i Halbemeile jednotřídní obecná škola.
Děti tak už nemusely docházet
do 2,5 km vzdálené školy v Hájích (Zwittermühl). V podstatě až
do konce 2. světové války se tady
učily děti od první do osmé třídy.
V roce 1870 vznikl zřízením hájovny samostatný lesní revír Mílov, který měl zhruba 500 ha a 21
lesních částí.
V dlouhé historii osady docházelo hlavně kvůli požárům a chátrání staveb k mnoha změnám v zástavbě. Věnujme se tedy teď těm
domům, které byly až do odsunu
německého obyvatelstva v roce

Číslo popisné
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Původní a nová mílovská kaplička

Majitel

Poznámky

Günl Wilhelm
Günl Rudolf
Günl Franz
Günther Anton
Protz Wilhelm
Hájovna
Hahn Wilhelm
Günther Josef
Günther Ludwig

škola
hrázděný dům
stál trochu stranou v hraničním hrotu
stará hospoda
kovárna
postavena v roce 1870, předtím tady stála chemická továrna
„U Zvonu“
postaveno v roce 1927
nový hostinec, postaven v roce 1928

KRUŠNOHORSKÝ LUFT / HERZGEBIRGE

byly nalezeny a znovu použity některé původní kamenné části dveří
a oken. Hnací silou celého projektu znovuobnovení kapličky byl
předseda Krušnohorského spolku Breitenbrunn. A tak se splnil
sen nejen toho mála ještě žijících
bývalých obyvatel Mílova, ale
i mnoha přátel českých Krušných
hor. Slavnostní vysvěcení kapličky proběhne 17. května 2014 v 11
hodin.
text a foto: Ulrich Möckel
překlad: Lenka Löfﬂerová
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Z Božího Daru
přes Mílov do Horní Blatné

Ježíškova cesta ve směru na Hubertky

trné pozůstatky osídlení v místech
zaniklé osady Halbmeil (Rozhraní
nebo také Mílov), u sousedů stále
žijící hospodářské usedlosti osa-

dy Halbemeile. Tento krásný kout
krušnohorské přírody, zformovaný
staletími lidské činnosti a představující dnes chráněné přírodní

Mílovské louky (foto Ulrich Möckel)

Cílem našeho dnešního putování na kolech nebo i pěšky pěkně
po svých budou Mílovské louky
– česko-německou státní hranicí

proťatá travnatá oáza o rozloze přes
60 hektarů, nacházející se uprostřed lesů v nadmořské výšce nad
900 metrů. Na naší straně jsou pa-

Občerstvení na trase

území, vyšperkují každý rok svými
květy vzácné orchideje a dalších
přes 160 rostlinných druhů včetně těch ohrožených. Letos k nim
přibyl nádherný květ nový, který
vyrazil ze starých kořenů po mnoha letech zapomnění – kaplička sv.
Jana Nepomuckého.
Na cestu se můžeme vydat hned
z několika místních center – Božího Daru, Abertam, Perninku, Horní Blatné nebo Potůčků. My vám
představíme trasu z Božího Daru
přes Mílovské louky do Horní
Blatné.
Prohlídku nezvykle pestré architektury nejvýše položeného městečka ve střední Evropě skončíme
u hřbitova a nastoupíme na trasu Ježíškovy cesty směrem na Hubertky.
WWW.KRUSNOHORSKYLUFT.CZ
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Na Myslivnách

Sympatické dřevěné výtvory,
jež nás provázejí, jsou jakýmsi
optimistickým rozhřešením názvu
realizovaného záměru. Dostáváme
se k bufetu, kde se mohou cestou
občerstvit pěší turisté, ale i méně
zdatní cyklisté.
Za ním se dáváme doleva z kopce, následně hned do kopce, les se
rozevírá a otevřená pláň s dominantou Špičáku nás doprovází na Myslivny s nádrží pitné vody. Hned pod
cestou, krátce po výjezdu z lesa,
jsou dnes již málo patrné základy
usedlosti, kde na přelomu 20. a 30.
let minulého století dvakrát pobýval a tvořil známý řecký spisovatel
Nikos Kazantzakis, mimo jiné i autor knihy Řek Zorba.
V Myslivnách na křižovatce pokračujeme směrem na Zlatý Kopec
a v nejvyšším bodě mírného stoupání odbočíme vlevo na Mílovskou
cestu.
Lesní silnička nám na několika
místech nabízí pohled na hlavní
krušnohorský hřeben, Špičákem

Sjezd do Hájů

počínaje a vrcholem Nad Ryžovnou a Blatenským vrchem konče.
Pomalu klesáme v zajetí lesních
porostů až k rozcestí na Český
Mlýn. Vedle hraničního kamene
stojí pomníček místního lesníka
Grögera, padlého na frontě v první
světové válce.
Dlouhou rovinu podél Mílovských luk lemuje smrky zarostlý
bývalý pohraniční pás. Přijíždíme
na rozcestí s nově vybudovanou
kapličkou sv. Jana Nepomuckého
vpravo. Návštěva otevřené kapličky a procházka po loukách s nádhernými výhledy stojí určitě za vynaloženou námahu.
Dále se nám nabízí volba: buď
pokračovat dále směrem na Červenou lišku a Potůčky s železniční stanicí, nebo odbočit doleva
na Háje. Kdo zvolí tuto variantu,
pokračuje trochu monotónně lesem
až do okamžiku, než se otevře další, dříve osídlená planina pod Ryžovnou v místech někdejší osady
Háje.

Obnovená kaplička na Mílově

KRUŠNOHORSKÝ LUFT / HERZGEBIRGE

Sjíždíme či scházíme na silnici, která doleva vede na Ryžovnu,
Hřebečnou a do Abertam a doprava
na Luhy a Potůčky. My pokračujeme doprava po proudu říčky Černé

se přemístíme po mostku na
druhý břeh Černé a stoupáme
po staré, dříve štětované cestě
pod Blatenským vrchem do Horní
Blatné.

Údolí Černé u Hájů

a můžeme obdivovat kouzla všech
jejích zákoutí, balvanů a peřejí.
Míjíme torzo hájovny po pravé straně a v místě zvaném Luhy

Odměnou náročného závěru je
pohled na Horní Blatnou s dominantou kostela svatého Vavřince.

text a foto: Jiří Kupilík

Odbočka v Luzích k závěrečnému stoupání do Horní Blatné
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Doporučujeme kulturní, společenské
a sportovní akce
Kulturní akce
17. 5. - Slavnostní vysvěcení kapličky na Mílově (Rozhraní) (Mílov;
10:00) – program viz str. 29
18. 5. - Svatojánská pouť – Poutní mše ve Skokách (Poutní kostel Navštívení Panny Marie, Skoky; 14:00)
18. 5. - Otevírání studánek (sraz parkoviště u sv. Linharta, Lázeňské lesy
Karlovy Vary; 10:00)
24. 5. - Zahájení lázeňské sezony Jáchymov
24. 5. - Bleší trh Abertamy (vila Zenker; 8:00–10:00)
25. 5. - Odhalení pamětní desky Adalbertu Hahnovi (sraz na náměstí
v Horní Blatné; 14:00)
31. 5. - Olympijský dětský den (Boží Dar)
31. 5. - Veselý den dětí aneb každá botka jiná (kavárna a penzion Evík
v Nejdku; 16:00)
31. 5. – 1. 6. - Prohlídkový den pro rodiče a děti (štola Země zaslíbená
na Mědníku)
6.–7. 6. - Karlovarský karneval (největší přehlídka pouličního umění
v ČR)

Olympijský dětský den
Přestože letošní zima byla na sníh skoupá, budeme si moci sníh
a největší událost této zimy připomenout i téměř na začátku léta.
Letošní dětský den na Božím Daru bude totiž věnován zimním
olympijským hrám. Na děti čekají disciplíny, jako jsou skok na lyžích, hokej, snowboarding, curling, běh na lyžích a další. Start je
ve Ski areálu Novako a trasa vede po Ježíškově cestě až do Krmelce. Lístky s časem startu si lze za symbolickou cenu koupit
v infocentru Božího Daru. Těšíme se na hojnou účast. Na viděnou
v sobotu 31. května!

Noc kostelů 2014 v Rudném (Vysoká Pec)
Myšlenka otevřít kostely v noci vznikla před deseti lety ve Vídni,
kde také v roce 2005 proběhla první Noc kostelů – „Lange Nacht
der Kirchen“. V roce 2009 překročila Noc kostelů hranice a kostely
a modlitebny se otevřely na několika místech i v České republice. Mottem události je každý rok jiný biblický verš, v jehož textu
se objevuje slovo „noc“. Pro letošní rok je to: „Nechť jsou světla
na nebeské klenbě, aby oddělovala den a noc. Budou na znamení
časů, dnů a let.“ (Genesis 1,14)
Letos se k této akci připojí i kostel Navštívení Panny Marie v Rudném, přestože místní farnost je již zaniklá. Pár dobrovolníků s podporou obce Vysoká Pec se však rozhodlo do akce zapojit a zpřístupnit po dlouhou dobu uzavřený kostel široké veřejnosti. Srdečně
vás zveme k návštěvě kostela Navštívení Panny Marie v Rudném,
kde 23. května 2014 mezi 18:00 a 22:00 bude připraven mimo jiné
bohatý kulturní program pro děti i dospělé, diskuse s Vladimírem
Müllerem, jazzový koncert a občerstvení ve formě grilování.

Léčebné lázně Jáchymov
Z programu na květen 2014

22. 5. - Večerní Paříž plná světových šansonů (Radium Palace,
20:00, vstupné 130 Kč)
24. 5. - Countrybál se skupinou Patriot (Běhounek, 19:30, vstupné
80 Kč)
29. 5. - Přípitek s Johannem Straussem (Radium Palace, 20:00,
vstupné 160 Kč)
Koncerty, divadla
17. 5. - Jak loupežníci chtěli ukrást draka (DS Konvalinky, kino Pernink;
16:00)
17. 5. - Spolužáci (DS Konvalinky, kino Pernink; 19:00)
23. 5. - KSO: Petr Iljič Čajkovskij: Koncert D dur pro housle a orchestr
op. 35, Antonín Dvořák: Symfonie č. 7 (Lázně III., Karlovy Vary;
19:30)
Výstavy
17. 5. - Den otevřených dveří ke 100letému výročí Becherovy vily (Becherova vila; 13:00–19:00)
24. 5. - Muzeum rukavičkářství s ukázkami výroby rukavic (MÚ Abertamy; 13:00–17:00)
7. 6. - Muzeum rukavičkářství (MÚ Abertamy; 13:00–17:00)
do 08. 6. - Krušné hory na starých pohlednicích (Muzeum Královská
mincovna Jáchymov)
do 08. 6. - Sto podob a sto let Becherovy vily (Becherova vila)
do 15. 6. - Jan Knap: Obrazy, akvarely (Letohrádek Ostrov)
do 15. 6. - Stanislav Kožený: Vary(i)ace – portrétní fotograﬁe osobností
Karlovarska (Letohrádek Ostrov)
do 22. 6. - Diet Sayler – fotograﬁe, objekty, koláže a instalace (Galerie
umění Karlovy Vary)
do 29. 6. - Sladký život čokolády (Muzeum Nejdek)
do 29. 6. - Obrazy Ivy Hüttnerové (Muzeum Karlovy Vary)
do 30. 6. - Život v Sydney (Fotogalerie Zelená sedma, Nejdek, Galerie
@, Nejdek)
do 31. 8. - První světová válka (Zámek Sokolov, 1. patro)

WWW.KRUSNOHORSKYLUFT.CZ
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Přednášky
20. 5. - Mgr. Lubomír Zeman: Architektura a urbanismus krušnohorských
horních měst (Krajská knihovna Karlovy Vary; 16:30)
21. 5. - Mgr. Lukáš Svoboda: Řemesla na Karlovarsku (Muzeum Karlovy
Vary; 17:00)
07. 6. - Mgr. Vladimír Melichar: Pozůstatky hornické činnosti v Krušných horách jako zajímavé biotopy rostlin a živočichů (Muzeum
Královská mincovna Jáchymov; 17:00)
07. 6. - Muzejní noc: Konec starých dobrých časů (Muzeum Karlovy
Vary; 17:00)
13. 6 - Zdeněk Lukeš: Mé oblíbené stavby (Galerie umění Karlovy Vary;
19:30)
Kina
24. 5. - Justin: Jak se stát rytířem (kino Pernink; 18:00)
31. 5. - jOBS (kino Pernink; 18:00)
07. 6. - 47 róninů (kino Pernink; 18:00)
14. 6. - 3 dny na zabití (kino Pernink; 18:00

Jáchymov, 5. dubna 2014

Hornická minulost a výzvy dneška
v (Pod)krušnohoří

Petr Rojík umí upoutat pozornost

17. 5. - Běh Merklín – Plešivec (Areál Plešivec; start dospělí 11:00, děti
13:00)
18. 5. - Abertamský duatlon (Areál TS Abertamy; start dospělí 11:00, děti
14:00)
18. 5. - Zdatný horal (štafetový závod horských kol)

V sobotu 5. dubna vystoupil v prostorách jáchymovské mincovny geolog Petr Rojík s přednáškou Hornická minulost a výzvy dneška v (Pod)krušnohoří. Přednáška se uskutečnila v rámci cyklu Krušné hory – malé
pohoří světového významu.
Petr Rojík poukázal na přímé i nepřímé vazby mezi hornictvím a obyvatelstvem v Karlovarském kraji. Posluchače seznámil s nejznámějšími
a nejvýznamnějšími lokalitami těžby cínu a dalších nerostů v regionu
od renesance po dvacáté století. Srovnával tehdejší metody dolování přírodního bohatství v nejstarším období se současnou těžbou v rozvojových
zemích, především v subtropické Africe. Zmínil například negativní dopad hornictví na samotné dělníky, přírodu a ekonomii. Podrobně seznámil
s touto problematikou pomocí bohaté fotodokumentace, vědeckých poznatků a grafů. Představil i možnou budoucnost těžby v Krušnohoří nejen
v České republice, ale i v Sasku.
Návštěvníci si mohli prohlédnout i malou ukázku cenných surovin, které se v Krušných horách nacházejí. Na začátku a na konci téměř dvouhodinového výkladu zahrál a zazpíval Petr Rojík regionální hornické písně.
Lukáš Svoboda
Muzeum Karlovy Vary

Společné připomenutí přistoupení České republiky k EU
Před deseti lety v blízkosti božídarského hraničního přechodu vysadili starostové krušnohorských obcí sedm stromů na počest přistoupení České republiky k Evropské unii.
Ve středu 30. dubna letošního roku se na stejném místě setkali zástupci mikroregionu
Centrální Krušnohoří k připomenutí tohoto výročí. V krátkých proslovech zhodnotili dosavadní spolupráci a vyjádřili přesvědčení, že bude trvat a nadále se rozvíjet i v budoucnosti.
Z celého setkání bylo patrné (a několikrát i zaznělo), že spolupráce původně navázaná
zejména kvůli čerpání evropských fondů přerostla do osobních vztahů a někdy i přátelství.
Tato přátelství však nejsou omezena jen na zástupce oﬁciálních institucí, ale postupně
vznikají i mezi spolky a jednotlivci bez ohledu na bývalou hranici. Krušné hory zase pomalu začínají srůstat a stávat se jedním svébytným regionem v rámci Evropy. Běžně chodíme
přes hranice na výlety, za prací, děti chodí přes hranice do škol i školek, sportovní kluby
pořádají společná soustředění, spolupracují hasiči, záchranáři, policisté a mnozí další.
Přestože k Evropské unii můžeme mít tisíce výhrad, výhody, které zejména nám v příhraničním regionu nabízí, jsou obrovské a měli bychom si je ze všech sil bránit.
Karel Picura
foto: Daniela Kelch
KRUŠNOHORSKÝ LUFT / HERZGEBIRGE
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Zemřel Jan Hloušek,
špičkový znalec Jáchymova
(2013) – většinou jde o sekundární uranové minerály, pojmenované
na počest osobností, které v Jáchymově působily. „Svého“ minerálu
se loni zaslouženě dočkal i Honza
– byl po něm nazván nový nerost
hloušekit, vodnatý arzeničnan mědi,
kobaltu a niklu nalezený na Dušní
žíle jáchymovského dolu Rovnost.
Jan Hloušek má rovněž významnou
zásluhu na objevu extrémně vzácných minerálů s obsahem cínu a bóru
z ložiska Zlatý Kopec u Božího Daru.
Mnozí si jej budou pamatovat
z jeho dlouholetého působiště v pří-

Skromný renesanční vědec Jan Hloušek při jedné ze svých nesčetných jáchymovských túr (foto Lucie Holá)

V neděli 27. dubna zemřel po dlouhé těžké nemoci RNDr. Jan Hloušek,
přední český mineralog a nejlepší
současný znalec jáchymovského hornictví a báňské historie.
Karlovarský rodák (1951) a absolvent Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze Jan Hloušek se
po desetiletí systematicky věnoval
studiu minerálů z Jáchymova a dalších krušnohorských i jiných lokalit
a významně přispěl k tomu, že počet

nerostných druhů popsaných z Jáchymova překročil číslo 420 a že
počet tzv. typových minerálů, popsaných odtud vůbec poprvé na světě,
je již vyšší než čtyřicet. K vzácným
novým jáchymovským minerálům,
na jejichž popisu se Jan Hloušek
podílel, patří například adolfpaterait
(2012), agricolait (2011), babánekit
(2012), běhounekit (2010), linekit
(2013), mathesiusit (2013), metarauchit (2010), štěpit (2012) či vysokýit

V roce 2013 byl po Janu Hlouškovi pojmenován nový jáchymovský
minerál hloušekit (foto mindat.org/
czechmin.cz)

zemí Královské mincovny v Jáchymově, které sloužilo jako studovna,
místo pro diskuse, mineralogická expozice i obchod s minerály v jednom.
Pro muzeum v Královské mincovně
Honza zdarma vytvořil a věnoval mu
expozici o jáchymovském hornictví
včetně sbírky minerálů. Lze jen doufat, že doplněná sbírka se v muzeu
opět brzy objeví.
Široký, takřka renesanční záběr
Jana Hlouška dokonale ilustruje zatím bohužel jen v elektronické podobě existující publikace Jáchymov
– Joachimsthal (http://jachymov-joachimsthal.cz). Toto rozsáhlé, více
než tisícistránkové dílo představuje
nejkomplexnější monograﬁi o Jáchymovu, jaká kdy byla vydána. Kromě
detailního popisu jáchymovské báňské i městské historie, zdejší hornické krajiny a přírody, mincovnictví, uranové horečky a mineralogie
v něm autor vyjadřuje i svou frustraci
z vývoje Jáchymova v posledním
čtvrtstoletí danou tím, že stříbrná
metropole Krušných hor si zatím stále nedokáže dostatečně vážit svého
jedinečného montánního dědictví.
I v tomto případě lze doufat, že se
jeho publikace dočká alespoň částečně knižního vydání. Bylo by to skvělé
naplnění Honzova celoživotního, bohužel předčasně skončeného díla.
Zdař Bůh, Honzo, Tvé poslední
túře na Eliáši!
Michal Urban

Kostel sv. Petra a Pavla
ve Volyni má nový zvon

Hosté si prohlížejí nový zvon

Jedna z významných památek
Krušných hor – kostel sv. Petra
a Pavla ve Volyni nedaleko Výsluní –
má nový zvon. Jeho slavnostního vysvěcení se 13. dubna zúčastnili hosté
nejen z Čech, ale i z Německa. DoWWW.KRUSNOHORSKYLUFT.CZ

razil dokonce i původní obyvatel Volyně pan Herbert Bickel Anger, který
nyní žije v Německu. Ten byl v tomto
horském kostelíku před více než půl
stoletím pokřtěn a zažil i sejmutí posledního ze zvonů v roce 1941.

Nově vysvěcený zvon Maria Dolorosa byl vyroben v roce 1949, je
téměř 180 kg těžký a volyňskému
kostelu jej věnoval sběratel z Mnichova. Vzhledem k tomu, že v průběhu obou světových válek byly
původní zvony Němci roztaveny pro
válečné potřeby, je to poněkud kuriózní. Nic už tedy nebrání tomu, aby
nově požehnaný zvon mohl být zavěšen do zvonice, jejíž oprava proběhla
v roce 2012.
Sdružení přátel kostela sv. Petra
a Pavla ve Volyni se již od roku 2007
snaží o postupnou obnovu kostela
a jeho zpřístupnění veřejnosti. Kostel sv. Petra a Pavla ve Volyni je totiž
jedním z posledních středověkých
kostelů v Krušných horách. Unikátní památka, v níž si lze prohlédnout
zbytky gotických maleb ze 14. stole-

Farář žehná novému zvonu

tí, měla být koncem 80. let 20. století
zbourána. Tomuto osudu však jako
zázrakem unikla, i když byla dokonce vymazána z katastru nemovitostí.
Dnes je z velké části odstraněn havarijní stav. Ze dvou třetin je opravena
střecha, kostel má nová okna a dveře
a teď i nový zvon, který sem jednoznačně patří.
text: Klára Kovaříková
foto: Ulrich Möckel
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Harry Meinel – hoteliér
Harry Meinel se narodil v roce 1951 ve vogtlandském Klingenthalu, vyučil se prodavačem a vystudoval čtyři semestry teologie. Poté převzal od manželčiných rodičů vesnickou hospodu v Neudorfu. V roce
1987 začal pracovat v Oberwiesenthalu v turistickém hotelu pro mládež, kde byla zaměstnána i jeho žena
Ria. V roce 1991 založili manželé Meinelovi ﬁrmu pro správu hotelů a přestavěli původně mládežnický
turistický hotel na dnešní hotel Panorama. V roce 1995 otevřeli Zámecký hotel Klaffenbach u Chemnitz
a v roce 2002 převzal podnik rodiny Meinelových jako svůj třetí hotel Fichtelberghaus.

Hotel Fichtelberghaus (foto Hans-Jürgen Jakob)

Bylo vaše ukončení studia teologie a přechod do gastronomie
vynuceno rodinnými okolnostmi,
nebo to bylo vaše osobní přání?
Ani jedno. Jako bývalému odpírači vojenské služby (absolvoval
jsem náhradní vojenskou službu)
a neúspěšnému studentu teologie
mi úřady bývalé NDR neumožnily další vzdělávání, dvakrát jsem
byl vyloučen ze zahájeného studia
ekonomie. Takže jsem se zachoval
podle starého pořekadla: Wer nichts
wird, wird Wirt (kdo se ničím nestane, bude číšníkem). Potom už
to šlo dost rychle, protože hospoda
manželčiných rodičů v Neudorfu
byla ze zdravotních důvodů v roce
1979 k dispozici.
S politickou změnou v letech
1989/90 se nabízely nové šance, ale objevila se i nová rizika.
Čemu přičítáte kontinuální hospodářský úspěch vašeho podniku
v poměrně obtížném oboru, jakým je gastronomie?
Má žena a já, toto pořadí je důležité, jsme své práci dávali vždy

všechno. Nebáli jsme se rizika
a společně jsme absolvovali výstupy i sestupy. Představte si, že jsme
si v roce 1991 vzali půjčku přes
15 milionů marek. Tehdy většina
těch, co nás znají, pouze vrtěla hlavami. Dnes zaměstnáváme ve třech
podnicích zhruba 150 lidí. Nějaký

zvláštní důvod našeho úspěchu
nemohu vyzdvihnout. Možná se
to stalo proto, že jsme navzdory
úspěchu zůstali skromní. Nejezdíme ve velkých autech, nevlastníme jachtu, vleky ani druhý dům
na Mallorce. Má žena a já nejraději
trávíme dovolenou na našem stat-

ku v Krušných horách. Já osobně
jsem ve svém životě podnikl pouze
jednu dalekou cestu. Sám jsem byl
v New Yorku, položil jsem květiny k památníku Johna Lennona
a byl jsem šťastný, když jsem se
živý a zdravý vrátil zpátky do Mildenau. Vážně, my milujeme Krušné hory. Možná to souvisí s naším
úspěchem, nevím. Nyní začínáme
s chovem včel.
Pro hoteliéra je důležité zprostředkovat hostům krásy a jedinečnosti regionu. Oba vaše hotely
– Panorama a Fichtelberghaus
– se nacházejí v bezprostřední
blízkosti Čech. Co může konkrétně tento region cizincům nabídnout?
Náš region je jedinečný. Jednoznačně. Bezprostřední sousedství
s Čechami dnes podle mého názoru
nabízí velikou šanci. Zpočátku to
však tak dobré nebylo. Někdy jste
měl pocit, že svět končí za hranicí.
Nebylo mnoho turistů, kteří by měli
chuť jet do Čech, samozřejmě kromě světoznámých lázní v českém
lázeňském trojúhelníku. To se v posledních letech znatelně změnilo.
Nyní se do popředí zájmu turistů
stále více dostávají drsná krajina
na hřebeni Krušných hor, sportovní
nabídky a historická místa.
Když se podíváme na turistickou
minulost obou nejvyšších vrcholů
Krušných hor, Klínovce a Fichtelbergu, můžeme najít mnoho para-

1. březen 2013 – u příležitosti otevření stálé výstavy o Krušnohoří ve věži rozhledny na Fichtelbergu
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tělem i duší
klimatickým změnám to perspektivně žádný velký trhák nebude. O tom
by investoři měli přemýšlet. Sledoval jsem změny na Plešivci. Z kdysi
ospalého kopce vznikl nyní „kopec
sršňů“. Je to tam rušné a hlasité.
Znám turisty, kterým se tam již nelíbí. Pokud se něco přežene, může být
často dosaženo opaku. Jasně řečeno:
nemám o tom vysoké mínění.

Svůj vzácný volný čas tráví Harry Meinel nejraději ve svém Hermergutu,
kde ve stodole opatruje svou sbírku historických předmětů a nářadí

lel. Dnes je však Fichtelberg dobře
zpřístupněný vrchol s odpovídající
turistickou infrastrukturou, kdežto
na vrcholu Klínovce stojí zchátralý
hotelový komplex, který je, kromě
moderních vleků a obnovené rozhledny, od 90. let minulého století
prázdný.

venkovní prostory. Dokonce jsme
tam i týden bydleli. K další dlouhodobější spolupráci však bohužel
nedošlo.

Krušné hory, zvláště východně od
Klínovce, přestály v minulém století masivní ekologické problémy
s odumíráním lesů. Jaký význam
má ochrana přírody a krajiny pro
turismus v Krušných horách?
Ochranu přírody považuji za velmi důležitou, bohužel při lokálních
projektech masového turismu jako
například na Plešivci bývá často
opomíjena. Ochrana přírody a krajiny v Krušných horách musí být

zlepšena. Mělo by se zohlednit následující: klientela, která vyžaduje
„lyžařský cirkus“, je mladá a nevázaná. Zima však u nás ovlivňuje
turismus čtvrt roku. A co budeme
dělat po zbytek roku? Devět měsíců v roce máme klientelu od 40 let
výše. To, co potřebujeme, je jednoznačně měkký celoroční turismus.
Zvláště Fichtelberg je podle
mých pozorování často navštěvován českými denními hosty. Jak
se na tyto hosty připravujete?
Na denní hosty ze sousední země
jsme se samozřejmě připravili již
před lety. Naše jídelní lístky jsou
k dispozici i v češtině a v našem
personálu máme i česky hovořící
spolupracovníky. Ve věži rozhledny
na Fichtelbergu jsme instalovali zajímavou výstavu, která představuje
i v českém jazyce historii a turistické zajímavosti na obou stranách
hranice. Bohužel z organizačních
důvodů u nás není možno platit korunami.

Probouzí ve vás tento vývoj smutek, nebo jste spíše rád, že máte
o konkurenta méně?
Zcela jasně: starosta Božího
Daru Jan Horník – se kterým jsme
mimochodem v roce 2003 podepsali kooperační dohodu mezi hotelem
Fichtelberghaus a horským hotelem Klínovec – by již dávno hotel
na Klínovci rád zrestauroval, znovu
postavil a etabloval v regionu, pokud by šlo vše podle jeho představ.
Nyní doufáme v to, že hotel na Klínovci snad brzy přijde! Byla to
nejstarší horská chata v Krušných
horách. Musí se vzpamatovat! Velmi si to přejeme, protože pak bude
region ještě atraktivnější.

Prvního května bylo desáté výročí přistoupení České republiky
k EU. Od té doby se mnoho změnilo. Jaký další vývoj si přejete
pro region okolo Fichtelbergu
a Klínovce pro dalších deset let?
Do budoucna si přeji moudré
a zodpovědné politiky na obou stranách hranice. Lidé, kteří chtějí dát
věci do pohybu, budou existovat
vždy. Pokud ale hospodářskou a turistickou politikou nebudou stanoveny moudré rámcové podmínky,
pak dojde k divočině a chybnému
vývoji, který v důsledku uškodí
turismu i obyvatelům. To ve svém
regionu jistě nechce žádný zodpovědný provozovatel hotelu.

Výměna zkušeností posunuje
všechny zúčastněné kupředu.
Máte profesní kontakty s hoteliéry a restauratéry v Čechách?
Bohužel ne. Neumíme česky.
Z české strany nás také ještě nikdo
nenavštívil. Zkoušeli jsme navázat
kontakt přes fotografa Petra Mikšíčka, který nás seznámil s hoteliérem Antonínem Herzánem v Lesné.
V horském hotelu Lesná se odvádí
dobrá práce. Je tam vzorová restaurace, zajímavé muzeum a pěkné

text a foto: Ulrich Möckel
překlad Lenka Löfﬂerová
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Koníčkem hoteliéra je kromě chovu včel zachovávání starých odrůd ovoce

Tato zima nebyla kvůli chybějícímu sněhu pro hotelovou branži
a provozovatele vleků úspěšná.
Jak hodnotíte současné masivní
modernizace a budování nových
lyžařských areálů v Krušných
horách?
Pokud budou trvat obdobné sněhové podmínky, pak považuji tyto
investice za problematické. Kvůli

Harry Meinel se svou ženou Riou láskyplně zrestaurovali přes
230 let starý trojboký statek Hermergut v Mildenau u Annabergu-Buchholzu. Oba sbírají obrazy a sochy s krušnohorskými motivy
nebo krušnohorského původu – můžete je celoročně nalézt v restauraci „Das Guck“ v hotelu Fichtelberghaus, ale také v hotelu
Panorama nebo v Zámeckém hotelu. V roce 2012 vyšla publikace
s názvem „Umění, kde je nečekáte – sbírka Meinel“, která je prodávána výhradně ve třech jmenovaných hotelích.
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Krušnohorský Semmering
Železniční trať z Karlových Varů do saského Johanngeorgenstadtu, nazývaná též Krušnohorský Semmering, oslaví letos 15. května 115 let
své existence. Záměr vybudovat železniční spojení mezi Čechami a Saskem však nevznikl až v souvislosti se stavbou této trati, ale má mnohem
delší historii. Snahy o uskutečnění drážního spojení trvaly více než tři desetiletí. Projektované železnice byly uvažovány jako součást důležitých tahů celostátního charakteru.

Nejdecké nádraží nedlouho po svém otevření

Nejstarší známý návrh na krušnohorské železniční spojení v regionu
Karlovarska pochází již z poloviny
60. let 19. století. Šlo o jednu z variant trasování Dráhy císaře Františka Josefa z Vídně a Plzně do Saska.
Tato varianta se neuskutečnila pro své
údajně nevyhovující parametry, které
ovšem nebyly podloženy podrobnějším zkoumáním terénu, ani hledáním
vhodnější trasy. Odmítnutí trasování dráhy přes Karlovy Vary bylo
zdůvodněno vysokými stavebními
náklady a nepříznivými směrovými
a sklonovými poměry. Zajímavostí je skutečnost, že tyto komplikace
byly předpokládány v úseku z Plzně do Karlových Varů, a nikoliv při
vlastním překračování Krušných hor.
Trať z Karlových Varů do Schwarzenbergu měla být stavěna jako dráha
hlavní po překročení Ohře směrem
na Hroznětín a Merklín, dále údolím
Bystřice do Perninku a Horní Blatné, podél Blatenského potoka a říčky
Černá až do Schwarzenbergu, kde
končila již od roku 1858 trať saských
železnic. Pro Pernink a Horní Blatnou
by dráha neměla velký přínos vzhle-

dem ke značné vzdálenosti od obou
sídel. Navíc se uvažovalo s výstavbou
dlouhého vrcholového tunelu.
Po neúspěšných snahách o vybudování hlavní dráhy přes Krušné hory
se další aktivity přesouvaly směrem
k pokusům o vybudování alespoň
místní dráhy. Šlo především o zájemce z Karlovarska z okruhu místních
podnikatelských kruhů a městských
zastupitelstev. Prvním počinem byla
výstavba lokální dráhy z Chodova
do Nejdku. Krušné hory ještě nepřekročila, ale jak se později ukázalo,
stala se významným předpokladem
k budoucímu naplnění myšlenek prodloužit ji až k německým hranicím.
V roce 1883 byl vypracován projekt s podrobnější stavební dokumentací již zmiňované trasy z Karlových
Varu přes Hroznětín, Merklín, Pernink a Horní Blatnou s napojením
na nově vybudovanou železnici ze
Schwarzenbergu do Johanngeorgenstadtu. Záměr se neuskutečnil nejen
pro nedostatek ﬁnancí, ale také proto,
že právě v této době podalo město
Nejdek návrh na konkurenční projekt
vedení dráhy z koncové stanice trati
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od Chodova. Údajně tehdy probíhal
ostrý boj mezi představiteli měst
Nejdku a Hroznětína o vedení trasy.
Pro variantu přes Hroznětín hovořila
podstatně kratší stavební délka trati,
ale nevýhodou byly nepříznivé sklonové poměry v údolí říčky Bystřice.
Stoupání 60 promile by tak vyžadovalo zřídit železnici ozubnicovou,
což by neúměrně prodloužilo jízdní
doby. Proti realizované variantě přes

Nejdek sice hovořila délka trati, ale
její velkou výhodou byly příznivější
sklonové poměry a lepší dostupnost
dráhy pro obyvatele obcí v této části
Krušnohoří.
Koncese ke stavbě místní dráhy
Karlovy Vary – Johanngeorgenstadt
byla vydána 2. prosince 1895 a v následujícím roce byla zveřejněna v říšském zákoníku. Koncesionářům bylo
propůjčeno právo vybudovat dráhu
z Karlových Varů – centrálního nádraží s využitím kolejí Buštěhradské
dráhy formou peáže (využívání trati
jedné železniční společnosti jinou
železniční společností, pozn. red.).
Dále měla trať vést z odbočky Sedlec
přes Starou Roli do Nové Role a opět
formou peáže využívat starší dráhu
z Chodova do Nejdku. Z Nejdku pak
trasa pokračovala v dnešní poloze až
na saskou hranici. Koncesionáři byli
někteří jednotlivci a ﬁrmy, jako třeba
JUDr. Antonín Graf, vrchní lesmistr
svobodného pána Konigswartera Eugen Ausloos, oba z Nejdku, nejdecký
starosta Karl Kunzmann, obchodní
ﬁrma C. T. Petzold z Vídně (majitel
nejdeckých železáren, pozn. red.)
a další významné místní osobnosti
a ﬁrmy.
Záhy po obdržení koncese byla
ustanovena akciová společnost místní dráhy s kapitálem 930 000 zlatých. Stavba byla zahájena s určitým
zpožděním až v roce 1897 a byla
rozdělena do dvou úseků. První vedl

Nádraží v Sejfech bylo významným východiskem turistů (kolem 1905)
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slaví 115. výročí
dráha také uhradila pro počáteční
provoz potřebných pět lokomotiv
řady 97 (ČSD řady 310), čtyři stroje
řady 73 (414.0), 16 osobních vozů,
devět vozů služebních, 34 nákladních vagonů, jednu drezínu a osm
vozíků.

dech, dále k obnovám železničního
svršku a spodku včetně propustků
a mostů v úseku Karlovy Vary dolní
nádraží – Karlovy Vary horní nádraží
a Stará Role – Nová Role – Nejdek
s úpravami nástupišť výšky 550 mm
pro bezbariérový přístup cestujících.

Lokomotiva řady 423.061 v Johanngeorgenstadtu mezi lety 1934 až 1937

z Karlových Varů do Nejdku. Zde
byly vybudovány nové úseky mezi
karlovarskými nádražími a od odbočky Sedlec do Nové Role. V úseku
mezi Novou Rolí a Nejdkem byly
rozšířeny stávající stanice a zastávky, v nichž byly mimo jiné postaveny nové odbavovací budovy. Přesu-

let bohaté zkušenosti s budováním
železnic. Na výstavbu mostů a tunelů si ﬁrmy najímaly většinou italské
dělníky. Stavba trati probíhala rychle, což si při tehdejších technických
prostředcích zaslouží náš obdiv.
Dne 28. listopadu 1898 byl veřejnému provozu odevzdán úsek

Sněhový pluh na viaduktu před Perninkem

Do dnešního dne prošla místní dráha řadou reorganizací včetně
změn vlastníka. Nyní ji provozuje
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace (SŽDC) se sídlem
v Praze, zastoupená Oblastním ředitelstvím v Ústí nad Labem. Drážní
dopravu zajišťují České dráhy, a. s.
Za posledních patnáct let došlo cílenou údržbou Správy tratí Karlovy
Vary, zvýšenou investiční činností
a nasazením modernějších souprav
k výraznému zkrácení jízdní doby.
V tomto nastoupeném trendu se má
pokračovat i v příštích letech. Mělo
by dojít k zabezpečení světelnými
výstražnými světly na třinácti přejez-

S nasazením moderních souprav řady
844 a po uskutečnění všech stavebních úprav by mělo dojít k dalšímu
zkrácení jízdních dob a ke zvýšení komfortu cestujících. Tato řada
opatření jistě zatraktivní cestování
po této krásné místní dráze, též nazývané „Krušnohorský Semmering“,
jež slaví krásných 115 let své existence.
Lubomír Zikl
s využitím materiálů klubu
M 131.1 a Roberta Koutného
s jeho laskavým svolením
foto: Daniel Bystroň a archiv TO
Nejdek, Pavel Andrš, Kamil Bláha

Část osazenstva nejdecké stanice v čele s náčelníkem Karlem Prchalem (zcela
vlevo, 1985)

nuta a zcela nově byla vybudována
nejdecká stanice. Stavbu prováděly
tři ﬁrmy vybrané v konkurzu. Provádění prací pak dozorovala komise
zřízena státními orgány v Karlových
Varech.
Na rozdíl od prvního úseku musel být druhý úsek mezi Nejdkem
a Johanngeorgenstadtem zadán pro
svou náročnost ﬁrmě specializované
na stavbu drah. Výstavbu tak prováděla brněnská ﬁrma E. Czeczowiczka a A. Weiner, jež měla z předešlých
WWW.KRUSNOHORSKYLUFT.CZ

Nejdek – Horní Blatná a 1. dubna
1899 pak pro omezenou nákladní
dopravu i část z Horní Blatné do Johanngeorgenstadtu. Slavnostní oﬁciální zahájení provozu na celé trati
proběhlo 15. května 1899. Po zahájení provozu byla dráha na základě
smlouvy odevzdána do státního provozu. Na účet vlastníka, tedy akciové společnosti místní dráhy Karlovy
Vary – Johanngeorgenstadt, provozovaly dopravu Rakouské státní
dráhy s ředitelstvím v Plzni. Místní

Německá souprava Desiro v Horní Blatné
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Můj dědeček byl Emil Liebald,

Hřbitov mezi Loučnou a Hájem

Můj dědeček byl Emil Liebald
– poslední česko-německý starosta
obce Stolzenhain (dnes Háj u Loučné pod Klínovcem) pod nejvyšším
vrcholem Krušných hor. Narodil se
jako Rakušan, v šesti letech z něj
byl udělán Čechoslovák a v roce
1946 se rozhodlo, že nyní by to měl
být Němec. Ale jeho domov byl stále pod Klínovcem.
Ve věku téměř padesáti let jsem
konečně sebral veškerou svou odvahu a vydal se poprvé v životě
na cestu k této hoře. Jako nejstarší
z jeho vnuků se mohu až dnes poprvé postavit té bezedné bolesti, jež
postihla naši rodinu v důsledku jeho
násilného rozloučení s Klínovcem.
Zdolal jsem již mnoho z nejvyšších hor Evropy a USA, ale žádný
z těchto výstupů nebyl tak těžký
jako ten na Klínovec, na který jsem
samozřejmě vyšel hned při své první návštěvě staré vlasti. Ještě nikdy
jsem nestál na vrcholu tak malý,
prázdný a vyčerpaný.
Jako tolik vysídlených nedokázal ani můj dědeček přemoci svou
bolest pláčem a vyplavit ji slzami.
To byl v posledních letech můj
úkol. V mé rodině se vyprávělo, že
dědečkův tatínek zemřel steskem
krátce po vysídlení. Snad každý den
vyprávěl můj dědeček o „Daheim“
(v krušnohorském nářečí domov).
V mé představivosti a zvláštní

formě paměti jsem vše už dávno
znal. Les, stromy, kopce, sníh a to
ticho. Když jsem úplně poprvé přišel do „Daheim“, bylo to od prvního okamžiku jako návrat zpět.
Okamžitě jsem cítil sounáležitost
s tímto kouskem země. Ve svých
49 letech jsem konečně našel odvahu vrátit se do jeho domova a postavit se té bolesti, aby ta tíha, která stále hluboko skrytá leží na mé
rodině, byla lehčí a konečně snesitelná.
V minulém roce jsem prožil jeden měsíc u indiánského kmene La-

kotů v rezervaci Pine Ridge v Jižní
Dakotě v USA. S tímto kmenem
jsem v kontaktu již přes 30 let. Mluvili jsme hodně o bolesti způsobené prožitým ponížením z násilného
vysídlení a o cestách uzdravení.
Pro mne spočívala jedna z těchto
cest v upevnění pamětní tabulky
na mého dědečka na starém hřbitově mezi Hájem a Loučnou pod
Klínovcem. Odtud se opět po tolika letech dívá z fotograﬁe, která
byla pořízena ve 30. letech minulého století, na svůj Klínovec. Toto
bylo možné díky spolupráci s paní

Nová pamětní destička Emila Liebalda na hřbitově

KRUŠNOHORSKÝ LUFT / HERZGEBIRGE

Danielou Kelch, která při mně stála jako překladatelka, a díky Janě
Müllerové, starostce města Loučná
pod Klínovcem, jež mou myšlenku
podpořila od samého počátku bez
jakýchkoliv komplikací. Oběma
z celého srdce děkuji.
Lakotští indiáni věří, že každý
člověk je po dobu svého života
spojen se svými předky. Ti existují v duchovním světě (spirit
world) kolem nás a my se s nimi
můžeme spojit, někdo více a jiný
zase méně. Pokud byli naši předci
hluboce spoutáni s jedním kouskem
země, tak se toto spojení přenáší
i na další potomky. V naší dnešní
kultuře to nepředstavuje žádné velké téma, protože mnozí lidé se často
stěhují za prací, a tím (opět) žijí téměř jako kočovníci. K tomu připočtěme, že se náš život v dnešní době
stále více vzdaluje přírodě. Spojení
kořeny s jedním kouskem půdy,
z níž a na níž člověk žije, prožívá
v dnešním čase již jen málokdo.
Někteří proto možná porozumí, co
je to trauma ponížení z vysídlení,
ovšem bolest z rozloučení s jedním
kouskem země a přírody jen těžko
někdo pochopí. Ale přesně toto se
mi zdá, že byl velmi důležitý prvek
v tom, jak ztrátu domova prožívali
mnozí Krušnohorci.
Když se ohlédnu dostatečně daleko do minulosti, neexistují pro mne
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poslední starosta Háje
žádní pachatelé ani viníci. Jen veliká lítost nad tolikerým společným
neštěstím; a pocit hanby za nepochopitelné skutky mých německy
mluvících krajanů. Pokud se na někoho budeme dívat jako na viníka,
budeme stále zůstávat v roli oběti,
a nikdy se tak nezbavíme pout. Pokud se mají rány zahojit, musejí se
vždy obě strany blíže semknout.
Ten čas je nyní. Přeji si, aby Němci a Češi konečně opět k sobě našli
cestu, dokázali společně překonat
a zvládnout jejich tragédii. Já věřím, že čeští Češi a čeští Němci
měli k sobě mnohem blíž, než si
dnes mnoho lidí myslí. Čechy byly
Evropou už dávno před EU. Němečtí a čeští Češi byli vždy trošku rozdílný pár, ale přesně proto
se tak dobře vzájemně doplňovali
a ve svých nejlepších časech zářili
jasným leskem. Mým dětem říkám,
že z toho všeho se musíme učit. Nesmíme chovat k druhé osobě jinou
úctu, než máme sami k sobě, už

vůbec ne kvůli její řeči, původu či
náboženství.
Vůbec bychom měli častěji mluvit o „tobě“ a „mně“ a mnohem
méně používat slova jako „vás“
a „nás“. Pak bychom pochopili, že
mnohé konﬂikty přenášené na nás
zvenčí vůbec nejsou naše. A je jedno, jestli to bylo tehdy v Čechách,
či dnes na Ukrajině. Můžeme být
za to vděční, že existují jiní lidé,
než jsme my. Můžeme se v nich
s respektem nechat zrcadlit, a tak
odhalit své chyby. Můžeme se
jimi nechat inspirovat, a tím se dál
rozvíjet. To pro nás může být ponaučením z této tragédie. Rocková
skupina U2 nedávno uvedla písničku s refrénem „There is no them,
there’s only us!“ (Není žádné oni,
ale jen my!). Tím jen dobře vystihují tisíce let staré přísloví Lakotů:
Mitakuje oyasin (My všichni jsme
spojeni)!
Robert Felch
překlad: Daniela Kelch

Autorův dědeček Emil Liebald a babička (pár vlevo) při lyžování na Klínovci

Nový průvodce
po hornických památkách Krušnohoří

Titulní strana nové publikace

WWW.KRUSNOHORSKYLUFT.CZ

Obecně prospěšná společnost Montanregion
Krušné hory – Erzgebirge vydala ve spolupráci
se společností Wirtschaftsförderung Erzgebirge
novou publikaci „Hornické památky Montanregionu Krušné hory / Erzgebirge (Denkmale
des Bergbaus in der Montanregion Erzgebirge / Krušnohoří). Jde o první ucelený přehled
památek a lokalit, které Česká republika a Německo zařadily do žádosti o zápis krušnohorské
montánní krajiny na Seznam světového dědictví UNESCO, součástí publikace je i turistická
mapa.
Dvojjazyčná publikace o rozsahu 180 stran
s velkým množstvím fotograﬁí a informacemi
o turisticky atraktivních cílech je k dispozici
zdarma v informačních centrech měst Abertamy, Boží Dar, Horní Blatná, Jáchymov a Krupka a rovněž v sídle společnosti Wirtschaftsförderung Erzgebirge v saském Annabergu.
Současně Montanregion Krušné hory – Erzgebirge, o.p.s., zprovoznila i své webové stránky, které podávají základní informaci o společné česko-německé nominaci Hornické kulturní

krajiny Erzgebirge/Krušnohoří na Seznam světového dědictví UNESCO i přehled nominovaných lokalit. Postupně rozšiřované webové
stránky, dostupné na adrese www.montanregion.cz, nabízejí i virtuální prohlídku některých významných hornických památek formou
atraktivních videí a informují o akcích s hornickou tematikou, které se na české i saské straně
Krušných hor chystají.
Publikace „Hornické památky Montanregionu Krušné hory / Erzgebirge“ i webové stránky
obecně prospěšné společnosti Montanregion
Krušné hory – Erzgbirge jsou součástí projektu
„Hornická kulturní krajina Erzgebirge/Krušnohoří – turistický průvodce a webové stránky“,
který byl realizován prostřednictvím Fondu
malých projektů v Euregiu Egrensis v rámci
programu Cíl 3 / Ziel 3 na podporu přeshraniční
spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007–2013, ﬁnancovaného
Evropskou unií (Evropským fondem pro regionální rozvoj).
Michal Urban
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Evakuace koncentračního tábora
Johanngeorgenstadt
zajatců, do Bochova. Tam zemřelo
asi 70 vězňů. Než došel pochod
do Lubence, zemřelo dalších 30
lidí. Skupina vězňů pokračovala
do Blatna, odkud byli vězni přepraveni vlakem do Kaštic u Podbořan.
Odtud zase museli pěšky až do Terezína, kam celý pochod dorazil
5. května 1945. Dozorci včetně
druhého velitele tábora mezitím
u Lovosic utekli.

Johanngeorgenstadt kolem roku 1945

V Krušných horách na hranicích mezi Německem a Českou
republikou leží čtyřapůltisícové
městečko
Johanngeorgenstadt.
V prosinci 1943 tam byl v bývalé
továrně na nábytek zřízen pracovní
tábor, který spadal pod síť táborů
spravovaných z koncentračního
tábora (KT) Flossenbürg. Vězni
byli velmi pestrého národnostního
složení, nejvíce jich bylo ze Sovětského svazu, Polska a Francie.
Vězněno zde bylo i několik občanů
z Československa, Angličan, Novozélanďan, Kanaďan, Belgičan
a Holanďan. Vězni vyráběli letecké součástky v lipské továrně Erla
Maschinenwerk GmbH pro stíhačky Luftwaffe.
Velitelem tábora byl až do ledna
1945 SS-Hauptscharführer Cornelius Schwanner, poté ho vystřídal
SS-Hauptscharführer
Gottfried
Kolatschewitz. Tábor hlídalo přibližně 40 příslušníků SS, od léta
1944 byly stráže posíleny také příslušníky Luftwaffe – Luftwaffen
Bau-Bataillon 1/4 VII (Letecký
stavební prapor 1/4 VII). Na počátku roku 1945 propukla v důsledku
špatné hygieny tuberkulóza a tyfus. Na tyto nemoci zemřelo několik desítek vězňů.
Když se v roce 1945 blížila k Johanngeorgenstadtu fronta, velení
tábora rozhodlo vězně evakuovat.
Ve skutečnosti evakuace znamenala pochod smrti. Vězňové, oblečení do slabého pruhovaného úboru
s dřeváky, nemocní a vyhublí až

na kost, neměli mnoho šancí namáhavý pochod přežít. Doprovod
z řad SS zastřelil každého, kdo se
na chvilku zastavil nebo opozdil.
Dne 14. ledna 1945 vydal vůdce SS
Heinrich Himmler rozkaz, že se ani
jeden politický vězeň nesmí dostat
do rukou nepřátelských mocností
– Sovětského svazu, USA a Velké
Británie.
Evakuace tábora v Johanngeorgenstadtu začala 16. dubna
1945, kdy vyjel vlakový transport
s 822 politickými vězni po trati
do Nové Role, kde zdejší velitel SS-Obersturmführer Hugo Bock od-

mítl přijmout další vězně, naopak
jich několik zastřelil. Transport tak
pokračoval dál až do Doubí, odkud
vězni museli pokračovat pěšky.
Ve vagonech zahynulo za tři dny
okolo padesátky vězňů. Například
v Horní Blatné jsou pochovány tři
oběti pochodu smrti a v Perninku
zůstalo v nedalekém lese ležet asi
27 mrtvých vězňů. Po válce byli
pohřbeni nejspíše na místním hřbitově. V Doubí postříleli příslušníci
SS dalších čtyřicet hladových vězňů. Transport dále pokračoval přes
Tepličku, kde muži přespali v bývalém pracovním táboře ruských

Počty vězňů v KT Johanngeorgenstadt*

Mezi 16. dubnem a 5. květnem
1945 ušli vězni celkem 125 kilometrů a z celkového počtu 822
jich přežilo pouze 28. Čest jejich
památce!

3. prosinec 1943

100

20. prosinec 1943

420

leden 1944

550

únor 1944

650

březen 1944

780

květen 1944

833

červen 1944

809

leden 1945

988

únor 1945

857

březen 1945

847

13. duben 1945

842

LAŠTOVKA Vladimír a kol.: Hrdinové protifašistického odboje, Plzeň
1986.

16. duben 1945 (před pochodem smrti)

822

Lidová demokracie, 28. 6. 1945, č. 42.

5. května (po pochodu smrti)

28 vězňů

Zdroje:

Jiří Klůc, student sexty
Gymnázia Ostrov
foto: archiv autora

BENZ, Wolfgang – DISTEL, Barbara: Der Ort des Terrors. Flossenbürg,
Mauthausen und Ravensbrück, München 2006.
Flossenbürg: Das Konzentrationslager
Flossenbürg und seine Aussenlager,
München 2007.

*Koncem února 1944 přijela skupina asi 120 Francouzů, v březnu
1944 celkem 70 občanů SSSR z KT Majdanek a v srpnu 1944 skupina
40 českých a německých cikánů z KT Buchenwald
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Cornellius Schwanner velel od ledna 1945 KT Obertraubling, kde byl
na konci války zajat vojáky americké armády. Za své válečné zločiny
byl v Dachau u vojenského soudu
v rámci procesu s hlavními zločinci z tábora Flossenbürg odsouzen
k trestu smrti a 15. října 1947 popraven oběšením.

MALÁ, Irena – KUBÁTOVÁ, Ludmila: Pochody smrti, Praha 1965.
Přežili svou smrti. Pochody smrti, Praha 2005.
www.gedenkstaette-ﬂossenbuerg.de
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Merklínské kulturní jaro

Hanka Ouhelová s jedním z herců merklínského souboru

Po nezvykle mírné zimě tady máme
jaro, doufám, že už opravdové. Josefšturm
je za námi a ledoví muži už si svoji dávku
zimy také užili v předstihu. Pohled na rozkvetlé stromy snad už opravdu znamená
jaro. A tak jsme i my v Merklíně opustili zdi tělocvičny i kulturního klubu (KK)
a vyrazili ven.
Dne 26. dubna se konal tradiční duatlon, o němž jsme informovali už v minulém roce a který si získává stále větší
oblibu. Samozřejmě jsme si také užívali
Filipojakubskou noc. Inventura místních
čarodějnic ještě není dokončená, ale zdá
se, že nakonec jsme všechny přežily, a tak
se hned můžeme pustit do příprav rovněž
už tradičního a oblíbeného Pohádkového
lesa. Merklínský pěvecký soubor se vydal
za hranice a 3. května vystoupil v sousedním Breitenbrunnu.
Nechci vážené čtenáře unavovat dlouhým seznamem dalších akcí, dovolím si
připomenout jen některé a přiznávám, že
mému srdci blízké:
21. 5. se v KK představí 1. třída základní
školy s divadelním představením Budulínek,
29. 5. rovněž v KK žáci 2. a 3. třídy
s představením Karkulka,
13. 6. se koná v obřadní síni tradiční
loučení budoucích prvňáčků s mateřskou
školkou,
16. 6. se v KK rozloučí se základní školou žáci 5. třídy.

Všechny akce, o nichž píši, jsou tradičně velmi hezké a pořádáme je už několik
let. Děti si svoje vystoupení užívají, my
dospěláci jsme dojatí a často ukápne i slza,
jak už to při podobných setkáních bývá.
Ve zdech našeho KK se ale udála ještě
jedna důležitá věc, které proběhla v tichosti, bez obecenstva a bez potlesku, a právě
proto mi dovolte ještě několik vět. Hanka
Ouhelová, zakladatelka nejen kulturního
klubu, ale i Merklínského pěveckého souboru, dnes už zaniklého souboru Mertan,
divadelního souboru a troufám si napsat
hlavní osobnost a dobrá duše našeho kulturního života, se rozhodla předat pomyslnou štafetu mladší generaci, konkrétně Jolaně Nečové, která se už několik let aktivně
podílí na přípravě kulturních akcí. Kulturní
klub má tedy novou, šikovnou vedoucí, ale
paní Ouhelová, naše Hanička, zůstává dál
s námi a my se těšíme na další spolupráci.
Na závěr tedy ještě krátké poděkování:
Haničko, děkujeme, že jsi v nás objevila
zpěváky, tanečníky a herce. Děkujeme,
že jsi pro nás připravila krásné akce, děkujeme za potlesk, kterým nás odměňují
za naši snahu diváci, a těšíme se na další
společné dny. Přejeme ti hodně zdraví, pohody a radosti z vnoučátek a už se těšíme
na novou klubovou sezonu.
Všem čtenářům přejeme krásné jaro,
hodně sportovních i kulturních zážitků
a jarní pohodu.
Hedvika Roznerová

Jarní slavnosti ve Vysoké Peci
Pálení čarodějnic a stavění májky lze považovat za velmi staré, avšak dodnes živé lidové obyčeje. V noci z 30. dubna na
1. května se lidé scházejí u zapálených ohňů a slaví příchod jara.
V den konání akce se muži z Vysoké Pece vydají do okolních
lesů a porazí nejhezčí strom. Ten je poté, zbavený větví a kůry,
přivezen na náves ve vsi. Za pomoci místních žen a dětí se májka zdobí barevnými pentlemi, muži pomáhají při uvití ozdobného věnce. Muži ve Vysoké Peci jsou zřejmě dosti obratní, již
poněkolikáté dokázali vztyčit májku bez techniky, pouze pomocí klád, žebříku a lan.
Každý rok se lidé scházejí u připravené hranice, která je s příchodem večera zapálena a je na ní symbolicky upálena čarodějnice. Již poněkolikáté byla čarodějnice ekologická, letos byla
vyrobena pouze ze dřeva a suchého sena. Na ohni si pak přítomní opekli připravené špekáčky. O další osvěžení těla se již
každý postaral sám v místní hospodě. Oproti loňským rozmarům počasí se letošní stavění májky i pálení čarodějnic opravdu
vyvedlo. A protože v souvislosti se stavěním májek může vždy
dojít i k jejich poražení rivaly z okolních vesnic, ti nejskalnější
hlídači (muži i ženy) jistě uvítali příjemné teplé počasí.
text a foto: Martina Zettlová
WWW.KRUSNOHORSKYLUFT.CZ

Takhle to dělají ve Vysoké Peci
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Nejdecký Rudoarmějec
jimkou dvou osob žádný z těchto
čtrnácti již nežije, rozhodl se autor
seznam nezveřejnit.
V čase národního ohrožení, který
po 21. srpnu 1968 skutečně nastal,
jdou vnitřní konﬂikty mezi lidmi
stranou a dochází k občanskému
semknutí a vzájemné solidaritě.
Nikoliv tak pro tehdejší MěV KSČ.
O tom svědčí například dvacetistránkový dopis MěV z roku 1971,
adresovaný Okresnímu výboru
(OV) KSČ Karlovy Vary, v němž
jsou podrobně popisovány „nedůslednosti“ normalizace vůči mnoha
lidem ve městě a na různých pracovištích a požadováno jejich dodatečné odvolání.
Dále například v zápisu z 15. února 1971 je seznam všech žáků,
kteří po ukončení základní školy
chtěli studovat střední školu. Vedle každého jména pak, bez jakéhokoliv zdůvodnění, ortel ano/ne.
Samostatnou kapitolou, zřejmě
rozkoš plodících pocitů, je psaní posudků na nejrůznější osoby,
kterým byli členové MěV pověřováni. A bylo jich v těch časech
věru dost.

Zápisů o stavbě památníku Rudoarmějce však naleznete málo.
Jsou totiž zakódovány pod pojmy
„závazky k 30. výročí osvobození
Československa sovětskou armádou“ nebo jako „Akce Z“ a podobně. Ale výjimky lze nalézt. Tak například v usnesení č. 55 ze zasedání
MěV KSČ ze dne 12. června 1972
se v bodu 4 říká: „MěV KSČ znovu posoudil umístění památníku
Rudoarmějců a na základě diskuse rozhodl revokovat dosud přijaté usnesení k umístění památníku
a ukládá svým členům, aby toto
rozhodnutí uskutečnili. Dále ukládá komunistům v radě Městského
národního výboru (MěstNV) Nejdek, aby Rada MěstNV převzala
patronaci nad jeho výstavbou.“
Všeobecně je známo, že se drzost ráda snoubí se zbabělostí. To
platí i pro jednání MěV KSČ, který
sice o zrození Rudoarmějce rozhodl, ale veřejnosti to mělo zůstat
zpočátku utajeno. Oﬁciálním autorem postavení pomníku se stala
Národní fronta (NF) a MěstNV,
tedy představitelé „všeho lidu“.
Kdyby pokrytectví bylo možno

Instalace sochy, jejímiž autory byli manželé Antonín a Gisela Kuchařovi
z Karlových Varů

Na území České republiky existují desítky (snad i více) památníků, věnovaných sovětské či Rudé
armádě. Všechny vznikly v časech
po druhé světové válce jako upřímný vděk za osvobození a památku
obětí. Nečestnou výjimku tvoří
socha Rudoarmějce, odhalená jako
jedna z mála až po „bratrském“
vstupu vojsk dne 9. května 1975
v Nejdku. Tedy v časech hromadné
nenávisti všeho českého ke všemu
sovětskému.
Jak se mohlo stát, že byla postavena socha nikoliv symbolu
uznání, ale symbolu nenávisti
a pohrdání? A jaký to mělo vůbec
smysl, když po „bratrské pomoci“
byla moc opět a zcela v režii Ko-

munistické strany Československa
(KSČ)? Obecně to nebyl ani zájem
této strany, která byla spokojena
s opět nabytou a pokračující mocí.
Ale náhody tropí hlouposti. A tak
se náhodou sešlo v tehdy mocném
normalizačním Městském výboru
(MěV) KSČ v Nejdku několik ani
ne tak komunistů jako spíše zdivočelých maloměšťáků, kteří toužili
po trvalém pocitu slávy a pochopitelně po kariéře. Dokladovat autora tohoto nápadu se bohužel, pro
jeho zřejmou skromnost nebo snad
zbabělost, nepodařilo. Ale členy
této samozvané mocenské skupiny,
tedy MěV KSČ v Nejdku v letech
1970–1974, se v archivu najít podařilo. Vzhledem k tomu, že s vý-
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Slavnostní odhalení proběhlo v květnu 1975
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známkovat, musela by za tohle být
„jednička s hvězdičkou“. Projednáno to bylo snadno a rychle na zasedání 31. července 1972, kde podle
usnesení č. 58 byla schválena koordinační komise NF pro výstavbu
pomníku Rudoarmějce (následuje seznam zástupců všech spolků
a organizací NF). MěV pověřilo
předsedu NF svolat tuto komisi
a seznámit ji s posláním a úkoly
v nastávajícím období. Ve volebním programu NF se pak pod bodem 10) poprvé veřejně objevila
zcela stručná a nenápadná věta:
„Příprava pomníku Rudoarmějců
k odhalení“.
Zde několik dalších ukázek toho,
o čem MěV KSČ v souvislosti
s památníkem jednal:
7. ledna 1973: vzal na vědomí
zprávu o přípravě výstavby památníku a uložil, aby ve spolupráci
s Odborem výstavby MěstNV Nejdek byly zabezpečeny přípravné
práce do konce října 1974,
19. února 1973 – bod 10: uložil
zajištění návštěvy delegace ÚV
a OV KSČ v Nejdku, za účelem
schválení Památníku osvobození,

12. března 1973 – bod 13: vyslal
své zástupce do Prahy na ÚV KSČ
k projednání památníku Rudoarmějců,
3. června 1974 – bod 2: práce
na objektu probíhají podle harmonogramu a úspěšně, následuje výčet záslužných pracovníků,
8. července 1974 – bod 1: MěV
upozorňoval na urychlení splnění
úkolů spojených s výstavbou Památníku Rudé armády a souvisejících akcí,
16. září 1974 – bod 5: MěV poukázal na to, umístění záchodků
v domě č. p. 93 je vzhledem k blízkému památníku Rudoarmějce nevhodné.
S pocitem zahanbení a proti vůli
většiny obyvatel města Nejdku byl
tedy pomník Rudoarmějce 9. května 1975 „slavnostně“ odhalen.
Jeho další osud se pak na 15 let
Poznámky:

zastavil. S výjimkou sedmých listopadů a devátých květnů, kdy mu
byly (na vyšší pokyn) k nohám kladeny květiny a věnce, se na svém
piedestalu očividně nudil. Osvobození se dočkal až po moudrém
rozhodnutí tehdy ještě MěstNV
Nejdek, jenž rozhodl pomník zachovat, ale přemístit. A tak byl
pomník v září nebo říjnu 1990
(přesný termín není nikde uveden)
ve vší tichosti přemístěn do prostoru hrobů jeho skutečných spolubojovníků. Odtud má i krásný výhled
na blízké hroby židovské, evangelické a katolické. Dnes by se řeklo,
že napříč politickým, národnostním a náboženským spektrem střeží klid a mír zesnulých. Společné
střežení klidu a míru živých je, bohužel, ještě daleko před námi.
Hanuš Hron
foto: archiv Pavla Andrše,
Hanuš Hron

1) Veškerá uvedená fakta jsou převzata ze zápisů ze zasedání MěV KSČ
Nejdek z let 1970–1974, které jsou uloženy ve Státním okresním archivu
Karlovy Vary (fond OV KSČ Karlovy Vary, karton N 201, inv. č. 168).
Pozdější zápisy (od roku1975) tam k dispozici nejsou.
2) Omluvy od iniciátorů této hanebnosti, o úhradě obecních peněz ani
nemluvě, se žádný občan Nejdku dosud nedočkal.

Jarní úklid v Nejdku
Opět po roce jsme zorganizovali akci, jež děti vychovává ke správnému chování k životnímu prostředí. U příležitosti Dne Země, který se
oﬁciálně slaví 22. dubna, jsme ve středu 23. dubna odpoledne za pěkného jarního počasí vyrazili vybaveni hráběmi, košťaty, pytli a rukavicemi
na Křížový vrch, na sídliště J. A. Gagarina a do okolí zimního stadionu
a koupaliště Limnická.
Celkem 95 dobrovolníků ze všech tříd ZŠ Nejdek, Karlovarská ul.,
a jejich pedagogický doprovod (učitelky, vychovatelky školní družiny,
pracovnice Domu dětí a mládeže při ZŠ) se rozdělili do sedmi skupin.
Odpadky bylo naplněno 14 velkých pytlů, byly uklizeny schody a plató
u kříže, shrabáno a zameteno listí okolo všech zastavení Nejdecké křížové cesty.
Děti byly moc šikovné a pracovité – za svou ochotu udělat ve svém
volném čase dobrý skutek pro své město byly oceněny pochvalným listem a drobnou věcnou odměnou. Velmi děkujeme také zapojeným pedagogům, městu Nejdek za příspěvek na odměny pro děti a ﬁrmě Ave
za pytle, rukavice a odvoz nasbíraných odpadků.
text: Bedřiška Treglerová
foto: Alena Hejdová
WWW.KRUSNOHORSKYLUFT.CZ
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Schůzka oblastních infocenter
v Jáchymově
roslav Ochec. Jeho přednáška o Jáchymově a jeho potenciálu v cestovním ruchu nás všechny velmi
obohatila. Mluvil nejen o historii
města, hornictví, výskytu minerálů
na Jáchymovsku, současnosti města, kulturních akcích, které se zde
konají, ale zhlédli jsme i fotograﬁe
města a blízkého okolí. Po vyčerpávající přednášce a menším občerstvení jsme se přesunuli do muzea v Královské mincovně, kde

Místostarostka Jáchymova Ingeborg Štiková a Jaroslav Ochec před zahájením schůzky

V úterý 29. dubna se konalo
v budově radnice v Jáchymově
setkání informačních center (IC)
s názvem „Také Jáchymov má co
nabídnout a ne že ne“. Účelem

bylo představit Jáchymov ostatním
IC v Karlovarském kraji.
Po zahájení místostarostkou
Jáchymova Ingeborg Štikovou se
slova ujal jáchymovský patriot Ja-

jsme si prohlédli mnoho exponátů
patřících k jáchymovské historii.
Jeden z účastníků si dokonce zul
boty a vyzkoušel si, v jak studené
vodě a v jak malém prostoru museli v minulosti horníci pracovat.
Po muzeu následovala prohlídka Štoly č. 1, kde jsme se prošli
zhruba 250 metrů do nitra kopce
a vyslechli si historii o dolování
v 50. letech 20. století. A jako poslední nás čekala prohlídka Špitálního kostela. Nejstarší dochovaná
stavba města s oltářním obrazem
Lucase Cranacha a původním
pozdně gotickým krovem všechny
velmi zaujala.
Při zpáteční cestě zpět na radnici
jsme prošli historickým náměstím
města a všimli si, že se Jáchymov
znovu vrací do své původní krásy.
Závěrem setkání jsme si vyměnili zkušenosti z IC a vyměnili
propagační materiály. I přes menší účast se akce vydařila a shodli
jsme se, že kdo nás nenavštívil,
ten prohloupil, protože bylo opravdu na co se dívat. Do budoucna
doufáme, že dalšího setkání se
zúčastní více pracovníků IC, aby
se o Jáchymově a jeho památkách
dozvědělo co nejvíce lidí.
text a foto: Markétka Kutějová,
IKC Jáchymov

Boží Dar, 26. 4. 2014

Neklid spring cleaning session 2014
V sobotu 26. dubna se již počtvrté konala akce sběru odpadků na Neklidu s názvem Neklid spring cleaning session 2014. Proč se o této akci zmiňovat? Hory byly vždy turisty vyhledávány pro čerstvý vzduch, sportovní
vyžití a rekreaci. Se vzrůstajícím počtem návštěvníků se však hromadí
i nepořádek. Resorty a provozovatelé nejsou schopni zvládnout úklid
okolí na 100 %. Akci Neklid spring cleaning session pořádá krušnohorské občanské sdružení Local parks o.s. a účastní se jí především aktivní
lyžaři a snowboardisté, kteří jsou si tohoto problému vědomi. Akce probíhá ve spolupráci s francouzským občanským sdružením Mountain riders
prakticky po celé Evropě, ve Francii, Švýcarsku, Rakousku atd. V roce
2013 posbíralo asi 2 500 dobrovolníků na 65 tun odpadu. Pozitivní je, že
množství dobrovolníků roste a množství odpadu klesá.
V České republice je Neklid prvním resortem, který se připojil. Účelem není jen posbírat co nejvíce odpadu, ale vyjádřit vlastní zodpovědnost
k existující problematice. Taková plastová lahev se totiž v lese rozkládá
přes 100 let. Letošního ročníku se zůčastnilo na 30 dobrovolníků a sesbíralo se odhadem 250 kg odpadu.
Děkujeme všem za podporu a za rok znovu na Neklidu.
Za Local parks o.s. Dáša Chladová
KRUŠNOHORSKÝ LUFT / HERZGEBIRGE
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Třezalka tečkovaná – královna našich luk
Léto se blíží mílovými kroky, a tak mi dovolte napsat pár řádků
o jedné z nejzářivějších rostlin, kterou najdete snad ve všech koutech
našich lesů, luk, strání, pastvin a cest. Prostě všude tam, kam slunce
dosáhne svými zlatými paprsky.
český název:
latinský název:
čeleď:
lidové názvy:

Třezalka tečkovaná
Hypericum perforatum
třezalkovité – hypericaceae
bylina sv. Jana, zděšenec, zvonečky, kvítí Panny Marie,
láska, laskavé koření, svatojánské koření, milovníček,
krvavník, prostřelenec, děravec, krevníček, čarovník,
červený zvoneček, ...

Těžko hledám slova vhodná
k vyjádření obdivu a úcty k této
bylině. Je to jedna z královen našich luk, jejíž korunou jsou bohaté
žluté květy. Jejím charakteristickým poznávacím znakem je drobné, perforaci podobné tečkování
listů, jež je velmi dobře viditelné
proti světlu. Chceme-li ji bezpečně
poznat, rozmačkáme jeden otevřený květ. Pokud jde o třezalku, vyteče z něho červená šťáva.

Třezalkový olej

Třezalka se lidově nazývá také
svatojánská tráva. Podle pověry
se sbírá na svatého Jana, aby měla
všechnu jeho moc. Ve středověku
považovali lidé třezalku za rostlinnou sílu proti čarodějnictví a nástrahám ďábla. Chránila také před
hromem a bleskem. (Petr Ondřej
Mathioli: Někteří při sobě nosí
bylinu červeného zvonečku proti
nočním obludám a vykuřováním
touto rostlinou zahání ve svých domech zlé duchy, pročež ji nazývají
Fuga Daemonum.)
Při tanci kolem svatojánského
ohně se nosil věneček z třezalky
WWW.KRUSNOHORSKYLUFT.CZ

a ze zavadlých stonků s květy vhozených o svatojánské noci do vody
se věštila budoucnost podle toho,
zda se květy opět otevřely, nebo
nikoliv.
Třezalka má protizánětlivé
a dezinfekční účinky, urychluje
metabolismus, má velmi dobrý
vliv na krevní oběh a na činnost
jater a žlučníku. Má také velmi
uklidňující účinky, a proto je vhodné ji podávat při nervové vyčerpanosti, stresu, migréně, melancholii,
duševní depresi a nespavosti. Její
účinná látka hypericin podporuje
dýchání buněk, čímž zlepšuje látkovou přeměnu a prospívá všem
orgánům těla. Na čaj a koupele
sbíráme a sušíme nať. Pro přípravu
oleje sbíráme pouze květy.
Kvetoucí nať bez dřevnatých
lodyžních částí se sbírá v červenci
a v srpnu, kdy má rostlina největší sílu. Suší se ve stínu za přístupu vzduchu nebo ve svazečcích
volně zavěšených na drátech nebo
na provazech napnutých na půdě.
Lze ji též sušit umělým teplem, ale
nepřevyšujícím 35 °C.
Zevně se používá olejový výtažek, který je vhodný nejen k hojení
ran, bércových vředů, hemeroidů,
omrzlin, popálenin a rozpraskané
kůže, nýbrž je také výborným prostředkem na vtírání při bolesti zad,
při křížových bolestech (hexenšus)
a revmatismu.

to, dobře léčí i zánět trojklaného
nervu.

Olej
Láhev naplníme čerstvými květy
třezalky, zalijeme olivovým nebo
slunečnicovým olejem a necháme
tři týdny stát za oknem na slunci –
občas protřepeme. Potom slijeme,
vymačkáme, olej uzavřeme nejlépe do skleněné hnědé láhve a uložíme v chladu.
Při popáleninách třezalkový olej
používáme okamžitě po popálení,

***
Při vší chvále třezalky je o ní ovšem třeba říci, že má jednu zvláštní
a nepříjemnou vlastnost. Způsobuje citlivost na sluneční světlo. Ta
se projevuje jak u lidí, tak u zvířat.
Během třezalkové kúry se proto
vyhýbáme opalování. Mohlo by
totiž vyvolat podráždění pokožky
(zčervenání, svědění a vyrážky),
jež však není nebezpečné.
Třezalka má ještě mnoho a mnoho dalších účinků, které jsou lidem
i zvířatům velmi prospěšné, ale
popsat je by vydalo na celou knihu jen o této bylině. Proto v dalším
díle ponecháme prostor jiné královně našich hor, a to arnice horské
(Arnica montana).

Nálev
2 čajové lžičky řezané usušené
třezalky se přelijí šálkem vařící vody. Deset minut louhujeme
a poté přecedíme. Užívají se 2 až
3 šálky denně.
Pijeme-li denně dva až tři šálky čaje z třezalky a zevně delší dobu natíráme příslušné mís-

ránu neovazujeme, pouze potřeme a necháme dýchat. Dále je olej
vhodný k potírání ne zcela zhojených, ale srostlých jizev a velmi
často se používá při masážích.
(Petr Ondřej Mathioli: Květ
z červeného zvonečku má znamenitou moc hojiti rány, raněné nervy a je užitečným proti všelikým
neduhům, zvláště rukou, nohou
a kloubů. Také pomáhá mazání
břicha teplým tímto olejem proti
červené nemoci, krotí bolesti a zastavuje běhavku.)

Třezalka tečkovaná

Kateřina Bílková
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Den zdraví a Den Země na ZŠ v Perninku

Den Země a úlovky z okolí lesoparku v Perninku

Očistit tělo, uklidit odpadky, jíst
zdravě, očistit Zemi – to jsou myšlenky a skutky měsíce dubna, které
jsme si v perninské škole připomněli o „Dni zdraví“ (16. dubna)
a „Dni Země“ (25. dubna).
Den zdraví se v naší škole konal
poprvé. Organizaci celého dne měli
na starosti žáci osmé třídy spolu se
svou třídní učitelkou. Každá třída
představovala určitou profesi (9.
třída – úředníci, 8. třída – lékaři,
pořadatelé, 7. třída – učitelé, 6. třída – piloti, letci a letušky, 4. a 5.
třída – malíři a zemědělci, 2. třída
– policie a záchranáři, 1. a 3. třída –
malíři, kominíci a popeláři, mateřská školka – volná volba povolání,

převládali vojáci), přípravu na to
žáci vůbec nezanedbali. V průběhu celého dne se žáci mohli zdravě občerstvit (spotřebovalo se 75
mandarinek, 50 jablek, 35 banánů,
8 celozrnných chlebů, 3 kg mrkve a další druhy zeleniny a ovoce
a také sýrů) a poslouchat přednášky o zdravé výživě s upozorněním
na anorexii a bulimii. Policie nás
oslovila svým živým vystoupením,
jak se zdravě ochraňovat. Akčně
proběhlo čištění zubů. V závěru
dne byly občanům v Perninku při
průvodu obcí předány kartičky
Dne zdraví, které vyráběla děvčata
při pracovním vyučování spolu se
všemi, kteří chtěli pomoci.

A kdo nám s tím vším pomohl?
Naše škola, Obecní úřad Pernink,
Policie ČR Pernink, Městský úřad
Abertamy, SOŠ zdravotní Karlovy Vary, Spolek záchranářů slečny Evy Martínkové, Preventivní
programy Karlovy Vary – MM-

Promotion. Celou akci zvládli žáci
ﬁnančně sami (přispěli si 50 Kč),
mateřská školka měla vstup volný.
Užít si zdravá doporučení přišlo
celkem 75 žáků.
text a foto:
Eva Hejtmánková

Neznámému lesnímu dárci vzkazujeme: Člověče, nespoléhej na to, že
přijde někdo druhý a tvůj odpad z lesa odklidí. My ostatní vozíme odpad
do sběrného dvora!

Běh na Mědník
V sobotu 19. dubna se uskutečnil Horský běh na Mědník. Centrem závodu se stala krušnohorská obec Měděnec,
kde probíhala prezentace a odkud závodníky odvezl autobus
do místa startu v Klášterci nad Ohří. Na start se postavilo
106 závodníků a závodnic. Trať závodu jarní přírodou tvořila
převážně náročná stoupání s několika rovinatějšími pasážemi
a jedním seběhem, při němž si bylo možné lehce „orazit“.
Závod byl zakončen dosažením vrcholu Mědníku (910 m
n. m.) s odměnou pěkného výhledu na Doupovské a Krušné
hory. Celkově se účastníci závodu museli vyrovnat s převýšením 600 metrů na délce trati 8 km. Pro každého soutěžícího
pak byl v prostorách obecního úřadu na Měděnci připraven
guláš a nápoj, kterým se pro většinu stal lidový „ionťák“ pivo.
Václav Kupilík
KRUŠNOHORSKÝ LUFT / HERZGEBIRGE
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Pstruží stavělo májku a slavilo jubileum

Upálená čarodějnice

Ačkoliv nám meteorologové
předpovídali, že ve středu na pálení
čarodějnic bude v Krušných horách
pršet, svítilo nakonec i sluníčko
a příjemný den se vydařil. Jen večerní chladno nás přinutilo navléci
si nějakou tu bundu či svetr navíc.
Příznivé počasí přivedlo ke stavění májky i upálení místní čarodějnice na 33 občanů. Na Pstruží
docela úctyhodné číslo. Nikdo nepřišel s prázdnou. Každý přinesl
něco dobrého na pití či „na zub“.
A do půlnoci padl i menší sud piva.
Útulek nám před případným nečasem poskytl pan hostinský ze Zeleného údolí v zadním traktu u nově
postaveného dřevěného objektu
„Bistro Stodola“.
Stavění májky i upálení čarodějnice tak bylo opět příležitostí
k vzájemnému setkání a výměně

Pstružáci

posledních novinek, neboť Pstruží
je „dlouhé“ a stále se tu něco děje.
Využili jsme toto setkání i k malé
oslavě jubilantky paní Terezky
Ondríkové, která v březnu oslavila neuvěřitelných 80 let a je stále
plná elánu a vitality. Do Pstruží se
přistěhovala po válce ze Slovenska
v rámci osídlování pohraničí. Nyní
si užívá zaslouženého odpočinku
v Domově důchodců v Merklíně.
Nicméně do Pstruží jezdí za přáteli, na místní akce, na houby
i na maliny. Zveme ji i vás ostatní
na další setkání u příležitosti kácení májky do Pstruží 6. června
2014.
IŠA a AHA
foto Karel Iša

Přání jubilantce

Nejdek, 5. 4. 2014

Krajky a další program v nejdeckém muzeu
Sobota 5. dubna patřila od 10
do 16 hodin opět paličkářkám
z o. s. Krušnohorská krajka, které bylo možné vidět v nejdeckém
muzeu, jak předvádějí staré a dnes
již téměř pozapomenuté řemeslo
Krušných hor (mimochodem letos
uplyne 500 let od narození Barbary
Uthmannové, díky níž se zhotovování krajek v regionu podstatně rozšířilo a svým způsobem i technicky
zdokonalilo).
WWW.KRUSNOHORSKYLUFT.CZ

Tato akce doprovázela výstavu
Kočky a kočičky pro Radost, v jejímž rámci byly možné si koupit výrobky s jarní a velikonoční tematikou z dílen o. s. Dětská radost, což je
sdružení rodičů, které se stará o handicapované děti. Prostory muzea
byly zaplněny výtvarnými pracemi
dětí z místních základních škol.
Zcela po právu lze říci, že vystavené
exponáty se dětem podařily a že se
můžeme těšit na jejich další díla.

Následující výstava, tentokrát
zaměřená na sladký život čokolády,
se uskuteční od 15. května do 29.
června 2014. Hlavní součástí expozice budou čokoládové a kakaové
obaly přibližně od 60. let minulého
století až do současnosti. Výstava
mj. vysvětlí, kde se čokoláda vzala,
přiblíží pěstování kakaovníku, zpracovávání kakaových bobů a jejich
odrůdy.
text a foto: Pavel Andrš
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Velikonoční kulinářská procházka
Krušnými horami
Krušné hory jsou sice naším domovem, ale v současné krušnohorské kuchyni zřejmě v důsledku historického vývoje převládají celoevropské vlivy
a tradiční receptury téměř nenajdete. V menu restaurací se gastronomická
tradice Krušných hor uplatňuje zatím jen velice málo a hosty není téměř vnímána.
Přeshraničními kontakty mezi žáky škol SOŠ a SOU Nejdek a BSZ Annaberg-Buchholz – budoucími kuchaři a profesionálními gastronomy – chceme změnit situaci k lepšímu. Kulturní a gastronomické kořeny poznáváme
společně. V rámci projektu obou škol „Kulinářské zážitky v Krušnohoří / Erz-

gebirge – Regionální kuchyně jako výraz (znovuobjevené) společné identity
v sasko-českém pohraničí“ zkoušejí žáci sami nejen pracovní postupy a výrobu pokrmů podle starých receptů, ale i jejich uplatnění v moderní kuchyni.
Další mezinárodní pracovní setkání žáků a učitelů s názvem „Velikonoční
procházka Krušnými horami“ se konalo 27. března v BSZ Annaberg-Buchholz. Žáci obou škol společně připravili kompletní menu podle vybraného
receptu, jímž byl pro hlavní chod tentokrát starý recept „falešný králík s cibulovou omáčkou, mangoldem a šťouchanými bramborami“. Více o projektu
na www.sosnejdek.cz/ziel3.

Falešný králík s cibulovou omáčkou, mangoldem a šťouchanými brambory
Přísady na pečení
6 vajec
2 starší housky
600 g cibule
800 g hovězího masa
400 ml hovězího vývaru
2 čajové lžičky rajčatového protlaku
2 čajové lžičky kukuřičného škrobu
4 lžíce olivového oleje

5 větviček tymiánu
sůl a pepř
Přísady na šťouchané brambory
1 kg brambor
400 ml mléka
50 g másla
sůl a muškátový oříšek

Přísady na zeleninu

válečky. Na jeden váleček položte
uvařená vajíčka a přikryjte je druhým válečkem. Oba díly spojte
a uválejte šišku. Tento postup zopakujte i se zbylými díly. Všechny spojené šišky dejte péct.

800 g mangoldu
50 g másla
3 stroužky česneku
160 g crème fraîche
balsamico
sůl a pepř

Příprava cibulové omáčky:

Příprava falešného králíka
Čtyři vajíčka uvařte natvrdo a oloupejte. Housky nechte změknout
v teplé vodě. Oloupejte 0,6 kg cibule a nakrájejte na kostičky. Zbylou
cibuli nakrájíte na kolečka a použijete na ozdobu. Z housek vymačkejte vodu a zamíchejte je s mletým
masem. Přidejte dvě zbylá syrová
vajíčka, kostičky cibule a rozdrcené lístky z pěti větviček tymiánu,
osolte a opepřete. Masovou směs
rozdělte na dva díly. Každý díl rozdělte na poloviny a uválejte si dva

Osmažte kolečka cibule na pánvi. Přidejte rajčatový protlak
a hovězí vývar. Škrob smíchejte
s vodou a zahustěte omáčku. Dochuťte solí a pepřem.
Příprava zeleniny:
Umyjte a ořežte mangold. Nakrájejte na proužky a smažte asi
8 minut na másle. Přimíchejte
rozdrcený česnek a listy mangoldu. Dochuťte solí a pepřem.
Vmíchejte crème fraîche a balsamico.

Falscher Hase mit Zwiebelsoße, Mangold und Kartoffelpüree
Zutaten für den Braten:

Zutaten für das Gemüse:

6 Eier
2 Semmeln altbacken
0,6 kg Zwiebeln
0,8 kg Hackﬂeisch gemischt
0,4 l Rinderbrühe
2 TL Tomatenmark
2 TL Speisestärke
4 EL Olivenöl
5 Zweige Thymian
Salz und Pfeffer

0,8 kg Mangold
0,050 kg Butter
3 Zehen Knoblauch
0,160 kg Crème fraîche
Balsamico
Salz und Pfeffer

Zutaten für das Kartoffelpüree:
1 kg Kartoffeln (mehlig kochend)
0,4 l Milch
0,050 kg Butter
Salz
Muskat

Zubereitung Falscher Hase:
4 Eier hart kochen und schälen.
Semmeln im lauwarmen Wasser
einweichen.
0,6 kg
Zwiebel
schälen und in feine Würfel schneiden. Die restliche Zwiebel in feine
Ringe schneiden. Hackﬂeisch mit
den ausgedrückten Semmeln, den
restlichen 2 Eiern, gewürfelten
Zwiebeln, und die Thymianblätt-

KRUŠNOHORSKÝ LUFT / HERZGEBIRGE

chen verkneten. Die Hackmasse
in 2 gleiche Teile portionieren.
Jeweils die Hälfte der portionierten Masse zu einem Oval formen,
gekochte Eier darauf legen, mit der
restlichen Hackmasse abdecken
und den Braten zu einem ovalen
Laib formen. Die 4 Laibe im Backofen garen.
Zubereitung der Zwiebelsoße:
Zwiebelringe in Pfanne dünsten.
Tomatenmark und Rinderbrühe dazugeben. Speisestärke mit Wasser
anrühren, die Soße damit binden.
Mit Salz und Pfeffer würfen.

Zubereitung Gemüse:
Mangold waschen und an den
Enden abschneiden. Die Blätter
großzügig von den Blättern scheiden. Die Stängel in 1 cm breite
Streifen schneiden. Butter in einer
Pfanne erhitzen, die Stängelstreifen zufügen und ca. 8 Minuten
dünsten. Gepressten Knoblauch
und Mangoldblätter untermischen,
salzen und pfeffern. Crème fraîche
unterheben und mit Balsamico abschmecken.
text a foto:
Josef Dvořáček,
Petr Baumann,
překlad: Petr Svatoň
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cí. Město podalo na Krajský úřad
Karlovarského kraje žádost o dotaci na opravu komunikací z programu obnovy venkova. Ze svého
rozpočtu si letos město na opravy
komunikací vyčlenilo 500 000 Kč.
V rámci dostavby Skiareálu Pleši-

v lokalitě u Tomoli. Dosti nešťastně je nad fotograﬁi Uranu umístěn
nápis na prodej. Byl jsem ujištěn
majiteli nemovitosti, že na prodej
jsou pouze pozemky u Tomoli, a ne
budova Uranu. Záměr vybudovat
opět hotel Uran zůstává.

9. května byla znovu otevřena jáma dolu Mauritius (foto Norbert Weber)

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vás touto cestou seznámil s aktuálním děním
v Abertamech. Město v letošním
roce připravilo několik investičních akcí. Hned v polovině května
začne rekonstrukce nízkého napětí v Rooseweltově ulici ve směru
od mateřské školy na Hřebečnou.
V rámci těchto prací budou odstraněny stávající sloupy nízkého
napětí, uloženy kabely do země
a namontovány nové sloupy veřejného osvětlení. Tím bude prakticky 90 procent elektrických rozvodů na území Abertam uloženo

v zemi. Dále ČEZ přistoupil i k rekonstrukci sloupů vysokého napětí
na Hřebečné, kde v současné době,
v lokalitě nad školou, probíhá výměna stávajících sloupů za kovové
stožáry.
Na Hřebečné se také rozběhly
práce na zpřístupnění dolu Mauritius. V současné době je hotová
příjezdová komunikace, manipulační plocha u těžní jámy a byla již
otevřena i vlastní těžní jáma. Práce
na zpřístupnění by měly být hotové
v září letošního roku.
Chtěli bychom také pokračovat
v opravách místních komunika-

Vázání mašlí na májku

vec dojde též k rozšíření příjezdové komunikace ve směru od Plešivecké křižovatky po Trampskou
boudu.
Všichni jste jistě zaznamenali
banner, který se objevil na budově
bývalého hotelu Uran. Na banneru
jsou nabízeny k prodeji pozemky

Další pozitivní zprávou je, že
se městu konečně podařilo prodat
budovu bývalého úřadu č. p. 3.
Společnost, která nemovitost včetně pozemků odkoupila, má záměr
vybudovat zde hotel s restaurací.
Práce by měly začít ještě v letošním roce. Dobrou zprávou je též
skutečnost, že Sbor dobrovolných
hasičů Abertamy již disponuje speciální cisternou Renault Camiva,
kterou jsme získali bezúplatným
převodem z Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje,
jemuž touto cestou jménem všech
občanů Abertam děkuji.
Závěrem bych chtěl všechny
pozvat na nejbližší kulturní a sportovní akce konané za přispění města Abertamy. V květnu jde o tyto
akce:
17. 5. – běh do vrchu z Merklína
na Plešivec,
18. 5. – dětský duatlon v areálu
TSA – Zdatný horal,
31 5. – dětský den.
S přáním krásného jara

Budova městského úřadu i sousedního objektu č. p. 1 opět svítí novotou (foto Michal Urban)

WWW.KRUSNOHORSKYLUFT.CZ

Zdeněk Lakatoš, starosta
města Abertamy
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Den poslední

Přicházím z práce, dávám auto
do garáže, otevírám dům a slaďuji
údaje svého energetického štítku
s domovním. První kroky vedou
do kuchyně. Na stole výstražně
bliká světlo osobního počítače. Je
17:00, doba pravidelného denního
statistického hlášení.
Otevírám počítač a na obrazovce pod logem EU naskakují jeho
řádky. Budíček, osobní hygiena,
snídaně, rozsah fyzického pohybu,
další stravování, odpočinek, doba
oslunění, doba neoslunění, vylučování atd., ještě že použití auta se

pomocí GPS přehrává automaticky.
Po půlhodině rutinní práce pouštím televizi. Jakýsi Sralbotka monotónním hlasem hovoří o ničem
a uspává. Včas vypínám televizi
a jediné, co mi z jeho půlhodinového projevu zůstává v paměti, je
plánované opatření dát všem občanům plodný, bezstarostný a hlavně
materiálně zajištěný život od doby
početí do doby zániku. Pozitivní
nakódování mozkových center již
v prenatálním období zaručí maximální efekt s minimálním zatížením
daňových poplatníků. S povděkem

kvituji, že mne se toto opatření
nedotkne a zbytek života nějak
protrpím.
Prohlížím doručenou poštu.
Pruhovaná obálka obsahuje nařízení o povinném čipování obyvatel s příjmením začínajícím
písmenem K. Termín zítra během
dne ve Statistickém centru v obci.
Dostávám hlad a otvírám ledničku. Srovnané, precizně balené
sáčky potravin, opatřené z jedné
strany všeobecně známým ksichtem a z druhé strany pečlivým
rozborem absolutně nezávadného
složení z místních zdrojů s nařízeným dávkováním. Zavírám
vztekle dveře ledničky, zkušeně
odcloňuji pohled centrální kamery
a otevírám šuplík hříchu. Do sáčku ukládám zakázané, nezdravé
domácí produkty, špek, slivovici
a za oknem vypěstované kuřivo.
Plížím se pod zorným polem pohledu velkého bratra a na lavičce
venku labužnicky konzumuji zakázané a hřeším.
Stimulátor osobního časového
programu mne upozorňuje, že nastal čas krmení rybiček v rybníčku. Beru do rukou krmení a rybky,
jak jsou zvyklé, připlouvají na hla-

dinu a vesele mrskají ploutvičkami
okroužkovanými pracovníky Zeleného úřadu. Trochu jim závidím
chybějící druhou signální soustavu
a neskrývanou radost ze schváleného krmiva.
Z rozjímání mne vytrhne pohyb
na louce. Žába své mohutné skoky
končí na placáku u břehu. Koukám na obojživelníka a on na mne.
Od prvního pohledu vidím, že to
není k ochraně prověřený druh skokana obecného. „Vole, co na mne
tak čumíš,“ zakváká žabák. „Jsem
svobodný jedinec z té zaolejované
louže pod silnicí. Tam mne nedostali. Živím se tím, co najdu, a skáču v nevyhrazených koridorech.“
Opravdu čumím a nejsem schopen
zareagovat. „Ať žije svoboda,“
žbluňk a žabák páchá sebevraždu
skokem do certiﬁkovaného rybníčku.
Zamyšleně odcházím domů a připravuji k odeslání pravidelné denní
vzorky krve, stolice, moči a slin.
Ještě že jsem za věkovým limitem
odběru spermatu a odpadá únavná
masturbace. Musím se osprchovat.
Zítra mne čeká čipování.
Jiří Kupilík
foto Ulrich Möckel

Nové uniformy hornického spolku
Hřebečenští horníci mají, jak se zpívá v jejich hymně, úsměv na líci, ale nyní také nové
slavnostní uniformy. Po půl roce příprav, vyhledávání vhodné historické předlohy a výběru
šikovného dodavatele si členové Spolku přátel
dolu sv. Mauritius na Hřebečné mohli 12. dubna část nové uniformy konečně vyzkoušet. Veliký dík patří nejen panu krejčímu Kaprhálovi
z Tachova za rychle a kvalitně odvedenou práci,
nýbrž i městu Abertamy, které na ušití uniforem
přispělo nemalou ﬁnanční částkou. Veřejnosti
se spolek v již kompletních uniformách poprvé
představí 17. května v rámci oslav spojených
s vysvěcením znovupostavené kapličky na Rozhraní.
Jan Albrecht ml.
foto: Jan Albrecht st.
KRUŠNOHORSKÝ LUFT / HERZGEBIRGE

Spolek přátel dolu sv. Mauritius při zkoušce sak a kalhot nových uniforem
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Slavnostní vysvěcení
kaple Sv. Jana Nepomuckého
na Mílově
Kdy: v sobotu 17. 5. 2014
Kde: Mílov
Program:
10:00 hodin
11:00 hodin
Od 12:00 hodin
16:00 hodin

Zahájení, proslovy účastníků a rodáků
Vysvěcení kaple
Kulturní program
Předpokládané ukončení a odjezd z Mílova

O potěchu ducha se postarají:
 Merklínský
erklínský pěvecký sbor
 Spolek přátel dolu Mauricius
 Zerrwanstle
wanstle
 Harmonikář František Severa
 Fatzern aus Crandorf
 HimmelfahrtsbrüderNeudorf
Himmelfahrtsbrüder
Abertamy
O potřeby těla během celé akce bude pečovat Občanské sdružení
sdru
a ErzgebirgsvereinBreitenbrunn

Doprava:
9:00
9:15

Odjezd Boží Dar pumpa OMV, parkování na protějším
parkovišti
Odjezd Myslivny, parkování na manipulační ploše nad
úpravnou vody

Na místo akce je zákaz vjezdu motorových vozidel, proto prosím
využijte k dopravě zajištěný mikrobus z Božího Daru nebo Mysliven.
Místo je výborně přístupné na kolech.
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Truhlářství Dorazin Abertamy
Vám nabízí
srubový nábytek a dřevostavby z kulatiny

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
Přijďte se k nám podívat, některé kusy máme skladem

Kontakt:

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

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

362 35 Abertamy
tel.: +420 725 891 545
e-mail: dorazin.truhlarstvi@seznam.cz
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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
ČERVEN až LISTOPAD
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

ročník 3 / číslo 5 KVĚTEN 2014 / Strana 32

