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květen 2017
30,- Kč / 1,50 €
nebo výhodné předplatné

MĚSÍČNÍK KRUŠNÉ HORY – ZÁPAD
Z obsahu:

Jarní probuzení Vejprtské dráhy
Čtěte na str. 6

Tip na výlet:
Blockhausen – dřevěná magie
Čtěte na str. 14

Tři požáry na Mědníku
Čtěte na str. 24

Májka – vítání jara

Jenom v máji…
Čím jiným začít květnové úvodní slovo než tradičně
počasím? Přestože se chová prakticky pořád standardně
stejně, vždy nás dokáže zaskočit a překvapit, což se mu
v posledních týdnech opět povedlo. A nám prostě nezbývá
než se s ním a jeho projevy naučit žít, vycházet v dobrém
a držet jeho chování, jak se říká, „na uzdě“ i s ohledem na
budoucnost. Berme to i s trochou humoru tak, aby jeho rozmary na jaře, v létě, na podzim a v zimě nebyly snad až na
naše zemědělce vnímány jako celospolečensky škodlivé.
Zanechme počasí. Květen je prezentován hlavně slovním termínem „láska“ ve smyslu vztahu mileneckého.
Při bližším zamyšlení ale zjistíme, že v říši živočišné to
pravda není a období lásky jsou v průběhu roku nastavena
s cílem jarního rození mláďat a květen, potažmo červen
jsou spíš charakterizovány láskou mateřskou. I u člověka
navíc láska „kvete“ v každém čase, jak potvrzují statistická
data měsíců rození potomstva, a tak je snad na vině pouze termín, že „láska kvete“, vyjadřující květen, jaro. Její
umístění do jiných ročních období ve spojení s charakteristikou ostatních měsíců by jistě tak pěkně nevyznělo
(opadává v listopadu, mrzne v lednu atd.). Proto i z úcty
k básníkům je máj s kvetoucí láskou asi tím nejlepším vyjádřením a řešením.
Vedle starých zavedených pojmů, jako jsou výše zmíněné, vznikají stále i spojení nová, smysluplně či významově
stejně složitě vysvětlitelná. Nechceme se zabývat tím, jak
a kde vlastně přicházejí na svět, ale třeba známý termín
„turecké hospodářství“ doplnil jistý novodobý sultán
s knírkem pátou kolonou a přesvědčivou rétorikou o nové,
neméně zajímavé slovní spojení „turecká demokracie“.
Ale vraťme se k nám domů. „Vládní demise“, známý termín české politicko-divadelní scény ze života „lepší spo-
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lečnosti“ v režii hned několika „oscarových režisérů“, je
pro nás televizní diváky v současnosti konečně skutečně
napínavým seriálovým „Labyrintem“. A tak by se dalo
pokračovat dál a dál. Stačí jen dobře naslouchat a přemýšlet o významu prezentovaných slov, slovních spojení
a praktickém dopadu jejich smyslu na lidské společenství,
nejen u nás doma.
Dnešní úvodní slovo uzavřeme několika informacemi
„z naší kuchyně“. Po provedené inventuře zbývajících
starších čísel máme na skladě ještě pár výtisků od října
2012 do prosince 2016, jejichž náplň, díky zaměření časopisu hlavně na krušnohorskou historii, přírodu a obyvatelstvo, je však v podstatě stále aktuální. Tato starší čísla
jsme se rozhodli nabídnout případným zájemcům za zvýhodněné ceny: čísla z roků 2012 a 2013 po 5 Kč, z roků
2014 a 2015 po 10 Kč a z roku 2016 po 15 Kč za kus plus
poštovné, které činí za 1–3 kusy 20 Kč, za 4–6 kusů 26 Kč
a za 10 a více 60 Kč. Jinak je lze koupit po domluvě přímo
na adrese redakce. Věříme, že naši nabídku rádi využijete.
Vaše redakční rada
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Láska májová
Láska májová
je už taková,
zakládá na svazky
a klade otázky.

Pláčem smíchu,
svatá v hříchu,
křečí těla,
póza smělá?

Být, či nebýt,
mít, či nemít,
brát, či dávat,
padat, vstávat?

Zítřkem rodí,
pro smrt plodí,
naše plémě,
z tebe, ze mne?

Peklo, nebe,
vedle sebe,
k ráji stezka,
dlouhá, hezká?

Je, pak není,
smutek snění,
do radostí,
zve na scestí?

Zima, teplo,
tma i světlo,
hromy, blesky,
třesky plesky?

Šedivá, barevná,
mělká i bezedná,
dohruba zjemnělá,
smutná, či veselá?

Maják v bouři,
vůně v kouři,
božská mana,
lidem daná?

Neví, nezná,
ten, kdo ji má,
kdo ji nemá,
neví, nezná.
Jiří Kupilík

Štábní kapitán Otakar Korec
– nejdecký rodák hrdinou 2. světové války
Dne 5. června uplyne 77 let od chvíle, kdy byl u francouzského města Amiens sestřelen v leteckém souboji s Luftwaffe rodák z Nejdku – poručík letectva Otakar Korec, Čechoslovák, in memoriam jmenovaný do hodnosti štábního kapitána.
Otakar Korec se narodil 26. listopadu 1908 v domě č. p. 110 v nynější Nádražní ulici v Nejdku (naproti bývalé vrátnici Vlnapu, dnes
je zde parčík) jako čtvrté, nejmladší dítě Jakuba a Boženy Korcových. Manželé Korcovi pocházeli
ze Sušicka (ze Zbynic a Hrádku)
a na počátku 20. století zamířily
jejich cesty do Nejdku, kde pobyli
zhruba 10 let. Otec Otakara sloužil
v Nejdku jako četnický strážmistr.
Od roku 1913 byla rodina hlášena v Praze, kde malý Otakar začal
chodit do školy. Dosáhl středoškolského vzdělání na české státní
reálce v Praze X (maturoval v roce
1934). V letech 1925 a 1926 absolvoval školu leteckého dorostu
v Prostějově, roku 1926 pilotní
školu, v letech 1926–1927 poWWW.KRUSNOHORSKYLUFT.CZ

kračovací školu jednosedadlovou
a v letech 1933–1935 Vojenskou
akademii v Hranicích na Moravě,
kde se od 1. července 1935 stal
poručíkem letectva. Následovaly
kurzy – roku 1936 aplikační letecký kurz v Prostějově a roku 1937
kurz létání za noci a podle přístrojů
u leteckého pluku 2 dr. E. Beneše
v Olomouci. V posledně jmenovaném kurzu se zařadil mezi nejlepší
zúčastněné letce. Podle vysvědčení
byl výtečně způsobilý pro funkci
nočního pilota.
Od roku 1935 byl přidělován
k různým letkám, až se v roce 1937
stal zatímním velitelem 51. letky,
v únoru 1938 byl přemístěn k 36.
letce jako 1. důstojník. „Za mobilizace a branné pohotovosti státu zastával funkci velitele letky, později

funkci 1. důstojníka stíhací letky,
osvědčil se. Může zastávati funkci
velitele stíhací letky,“ stojí v kvaliﬁkační listině, uložené ve Vojenském ústředním archivu v Praze.
Po okupaci okleštěných Čech
a Moravy začali bývalí čeští vojáci a letci odcházet do zahraničního
exilu. V červnu 1939 prchala skupina našich letců včetně Otakara
Korce, Františka Fajtla a jiných
přes hranice do Polska. Přes Dolní
Lomnou a Těšín se dostali do shromažďovacího tábora v Krakově,
kde podepsali vstup do francouzské cizinecké legie na dobu pěti
let. Poté se z polského Gdaňsku
přesunuli na lodi Castelholm do
francouzského přístavu Calais,
kam dopluli prvního srpnového
dne. Již po vypuknutí 2. světové

Otakar Korec

války se ve výcvikovém středisku
Chartres (asi 90 km jihozápadně
od Paříže) přeškolovali na fran-
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Korcovo poslední letadlo

couzské stíhačky značky Morane
406, Bloch 150 a americké curtissy. Odchod k polním jednotkám
probíhal až od května 1940. Naši
piloti dostali možnost zrušit svůj
původní závazek vůči Francii a se
zpětnou platností se k 2. říjnu 1939
přihlásili do československé armády, která sloužila ve francouzských jednotkách.
Dne 10. května 1940 zaútočilo Německo na Belgii, Nizozemí
a Lucembursko. Záhy se válečné
operace přesunuly na území Francie. Jedenáctého května dostal
poručík Korec příkaz k odjezdu na frontu ke stíhací peruti I/3
Groupe de Chasse. Po různých
peripetiích přijel Korec 16. května společně s dalšími piloty do
Remeše. Všichni byli vyhladovělí – 24 hodin nic nejedli a násle-

dujícího dne nastoupili do války.
Vzhledem k nedostatku letadel se
poručík Korec musel vypravit 20.
května vlakem do Toulouse pro
převzetí nové stíhačky Dewoitine.
Vrátil se s ní 24. května. Dalšího
dne se hned zapojil do bojů – na
letišti byl totiž vyhlášen poplach.
Hlídkování v prostoru letiště bylo
téměř na denním programu (několik dní se nelétalo kvůli deštivému
počasí a nízkým mrakům). Piloti
létali na nejlepších francouzských
stíhačkách Dewoitine D-520C.1,
jež se mohly vyrovnat německým
letounům značky Messerschmitt
Me-109. Letec Fajtl přibližoval
situaci na frontě takto: „Nepřítel svou leteckou činnost horečně
stupňoval. Ota se svými krajany,
poručíkem Jindřichem Bartošem
a četařem Glauderem a se svými

Hrob Otakara Korce na československém vojenském hřbitově v La Targette
ve Francii

KRUŠNOHORSKÝ LUFT / HERZGEBIRGE

Korcův rodný dům – zcela vlevo, stav v zimě 1983/1984 těsně před demolicí

francouzskými spolubojovníky se
dostávali do ohnisek nesmiřitelných bitev. Stříleli, uhýbali se, zase
se vraceli do bojů.“
Dne 5. června 1940 v 5 hodin
ráno začala bezprostřední bitva
o Francii – útok do francouzského vnitrozemí. Od časného rána se
opět bojovalo na život a na smrt.
V 8:45 hodin vzlétl ze základny
Meaux-Esbly letoun Dewoitine
D-520C.1 s číslem 126 poručíka
Korce. V téže chvíli startovala další francouzská letadla. Nad hořícími vesnicemi směřovaly stíhačky
Dewoitine a Morany k Amiensu.

Skupina GC I/3 měla rozkaz hlídkovat mezi Amiensem a Abbeville.
Dewoitine letěly ve výšce pěti tisíc metrů a jistily spodní Morane.
Krátce před 9:30 hodin zaútočilo
asi deset Messerschmittů Bf 109 na
skupinu československých a francouzských pilotů. Letadlo poručíka Korce bylo zasaženo. Hořící
stíhačka se zřítila v obci Argouves
nedaleko Amiensu. Letec se nevrátil z bojového úkolu. Podle poválečných svědectví místních obyvatel se Korcovi podařilo letoun včas
opustit na padáku, při sestupu jej
však zastřelil ve vzduchu útočící

Z pietní akce konané v červnu 2010
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Výřez z dopisu divizního generála Karla Janouška, adresovaného Emilu Korcovi, bratrovi Otakara

německý stíhač… Během působení v peruti I/3 vykonal Otakar
Korec celkem 10 válečných letů
v trvání 11 hodin a 10 letů jiných
v délce 7 hodin.

V roce 1947 byl Otakar Korec
prohlášen úřady oﬁciálně za mrtvého. Byl vyznamenán Československým válečným křížem 1939 in
memoriam a byl jmenován nadpo-

ručíkem (od 28. října 1938), kapitánem (od 28. října 1939) a štábním
kapitánem letectva (od 1. května
1940). Na pamětní desce v klubovně
Československého národního domu

v Londýně je zaznamenáno více než
500 československých letců padlých
v letech 1939–1945 na západní frontě, mezi nimi též Otakar Korec. Na
československém vojenském hřbitově v La Targette ve Francii nese jméno Otakara Korce kříž č. 174. Také
památník padlým československým
letcům ve 2. světové válce v Praze-Dejvicích (naproti sídlu Ministerstva obrany České republiky) tohoto
nejdeckého rodáka uvádí.
V sobotu 4. června 2005 se na
místě Korcova rodného domu
uskutečnilo slavnostní odhalení
kamene s pamětní deskou připomínající nejdeckého rodáka. Odhalení
se zúčastnili také příbuzní Otakara
Korce z Prahy. Akci připravilo občanské sdružení JoN – Jde o Nejdek a město Nejdek. V době výročí
narození či úmrtí hrdiny 2. světové
války se u pomníku konají pietní
akce, naposledy v roce 2015.
Pavel Andrš
foto: Irena Kancoková,
Milan Michálek,
archiv rodiny Korcových

Vzpomínky Františka Fajtla (1912–2006)
na Otakara Korce
U 2. leteckého pluku v Olomouci jsme říkali poručíkovi Otakaru
Korcovi „Sekyrka“. Nikdo pořádně nevěděl, odkud ta jeho přezdívka pochází. Možná, že měla něco
společného s jeho prudkou, temperamentní gestikulací, jež ho často
nutila sekat rukama kolem sebe,
když šlo o nějakou rozepři nebo
když s něčím nesouhlasil. Nebo
že by k ní dala podnět podoba
jeho hlavy? Seděla na mohutném,
silném krku, nahoře měla rovně
sestřižené vlasy do malého, krátkého ježka a s vysunutou masivní
bradou vypadala z proﬁlu, při malé
dávce představivosti, jako širočina. Kulatý obličej, štěrbinovité oči
budící zdání cizokrajného původu,
který zdůrazňovala i snědá pleť,
souměrná ústa a hezky formovaný
nos dodávaly svému majiteli pěkný vzhled a přitažlivost. Atletické
tělo, přímá, lehká a hrdá chůze
a optimistická duše dokreslovaly
WWW.KRUSNOHORSKYLUFT.CZ

mladého a zdravého pilota – stíhače. Stačilo mu, že mohl létat, že
mohl řídit stíhačku, obracet je ve
vzduchu a plnit úkoly, které mu dávali ve škole nebo u letky.
„Mít vždycky mašinu a zdravý pajšl, víc si nepřeju,“ bylo
jeho krédem.
Když Hitler, namlsaný Mnichovem, vydal rozkaz svým vojákům,
aby okupovali české země, poznal
Ota náhle, že jeho životním cílem
není jenom pevné zdraví a letadlo.
Přesvědčení nedat se, které bylo
dosud podrobováno pouze lehkým
zkouškám, se najednou projevilo
jako neodbytný vzdor. Při našich
tajných schůzkách v Olomouci byl
Korec nejagresivnější a nejrozhodnější. Musíme něco podniknout. Co
však? Utečeme za hranice. Kam?
Kamkoliv! Jak? Všemi možnými
způsoby, musíme je hledat, tady
nemůžeme zůstat. „Počkat, pánové, v Praze prý existuje ve Svazu

letců někdo, kdo se otázkou útěku
letců zaobírá a pomáhá…“
Oči spiklenců se najednou obrátily na rozpáleného Korce. Je
přece Pražák. Pochopil a s nadšením návrh přijal.
„Zařídím všechno, co bude nutné,“ vystřelil a začal okolo sebe sekat rukama. „Co, kdy a jak?“
„Nejdřív najdi toho ouřadu ve
svazu, vytáhni z něho informace,
sežeň průvodce, který by nás převedl přes hranice do Polska. Zeptej
se, kolik nás může jít, jak a kde,“
sypaly se návrhy. „Hlavně aby to
bylo co nejdříve!“
Sebral se a odjel. V Praze začal
okamžitě pátrat. Sešel se na Svazu
letců s jeho předsedou kapitánem
Černým a tajemníkem četařem Josefem Malým, hlavními organizátory útěků těch letců, kteří o jejich
pomoc stáli nebo ji přímo žádali.
Poručík Korec se vrátil do Olomouce s cennými informacemi.

Otakar Korec

Dostal „tipy“ na horníky v Ostravě. Akce se nám zdála komplikovaná, ale byla proveditelná. Nicméně
jsme zvolili druhou možnost, kterou vyslídili Moraváci. Připadala
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nám snadnější. Ota chvíli hájil Ostravu, měl to už všechno promyšleno, ale nakonec se podvolil většině
a souhlasil s přechodem přes hory.
Rozhodli jsme, že půjdeme ve
dvou skupinách po pěti lidech. Prvou pětici povede poručík Karel
Mrázek, druhou Korec. Přes hranice nás převede řídící učitel Cyril
Mach ze školy v Hutisku – Solanci
u Rožnova pod Radhoštěm. Dohodli jsme detaily.
Všechno proběhlo přesně podle
plánu. Přijeli jsme do Hutiska –
Solance jako turisté s batohy na zádech. Korec měl navíc ještě v kapse pistoli. Když jsme se dostali ke
škole „za kopcem“, která stála na
konci obce o samotě, Ota rozhodl,

že vyjednávat s řídícím Machem
půjde on a poručík Bedřich Dvořák. My ať zůstaneme vzadu v záloze, kdyby snad něco neklaplo.
Vstoupil do budovy školy zadním vchodem přes dvůr. Když
vstoupili, řídící učitel Mach něco
psal. Korec začal: „Přišli jsme vás,
pane řídící, požádat o pomoc.“
Přitom si ověřoval, zda popis učitele, který v Olomouci dostal, souhlasí. Ano, je to on. „Jsme letci.“
Řídící učitel se na něho podíval
bez zájmu. Ota pokračoval: „Před
týdnem jste převedl skupinu pěti
našich kamarádů z Olomouce,
kterou vedl poručík letectva Karel
Mrázek,“ soukal ze sebe na důkaz
důvěryhodnosti naší skupinky:

„Mrázek už psal.“ Cyril Mach
se otočil a jeho pohled se změnil
v přátelský: „Půjdeme, pánové.“
Za necelou hodinu jsme nasedali
do černé pragovky Josefa Baroše
(spolupracoval s Machem). Přijal
nás s úsměvem a tak trochu spiklenecky. Bylo 11. června 1939, hodina před polednem. Auto zastavilo
před školou. Mach nás zahlédl oknem a hned vyšel. Překvapilo nás,
že do auta vtlačil své dva malé syny
Ivana a Jirku, třináctiletá dvojčata.
Mlčeli jsme a ještě více jsme ztichli, doslova oněměli napětím, když
nás zastavila po čtvrthodince jízdy německá hlídka dvou vojáků.
Mach, Baroš, Jirka a Ivan byli nejklidnější. Baroš ukázal zvědavým

nacistům papíry. Němci mávli rukou, abychom pokračovali.
„Taxík“ pana Baroše nás zavezl vysoko do lesnatého údolí za
školou. Malí živí talismánci Ivan
a Jirka se s Barošem vrátili, my
jsme vstoupili do lesa. Náš ochotný průvodce se v něm dokonale
vyznal. Vedl nás až do večera svižným tempem okolo Bílého kříže až
na hranici. Tam jsme se zastavili,
abychom mu srdečně poděkovali. Odměnu odmítl.
Slezli jsme po strmém svahu
a byli jsme v Polsku, kdesi v prostoru mezi Horní a Dolní Lomnou.
Zdroj: FAJTL, František:
Vzpomínky na padlé kamarády,
Praha 1990, s. 7–9

Jarní probuzení Vejprtské dráhy
Železniční trať s číslem 137, která spojuje Chomutov s Vejprty a dále vede do německého Annabergu, má období nejsilnějšího provozu již
nepochybně za sebou. Od roku 2007 tu osobní dopravu zajišťují od května do října jen dva páry osobních vlaků, jež jezdí pouze o víkendech
a státních svátcích. V minulém desetiletí byly bohužel částečně či úplně strženy staniční budovy. Přesto má tato trať určité kouzlo, které jí
zůstává dodnes a činí ji v mnoha ohledech zajímavou.

Vejprtská dráha

V polovině roku 1868 získala
Buštěhradská železniční společnost koncesi pro „stavbu a provoz
lokomotivní železnice z Prahy
přes Žatec a Chomutov do Vejprt
na královsko-saské hranici k napojení na Chemnitz-Annaberskou
dráhu“. Dne 18. srpna 1869 byl na

První letošní vlak dosáhl vrcholu stoupání u obce Kovářská

drážním tělese proveden slavnostní výkop a práce se chopilo okolo
tisíce pracovníků – trhanů. Byli to
vesměs chudí pracovníci bez jakékoliv kvaliﬁkace. Kromě těchto
trhanů pracovali na stavbě i kvaliﬁkovanější pracovníci – barabové. Převážně to byli Italové, kteří

KRUŠNOHORSKÝ LUFT / HERZGEBIRGE

stavěli mosty, propustky, opěrné
zdi a tunely. Je obdivuhodné, že se
po necelých třech letech podařilo
vystavět typicky horskou železnici
s hlubokými skalními zářezy, vysokými náspy a oblouky o malých
poloměrech o celkové délce 57,5
km. Stavba horské dráhy do Vej-

prt byla velmi náročná, neboť se
zde musely překonávat velké výškové rozdíly. Z Chomutova, který
má nadmořskou výšku 353 metrů,
musí vlak vyšplhat do železniční
stanice Kovářská, která leží 850
metrů nad mořem. Nejvyšší bod
trati leží více než 875 m n. m. Trať
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byla dokončena již 15. února 1872,
kdy na ni zkušebně vyjely první
nákladní vlaky. Slavnostní otevření
se událo ve stejný rok, v srpnu, kdy
bylo postupně dokončeno také napojení do německého Annabergu.
Přibližně v polovině Vejprtské
dráhy leží železniční stanice Křimov, která byla velmi důležitým
uzlem. Jaký význam měla pro železniční dopravu v horské oblasti
okresu Chomutov, dodnes svědčí
veliká – možno říci impozantní –
staniční budova, výtopna a kdysi
rozsáhlé kolejiště s malou točnou.
Její důležitost byla podtržena i tím,
že zde odbočovala další horská
trať přes Horu Sv. Šebestiána do
saského Reitzenhainu. V objektu
byla nádražní restaurace bez hostinských pokojů. Restaurace plně
sloužila ještě v 90. letech minulého století. Naproti nádraží stojí
výtopna a tzv. „kasárna“. Tento
objekt vlastní skupina železničních
fandů, společnost „LOKO-MOTIV“, snažící se v Křimově zřídit
železniční muzeum.
Stanice Křimov se rovněž nesmrtelně zapsala do historie kinematograﬁe. V roce 1978 zde byly
natáčeny záběry k ﬁlmu Božská
Ema, v roce 1993 to byly scény
ke koprodukčnímu ﬁlmu Radeckého Marš a v neposlední řadě
sloužila v roce 2002 budova a celá
trať do Vejprt k natáčení záběrů
pro ﬁlm Želary.
Jak již bylo řečeno, ze železniční stanice Křimov odbočovala trať přes Horu Sv. Šebestiána

Lokomotiva čekající na nádraží Křimov na své znovuzrození

do Reitzenhainu v celkové délce
14,5 km. Od února roku 1872 pokračovala společnost Buštěhradské dráhy ve výstavbě této tratě.
Protože přípravné práce byly již
dokončeny dříve, mohla stavba
započít ihned. Bylo však nutné
překlenout údolí u Hory Sv. Šebestiána příhradovými mosty.
Stavba se tak protáhla až do roku
1875. Dne 20. července 1875
vyjel i po této trati první vlak.
Tato trať byla pro přepravu uhlí
podstatně vhodnější než trať přes
Vejprty. Například v roce 1930
bylo v Reitzenhainu předáno
33 500 nákladních vozů, zatímco ve Vejprtech pouze 19 tisíc.

Nádraží Vejprty při zahájení sezony 29. dubna 2017

WWW.KRUSNOHORSKYLUFT.CZ

Od roku 1939 do roku 1945 přes
Horu Sv. Šebestiána dokonce jezdily rychlíky do Chemnitzu.
Přesto po druhé světové válce
v souvislosti se změnou politického systému přestala být dráha
využívána a zrušena byla v polovině 50. let. Poté sloužila ještě
jako vlečka a odstavovaly se zde
nákladní vozy čekající na zrušení
nebo na opravy. Právně byla trať
zrušena až výnosem 22206/72 federálního ministerstva dopravy ze
dne 12. října 1972. V 80. letech
byly demontovány ocelové části
železničního svršku (kolejnice,
spojovací materiál, podkladnice),
pražce většinou zůstaly a v některých místech jsou zřetelné v ose
koleje dodnes. Samostatnou kapitolou jsou ocelové mosty, hlavně velké příhradové konstrukce.
Rozhodnutí k demolici mostů
bylo vydáno z důvodu špatného
technického stavu. Příhradový
most přes Bezručovo údolí se
střední podporou byl odstřelen 18. června 1986. Nálož byla
umístěna do podpory, ale první
odstřel s ní ani nepohnul. Teprve
další náloží došlo k její destrukci,
oba nosníky spadly a byly následně rozřezány do šrotu.
Nejen stavba, ale i provoz
horské železnice byl velmi těžký zejména v zimním období.
V pamětních knihách je spousta

zápisů, jak sníh, vichřice a nízké teploty ovlivnily provoz na
trati. Mimořádnými podmínkami
se vyznačovalo například období 1928/1929. Mrazy byly až k
–36 °C. Poté následovalo silné
sněžení a vánice, což způsobilo
zamrzání vody pro lokomotivy.
V březnu pak na trati uvízlo několik vlaků, a jak se píše v pamětní knize, sněhu bylo tolik, že
vozy nebylo vidět a lyžaři přejížděli přes zavátý vlak, aniž to tušili. V létě roku 1930 naopak panovala ve stanici Křimov taková
vichřice, že vítr shodil podložky
pod vagony a ty se pak samovolně spustily do sousední stanice
Domina. Tam byly zastaveny,
k nehodě naštěstí nedošlo.
Vejprtská železnice se významnou měrou podílela na rozvoji
průmyslu a celospolečenského
života nejen ve městech a obcích,
kudy probíhá, ale v celém středním Krušnohoří horského regionu
Chomutov. Od 29. dubna 2017 je
opět v provozu, a proto ji mohou
hojně využít turisté chtiví poznat
krásnou přírodu Krušných hor
pěšky či na kole.
Martin Liška
Použitá literatura:
KADLEC, Jan: Krušnohorská
železniční trať Chomutov – Vejprty,
Chomutov 2016.
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Doporučujeme kulturní, společenské
a sportovní akce
Kulturní akce
14. 5. - Otevírání mlýnků (Údolí mlýnků, Jáchymov; 15:00)
14. 5. - Příběh Kyselky a Heinricha Mattoniho:
komentovaná prohlídka po stopách Heinricha Mattoniho
(parkoviště, kino Kyselka; 10:00)
27. 5. - Muzejní noc (Muzeum Karlovy Vary; 19:00)
27.–28. 5. - Zahájení lázeňské sezony Jáchymov
28. 5. - Otvírání studánek (studánka u sv. Linharta, Karlovy Vary; 10:00)
3. 6. - Indiánský den dětí (Boží Dar)
4. 6. - Pohádkovým lesem k dětskému dni
(Jáchymov, Havlíčkova ulice; start 9:00–11:30 dle vstupenky)
13. 6. - Taneční odpoledne
(hotel Modrá hvězda, Horní Blatná; 14:00–18:00)
17. 6. - Pivní slavnosti (Františkánský klášter, Kadaň; 13:00)
16.–18. 6. - Perninský masakr – dřevosochání motorovou pilou
(parkoviště Nejdecká ulice, Pernink)
Z programu Lázní Jáchymov
16. 5. - Večer francouzských šansonů (Běhounek; 19:30)
17. 5. - Bád Boys (Curie; 19:30)
18. 5. - Milujeme operetu (Radium Palace; 20:00)
22. 5. - Jaroslav Ochec: Madam Curie a Jáchymov (Běhounek; 19:30)
23. 5. - Koncert světových melodií (Běhounek; 15:30)
23. 5. - Honza Jareš – hudební legendy (Curie; 19:30)
25. 5. - Dívčí saxofonové kvarteto KvarKet (Radium Palace; 20:00)
26. 5. - Taneční večer s programem (Běhounek; 19:00)
30. 5. - Dostaveníčko s operetou (Běhounek; 19:30)
Koncerty, divadla
13. 5. - Experiment – Gebratismus (T-klub, Ostrov; 20:30)
18. 5. - KSO: R. Strauss: Čtyři poslední písně,
G. Mahler: Symfonie č. 4 G dur
(Grandhotel Ambassador, Karlovy Vary; 19:30)
25. 5. - KSO: N. Rimskij-Korsakov: Španělské capriccio, W. A. Mozart:
Koncert pro fagot a orchestr B dur, B. Martinů:
Symfonie č. 1 (Grandhotel Ambassador, Karlovy Vary; 19:30)
27. 5. - Majáles aneb Kapely v parku (Zámecký park, Ostrov; 15:00)
28. 5. - Kvak a Žbluňk jsou kamarádi – Divadlo pro malý
(Galerie umění, Karlovy Vary; 17:00)
Výstavy, přednášky
13. 5. - Konference České podzemí (hotel Modrá hvězda, Horní Blatná)
17. 5. - Mgr. Lubomír Zeman: Barokní dědictví Ostrova –
Ostrov v Evropě a Evropa v Ostrově
(Infocentrum zámek, Ostrov; 17:00)
19. 5. - Zdeněk Lukeš: Otakar Novotný (1880–1959)
(Galerie umění, Karlovy Vary; 19:00)
20. 5. - Lukáš Svoboda: Dějiny města Karlovy Vary
(Muzeum Karlovy Vary, komentovaná prohlídka; 16:00)
24. 5. - Beseda s Jaroslavem Duškem (DK Ostrov; 15:00)
24. 5. - Jan Nedvěd: Historie regionu
(Muzeum Karlovy Vary, komentovaná prohlídka; 16:00)
do 31. 5. - Krušnohorské doly na historických mapách
(vestibul Krajského úřadu Karlovarského kraje)
13. 6. - Mgr. Lukáš Gavenda: Jan Hasištejnský z Lobkowicz a Kadaň
(Františkánský klášter, Kadaň; 18:00)
18. 5. – 25. 6. - Jan Samec st. – Země zadumaná
(Galerie umění, Karlovy Vary; vernisáž 17:00)
do 11. 6. - Výstava obrazů Ivy Hüttnerové
(kostel Zvěstování Panny Marie, Ostrov)
KRUŠNOHORSKÝ LUFT / HERZGEBIRGE

do 12. 6.- Marek Filip, Milan Frič – Duše lesa
(galerie Drahomíra, Karlovy Vary)
do 30. 6.- Jak se dělá expozice?
(Muzeum Karlovy Vary)
do 9. 7. - Expozice – Současné mladé české umění (Letohrádek Ostrov)
do 9. 7. - Dominik Lang – Site-speciﬁc instalace (Letohrádek Ostrov)
do 1. 9. - Ostrovské baroko / Turistické zajímavosti Oberwiesenthalu
(Dvorana zámku Ostrov)
Kina
13. 5. 13. 5. 13. 5. 17. 5. 20. 5. 20. 5. 24. 5. 27. 5. 31. 5. -

Trollové (kino Jáchymov; 17:00)
Pohádky pro Emu (kino Pernink; 18:00)
Všechno nebo nic (kino Jáchymov; 19:30)
Ústava (kino Jáchymov; 19:30)
Lichožrouti (kino Pernink; 18:00)
Anděl páně 2 (kino Jáchymov; 17:00 a 19:30)
Miluji tě modře (kino Jáchymov; 19:30)
Instalatér z Tuchlovic (kino Pernink; 18:00)
Manžel na hodinu (kino Jáchymov; 19:30)

Sport
13. 5. - Horský výběh Merklín – Plešivec (start 11:00)
13. 5. - Krušnohorská padesátka (Kraslice)
13. 5. - Sparkassen Vogtlandlauf (Klingenthal)
20.5. - Česko-německé setkání na Karlově stezce (Jelení)
20.5. - Nordic Walking (Hroznětín)
10.6. - Horský půlmaraton Krušné hory (Boží Dar)
17.6. - Xtri Ostrov
21.6. - T-Mobile Olympijský běh (Ostrov)
25.–26. 6. - MČR + veřejný závod v rogainingu (Šindelová)

03
06
17
DE N
D ĚT Í

IN DI ÁNSK Á
STEZ KA
Město Boží Dar zve
děti a rodiče na soutěže a
disciplíny od 10 do 15 hodin.
Vstupenky k zakoupení za Kč 50
Infocentrum Boží Dar
www.bozidar.cz
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K 80. výročí úmrtí Antona Günthera

Krušnohorský lidový bard Anton Günther v roce 1921

Památku svého dědečka uctila i vnoučata Antona Günthera – Anton
Günther Lehmann (vpředu) a Christine Pollmer

Při značně proměnlivém počasí
a teplotách jen lehce nad nulou se
dopoledne 29. dubna sešla zhruba
stovka Krušnohorců u hrobu Antona Günthera na hřbitově v Božím
Daru, aby si připomněla 80. výročí jeho úmrtí. Anton Günther byl
nejznámější krušnohorský básník,
skladatel, zpěvák a hudebník. Jeho

skou kulturu. Mnozí z účastníků
položili ke hrobu květinu a členové
Krušnohorského souboru společně
s přítomnými zahráli a zazpívali
několik Güntherových písní.
Tradiční zpívání písní Antona
Günthera, které se v několika minulých letech konalo vždy u příležitosti autorových narozenin na

písně s nadčasovými a dodnes trefnými texty zná a ráda zpívá většina
Krušnohorců. Nejinak tomu bylo
i při malé slavnosti u jeho hrobu.
Příznivce a potomky Antona
Günthera přivítala paní Lorenz,
předsedkyně
Krušnohorského
spolku, která ve své řeči vyzdvihla
Güntherův význam pro krušnohor-

počátku června, nachází stále více
příznivců i mezi českými obyvateli Krušných hor. I proto bychom
chtěli v této souvislosti upozornit
na to, že se z důvodu stavebních
prací v božídarském kostele tato
akce letos konat nebude.
Ulrich Möckel
překlad: Roman Kloc

Stovkař z Rotavy – 100. narozeniny Svatoslava Karpíška
Dne 24. dubna se na rotavské
radnici uskutečnila ojedinělá
událost. U příležitosti 100. narozenin zde přijala starostka města
Iva Kalátová Svatoslava Karpíška, po deset let nejstaršího obyvatele Rotavy, který má ve svém
občanském průkazu i rodném
listě uveden neuvěřitelný rok
narození – 1917.
Pan Karpíšek přišel v doprovodu
svých nejbližších, syna se snachou.
Přijetí se zúčastnila i hejtmanka
Karlovarského kraje Jana Vildumetzová, zástupci Městského úřadu
Rotava, členové Sboru pro občanské záležitosti při Městském úřadu
Rotava a zástupci tisku a médií.

Bývá zvykem, že oslavenec
dostane dárky. Obdarování však
bylo
nečekaně
oboustranné.
Všichni přítomní obdrželi od pana
Karpíška vlastnoručně kreslené poděkování, doplněné textem
psaným úhledným krasopisem.
V rozhovorech s paní hejtmankou,
s paní starostkou i novináři nešetřil oslavenec humorem. Svěřil se,
že se učil kreslit od samotného
Josefa Lady, kterého jako hoch
často vídal při hraní kuželek. Nezapomněl se podělit ani o svůj
snídaňový recept – nastrouhaná
jablka s chlebem.
Mezi dárky, jež si s rodinou
z radnice odnesl, byl nejen velký

Oslavenec obklopený gratulanty

dort s jeho jménem, ale i dárkové
koše, květiny, blahopřání a kniha Města a obce České republiky.
Snad mohu na závěr zmínit, že po
skončení akce byl ve slovech mno-

hých přítomných znát obdiv nad
vitalitou tohoto muže, jeho smyslem pro humor a také úcta ke stáří
ve své ryzí podobě.
Martina Bečková

Rogaining u Šindelové
Zveme vás na vytrvalostní závod založený na navigaci v neznámém terénu a týmové spolupráci – ROGAINING. Uskuteční
se 24.–25. června 2017 v západním Krušnohoří s centrem
WWW.KRUSNOHORSKYLUFT.CZ

v obci Šindelová. Je to příležitost dostat se do neznámých míst
tamní krajiny. Nejde o sportovní
odvětví jen pro vrcholové nadšence, ale pro každého, kdo má
rád přírodu a chce si odpočinout

od města, práce, lidí a jiných
všedních věcí běžného života.
Úkolem týmu je v určeném časovém limitu nalézt za pomoci
mapy a kompasu co nejvíce kontrolních stanovišť, a tím získat co

nejvíce bodů. Časový limit je 6,
12 nebo 24 hodin, týmy tvoří dva
až pět členů. Závod pořádá Sportovní klub orientačního běhu Ostrov. Více informací naleznete na
http://rogaining2017.cz/.
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Jáchymovští horníci v Novém světě – 2. část
Vedle
Españoly
(dnešní
Haiti) byla aktivitám Welserů otevřena také oblast dnešní
Venezuely. Její název vychází
pravděpodobně z evropského
pojmenování jedné z tamějších
indiánských osad charakteristické kůlovými stavbami na
systému kanálů. Pro podobnost
s Benátkami – Venezia – byla
nazvaná malé Benátky, tedy
Venezuela, a tento název se pak
přenesl na rozsáhlejší oblast
a v 19. století i na samostatný
stát. I zde získali Welserové
řadu privilegií a kromě španělských kolonistů je sem následovala i část horníků z česko-saského Krušnohoří, kteří ještě
pobývali na Españole.
Do venezuelského přístavu
Coro dorazili 28. dubna 1530.
Nevíme přesně, kteří to jmenovitě byli, ale jejich osudy můžeme rámcově sledovat ve slavném
díle – v té době bestselleru – jednoho ze zástupců welserovské
společnosti v Jižní Americe, dobyvatele Nikolause Federmanna,
Indianische Historia vydaném
roku 1557. Tento spis je svědectvím o Federmannově první výpravě do vnitrozemí Venezuely
v letech 1530 až 1531. Při této
i pozdějších výpravách on a jeho
ozbrojený doprovod včetně „německých“ horníků pátrali po tzv.
El Doradu, mýtické zemi zlata.
Na rozdíl od „jáchymovských“
navrátilců z Españoly se žádné podobné stížnosti na smlouvy s welserovskou společností
z Venezuely nedochovaly.
Welserové se pak ještě podíleli na ekonomických aktivitách
a osídlování provincie Santa
Marta v dnešní Kolumbii. Také
zde měli v souladu s královským povolením z roku 1528
nalézt uplatnění i „němečtí“
horníci (v daném roce jistě ti
krušnohorští). Ve stejném roce
bylo Welserům v obou provinciích přepuštěno i právo a titul
inspektorů měr a vah a také
mincovnictví, jež jim zajišťovalo 1 procento z veškerého
vytaveného kovu.
O blíže nespecifikovaných
„Němcích“ se v dalších doku-

Guvernér Georg Hohermuth von Speyer (vpravo) a Philipp von Hutten (uprostřed) před vyplutím welserovského
loďstva do Venezuely. Kolorovaná kresba Hieronyma Kölera st. (okolo 1560) k jeho cestovním záznamům od roku
1537 (zdroj: Wikimedia Commons)

mentech hovoří i v souvislosti s těžbou soli ve Venezuele
a mědi na Españole. Pro těžbu
ve venezuelských dolech byli
Welserové roku 1531 na dobu
pěti let osvobozeni od celních
poplatků na dovoz potřebného
nářadí a náčiní a místo obvyklých 20 procent ze získaného
zlata odevzdávaných do královské pokladny jim byla stanovena jen polovina. Drahé
kovy však v severních oblastech Venezuely nalezeny nebyly, což vedlo k jeho hledání
formou dobyvatelských výprav
do dosud neprobádaného vnitrozemí. Tak se stalo, že se dvě
samostatné španělské výpravy
setkaly v roce 1539 s Federmannovou na území obývaném
indiány Muisky (patřili k širší
jazykové rodině Chibchů), kteří
byli vynikajícími uměleckými
zpracovateli zlata. Conquistadoři pak společně založili město
Santa Fé, dnešní hlavní město
Kolumbie – Bogotu.

KRUŠNOHORSKÝ LUFT / HERZGEBIRGE

Welserovské široce koncipované
podnikání v Novém světě zahrnovalo i léčivé byliny, barevná dřeva a koření či balzámy. V případě
Venezuely jim byla přiznána i pravomoc jmenovat zde vlastní guvernéry a generální kapitány. Proto
v čele této provincie stálo v jejích
počátcích několik mužů německého původu jako Ambrosius Dalﬁnger (nebo Alﬁnger) a Nikolaus
Federmann, oba z Ulmu, Georg
Hohermuth ze Špýru (známý též
jako Georg von Speyer, Jorge de
Espira apod.), o něco později Philipp von Hutten a Bartholomäus
Welser mladší, příslušník welserovské dynastie. Welserové po několik let provozovali i vlastní loďstvo mezi Evropou a Amerikou,
vypravili více než devadesát lodí.
V sevillském přístavu měli dokonce dlouhodobě pronajaté místo
v loděnicích, včetně skladů.
Jejich podnikání v Novém světě, vzhledem k vysokým investicím nakonec nepříliš úspěšné,
se však už v polovině 16. století

chýlilo ke svému deﬁnitivnímu
konci. Od 40. let čelili stížnostem podávaným jejich konkurenty
ke španělským úřadům, sami po
vraždě svých dvou reprezentantů
ve Venezuele – Huttena a B. Welsera – omezili přímé investice a
„jejich“ provincie byla nakonec
roku 1556 převedena do správy
královských institucí. Shodou
okolností (?) v roce, kdy král
Karel I. abdikoval ve Španělsku
ve prospěch svého syna Filipa
II. a jako císař ve prospěch svého bratra Ferdinanda I., mimo
jiné i krále českého. Filip tehdy,
jako dědic nesmírných otcových
dluhů, vyhlásil poprvé, ne však
naposledy platební neschopnost – státní bankrot, který měl
nepříznivý dopad na řadu věřitelů
včetně Welserů.
Do odchodu dalších horníků z Krušnohoří do Španělské
Ameriky – již za zcela odlišných historických okolností –
pak uběhlo dalších 250 let.
Simona Binková
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Rupert Fuchs – krajinářský fotograf Krušných hor
Množství článků v Krušnohorském Luftu bývá doplněno historickými fotograﬁemi, které jsou dílem krušnohorského krajinářského fotografa Ruperta Fuchse. Z většiny z nich dýchá nostalgie a drsná poetika místní krajiny.

Originál fotografie Blatenského vrchu od Ruperta Fuchse

Přebal knihy „Daham im Erzgebirg“ od dcery Ruperta Fuchse

Hrob Ruperta Fuchse v Überlingenu

WWW.KRUSNOHORSKYLUFT.CZ

Rupert Fuchs se narodil v březnu
1892 v Nových Hamrech, kde také
získal základní vzdělání. Poté se v nedalekém Nejdku vyučil fotografem.
Po ukončení studia nastoupil vojenskou službu. Po 1. světové válce krátce pracoval ve Vídni, ale nakonec se
vrátil do rodných Nových Hamrů na
hřebeni Krušných hor. Tady si otevřel
ateliér a etabloval se jako portrétní,
ale hlavně krajinářský fotograf.
V roce 1920 se Fuchs oženil s Annou Fladererovou, která mu pomáhala s podnikáním. Manželům Fuchsovým se narodily tři dcery: Katharina
Jacobs, Susanne Jungwirth a Elisabeth Fuchs-Hauffen. Své dcery Fuchs
často brával na fotograﬁcké toulky po
Krušných horách. Ty jsou tak zvěčněny na mnoha jeho fotograﬁích a snad
i díky nim působí jeho díla velmi živě.
Po roce 1945 musela celá rodina, stejně jako mnoho jiných, Nové
Hamry opustit. Fuchsovi se poté
usadili v bavorském městě Hauzenberg. Fuchs se tady dále věnoval
krajinářské fotograﬁi, fotografoval
hlavně německou stranu Šumavy
(Bayerischer Wald). Když mu pomalu přestalo sloužit zdraví, začal
psát kroniku Nových Hamrů, která
částečně vyšla knižně. Podzim života strávil s manželkou v Überlingenu u Bodamského jezera, kde také
v roce 1962 umírá. On i jeho manželka Anna jsou pohřbeni na tamějším
horním hřbitově.
Rupert Fuchs vytvořil během let
přes 2 000 krajinářských fotograﬁí
Krušných hor. Pohlednice s jeho charakteristickým rukopisem byly a do-

dnes jsou hlavně mezi sběrateli velmi
žádané. Jeho dcera Elisabeth Fuchs-Haufen vydala roku 1985 vlastním
nákladem spolu s Dieterem Thurnwaldem knihu otcových vzpomínek
a fotograﬁí z let 1920–1935 s názvem „Daham im Erzgebirg“ (Doma
v Krušných horách).
V Heimatmuseu Stadt- und Landkreis Neudek v Augsburgu je k vidění
nejen tato kniha, ale i Fuchsův „ruční“ fotoaparát se stativem a originální
skleněné fotodesky.
Vzhledem k tomu, že mnohá místa, která Rupert Fuchs fotografoval,
již dnes neexistují, částečně zanikla
nebo vypadají jinak, jsou jeho fotograﬁe dokonalou a krásnou pamětí
krajiny Krušných hor před odsunem
německého obyvatelstva.
Lenka Löfﬂerová,
Josef Grimm
foto: Josef Grimm

Originální deskový
Ruperta Fuchse

fotoaparát
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Nová základní škola pro region
Dne 7. srpna 2017 se otevřou
dveře charismatické školní budovy ve městě Kurort Oberwiesenthal, a uvolní tím cestu pro
školáky nové 1. třídy. Každý rok
by měla být otevřena další následující třída, aby tak postupně
vznikla plnohodnotná škola se
všemi ročníky. Ve třídách se budou děti učit v malých skupinkách
čítajících zhruba 15 až 20 dětí.
O děti bude postaráno od 6 do
18 hodin díky družině, která bude
integrována do školy. Jeden učitel a jeden pedagogický asistent
ve třídě budou podporovat individuální schopnosti dětí a pomáhat
jim při upevňování učební látky.
Každý žák bude mít speciální
výukový plán. Tento velice inovativní vzdělávací koncept se
přizpůsobuje denní výkonnostní
křivce dětí a podporuje sportovní
vyžití na základě zdravé výživy.
Vedle výuky v německém jazyce si mohou děti vybrat z mnoha doplňujících nabídek, jako
jsou například výuka českého
jazyka, přírodovědná a zážitková pedagogika nebo kreativní
a technická nabídka.
Zřizovatelem této plánované soukromé základní školy je
obecně prospěšná společnost IAJ
Institut für Ausbildung Jugendlicher gemeinnützige GmbH
(Institut vzdělávání mládeže)
z Annabergu-Buchholzu, která
disponuje již 25letou zkušeností
na poli vzdělávání. Zaměstnává
v současnosti zhruba 120 pracovníků v devíti různých zařízeních, v nichž se momentálně učí

okolo 700 žáků, přibližně 200
učňů a asi 100 dospělých. Tím se
tato společnost řadí k nejvýkonnějším v regionu.
Paní Madeleine Schlosser
a pan Kay Melzer, prokuristé
společnosti IAJ, kteří se angažují ve školním projektu, říkají:
„Jak skvělá budova školy, tak
vzdělávací koncept nám přirostly k srdci. Obzvláště zajímavá je
centrální poloha školy v Kurortu
Oberwiesenthal, která umožňuje
německým a českým dětem chodit do školy společně.“
Mnoho dalších informací naleznete na webových stránkách
www.FGS-othal.de, kde je taktéž
ke stažení přihlašovací formulář.
Také starosta města Boží Dar
a senátor Jan Horník je tímto
projektem nadšen a vidí v něm
důležitý přínos pro rozvoj mikroregionu Centrální Krušnohoří.
Pan Horník říká: „Tento koncept
školy je pokračováním evropské
myšlenky, která vznikla již před
více než dvaceti lety s mateřskou školou „Regenbogen/Duha“
v Oberwiesenthalu. Také tuto
mateřskou školu navštěvují německé děti společně s českými.
Tyto děti neznají předsudky, lépe
poznávají kulturu a řeč a dokážou
lépe chápat jeden druhého.“ Ale
i pro rozvoj města Boží Dar vidí
výhody: „Mít školu v blízkém
sousedním městě pro nás znamená krátké vzdálenosti a je to
i důležitý argument při získávání
nových obyvatel.“
To samé platí i pro paní starostku města Loučná pod Klínovcem

Janu Müllerovou. Pro ni je otevření školy v Oberwiesenthalu taktéž
důležitým stavebním kamenem,
který uzavře dosud scházející
článek mezi mateřskou školou
a gymnáziem. „Tato nová škola
je vzdálena jen pár set metrů od
hraničního přechodu. Je důležitá
nejen pro naše obyvatele, ale i pro
místní podnikatele. Zajištění péče
o děti má velký význam pro mnoho lidí v pracovním procesu. Je
to pro nás přímo štěstí, že v naší
těsné blízkosti vzniká škola pro
německé a české děti s takovýmto
pedagogickým konceptem.“

Pro mne a další obyvatele města pod Fichtelbergem se tímto
splní dlouhodobý sen, protože
mnozí z nás byli sami žáky v této
dnes památkově chráněné budově
z roku 1930. Pomocí tohoto moderního konceptu chceme znovu oživit školní komplex, který
byl od roku 2004 uzavřen. Děti
se navíc mohou těšit na četná
sportovní vyžití, protože tělesná
výchova se nyní bude opět konat jak v tělocvičně, na hřišti či
v bazénu, tak i na běžkařských
tratích či sjezdovce. Tuto různorodost naleznete jen zde. Nelze

FREIE
GRUNDSCHULE
KURORT OBERWIESENTHAL
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„Centrální Krušnohoří“ v Oberwiesenthalu
také opomenout, že se tato škola pozitivně odrazí na životním
pocitu ve městě, u dětí posílí
pocit sounáležitosti s domovem
a výrazně se zvýší rozmanitost
kulturního života.
Na podporu celého projektu
obnovu školy byl založen spolek
„Förderverein Freie Schule Kurort Oberwiesenthal e. V.“ Tento
spolek pracoval velmi intenzivně
již na samém počátku projektu
a přinesl mnoho vlastních nápadů
do konceptu provozovatele. Do
budoucna je vedle podpory mimoškolních nabídek taktéž plá-

nována podpora rodičů a žáků.
Předseda spolku Benjamin Neubert k tomu říká: „Jako bývalého
žáka oberwiesenthalské školy
a jako otce čtyř dětí je pro mne
tento projekt srdeční záležitostí.
Naplňuje mě radostí a pýchou,
že mohu společně s ostatními
členy spolku přispět k znovuotevření naší krásné a úctyhodné
školy, a doufám, že se k nám připojí mnoho rodičů, podporovatelů a sponzorů.“
Mirko Ernst,
starosta města Kurort
Oberwiesenthal

Hroznatův běh
V rámci Hroznatova roku,
v němž si letos připomínáme 800
let od úmrtí blahoslaveného Hroznaty, se na stadionu u hroznětínské
základní školy uskutečnil první
ročník Hroznatova běhu.
Zorganizovat takovou akci pro
nás byla úplná novinka, a tak jsme
byli vděčni i za výpomoc od týmu
Bahno, který běžecké závody pořádá pravidelně. Počasí nám moc
nepřálo, ovšem věřili jsme, že
skutečné běžce to neodradí. Už při
registraci jsme byli překvapeni –
1. ročník Hroznatova běhu přišlo
zdolat 98 sportovců. Někteří byli
členy sportovních oddílů, avšak
většina si přišla prostě jen tak zaběhat a trochu protáhnout své tělo.
Děti do 12 let závodily ve třech
kategoriích přímo na atletickém
oválu na hřišti základní školy. Do
závodu daly veškerou svou energii,
dokonce i nějaká ta slza ukápla, ale
sladká odměna v cíli dala na boj na
trati rychle zapomenout.
Pro děti starší 12 let a dospělé
jsme měli připravenou trasu dlouhou 4 km, která vedla kolem Židovského hřbitova, poté k první kapličce a vracela se zpět na stadion. Zde
byla opravdu velká účast od aktivních běžců až po nadšené seniorky.
Mnohem náročnější byla trasa dlouhá 17 km, která přes Skrčák a první
WWW.KRUSNOHORSKYLUFT.CZ

kapličku vedla na Oldřiš. Poté běžci
zdolali rozcestí pod Oldřišským vrchem, vrchol Rozhledu a pak seběh
do Merklína. Náročný výběh na
altánek Gloriet poté tvrdě prověřil
zbytek sil jednotlivých běžců. Na
závěr běžce čekal kilometrový seběh do Hroznětína a kolem zahrádek zpět na stadion, kde si oběhli
poslední kolečko na oválu. Výrazy
ve tvářích všech, kteří doběhli, prozrazovaly, že trasa byla sice krásná,
ale velmi náročná. Stavitel trati,
zkušený trailový běžec Martin Jiřík, se na trase opravdu vyřádil, přál
si, aby si každý běžec odnesl hlavně zážitek, což, si myslím, se mu
opravdu povedlo.

Děkuji moc za možnost pořádání tohoto závodu městu Hroznětín, za skvělou spolupráci panu
starostovi a místostarostovi, kteří
zařídili sponzory, ceny, občerstvení i vyrobili stupně vítězů.
Z reakcí po závodě je znát, že se
všem účastníkům moc líbil a těší
se na další ročník. Rádi bychom
zorganizovali ještě jeden závod na
podzim, tak uvidíme, jestli nám
hvězdy budou přát. S láskou chci
moc poděkovat všem, co nám pomohli, protože hlavně díky nim
se závod vydařil.
za Hroznatův tým ředitelka
závodu Janan Jiříková
foto: Daniel Seifert

Nejstarší účastník závodu Pavel
Hozák v cíli trasy dlouhé 17 km

Nejrychlejší muži na 17 km

Zdeněk
Jánský,
místostarosta
města Hroznětín, při vyhlašování
vítězů
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Blockhausen – dřevěná magie
Před několika lety se v českém Krušnohoří objevil dosud málo známý druh umění: vyřezávání dřevěných soch motorovou pilou. Toto
umění, ve světě nazývané carving, sice pochází z lesnatých oblastí severní Ameriky a Skandinávie, ale stále více příznivců získává i ve střední
Evropě. Saským centrem tohoto umění je Blockhausen v lesnaté oblasti mezi městy Mulda a Sayda.

Neobvyklá orientační tabule

Dostaneme se tam tak, že z hraničního přechodu Boží Dar pojedeme do Oberwiesenthalu a dál
budeme pokračovat po silnici č. 95.
Projedeme
Annaberg-Buchholz
a zhruba 500 m za obcí Schönfeld
tuto silnici opustíme a odbočíme
doprava směrem na Wolkenstein.
Asi po 7 km se dostaneme na silnici č. 101 vedoucí do Freibergu (od
července bude možné odbočit na
B 101 do Freibergu přímo z Annabergu), po níž pak pojedeme až do
Großhartmannsdorfu, kde odbočíme doprava směrem na Muldu.
Z centra města Mulda nás pak hnědá směrovka „Blockhausen“ navede do romantického údolí stoupajícího k Dorfchemnitz a tam se před
námi v levotočivé zatáčce objeví
vlevo parkoviště s odpovídajícími

Plánek areálu (P = parkoviště, B = Blockhausen, červené body = sochy)

informačními tabulemi. Po zhruba
90 km (počítáno z Božího Daru)
jsme dorazili do cíle.
Ze samotného Blockhausenu
toho z parkoviště uvidíme jen
málo. Po pravé straně bočního údolí
však vede vzhůru štěrkovaná cesta
a tabule navádějící na Blockhausen
a první dřevěné sochy potvrzují, že
jdeme správným směrem. Vjezd
na tuto cestu je povolen pouze vozidlům vezoucím osoby se značně
sníženou pohyblivostí. Po obou
stranách vidíme další umělecká
díla, a čím výše stoupáme, tím více
dřevěných exponátů můžeme obdivovat. Na loukách a na okraji lesa
stojí celá sousoší, věnovaná určitému tématu. Abychom si je mohli
pořádně prohlédnout, měli bychom
si na návštěvu vyhradit hodně času.

Nejdelší stůl světa vybízí k posezení

KRUŠNOHORSKÝ LUFT / HERZGEBIRGE

Je obdivuhodné, s jakou precizností
a citem pro detail mistři motorových pil pracují. Stoupáme z mělkého údolí vzhůru. Sousední louka
je osázena různými druhy ovocných
stromů a nahoře se nachází centrum
Blockhausenu, složené ze tří srubů
(německy Blockhaus) s mnoha sochami, z nichž některé jsou v nadživotní velikosti.
Tento dřevěný svět byl založen
před více než 20 lety. Majitel Andreas Martin se v roce 1995 zúčastnil kurzu v Bad Segebergu, zaměřeného na stavbu srubů, a postavil
si vlastní srub, který měl původně
sloužit jako hospodářská budova
u jeho lesa. Pak si uvědomil, že by
srubu pro takové využití bylo škoda,
a v jeho hlavě dozrál plán na výstavbu lesního zážitkového centra. Sru-

bem, nazvaným „Freiberger Hütte“,
začala historie centra Blockhausen.
Velká bouda s kapacitou až 70 osob
byla postavena v roce 2009 a třetí
srub slouží jako občerstvení. Mimořádnou atrakcí je nejdelší stůl na
světě, který je dlouhý 39,80 metru
a kolem něhož se může posadit více
než 170 lidí. Dne 13. května 2010
byl tento stůl zapsán do Guinnessovy knihy rekordů a certiﬁkován. Při
vyřezávání sloupků pro přístřešek
u příležitosti Huskycupu stálo řezbářům ve stejném roce modelem 24
horníků z regionu.
Láska Andrease Martina, známého i pod přezdívkou „Sausäger“,
ke dřevu, je však mnohem staršího
data. Martin vyřezal řadu překrásných soch už předtím, než v roce
2004 zahájil tradici světového po-

Bouda „Freiberger Hütte“ – tímhle srubem to všechno začalo…
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Pevně v sedle – markrabě Ota Míšeňský s markraběnkou Hedvikou
z Ballenstädtu a dvěma rytíři (2012)

háru v carvingu, nazvaného Huskycup, který se koná každoročně
o Letnicích v Blockhusenu. Název
akce nemá nic společného s plemenem severských saňových psů, nýbrž se jménem švédského výrobce
motorových pil. V prvních letech
byla témata soutěžních prací deﬁnována ještě dosti všeobecně, později byla stále konkrétnější. V roce
2009 se vyřezávaly sloupy velkého
srubu, v roce 2010 byly tématem
postavy horníků pro přístřešek nad
stolem, v roce 2011 to byly úly,
v roce 2012 postavy z románu „Po-

rodní bába“, v roce 2013 znamení
zvěrokruhu, v roce 2014 mystické
postavy, v roce 2015 středověké
lovecké příběhy a tématem roku
2016 bylo „vikingské přepadení anglické vesnice“. Letošní téma zní:
„velká evropská zvěř při lásce (páření) nebo boji“. Mezinárodní pole
účastníků Huskycupu se od samého
začátku skládá z mistrů svého oboru, což je koneckonců patrné i na
detailním provedení jednotlivých
soch. Letos se současně koná i soutěž v rychlostním carvingu, které se
zúčastní němečtí, čeští a slovenští

Úly obhospodařuje veřejně přístupné včelařství (2011)

Vikingský přepad anglické vesnice“ (2016)

Eskymák na lovu ledních medvědů (2015)

XIV. Huskycup v Blockhausenu –
Světový pohár ve vyřezávání motorovou pilou
Termín: od 3. do 5. června 2017 denně od 9 do 18 hodin
Vstupné: denní vstupné 10,00 €, víkendové vstupné 15,00 €, děti do 15 let zdarma, bezplatné parkoviště, po odevzdání vyplněné vstupenky si můžete zdarma vybrat jeden z kalendářů pro rok 2018.
Hlavní části akce se zúčastní 12 carverů ze šesti zemí. Soutěž národních týmů v rychlostním vyřezávání se bude konat denně od 11 do 12 hodin
a od 14 do 15 hodin, díla se následně vydraží. Proti sobě nastoupí týmy České republiky/Slovenska a Německa. Českou stranu budou letos reprezentovat Radek Smejkal a Jan Paďour. Oba jsou členy Echo Carving Czech teamu a pravidelně se účastní setkání řezbářů v rámci akce Perninský
Masakr. Členem Echo Carving Czech teamu se nedávno díky své šikovnosti stal rovněž perninský řezbář Tonda Dorazin, který je spoluorganizátorem Masakru.
(red)
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řezbáři, jejichž díla pak diváci vydraží. Pokud si ovšem nelibujete
v zástupech lidí, lze doporučit návštěvu centra Blockhausen i mimo
termín této známé akce.
Skrze lesy kolem zmíněných tří
srubů vedou lákavé vycházkové
trasy lemované vyřezávanými lavičkami. I umístění dalších exponátů přiměje návštěvníky k tomu, aby
se blíže seznámili i s lesem jakožto

zásobárnou skvělé suroviny a chodili přírodou s otevřenýma očima.
Stavba a provoz tohoto centra
jsou ﬁnancovány ze vstupného na
různé akce, z výtěžku řezbářských
sympozií na speciální témata,
z pronájmu velkého srubu a ubytování. Celý komplex je průběžně
rozšiřován, takže se můžeme těšit
na to, co tam v příštích letech ještě přibude. Šušká se o i možnosti

ubytování v komfortních domcích
v korunách stromů.
Návštěva centra Blockhausen je
zážitkem pro celou rodinu, který je
výhodný i ﬁnančně, protože s výjimkou speciálních akcí se neplatí
vstupné. Měli byste si ale vyhradit
dost času a přivézt s sebou i hezké
počasí. Rustikální občerstvení láká
k posezení u nejdelšího stolu na
světě i příznivými cenami. Občers-

tvení je otevřeno od dubna do října
denně od 11 do 17 hodin. V centru Blockhausen můžete objevovat
nepoznané, žasnout, inspirovat se,
odpočinout si nebo se jen usmát
drobným detailům. Tato výstava
v přírodě je největší sbírkou dřevěných soch od nejlepších carvingových řezbářů na světě.
Ulrich Möckel
překlad: Roman Kloc

Hudební odpoledne na téma
„Z Chebska do Krušných hor“

Berta Růžičková – citeristka z Nejdku

V sobotu 29. dubna odpoledne se v nejdeckém kinosále sešli
členové Svazu Němců – Region
Chebsko k zábavnému hudebnímu
odpoledni. Členové tohoto spolku
usilují o zachování kultury Chebska. Mimořádnou roli v jejich činnosti hrají vzdělávací semináře,
semináře o lidové hudbě, výstavy,
přednášky a jazykové kurzy. Svaz
Němců je členěn do jednotlivých
místních skupin se sídly v Chebu, Sokolově, Karlových Varech,
Nejdku a Skalné.
Ve svém městě hosty a hudebníky přivítal nejdecký starosta Lubomír Vítek, který také zdůraznil,
že kultura Chebska kdysi značnou
měrou ovlivňovala i život v Nejdku. Nejprve pak vystoupili místní
muzikanti – citeristka Berta Rů-

žičková a harmonikář František
Severa. Po nich zahráli a zazpívali
Chebská hudba rodiny Deistlerovy (Egerländer Familienmusik
Deistler) ze Schönbachu u Norimberku, která již dlouhá léta
oslovuje publikum autentickou
lidovou hudbou a zpěvem z Chebska a která za svou činnost získala i Chebskou kulturní cenu Jana
z Teplé. Peter Schmidt, hudebník
z Řezna, zase nechce chebskou
lidovou hudbu konzervovat, ale
udržet naživu tím, že ji hraje na
dudy, tzv. bručoun, nebo Panovu
ﬂétnu, a stejně tak i dudák Rubner
z Waldsassenu. Posluchače nadchl i Bernhard Gregor a postarší
duo ze Sokolova, Rudolf Tlustý
(harmonika) a Vratislav Mikan,
zpěvák a saxofonista, který i přes
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Soubor „Familienmusik Deistler“ ve zdobných chebských krojích

svých 89 let na pódiu působil dojmem, jako by o 50 let omládl.
Repertoár sahal od starých písní
a skladeb z Chebska až po písně
krušnohorské, přičemž ale samozřejmě nemohly chybět ani české
lidovky. Tři hodiny utekly velice
rychle, pro většinou starší členy
Svazu Němců bylo toto odpoledne vítaným zpestřením, protože
v takto hojném počtu se scházejí už jen zřídka. Podařenou akci
Němců z Chebska v Nejdku ještě
doplnila řada osobních rozhovorů
a k tomu dobré občerstvení.
Ulrich Möckel
překlad: Roman Kloc

Peter Schmidt hraje chebské melodie
na Panovu flétnu a tzv. bručoun
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Horská služba Krušné hory a zima 2016/2017

Snowboardcross na Božím Daru za hotelem Praha

Doškolení s Leteckou záchrannou službou Plzeň

Krušnohorský hřeben zasypal
sníh již v prosinci, což umožnilo
většině skiareálů zahájit provoz
už o vánočních svátcích. Další
sněhová nadílka pak přišla v lednu, a přestože v druhé polovině
zimy byly velké oblevy, udržel se
na krušnohorských svazích sníh
po celou zimu. Na své si přišli
jak vyznavači sjezdového, tak
běžeckého lyžování. Sjezdovky
byly ve skvělém stavu také díky
technickému sněhu, bez něhož
by se hlavně v předešlých zimách
jen těžko obešly.
Horská služba (HS) působící
v Krušných horách v sedmi okrscích od Bublavy po Telnici zasahovala v zimní sezoně 2016/2017
zhruba u 800 případů a v osmi
z nich musel být přivolán k těžkému poranění i vrtulník letecké
záchranné služby, který transportoval zraněného na specializované
pracoviště. Většina horskoslužebníků – dobrovolníků, kteří vykonávají činnost u horské služby ve
svém volném čase, strávili a bděli
nad bezpečností obyvatel a návštěvníků takřka 6 tisíc hodin (a to
pouze v západní části našich hor).
V celých horách je to více než
dvojnásobek. Za povšimnutí stojí
obdivuhodný výkon jednoho ze
záchranářů HS Klínovec, který ve
svých 62 letech ošetřil více než 300
úrazů. Během sezony také předá-

zabezpečování nejrůznějších závodů, kterých bylo více než patnáct.
V únoru zabezpečovali záchranáři
HS Krušné hory závody mistrovství světa juniorů ve snowbardcrossu a paralelním slalomu na
Božím Daru a Klínovci, mistrovství republiky ve snowboardcossu
a skicrossu, v březnu pak například Predator Race winter edition v biatlonovém areálu Eduard
a mistrovství republiky žactva
ve sjezdových disciplínách ve
skiareálu Klínovec.
Mezi 4. a 13. únorem trápil krušnohorský hřeben silný vítr, v nárazech přesahující 120 km/hod. Na
silnicích se tvořily sněhové jazyky
a závěje s takovou intenzitou, že
byla uzavřena silnice II/219 z Božího Daru směrem na Klínovec a také
silnice III. třídy z Božího Daru do
Horní Blatné, kde jsme několikrát
zasahovali u neukázněných řidičů,
kteří i přes zákaz nebo varování
na tyto uzavřené úseky vjeli a zde
uvízli. Svůj provoz musely vlivem
větru v tomto období omezit také
skiareály. Dostatečné množství sněhu umožnilo úpravu běžeckých stop
nejen po celé krušnohorské běžecké
magistrále, nýbrž i v přilehlých lokalitách, což v minulých zimních
sezonách možné nebylo. Koncem
března přišlo oteplení a vydatné
deště. Tuto oblevu již většina sněhové nadílky nepřežila.
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val své zkušenosti nejen budoucím
členů HS. Za to mu patří velký dík.
Zajímavé zásahy se děly ve
všech okrscích HS. Na stránkách
www.hscr.cz se můžete dozvědět
o záchraně kitera z nepřístupného terénu u Moldavy nebo podrobnosti o pádu přístřešku na
běžkaře u Bouřňáku. Zde by bylo
dobré upozornit, že ani ve zbytku
Krušných hor nejsou přístřešky
pro úkryt turistů a lyžařů při špatném počasí ve stoprocentním stavu a v případě, že na ně napadne
velké množství sněhu nebo fouká
silný vítr, může dojít k jejich zřícení. Také hrozí pády stromů,
jež se nacházejí v jejich bezprostřední blízkosti.
Kromě běžných služeb v okrscích jste nás mohli vidět také při

Arnošt Zettl

Ve dnech 6.–7. dubna proběhl ve
Špindlerově Mlýně 39. ročník Mezinárodní soutěže horské služby.
Závody se pravidelně pořádají jako
Memoriál Štefana Spusty a Jana
Messnera, kteří v roce 1975 zahynuli při záchranné akci na Sněžce,
a stali se tak prvními záchranáři,
kteří obětovali své životy pro záchranu ostatních. Cílem této akce
bylo prověřit zdatnost a dovednost členů horských služeb nejen
z České republiky, ale i kolegů
ze zahraničí. Letos se s českými
horskými záchranáři přijeli utkat
také borci ze Slovenska a z Polska.
Krušné hory reprezentovaly čtyři
dvojice: Mašek – Zmítko, Hloušek
– Antl, Kabeš – Plíva a Vank – Šimeček. Ze závodů si odvezli členové HS Krušné hory pohár za
druhé místo ve starší a třetí místo
v kategorii mladší.
Nyní se již horští záchranáři
připravují na letní sezonu. Jeden z příkladů výcviku jste mohli zaznamenat 12. dubna, kdy se
u Božího Daru uskutečnilo doškolení s Leteckou záchrannou službou Kryštof 07 – Plzeň-Líně a leteckými záchranáři horské služby.
Výcvik probíhal v okolí Božího
Daru a Klínovce a byl zaměřen na
záchranu z nepřístupného terénu.
Tohoto cvičení se zúčastnili i kolegové ze Šumavy.
kolektiv HS Krušné hory
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Letošní zima potěšila běžkaře
Ani během uplynulé lyžařské sezony jsme se nedočkali nástupu pravého zimního počasí před vánočními svátky, i přesto ji však lze zejména
díky vydatným sněhovým srážkám zkraje roku ve srovnání s předchozími několika lety hodnotit pozitivně. Z upravených běžeckých stop se
dokonce těšili nejen návštěvníci vrcholových partií našich hor, ale i příznivci zimních sportů řady podkrušnohorských měst, v jejichž zázemí
úprava tras po několik týdnů probíhala.

Prinoth Bison X je nejvýkonnější rolbou v naší části Krušných hor. Díky úzké
spolupráci s VSC Klingenthal upravuje také naši magistrálu v úseku mezi
Bublavou a Přebuzí

Krušnohorská lyžařská magistrála nedaleko Přebuze po úpravě 6 metrů
širokým „Bisonem“

Ze své polohy nad pomyslnou
tisícimetrovou hranicí těží tradičně
Boží Dar a obdobně jako v předešlých letech i tentokrát odsud sněžné rolby vyjely o něco dříve než
v ostatních částech Krušných hor
(29. prosince). Díky intenzivnímu
sněžení však běžkařská sezona
i v nižších polohách vypukla naplno hned zkraje ledna. Nebývale
mohutná sněhová pokrývka odolávala výkyvům počasí až do nástupu oblevy v druhé polovině února,
a proto takřka všechny tradiční
závody v běhu na lyžích (Karlův
běh, Štít Krušných hor aj.) mohly
být po několika letech zorganizovány v plánovaných termínech.
Výjimkou se stala pouze Blatenská
desetihodinovka, která padla za

rolbami sportovního klubu VSC
Klingenthal a vzhledem k příhraničnímu charakteru tamních tras
si spolupráci pochvalují jak čeští,
tak i němečtí vyznavači běžeckého
lyžování. Krušnohorská lyžařská
magistrála v úseku z Bublavy na
Rolavu je navíc upravována širokou rolbou Prinoth Bison X, jež
patří k nejmodernějším v Krušných horách a zaručuje špičkovou
kvalitu stopy jak pro klasiky, tak
i bruslaře. Tato oblast patří v rámci
Krušných hor zatím mezi ty méně
navštěvované, ale i sem si běžkaři postupně hledají cestu, ať už
z Karlovarska či Sokolovska nebo
i zmíněného Saska.
Z ﬁnančního hlediska si samotná údržba lyžařských stop v západní a centrální části Krušných
hor vyžádala v letošní sezoně
zhruba 3 miliony Kč. Karlovarský
kraj na úpravu stop přispívá již
od roku 2008 až do výše 50 procent celkových nákladů. Značné
prostředky věnují na úpravu stop
samotné krušnohorské obce, například Boží Dar vyčlenil na tento
účel ze svého rozpočtu 300 tisíc
Kč, Svazek měst a obcí Kraslicka
(SMOK) 150 tisíc Kč, Abertamy
110 tisíc Kč a Pernink 50 tisíc Kč.
První Krušnohorská, o. p. s., která

oběť výše zmíněnému únorovému
oteplení doprovázenému dešťovými srážkami. Ve vyšších polohách
se podařilo stopy upravovat až do
druhé poloviny března (19. března) a nejdéle sjízdná – až do konce
března – vydržela tradičně Bučinská cesta mezi hamerskou silnicí
nad Horní Blatnou a Jelením.
Obdobně jako v předchozích
dvou sezonách byla i letos strojová údržba Krušnohorské magistrály a návazných turistických tras
z velké části zajišťována šesti „českými“ sněžnými rolbami a díky
přeshraniční spolupráci také třemi
rolbami ze Saska. Nejintenzivnější
je tato spolupráce v západní části
Krušnohoří. Úprava stop v okolí Bublavy je zajišťována dvěma

Krajský portál letos velmi často hýřil zelenou barvou, znázorňující čerstvou
strojovou úpravu běžeckých stop
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zajišťuje úpravu magistrály mezi
Božím Darem a Perninkem a tras
na Novohamersku a Nejdecku,
získává prostředky na údržbu stop
kromě kraje (300 tisíc Kč) také
z podkrušnohorských měst Ostrov,
Nejdek či z Karlových Varů. Do
ﬁnancování údržby se postupně
zapojují i soukromé subjekty, jako
jsou Nemos Group, a. s., Skiareál
Novako nebo oblíbená božídarská restaurace Radniční sklípek.
Spokojenost běžkařů se sněhovými podmínkami i úpravou stop
se letos odrazila také v podstatně
vyšším prodeji placek v porovnání
s předchozími sezonami (letos více
než 80 tisíc Kč, 2016: 26 tisíc Kč,
2015: 34 tisíc Kč). Tradičně největší zájem je o placky na Božím
Daru – jen v místním infocentru se
jich prodalo 166 v hodnotě 23 tisíc
Kč. Pokud však vezmeme v úvahu
skutečnost, že se ve stopě pohybují
tisíce či desetitisíce běžkařů, máme
v dobrovolném přispívání na úpravu stop stále velké rezervy.
Kromě upravených stop oceňují běžkaři také jednotný systém
značení, dokončený v roce 2015,
disponibilitu aktuálních map sítě
lyžařských tras jak v terénu, tak
v infocentrech a v neposlední řadě
i dostupnost informací ohledně
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na horách i v podhůří

Kromě páteřní magistrály patří mezi nejoblíbenější trasy božídarská
Ježíškova cesta

I v letošní sezoně bylo třeba, zejména u starších roleb, řešit závady
související s únavou materiálu

strojové údržby a stavu běžeckých
tras. Díky portálu Karlovarského
kraje a webu První Krušnohorské,
o. p. s., (krusnehoryaktivne.cz)
má běžkař přehled o upravených
trasách, jejich stavu či aktuálním
počasí na horách.
Naopak výtky ze strany běžkařů přicházejí zejména v souvislosti s ničením stop neohleduplnými návštěvníky hor, ať už jsou
to pěší, majitelé čtyřkolek nebo
dokonce samotní lyžaři, kteří vyjížďku na běžkách absolvují v doprovodu svého psího miláčka. Pro
posledně jmenované jsou určené
pouze některé okruhy u Perninku či Nových Hamrů, mnozí však
vyrážejí se psem i na magistrálu
a další frekventované trasy, které
k tomu nejsou určené.
Řada horských obcí se opět
potýkala s neukázněnými řidiči,
parkujícími svá vozidla přímo na
silnicích u míst, kde je možné nastoupit do běžecké stopy, což komplikuje průjezd nejen dalších automobilů, ale také odklízecí techniky
nebo v případě potřeby složek záchranného systému. Velkokapacitní parkoviště u nástupních míst do
běžecké stopy však v mnoha obcích citelně chybí.
Z hlediska provozovatelů běžeckých tras představuje vedle
nedostatečné infrastruktury hlavní problém stárnoucí technika –
perninská a starší z božídarských
roleb mají již v Krušných horách
odsloužené téměř dvě dekády
a stáří nejdecké rolby dokonce
převyšuje 30 let. Dobrou zprávou pro běžkaře je, že v případě
Nejdecka, respektive regionu

území Národních přírodních rezervací Božídarské rašeliniště a Rolavská vrchoviště.
Děkujeme všem, kteří úpravu
běžeckých stop i rozvoj běžeckého
lyžování v Krušných horách pod-
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západně od Nových Hamrů, je
po několikaletém úsilí konečně
na obzoru nákup kvalitní sněžné
rolby. Věřme, že příští zima bude
z hlediska sněhové nadílky přinejmenším tak příznivá jako ta
letošní a konečně si i na Chaloupkách, Jelení či Přebuzi vychutnáme jízdu v perfektně vyříznuté
stopě. Pořízení rolby by samozřejmě nebylo možné bez podpory celé řady subjektů a obcí, od
Karlovarského kraje a měst Nejdek a Ostrov přes menší krušnohorské obce až po obce na Kraslicku (SMOK) a město Sokolov.
Běžkaře jistě potěší i aktualizace
a dotisk oblíbených tištěných
map a chystaná nová graﬁcká podoba webu krusnehoryaktivne.cz.
Ani na lyžařské trasy, sloužící do
značné míry i pěší- a cykloturistice, není v období mimo zimní sezonu zapomínáno. Zejména během
jarních a podzimních měsíců zajišťuje První Krušnohorská, o. p. s.,
i mnohé obce jejich mimosezonní údržbu, která spočívá v úklidu
odpadků, prořezu větví a náletové
zeleně, opravě povrchu cest nebo
v případě potřeby i v rozšíření některých problematických úseků.
Realizace těchto prací by nebyla
možná bez podpory a vstřícného přístupu zejména s. p. Lesy
ČR, ale také dalších vlastníků či
správců lesních pozemků, ať je to
Arcibiskupství pražské (Nejdecko,
Novohamersko) nebo Lesy Jáchymov, s. r. o. V neposlední řadě
patří poděkování také regionálnímu pracovišti Agentury ochrany
přírody a krajiny ČR za možnost
provozování běžeckých tras na

porují, a věříme, že nadcházející
zima bude vyznavačům bílé stopy nakloněna přinejmenším tak
jako ta letošní.
za První Krušnohorskou, o. p. s.,
Eva Nduwimana

Přes rozmístění desítek zákazových značek se na trase páteřní magistrály
stále pohybuje řada pěších i běžkařů v doprovodu psů
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Zimní lezení v česko-saském
Sněhová nadílka letošní velmi vydařené zimy s často patnáctistupňovými nočními mrazy po Novém roce udělala radost i příznivcům neskluzných zimních sportů – horolezcům. Pouhých několik mrazivých dní stačilo k vytvoření ledových stěn. Mráz, sníh a krátké dny byly letos
tou pravou výzvou pustit se do stěn se skálou pokrytou ledem.
Zimní horolezectví není v současnosti díky snadno dostupnému
vybavení vyhrazeno jen elitě. Vyžaduje však zvládnout techniku lezení
s cepíny a náležité psychické nasazení. Více než jindy je nevyhnutelné
ovládat různé horolezecké dovednosti, vybírat si odpovídající výkonné
vybavení – lano, jisticí prostředky,
úvazky, helmu, cepíny a boty okuté
mačkami. Lezení po ledu a zamrzlé
skále nutí horolezce k přizpůsobivosti
a víceúčelovosti, která tříbí jeho počínání na horách.
Vodopád Blauenthal
Vodopád Blauenthal je snadno přístupný po silnici přes Potůčky nebo
na lyžích po dobře značených cestách
přes Jelení. Nalézá se na tzv. Karlově
stezce poblíž Eibenstocku. Je největším vodopádem v Sasku s výškou
asi 30 metrů a jedním z největších
německých vodopádů mimo území
Alp. Je tím správným terénem pro
pravé zimní lezení na pozoruhodné
žulové skále. Vodní kaskády stékající
přes skalnaté svahy tam během zimy
namrzají a vytvářejí ledové stěny

Blauenthal – práce v ledu

Jindřišky – zbraň na noze

a rampouchy, na nichž se dá provozovat nefalšované „free-standing“
lezení se vším všudy.
K vytvoření jisticích stanovišť se
tam používají a připravují tzv. Abalakovy hodiny. Jsou tvořeny dvěma
otvory provrtanými do ledu pomocí
vývrtek vzájemně propojených lanovou smyčkou. K zajištění výstupu po
ledu se používají ledovcové vývrtky
– kotvy, které pronikají do patřičně

silného ledu šroubováním. Na ledu
blauenthalského vodopádu se uplatňuje princip „zátěže dvou nebo více
kotvicích bodů“. Oproti minulosti
dnes k zašroubování vývrtky do ledu
stačí díky její vychytané konstrukci
pouze jedna ruka, a to i v té nejexponovanější poloze.
Za příznivých podmínek je blauenthalský vodopád rájem především
saských horolezců tříbících si zde

Jindřišské skály – výstup na Sluneční
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svoje dovednosti do vysokých hor.
Získávají na něm praxí ovládání psychiky, dovednost rozmisťování jisticích bodů a odhad kvality kotvení.
Jindřišské skály
– Na strašidlech
Snadno dostupné Jindřišské
skály – Na strašidlech u Horní
Blatné nemají svůj ledopád. Jejich ledem zamrzlé police a chyty

Blauenthalský vodopád
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západním Krušnohoří
na přibližně 20 metrů vysokých
fylitových stěnách s vyhledávanými převislými pasážemi zajištěnými borháky se zato dají
zdolávat dnes již od roku 2006
uznávanou horolezeckou disciplínou zvanou „drytooling“. Jde
o horolezeckou disciplínu, při
které se k lezení po zamrzlé skále používají cepíny a mačky. Jde
v podstatě o integrální součást

ledolezení a jeho pokračování
v místech bez ledu. Někdy se také
používal termín „mixové“ lezení.
Lezení touto technikou je technicky a fyzicky velmi náročnou
disciplínou, při níž se skalní úsek
překonává pomocí zavěšování
lezce na skálu na cepínech a pomocí vklínění jejích hrotů a hrotů
maček na nohou do skalních nerovností, čímž se dokáže přelézt

celá cesta „volně“, tzn. vlastní silou, a to bez použití jisticích bodů
k postupu. Borháky jsou trvalé
kotvicí body vlepené do skály
chemickou maltou sloužící k zajišťování výstupu po strmé skále.
Drytooling se provozuje na skalách pouze v zimních podmínkách,
za nichž se normálně lézt nedá
a kdy skála je pod ledem a nehrozí její poškozování. Tato disciplína

se rozšiřuje velmi rychle po celém
světě a je ji od letoška možné za
příznivých zimních podmínek spatřit i u nás v severozápadním Krušnohoří. Závodní drytooling jako
samostatná soutěžní disciplína probíhá leckde na přírodních skalách
nebo také na uměle vytvořených
stěnách a uchází se i o zařazení do
olympijských her.
Karel Vozáb

Páté čtení z jáchymovského Kola příběhů
Jak jsme již čtenáře Luftu několikrát informovali, v rámci oslav
výročí 500 let od založení Jáchymova se realizoval i unikátní
projekt Kolo příběhů. Jeho první
částí je vlastní kolo zhotovené
šikovným jáchymovským truhlářem. Otáčení kola symbolizuje
posun času, v němž se odehrávají
příběhy konkrétních lidí, slavných
i neznámých, obyčejných i světově proslulých. Ti všichni zanechali
v Jáchymově určitou stopu. Jsou to
jejich příběhy, jejich život. Někdy
jde jen o kratičké úryvky a střípky,
ale i z nich se vytváří mozaika života v Jáchymově a okolí. Druhá,
stěžejní část projektu Kola příběhů
má dvě úrovně, celé příběhy a příspěvky do mozaiky. Lidé napíší
příběh, často ale pouze kontaktují

redakční radu Kola příběhů s námětem, který by bylo vhodné zařadit do kola příběhů. A rada, která
se schází asi jednou za měsíc, má
stále co dělat, příběhů přibývá.
Zájemce si může zajít na jáchymovskou radnici, v informačním
středisku požádat o klíč a v klidu
se začíst do příběhu, který jej bude
zajímat. Zajímavější jsou však veřejná čtení vybraných příběhů, která pořádá redakční rada Kola příběhů. K příběhu následuje diskuse,
vzpomínky a zážitky pamětníků,
čímž se oživí nejen celá akce, nýbrž i nedávná minulost.
V pátek 21. dubna se konalo
ve školním klubu Základní školy
Marie Curie-Sklodowské v Jáchymově již páté veřejné čtení.
Tentokrát se sešlo jen málo poslu-

Samuel Palán při ukázce z tvorby Niclase Hermana
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chačů. To však nijak neubralo na
kvalitě pořádané akce. Byly vybrány pouze dva příběhy se společnou tematikou „Umění, které
vzniklo v Jáchymově“. První příběh byl o jáchymovském rektoru
a hudebním skladateli z 16. století Niclasi Hermanovi, a jak bylo
ukázáno v doprovodné prezentaci, jeho díla v současné Evropě
stále znějí. Byly puštěny ukázky
z jeho tvorby, a když poté Samuel Palán zazpíval živě úryvek
z jeho skladby, byli jsme úplně
ohromeni 500 let starou hudbou.
Vždyť i významní skladatelé jako
J. S. Bach a další byli inspirováni
Hermanovým dílem.
Druhým příspěvkem jsme se
přenesli do 20. století a od hudby k malířství. Byl přečten příběh

akademického malíře, jáchymovského rodáka Maxmiliána Hüttische. Byly předloženy ukázky jeho
obrazů i kresbiček z Jáchymova,
kde ještě žijí lidé, kteří ho pamatují nebo byli jeho přáteli. Bohužel
se nikdo z nich neobjevil na čtení,
čímž byl druhý příběh ochuzen
o možná ještě zajímavější diskusi
ke vzpomínkám pamětníků. Nemusíme však zoufat. Akce zaujala
kulturní pracovníky Léčebných
lázní Jáchymov a bude se ke konci června v lázeňském sanatoriu
Běhounek opakovat. A tak zveme
všechny zájemce z Jáchymova
a okolí na tuto bezesporu unikátní kulturní akci komorního čtení
z Kola příběhů.
Jaroslav Ochec
foto: Petr Fiala

Čtení z Kola příběhů
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Třicetiletá válka a dravá zvěř v Krušných horách
Medvědi, vlci a rysi byli odpradávna součástí krušnohorské přírody. Přesto byli už při osidlování této oblasti lidmi považováni za škodlivé
šelmy, které ohrožovaly stavy lovné zvěře, domácí zvířectvo a v neposlední řadě v jednotlivých případech i samotného člověka. Proto byli
intenzivně likvidováni všemi možnými způsoby – lovem zbraněmi či odchytem do jam, lapáků.
Od 14. století si právo „kratochvíle lovu“ na medvěda vyhradila
pod hrozbou přísných trestů feudální vrchnost a bez jejího svolení
nesměl nikdo medvěda pronásledovat ani zabít. Například majitele hamrů z Kovářské Benedikta
Schmiedela, jenž v sebeobraně zastřelil v císařských lesích medvědici, zachránila za doby vlády císaře
Matyáše (1611–1619) od potrestání jen skutečnost, že odvezl její
dvě opuštěná mláďata na hrad do
Prahy císaři, kterého osobně musel
prosit za prominutí svého provinění. Císař nechal přivézt medvídky
do síně a přítomná císařovna začala jednoho z nich proutkem škádlit.
Ten jí však prudce skočil po sukni,
až se všichni ulekli. To bylo štěstím
i pro nebohého střelce, neboť i císař sám poznal, jakým děsem musel být zachvácen člověk, kterého
v pustém lese napadne silný medvěd. Vlky bylo umožněno, často
i za odměnu, lovit i poddaným.
Na četnosti stavů dravé zvěře se
velkou měrou podepsala třicetiletá válka. Časté přesuny vojsk přes
Krušné hory, množství jejich potyček a střetů, rabování, drancování měst, městeček, vesnic i samot,
to vše zanechávalo po sobě jak
mrtvé vojáky, tak i obyvatelstvo
včetně koní a dalšího domácího

zvířectva. Lidé měli tenkrát jiné
starosti, uhájit holý život, než se
zabývat lovem. A tak se přemnožená dravá zvěř, navyklá na požírání koní, dobytka, psů, mrtvých
i raněných lidí, stala nebezpečná
pro zbylé přeživší obyvatelstvo.
Smečky vlků vnikaly do vesnic
i měst a páchaly velké škody.
Pozadu nezůstávali ani medvědi.
Podle záznamů z té doby jich bylo
v česko-saském pohraničí mezi
Horní Blatnou a Vejprty na 60
kusů. Poškozovali stáda a v selských dvorech a uhlířských chatách brali vše, co bylo k snědku.
Lidé začali bránit sebe a svůj majetek, jak mohli, nehledě zřejmě
na panské zákazy. V záznamech
největších lovců medvědů té doby,
saských kurﬁřtů Johanna I. a Johanna II., je uvedeno, že ve svých
krušnohorských honitbách, kam
patřila i část českého území mezi
Horní Blatnou a Božím Darem,
ulovili v letech 1611–1680 celkem
477 medvědů, přičemž největší
měl výšku 240 cm a nejtěžší vážil
350 kg (pro představu skoro dvojnásobek váhy současné slovenské
medvědí populace). Vlků ulovili
dohromady 6 467 a rysů 408 kusů.
Z těchto čísel si lze udělat představu o množství této zvěře i v dalších částech Krušnohoří této doby.

Hon na medvěda, obraz ze 17. století
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Hon na medvěda v 19. století

Ze záznamů kronik stojí za zmínku i několik zajímavých informací či
příběhů. V červenci 1591 u Milířů
zranil dvoumetrový medvěd ovčáka tak, že za jeho léčení s náhradním platem byly vydány 4 zlaté, 16
krejcarů a 4 feniky. V srpnu 1610
Bartoloměji Troppovi, lesníkovi
z Kovářské, bylo uloženo, aby složil
medvěda, jenž tu ohrožoval pasoucí
se stáda. Při střetu se na něho medvěd vrhl a rozmáčkl mu pušku, kterou se lesník bránil. Když napadený
chtěl použít tesák, klopýtl a upadl,
načež ho medvěd pokousal tak, že
lesník jen stěží vyvázl živý. V témže roce roztrhal medvěd pasáčka
u vesnice Háje na panství Horní
Hrad. Když se stádo bez něj vrátilo
domů, našli ho po hledání mrtvého
s „ožraným obličejem“. V roce 1618
zastřelil myslivec z Loučné medvědici, jež na něho i se dvěma mláďaty
vyrazila z obrovského dutého stromu. Také v Loučné roku 1643 zabil
lesní dělník sekerou medvěda, který
ohrožoval jeho koně. Méně věrohodný záznam uvádí, jak pasáček skotu
pod Klínovcem vytrhl medvědovi
ovci z tlamy. Když medvěd úderem
tlapy hocha srazil a ovci opět sebral,
pasáček s křikem a pláčem se prý
zvedl, medvěda dohonil a začal mu
ovci opět tahat. Medvěda zahnali až
dřevorubci, kteří mezitím přiběhli.

Nechvalnou medvědí pověst
posilovaly i různé pověry, příznačné pro tehdejší dobu. Kronikář Lehmann například věřil, že
medvěd může oplodnit ženu, když
ve své kronice (1699) vypravuje:
„Stalo se také u nás, a lidé na to
ještě dobře pamatují, že děvečku
na poli napadl silný medvěd, který
utekl z tschopské obory, povalil ji
a obtěžkal. Plod se později podařilo vyhnat léky.“
Bez zajímavosti není také informace, že v červnu roku 1640
navštívil medvěd dokonce i zahrádky měšťanů v samotných
Karlových Varech.
Ve druhé polovině 17. století
byli medvědi s oblibou chytáni
a dováženi pro panskou zábavu na
zámecká nádvoří. Například v roce
1668 dva medvědi do Teplic, 1679
do zámku v Ostrově. Zde v roce
1666 chycený silný medvěd prokousal plot, vychytal v umělém
rybníčku zlaté rybky a raky, zadávil bobry a vše sežral.
Od konce 17. století začalo
zpráv o medvědech ubývat. Jedna
z posledních je z 20. srpna 1695,
kdy se medvěd objevil na Korbsově ovesném poli u Merklína.
O vlcích a rysech je konkrétních
informací podstatně méně. Snad
jen zmínka z hornoblatenské kro-
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V Karpatech není medvěd vzácností dodnes (foto z roku 1916)

niky k roku 1632, kdy byl vlky
roztrhán lesník z Abertam, vracející se ze křtin z Horní Blatné,
nebo jinde o rysu, který odvlekl
do lesa sám 20 koz.
Informace o výskytu posledních
jedinců dravých šelem vypovídají
u medvěda na saské straně o roce
1747 (Stein an der Mulde) či roku
1760 (Lauter u Schwarzenbergu
– asi 20 km vzdušnou čarou od
Abertam). Na naší straně potom
v lese Bährenwald mezi Kovářskou a Vejprty za vlády Marie
Terezie (1740–1780). U vlků jsou

doloženy poslední případy z let
1816 a 1859, u rysa z první třetiny 19. století.
Rozhodný ortel nad vlky i ostatními velkými šelmami vynesl 28.
února 1786 v loveckém patentu
Josef II. Povolil jejich volné hubení, jakož i svobodné hubení divokých prasat mimo obory, přičemž
dal krajským úřadům pravomoc
v případech, kdy velkostatek hubení zanedbával, nechat provést
naháňky na šelmy a černou zvěř
na jeho náklady.
Jiří Kupilík

Sedmý ročník Běhu na Mědník

S rozmary počasí bojovali zástupci obou pohlaví

Zachmuřený cíl závodu – kaplička na Mědníku

V sobotu 22. dubna jsem se počtvrté zúčastnil běhu z Klášterce
nad Ohří přes obec Měděnec ke
kapličce na Mědníku (910 m n. m.).
Je to běžecký závod dlouhý 8 km
s převýšením 600 m, který pořádá
Sportovní klub Městské policie Kadaň. Zatímco vloni nám bylo horko,
letos nás při registraci na Měděnci
přivítalo mokré a zachmuřené počasí s teplotou +3 °C a podle předpovědi mělo být hůř. A bylo. Na

sel toto zateplení odložit. Při překonávání potoků nebylo jiné možnosti než do ledové vody šlápnout.
Při běhochůzi na sjezdovce začalo
sněžit. Čepici a rukavice jsem ještě rád navléknul, když jsem Mědník nezřetelně uviděl po výběhu
z lesa. To už byl silný severní vítr,
teplota +1 °C a vodorovné sněžení
přesně do obličeje.
Do cíle doběhlo 113 borců,
v kategorii mužů zvítězil Radek
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Klínovci se lyžovalo a také v lesích
kolem Klínovce ležel sníh.
Dobře vytopenými autobusy nás
svezli do Klášterce nad Ohří na
start, takže zpocení jsme byli už
před závodem. Odstartovalo nás
za příjemného počasí 114, teplota
byla asi o 5 °C vyšší než na Měděnci. Vyběhl jsem pěkně teple
oděn, v rukavicích a s čepicí. Na
druhém kilometru, kde se leze dost
dlouho prudce do kopce, jsem mu-

Krummer (Triatlet K. Vary) v čase
47:02 a nutné je jmenovat i čtvrtého, nestárnoucího Čendu Filingra.
V ženách zvítězila časem 52:44
Petra Bulecová z Žatce, druhá byla
Romana Lubinová a třetí se umístila
Martina Kabilová.
Všichni, kdo krásnou náročnou trať v tomto počasí zdolali,
zasluhují obdiv.
Pavel Motlík
foto: Míša Molcarová
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Tři požáry na Mědníku
Málokteré místo v Krušných
horách nabízí tak krásný kruhový
výhled do všech stran jako vrch
Mědník. Z kopce, jehož vrchol se
vypíná do nadmořské výšky 910
m, a převyšuje tak o 70 m sousední obci Měděnec, je nejmalebnější
pohled na jih do údolí Ohře a na
protilehlé Doupovské hory, ale lze
odtud spatřit i Klínovec, Jelení
vrch nad bývalou Přísečnicí a další dominanty Krušných hor. Je to
místo, jak stvořené pro to, aby tu
stál nějaký hostinec nebo turistická chata. A skutečně, na Mědníku
se od konce 19. století postupně
vystřídaly tři turistické stavby,
jenže nešťastnou shodou osudu
všechny tři lehly popelem – první
po 51 letech od výstavby, druhá
po deseti letech a třetí čas vyměřil
necelé tři roky. Dnes je připomíná
jen plošina pod vrcholem, na němž
stojí kaple Neposkvrněného početí Panny Marie z roku 1674. I ta
ovšem měla v minulosti namále.

První ubytovací hostinec byl
na jižním svahu Mědníku v těsné
blízkosti kaple postaven v roce
1873 jako jedna z prvních staveb
tohoto druhu v Krušných horách
vůbec. Turistický ruch byl tehdy ještě v plenkách, i rozhledna
na Klínovci se skromným turistickým přístřeškem vznikla až
o 11 let později a Krušnohorská
magistrála protnula vrcholové
partie Krušných hor až po více
než třiceti letech. Kresby a fotografie z konce 19. a počátku
20. století připomínají první
hostinec na Mědníku jako jednoduchou zděnou stavbu s pěti
osami v průčelí a středovým
rizalitem nad vchodem. V této
nebo jen málo pozměněné podobě vítal hosty přes půl století,
jeho éra však skončila požárem
26. dubna 1924.
Ještě téhož roku začala na stejném místě výstavba nového hostince, který byl slavnostně vysvě-

První ubytovací hostinec na kresbě z roku 1893

Chata na Mědníku v roce 1911

cen 25. července 1925. Hmotově
byl podobný svému předchůdci,
v čelní stěně měl sedm oken a ve
zkoseném prvním patře tři okna.
Celý objekt byl opláštěn dřevem.
Vcházelo se do něj přístavkem
na severní straně, který byl před
rokem 1929 rozšířen. Také tento
hostinec však zcela vyhořel, stalo se tak 11. března 1935.
Majitelé hostince, jimiž byly
od roku 1922 Krušnohorské
spolky z Měděnce a řady dalších okolních měst, se však spolu
s továrníkem Paulem Elsterem
z Kovářské rozhodli postavit
nepřízni osudu a naplánovali
výstavbu třetího turistického objektu. Jeho stavba byla zahájena
25. května 1936 a už 14. listopadu téhož roku byl nový hotel,

Druhý hostinec na fotografii z roku 1927

Hotel Elsterbaude
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nazvaný Elsterbaude, slavnostně
otevřen. Elsterbaude byla podstatně větší a vyšší než předchozí
ubytovací hostince, jejichž základy byly použity pro vybudování výletní terasy. Vlastní hotel
však nestál přímo na jejich místě, ale přiléhal k jejich severní
straně a delší osa objektu byla
zhruba kolmá k jejich průčelí.
V přízemí byly rozsáhlé hostinské a hospodářské prostory, prostory pro spolkovou činnost a byt
nájemce hotelu, v patře pak sedm
pokojů a dvě hromadné ložnice,
vše vytápěné centrálním topením. Ani tomuto objektu však
nepřálo štěstí, i on se stal z větší
části obětí plamenů, a to 5. srpna
1939. Hasičům se však podařilo
zabránit tomu, aby budova sho-
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řela úplně, zachráněna byla i část
vnitřního vybavení. Vznik požáru měl být údajně činem žháře,
podezření padlo na nájemce hotelu Antona Loose.
Jaké byly příčiny prvních dvou
požárů, prameny neříkají, nelze
však vyloučit, že hostince vyhořely po zásahu bleskem. Mědník
se svými útrobami bohatými na
železné a měděné rudy, které zde
byly dobývány desítkami šachet
a štol, je pro blesky magnetem,
ostatně i kaple na vrcholu byla už
v roce 1718 poničena bleskem.
Plánům na výstavbu čtvrtého
turistického objektu zabránila
druhá světová válka, po níž byly
zbytky hotelu Elsterbaude strženy. Zájemcům o občerstvení
tak dnes nezbývá než sestoupat
do obce Měděnec.
Michal Urban

Požár hotelu Elsterbaude 5. srpna 1939

Neexistoval jen Radeckého pochod
Často se můžeme dočíst, že se
krušnohorští muzikanti osvědčili
v různých vojenských kapelách.
Tyto instituce svého času požívaly značné vážnosti. Každý pluk
měl tehdy svou plukovní hudbu,
která hrála nejen při armádních
akcích, nýbrž vystupovala i na
civilních bálech či promenádních
koncertech, a představovala tak
jeden ze spojovacích prvků mezi
armádou a obyvatelstvem posádkového města.
Méně známá je skutečnost,
že každý pluk měl svůj vlastní
plukovní pochod. Jak už tomu
u takových skladeb bývá, text
měl především posilovat bojové
odhodlání jednotky a loajalitu
k širší vlasti a k panovníkovi,
ale i vztah k regionu, z nějž se
příslušníci pluku rekrutovali.
Tato kombinace zřejmě velmi
dobře fungovala, plukovní pochody byly populární mezi vojáWWW.KRUSNOHORSKYLUFT.CZ

ky, veterány i mezi širšími skupinami obyvatel.
Přímo v západním Krušnohoří
žádný pluk nebyl, zdejší branci
většinou rukovali buď k 92.
pěšímu pluku do Chomutova,
nebo do Chebu, kde sídlil 73. pěší
pluk a 6. zeměbranecký pěší pluk.
Každý z těchto pluků měl svoji
plukovní kapelu. Hudbu 73. pěšího
pluku dokonce císař František
Josef I. v roce 1867 vyslal na soutěž
vojenských orchestrů u příležitosti
světové výstavy v Paříži. Plukovní
pochod, který ještě 19 let po
rozpadu monarchie s úspěchem
zazněl na závěr koncertu několika
spojených orchestrů v Kraslicích,
složil
roku
1891
kapelník
plukovní hudby Vendelín Kopecký
z Plzně, textem v chebském
nářečí jej doplnil poručík Richard
Legnam. Pochod, známý také pod
názvem Egerländer Marsch, je
populární dodnes.

Nejdečtí rekruti byli odvedeni většinou k 73. pěšímu pluku do Chebu
(fotografie z roku 1913)

Autorem skladby „Die eisana
Sechsa“ (Železná šestka), pochodu 6. zeměbraneckého pěšího
pluku, byl Rudolf Sabathil z obce
Prameny. Zvláštností pochodu 92.
pěšího pluku, známého také jako
Komotauer Regimentsmarsch, je

to, že vedle pochodu císařských
myslivců Kaiserjägermarsch byl
jediným pochodem, v němž směly být použity motivy rakouské
císařské hymny.
Roman Kloc
foto: archiv Pavla Andrše
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Požáry v Nejdku
Na rozdíl od řady jiných měst v Krušných horách se Nejdku rozsáhlé požáry v minulosti vyhýbaly. Šlo vždy o požáry jednotlivých domů
nebo několika objektů, což však nemělo tak tragické následky, jak tomu bylo jinde (viz Luft č. 3 a 4/2017).

Požáru domu Davida Lilla přihlížely davy lidí (zcela vlevo kostel)

Přesto měli nejdečtí dobrovolní
hasiči od počátku existence jednotky, která byla založena v dubnu
1868, plné ruce práce se zajišťováním bezpečnosti majetku a osob
proti požárům. Již 17. července
toho roku zasahovali u požáru
střechy domu Mathildy Ullmannové a v srpnu v domě hostinského
a uzenáře Jakoba Ullmanna.
Dne 30. srpna 1904 krátce po poledni vypukl požár v domě Davida
Lilla v horní části náměstí u kostela. Dům byl situován zhruba uprostřed dnešní státní silnice směrem
na Nové Hamry. Hasičům se podařilo docílit toho, že se oheň nepřesunul na okolní blízké objekty.
Šestnáctého září 1907 v půl deváté ráno zachvátil oheň dům Marie
Zebischové (č. p. 245) na náměstí.
Dobrovolní hasiči i jejich kolegové
z přádelny dokázali oheň po ně-

kolika hodinách uhasit, a ochránit
tak vedle stojící budovu radnice.
Za své služby patřilo hasičům poděkování ze strany představitelů
obce. Majitelem sousedního domu
č. p. 244 (nyní lékárna U Zlatého
lva) byl Johann Stöckner, který hasičům poslal děkovný dopis a příspěvek 40 korun. V roce 1910 koupili parcelu spáleniště Alois Eckert
a Heinrich Kühnl a záhy zde postavili třípatrový dům, kde dnes sídlí
Komerční banka.
Dne 22. dubna 1911 zasáhl požár Malou Stranu, konkrétně domy
č. p. 228 až 231 s jednou stodolou nacházející se mezi Rolavou
a Křížovým vrchem. Na zásahu se
podílelo 80 hasičů s 12 hadicemi.
Stejně jako u předchozích požárů
zbyly z domů jen obvodové zdi.
Pavel Andrš
foto: archiv autora

Dům č. p. 245 lehl v roce 1907 popelem (vlevo dům č. p. 244 a vpravo
radnice č. p. 1)

Domy na Malé Straně po ničivé katastrofě v dubnu 1911

Krušnej seběh 2017
Letošní jarní velikonoční termín Krušnýho seběhu jsme museli zvolit kvůli nepovolení na
podzim i přes nejistotu stavu trati
– na jaře se totiž může stát, že jsou
v horách zbytky sněhu. To se letos
vyplnilo, takže jsme už měsíc předem týden co týden trať probíhali
a dokumentovali, jak sníh ubývá.

Při prvních kontrolách byla značná část trati pod stále slušnou vrstvou sněhu. Nakonec, i když sníh
roztál, bylo všude pořádně mokro.
Ale protože to je Krušnej seběh,
žádné podmínky nemohly bránit
konání závodu. V sobotu 15. dubna se v ranních hodinách začali
sjíždět běžci z celého kraje včetně
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nadšenců z Prahy, Plzně a Chomutova. Milým překvapením pro nás
byla nečekaně velká účast, která
se vyšplhala z podzimních 26 až
na 83 běžců. Jako pořadatelé jsme
to snad zvládli dobře včetně dopravy vlakem, kde nám ochotný
průvodčí vytiskl 15 skupinových
jízdenek (velká skupinová jíz-

denka se totiž musí objednávat
72 hodin předem!).
Start byl v chladném krušnohorském vzduchu u nádraží v Horní
Blatné a na trasu se již všichni
těšili. Ta letos kromě pár louží
a bažin nepřinášela žádné nástrahy. Značení se také rok od roku
zlepšuje, ovšem i přesto si někteří
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Nechyběl ani úsměv na tváři

hledali vlastní cestu. Po tradičním
závěrečném výběhu a seběhu části
sjezdovky, který mohl ještě zamíchat výsledným pořadím, čekaly
v cíli na závodníky ručně dělané
medaile, tvarohové a povidlové
buchty a makový štrúdl.
Vyhlášení výsledků probíhalo hned po vypsání diplomů.
Závodníci dostali pěkné ceny,

Někteří závodníci se pokoušeli i létat

věnované hlavním sponzorem –
firmou Witte Nejdek, které tímto děkujeme. Další poděkování
patří státnímu podniku Lesy ČR,
Náboženské matici a paní Taborek za možnost využít jejich
pozemky. Z reakcí účastníků
víme, že se závod líbil, a to nás
povzbuzuje do pořádání dalších
ročníků. Přece jen závod tako-

vým terénem a takhle hlubokou
divočinou není obvyklý a nás
baví dělat věci po svém.
Fotky, videa a výsledky ze závodu jsou k nalezení na našich
webových stránkách wbt.estranky.cz nebo na facebookové stránce Witte Bike Team.
za WITTE Bike Team
Ondřej Schütze

Dámy na stupních vítězů

Den s BESIPem a složkami
Integrovaného záchranného systému
Ve středu 12. dubna uspořádalo
město Rotava jedinečnou akci, na
kterou pozvalo školy z Jindřichovic, Oloví a Kraslic. Žákům těchto
škol bylo věnováno celé dopoledne, odpolední program byl určen
pro širokou veřejnost. Všichni si
mohli ve stáncích rozmístěných
na místním fotbalovém hřišti prohlížet techniku a pomůcky jednotlivých složek Integrovaného záchranného systému.
Své stanoviště zde měli nejen
hasiči z jednotky Sboru dobrovolných hasičů Rotava, ale i Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje, jejichž technika
včetně cisternové stříkačky s 30 m
dlouhou výsuvnou plošinou se těšila velkému zájmu dětí. Na dalším
místě ve velkém stanu měl svůj
akční koutek BESIP. Děti mohly
prokázat základní znalosti pravidel
BESIP, vyzkoušet si trenažéry motorových vozidel a ty větší i simulátor nárazu. Zájem byl i o stánek
WWW.KRUSNOHORSKYLUFT.CZ

Děti na simulátoru nárazu

Hemžení na hřišti

vodních záchranářů a prohlídku sanitky zdravotnické služby. Připraveny byly dvě velmi akční ukázky, které upoutaly profesionalitou
i odvahou aktérů. Tou první byla
ukázka zásahu psovoda a služebního psa Policie ČR, tou druhou slaňování dvou členů Horské služby
Bublava z výše zmíněné plošiny.

V obou případech se malým i velkým tajil dech a aktéry po úspěšné
ukázce odměnili potleskem.
Na závěr zmíním sponzora akce,
jímž byla společnost Lesy ČR,
a práci člena Městské policie Rotava, který spolu s asistenty prevence
kriminality dohlížel na bezpečnost
při přesunu zvýšeného množství dětí

a doprovázel je od zastávky autobusu na hřiště a zpět. Děti si z akce
odnesly drobné dárky v podobě reﬂexních prvků, omalovánek či pexesa a spoustu zážitků i vědomostí. My
učitelé jsme ocenili skvělou organizaci akce a především možnost výuky v terénu, výuky hrou.
Martina Bečková
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Reformace a protireformace
v Čechách na příkladu Horní Blatné
Lutherovo nové pojetí křesťanství se v prvních letech po svém vzniku rychle šířilo jak v Německu, tak i v západních Čechách na panství
rodu Šliků. V Krušných horách, kde v souvislosti s rozvojem hornictví osídlení rok od roku houstlo, se správním centrem stal Jáchymov. Město
se velmi brzy stalo evangelickým. Lutherovo učení s sebou přinesli horníci, přicházející většinou ze Saska. Ale i Nejdek a Karlovy Vary byly
už ve 30. letech 16. století luteránskými městy.
Věnujme se teď ale městečkům
na hřebeni pohoří – Horní Blatné
a Božímu Daru. Nesmíme zapomínat na to, že obě zprvu náležela Saskému kurﬁřtství. Součástí Čech se
stala až v době Šmalkaldské války
(1546/1547). Obě města s okolím
patřila k schwarzenberskému panství.
Vévoda Mořic Saský tuto oblast postoupil Českému království, jemuž
tehdy vládl Ferdinand I., bratr Karla V. Oba panovníci byli ortodoxní
katolíci, nicméně otázku, co se má
stát s novou částí země osídlenou
evangelíky, bylo nutno rozhodnout
korektně. Záležitost vyřešila Pražská smlouva z roku 1546, kterou
podepsal král Ferdinand a císař a jež
upravovala zachování náboženských
poměrů na tomto území.
Dlouhá desetiletí zůstalo vše při
starém, spornou se záležitost stala až
po porážce rebelujících českých stavů
na počátku třicetileté války. V zemích
pod vládou Habsburků začala tvrdá
rekatolizace, která se nezastavila před
žádnými privilegii. Restituční edikt
(1629) Ferdinanda II. posílil pozici
katolické církve v celé říši tím, že jí
umožňoval zpětné převzetí majetku,
který se mezitím stal protestantským.
Z různých pramenů se dočítáme,
že od roku 1622 jsou protestantští
pastorové z Čech vykazováni, protože povstání českých stavů veřejně
schvalovali. Abychom plně pochopili rozsah tehdejších změn, je nutno
uvést několik příkladů. V roce 1630
byli hornoblatenští měšťané vyzváni,
aby se vrátili ke staré víře. Tato výzva
nebyla ojedinělá. V roce 1636 byl
jmenován první katolický kněz pro
Horní Blatnou a Boží Dar, některé
církevní úkony vykonávali – stejně jako dříve – místní kantoři. Král
Ferdinand III. (1637–1657) církevní
politiku ještě zostřil. Pražská smlouva z roku 1546 už nebyla respektována. U vzpurných luteránů byli
za trest ubytováni vojáci. Císařský
dekret z roku 1651 vyzýval některé
hornoblatenské měšťany k opuštění
jejich domů a pozemků a k odchodu
ze země. Další patent z roku 1653
vykázal ze země zhruba 20 osob při

současné ztrátě veškerého majetku.
Mnoho lidí uprchlo do sousedního Saska, kde jim kurﬁřt Johann
Georg (Jan Jiří) zaručil vlídné přijetí. Osídlenci vymýtili vrch Fastenberg, kde pak založili město, které
na počest svého dobrodince nazvali
Johanngeorgenstadt. Deset let po
svém založení už mělo město 2 000
obyvatel. Známým se stal ochod 66
(?) takzvaných exulantů, kteří 10.
prosince 1653 i se svým dobytkem
a skromným majetkem, naloženým
na saních, teple oblečeni odcházeli
z Horní Blatné dolů k hranici, za níž
se jim dostalo vlídného přijetí. Tento
příběh mi v dětství vyprávěl můj otec.
Dokud region obývali Němci, předával se z generace na generaci. Ovšem
ještě hluboko v 17. století žili v Horní
Blatné zatvrzelí luteráni, ačkoli městečko po ztrátě mnoha činorodých
lidí – v důsledku války, moru a hladu
– chátralo. Hornictví skomíralo a šířila se chudoba.
To, že německy hovořící obyvatelé Čech evangelického vyznání

Martin Luther (1483–1546) se v roce 1517, před 500 lety, stal zakladatelem
protestantské církve

byli v 17. století postaveni před
rozhodnutí buď přijmout katolickou víru, nebo se vystěhovat, bylo
z čistě státoprávního hlediska v pořádku, neboť podle Augšpurského
míru z roku 1555 museli poddaní
přijmout vyznání svého pána (cuius regio, eius religio). Toto pravidlo
ovšem pro původně saský kousek
země u Horní Blatné neplatilo,

a protireformace tak s ohledem na
Pražskou smlouvu z roku 1546 byla
vlastně protiprávní.
Herbert F. Ullmann
překlad: Roman Kloc
Zdroj:
NEUDERT, Albert: Bergstadt Platten. Die Stadt im Geviert. Kochel am See 2012.

Schwarzenberské panství, jehož jižní část od Horní Blatné přes Háje až po Boží Dar se v roce 1546 stala součástí
Českého království
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Tři sta let od narození Marie Terezie
Třináctého května uplynulo 300 let od narození české královny Marie Terezie, jediné vládnoucí ženy na českém trůně, na kterém pomyslně
seděla dlouhých 40 let, od roku 1740 do roku 1780. Do doby její vlády spadá řada událostí, které výrazně ovlivnily i Krušné hory.
Panovnicí nad habsburskými
zeměmi se Marie Terezie stala
20. října 1740 po smrti svého
otce, císaře Karla VI., který zemřel bez mužských potomků, ale
prozíravě už v roce 1713 zajistil
nástupnictví i svým dcerám na
základě tzv. Pragmatické sankce. Nezkušené, třiadvacetileté Marii Terezii však zanechal
ekonomicky vyčerpané mocnářství bez peněz, se slabou armádou a spoustou nepřátel, dělajících si zálusk na různé části
habsburských držav.
I přesto se však poměrně dobře
vyrovnala s válečnými konflikty,
které vypukly ještě v roce 1740
kvůli uznání Pragmatické sankce – válkami s Pruskem a dalšími státy o dědictví rakouské
(1740–1748). Přišla sice o většinu bohatého Slezska (1741), jež
bylo do té doby součástí zemí
Koruny české, ale jinak se jí podařilo vládu nad habsburskými
zeměmi uhájit a prosadila rovněž
volbu svého manžela Františka
I. Štěpána Lotrinského za císaře
Svaté říše římské (1745). Horší
byla bilance následující sedmileté války (1756–1763), za kterou
Rakousko zaplatilo jak obrovskými ztrátami na obyvatelstvu,
tak i astronomickým nárůstem
státního dluhu.
Snaha řešit problémy státních
financí vedla Marii Terezii k reformám na poli daňové správy.
Jedním z výsledků byly soupisy
půdy, domů a obyvatel pro účely
berní, zvané tereziánské katastry,
které byly vytvořeny v letech
1748 a 1757. Na základě katastru
z roku 1757 byl poprvé zdaněn
i šlechtický a církevní majetek.
Mezi lety 1754 až 1764 se Marii
Terezii podařilo zvýšit státní příjmy na dvojnásobek, což byl sice
obrovský úspěch, i přesto však
v roce 1764 dosáhl státní dluh
271 milionů zlatých.
V této době se proto zrodily
první papírové peníze, jejichž
cílem bylo získat finanční prostředky na stále stoupající státní,
především válečné výdaje. Ve
WWW.KRUSNOHORSKYLUFT.CZ

známost vstoupily jako bankocetle (německy Bancozettel, ze
slov Banco podle banky Wiener Stadt Banco, která bankocetle od roku 1762 vydávala,
a Zettel = lístek, cedule). Nápad
opřít měnu o emisi nekrytých
papírových peněz ovšem skončil o padesát let později (1811)
státním bankrotem a drastickou
měnovou reformou.
Zoufalý nedostatek mincovních kovů přiměl Rakousko
k centralizaci a podpoře důlní činnosti prakticky ve všech
báňských revírech, kde se dříve
těžilo stříbro, v první řadě pak
v Krušných horách. Díky státním
subvencím se výrazně rozšířila
těžba v Jáchymově, znovu otevřeny byly ve druhé polovině 18.
století například revíry v Abertamech, na Božím Daru, ve Vejprtech, Přísečnici, Hoře Svaté Kateřiny, Hrobu, Mikulově a jinde,
což mělo pro Krušnohoří blahodárný ekonomický efekt, byť jen
na dobu několika desetiletí. Po
Marii Terezii byl pojmenován
komplex olověných dolů v Oloví a později také vlastně jediný
větší manganový důl v Krušných horách, důl Marie Terezie
v Horní Blatné.
Do doby vlády Marie Terezie
spadá rovněž první jednotné sčítání lidu, jež bylo poprvé provedeno v roce 1754. Hlavním
účelem bylo zjistit, kdo všechno
může být odveden do armády. Pro
potřeby soupisu lidu bylo v roce
1770 poprvé uloženo také očíslovat všechny domy. Z tohoto roku
tak pochází první číslování domů
většiny obcí v Čechách (čísla
konskripční), čímž byl položen
základ dodnes zčásti platnému
územnímu členění obydlených
míst. Při číslování se mělo začít od domu, který stál po levici
od vrchnostenského sídla, a kde
takové sídlo nebylo, začínalo se
obvykle od fary nebo rychty.
Zásadní
pro
habsburské,
a tudíž i české země byla reforma
Marie Terezie v oblasti školství
poté, co byl roku 1773 zrušen řád

Marie Terezie (1717–1780), portrét z roku 1759
(zdroj: Wikimedia Commons)

jezuitů, kteří do té doby na školní
výuku dohlíželi. V roce 1774 byl
vydán Všeobecný školní řád,
který mimo jiné zavedl systém
triviálních, hlavních a normálních škol a stanovil všeobecnou
vzdělávací povinnost pro chlapce a dívky a povinnou šestiletou
školní docházku. I v Krušných
horách tak přes počáteční odpor
rodičů vznikla hustá síť škol,
která například jen na Jáchymov-

sku a Hornoblatensku postupně
zahrnula školy a expozitury škol
v Jáchymově, Horním Ždáru, na
Božím Daru, na Vršku, v Abertamech, Hřebečné, na Ryžovně, na Bludné, v Hájích, Horní
Blatné, Perninku a Potůčkách.
V roce 1790 bylo jen v Abertamech 172 školou povinných
dětí, což je dnes naprosto nedosažitelné číslo.
Michal Urban
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Akce města Abertamy v roce 2017

Zde bude sídlit abertamské muzeum

Město Abertamy připravilo
v letošním roce několik menších
investičních akcí. Již jsme získali
dotaci z rozpočtu Karlovarského
kraje na další opravu hřbitova.
Požádali jsme také o dotaci na rekonstrukci fotbalových kabin, kde
je třeba opravit zejména elektroinstalaci a sprchy. Také pokračujeme
v investicích do dolu Mauritius,
na který jsme získali dotace jak
z Karlovarského kraje, tak z česko-německého projektu v rámci obecně prospěšné společnosti
Montanregion Krušné hory – Erzgebirge. Stejně jako v minulých
letech chceme dále pokračovat
v opravách místních komunikací.
Největším projektem letošního
roku však zůstává rekonstrukce
objektu č. p. 31 (polovina pošty),
kde vznikne muzeum výroby rukavic a hornictví. Tento projekt
realizujeme z dotačních prostředků Evropské unie ve spolupráci
s městem Schwarzenberg. Celková
výše dotace činí 80 procent.
Na letošní rok město připravilo několik tradičních akcí pro
veřejnost, jako jsou Abertamská
pouť (1. a 2. července), výběh na
Plešivec, fotbalový turnaj (memoriál M. Jiřinského a R. Panyho),
Abertamský kros, Dětský den (letos znovu u srubu) apod. Navíc
jsme na konec léta zařadili novou
akci s názvem Abertamská šlápota.
Půjde o pochod pro rodiny s dětmi, ale i jednotlivce, nejkratší trať
měří 10 km a nejdelší asi 25 km.
Start a cíl budou v areálu Technických služeb a v rámci výšlapu
se půjde na krušnohorské vrcholy
Blatenský vrch a Plešivec. Na své

Členové Spolku přátel dolu sv. Mauritius při úklidu okolí dolu

akce všechny zve i Krušnohorský
spolek Abertamy. Kompletní přehled všech akcí je k nahlédnutí ve
spodní části náměstí na dřevěné
konstrukci vedle informační desky
Skiareálu Plešivec.
V sobotu 29. dubna se po zimní
pauze opět otevřel veřejnosti důl
Mauritius na Hřebečné. Chtěl bych
touto cestou poděkovat Spolku
přátel dolu sv. Mauritius, který se
celoročně o důl stará a v sobotu navíc uspořádal menší brigádu, při níž
bylo uklizeno okolí dolu. Velký dík
také patří průvodkyním Gitě Kořínkové a Martině Hejhalové, které důl
po zimě opět zprovoznily. Bylo třeba
připravit techniku, pláštěnky, holiny,
světla, přilby atd. Město ještě vyřizuje stavební povolení na dokončení přípojky vody z vrtu, který byl
proveden v loňském roce. Následně
by měly být zprovozněny toalety,
zakoupené již v rámci projektu před
dvěma lety. Ve spolupráci s Odborem kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského
úřadu Karlovarského kraje dále připravujeme dokumentaci na obnovu
okolí dolu Mauritius podle dochovaných historických materiálů.
Závěrem bych chtěl moc poděkovat abertamským hasičům i všem
občanům, kteří se podíleli na organizaci a hladkém průběhu letošního
pálení čarodějnic. Zima byla opravdu veliká, ale dobrá nálada, svařené víno a skvělá muzika v podání
Dušana Fekiače návštěvníky zahřály nejlépe. Pro děti ze Základní
a mateřské školy Abertamy zorganizovala Eva Hejtmánková soutěž
v kreslení čarodějnic, kdy návštěvníci vybrali nejlepší obrázky, jež
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byly následně oceněny. Malou cenu
v podobě sladkostí si nakonec odnesly všechny děti, které v areálu
byly. Výstava obrázků pokračuje
v budově městského úřadu.

s přáním krásného jara
Zdeněk Lakatoš,
starosta města Abertamy
foto: Eva Hejtmánková,
Michal Urban

Abertamské čarodějky
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S láskou k lesu – ukliďme Krušné hory
Tři desítky dobrovolníků, občanů Božího Daru i přespolních třeba
ze sousedního Oberwiesenthalu,
dětí i dospěláků, i hvězdy lyžování typu Lukáše Bauera se zapojily
do jarního úklidu. Díky projektu Ukliďme Česko byli účastníci
vybaveni pytli a rukavicemi.
Na startu je čekala ochutnávka
perníčků a dárek v podobě semínek
do květináčů. Po dlouhé zimě se
rozhodli krušnohorské přírodě
ulevit od nepořádku. Skupiny se
vydaly na Neklid, do nejbližšího
okolí městečka a na malou a velkou
Ježíškovu cestu.
Jste zvědaví, jaké kuriozity jsou
po zimě v našich lesích, potocích
nebo na loukách k nalezení? Pro
zajíce plechovky od nápoje, který
jim dává křídla. V lese si můžete

sestavit skoro celý automobil od
nárazníků, tlumičů až po poklice
na kola. Na sjezdovce určitě využijete žehlicí prkno. A návštěvníci

Krušných hor běžně v lese zapomínají své svršky, rukavicemi
a čepicemi počínaje a jednou či
druhou botou konče.

Děkujeme všem, kteří se na akci
podíleli. Nám všem pak přejeme
čistou přírodu v Krušných horách
365 dnů v roce.

Noc pro čarodějnice
Poslední dubnový večer patří na
Božím Daru podobně jako v okolních krušnohorských obcích stavbě
májky. Letošní ročník se těšil velkému zájmu jak místních obyvatel,
tak především přespolních a hostů.
Prvního úkolu se ujaly božídarské
děti a každý úsek 21 metrů vysoké
májky získal originální dekorace.
Háky připravit, lana napnout a každý mužský na své místo! Vynikající
souhra dobrovolných hasičů z Božího Daru a Kurort Oberwiesenthalu si vysloužila velký aplaus. Pak
jsme dali sbohem dlouhé zimě a ohnivá vatra byla ochranou i strážním
ohněm pro Boží Dar před čarodějnicemi slétajícími se na svůj sabat.
Nebo možná na vuřty?

Indiánský den dětí
Všechny děti zveme, aby oslavily svůj svátek 3. června od 10 do 15 hodin s indiány. Ježíškova cesta ožije soutěžními stanovišti a úkoly, které prověří
šikovnost, důvtip a zručnost malých indiánů. Vstupenky jsou v předprodeji v Infocentru Boží Dar do 1. června.

Výročí Antona Günthera
V sobotu 29. dubna uplynulo 80 let od úmrtí Antona Günthera, lidového básníka a písničkáře, jehož skladby se stále linou Krušnými horami na
jejich české i německé straně (viz též str. 9). Navštivte Boží Dar po stopách Antona Günthera. Více informací na http://www.bozidar.cz/…/o-meste/
osobnosti-na-bozim-daru.html.
WWW.KRUSNOHORSKYLUFT.CZ
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Opečené bramborové škubánky
Co vám mohu dnes nabídnout?
Brambory, brambory a zase
brambory. Skromný jídelníček,
množství variant a chutné překvapení, taková byla „gastronomie“ v každé horské chalupě.
Škubánky nejsou v dnešní domácí kuchyni pro hospodyňku
právě jednoduchou variantou.
Výhody však mají – mohou být
moučníkem, hlavním jídlem, například posypané mletým mákem
s cukrem, nebo vhodnou originální přílohou.

Suroviny a postup
Potřebujeme asi 1 kg brambor
(varný typ C nebo podzimní brambory), 250 g hrubé mouky (lze smísit
i s hladkou moukou), domácí máslo
nebo čerstvé vlastní domácí sádlo.
Oloupané, rozkrájené brambory
osolíme a uvaříme ve vodě do poloměkka. Po uvaření je slijeme, ale asi
třetinu vody necháme v hrnci a raději schováme na případné rozředění.
Směs rozšťoucháme opačným koncem vařečky a zasypeme moukou.
Pod pokličkou necháme všechno

přibližně 15 minut propařit na teplé
plotně. Po 15 minutách obsah hrnce dohladka rozetřeme vařečkou
o stěny tak, aby se masa nelepila na
vařečku. Ještě horké škubánky vykrajujeme mastnou lžící a sypeme
například mákem s cukrem.
Naše dnešní receptura však předpokládá, že v hrnci něco zbude na
druhý den, kdy odebereme ze studené hmoty mastnou lžící dávky na
zhotovení placiček. Ty obalíme ve
strouhance a opečeme. Podáváme je
jako přílohu k masu nebo do placi-

ček vložíme třeba slaninu nebo uzeninu podle chuti. Omastíme máslem
a podáváme. Placičky můžeme použít jako přílohu.
ověření receptu, text a foto:
Josef Dvořáček, Vysoká Pec

Máj
Byl pozdní večer – první máj –
večerní máj – byl lásky čas…
Nic tu ale stálé není,
imrvére svět se mění.
Časné ráno, první v máji,
pracující se dnes mají,
neb nadešel ten slávy čas
a do průvodů vzhůru zas.
Žel mela hnedka strhne se,
co nad hlavou kdo ponese.
Jarmila chce Lenina,
Husák ji nezajímá.

Vilém, lupič v cajku,
v čele chce nést vlajku.
Za ním přes celý rynek
Marxem mává Hynek.
Kdo však září nejvíce,
s ﬂintami jsou milice.
Kde je ten čas, co naposled
jim ještě patřil Máje svět?
Zanechme však minulosti,
když Máj již patří současnosti.
Co na perském koberci
poletuje v komerci.
Reklamy se chopme vesla,
z veršů vymýšlejme hesla:

„Jarmilo, Viléme, Hynku,
Margin Ax zvedne i činku!“

V Česku se kimono nosí,
oči se občanům pozvolna kosí.

„Občane, kam z hospody?
No jasně skočit do vody,
tam tělo tvoje zvolní
jenom bazén Horopolní.“

Nekosí-li se dosti,
orient je mírně v zlosti
a pro vás, Jarmilo, Viléme, Hynku,
novou raketní otevře linku.

„O čem každý mužík sní?
Auto mít jen epesní.
Hladoví, nepije, nejí,
chce to auto z Pyrenejí.“

Z Havlova letiště v míru
poletíme do vesmíru.
Na raketě nápis vroucí
„Návrat v Máji nežádoucí“.

„Věrchuška naše je clever,
napořád, zkrátka for ever!“
Opusť však, básníku, jsoucno,
pomysli též na budoucno.

A já, básník, ptám se z dáli:
„Jakpak jste se dneska smáli?“
Hanuš Hron

Pro naši společnost hledáme:

Doručovatele/ku novin

Pracovní náplň:
• roznos novin a reklamních materiálů do poštovních schránek v saském území
• práce v sobotu a ve středu
• řízení motorového vozidla
Váš proﬁl:
• bydliště blízko německých hranic
• spolehlivost a zodpovědnost
• ochota používat svůj automobil k výkonu práce

• řidičský průkaz skupiny B a vlastní automobil
podmínkou
• německý jazyk není nutný, ale je výhodou
• vhodné pro čilé starší občany
Nabízíme Vám:
• smlouva na dobu neurčitou
• možnost výdělku cca. 450,00 Euro/měsíčně
• proplacení cestovních nákladů
• vypůjčení poštovní tašky/poštovního vozíčku

Místo výkonu práce: Hlavní obvod Chemnitz (regiony Chemnitz, Freiberg, Mittweida, Plauen, Annaberg-Buchholz, Aue, Zwickau, Auerbach,
Glauchau, přilehlé oblasti)
Začátek pracovního poměru: dle potřeby firmy
Mzda: 8,50 Euro/hodina brutto
Přihlášení online: www.cvd-mediengruppe.de/zustellercz
Kontaktní osoba: Šárka Vacková
Email: Sarka.Vackova@freiepresse.de nebo Mobil: +49(160)96908848
(Po-Pá 08:00-10:00, 14:00-15:00)
Chemnitzer Verlag & Druck GmbH & Co.KG, Vertriebskoordination, Brückenstr. 15, 09111 Chemnitz, Deutschland
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Kvetinárství v Perninku
Martina Vincurková
Blatenská 26
362 36 Per�ink
mob.: 777794254
e-mail: mar�ina@vincurek.cz

etiny od Martin
y
Kv

Dekorace z květin:
• Tr�alé dekorace ze
sušených květin
• Výzdoba nádob
čerst�ý�i květinami
• Komplex�í nabídka
dekorací pro restaurace
a penziony

Ky�ice pro r�zné
příležitosti:
• Oslavy
• Blahopřání
• Svatby
• Smuteční ky�ice-věnce
Sezonní dekorace:
• Výzdoba ex�eriér�
a interiér� dle období:
jaro,léto,podzim, zima

• Prodej přírodních
mýdel
• Prodej pražené kávy
• Krásné dárky

KYTICE MŮŽETE OBJEDNÁVAT I TELEFONICKY
• 777794254 •

Otevírací doba:
PO - PÁ 10:00-17:00 /

SO 10:00-12:00 /

WWW.KRUSNOHORSKYLUFT.CZ
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LESY JÁCHYMOV

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

SPRÁVA LESŮ
MĚSTA JÁCHYMOVA
Myslivost

Nákup a prodej dřeva
pilařská výroba

k03050

 poplatkový lov jelení zvěře

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

za sluneční

Výstava Abertamské rukavičkářství

Ausstellung Aberthamer Handschuhmacherei

6.1., *21.1., 11.2., *25.2., 11.3., *25.3., 8.4.,
*22.4., 6.5., *20.5., 3.6., *17.6.2017
13:00 - 17:00

* Ukázky výroby rukavic / Vorführungen der Handschuherzeugung

Hotové rukavice lze
na místě zakoupit.

K laserové operaci očí luxusní sluneční brýle ZdArMA.
• Odstranění dioptrií laserem
• Operace šedého zákalu
femtosekundovým laserem
• Operace zeleného zákalu
• Implantace nitroočních čoček
• léčba sítnice
• Operace rohovky
• estetické oční zákroky

vŠeCHny
Oční OPeraCe
nyní
I na sPlÁtKy!

Fertige Handschuhe
kann man vor Ort
kaufen.

Městský úřad Abertamy / Gemeindeamt Abertham
Skupiny i mimo otevírací hodiny po předchozí dohodě na:
Gruppen auch ausserhalb der Öffnungszeiten
nach vorheriger Absprache unter:
728 550 146, rudalo@seznam.cz

telefon: 733 594 993
www.ocnimpc.cz
www.facebook.com/ocnimpc

100x130 slunecni bryle.indd 1

WWW.KRUSNOHORSKYLUFT.CZ

17.04.15 12:14
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TRUHLÁŘSTVÍ DORAZIN ABERTAMY
Vám nabízí
Srubový nábytek a dřevostavby z kulatiny
Dřevěné sochy motorovou pilou

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

www.truhlarstvi-dorazin.cz

Kontakt:
Sokolská 406
362 35 Abertamy
tel.: +420 725 891 545
e-mail: dorazin.truhlarstvi@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
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