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Po roce opět Vánoce
Vážení přátelé,
než jsme se stačili trochu oklepat a pořádně zkonsolidovat, máme
tady s plnou parádou znovu prosinec s jeho sérií svátků a oslav korunovaných příchodem nového roku
2018. Ano, nelze to pojmout obecně
a pro všechny, ale hlavně nás, starší
věkovou kategorii, hektický prosinec postihuje s přibývajícím věkem
snad chronicky čím dál víc. Těžko
vyjádřit, co za tím vězí, jestli stále se
zrychlující proces globalizace všeho
včetně jeho aktérů, nebo se jedná
pouze o klamné zdání, které společně
sdílíme a které zde panuje od nepaměti od doby uctívání těchto svátků.
Z pohledu obsahu našich prosincových úvodních slov od roku 2012 do
současnosti to vypadá spíš na tu druhou verzi, že se vlastně forma, obsah
a jejich projevy s léty příliš nemění,
roste pouze rychlost, kvalita, pestrost
a množství všeho, co nás v tento čas
obklopuje, co se nám nabízí s postupnou ztrátou podstaty ve prospěch
efektivního požitku.
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Závěr letošního roku se zatím
vyvíjí příznivě jak v obsahu našich
peněženek, tak i v nástupu zimního
počasí s možnostmi sportovního vyžití v krušnohorských lyžařských areálech, na sjezdovkách i v běžeckých
stopách. Nesmíme zapomenout ani
na přehršel všeliké kvalitní i pokleslé
zábavy prezentované médii z říší nejen pohádkových. Na své si samozřejmě přijdou i zarytí fajnšmekři sledující vývoj naší politické scény, jehož

vyvrcholení se ale bohužel nebude
krýt se silvestrovskými oslavami.
Na samotný závěr jsme si ponechali zprávu pro naše čtenáře asi
nejdůležitější. S Luftem vás chceme
doprovázet i v roce 2018. A jak nám
káže dobrý mrav, přejeme všechno
všem, v dávkách zajišťujících další
bezproblémovou funkční existenci nejen každého jednotlivce, ale
celé společnosti.
Vaše redakční rada
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Krušnohorské vánoční slovo

Plzeňský biskup Tomáš Holub v perninském kostele

Krušné hory jsou mimořádným
místem. Se svým nedávným přistěhováním na západ Čech je za-

čínám pořádně objevovat teprve až
nyní a uchvacují mě stále více. Je
to místo, které v sobě nese zvláštní

paradox: snoubí totiž velmi působivou a autentickou krásu spolu
s jakousi příchutí hořkosti, jež má
co do činění s pohnutou historií
místních obyvatel a nelehkými
podmínkami pro život.
Život na horách není jednoduchý, natož na těch našich západních. Ovšem stejně jako vidíme,
kolik krásného a silného se dokáže zrodit v Krušných horách, tolik
krásného a silného se může rodit
i ve všech krušných okamžicích
našich životů. Ostatně právě o tom
jsou také Vánoce.
Maria porodila Ježíše v betlémském chlévě mezi dobytkem, v žádných perfektních podmínkách a čistých peřinkách. Ano, spasitel světa se
narodil v chlívku. To je ta nadějeplná
radostná zvěst, kterou si připomíná-

me každé Vánoce – že i v chlívku
se může zrodit nový život, že i z té
největší špíny a bídy našich životů
může vyrůst naše záchrana, obrovská radost a láska proměňující svět.
Toužíme po klidu, po zabezpečenosti, bohatství a pohodlí. Ale
štěstí v nich nemusíme najít, ba
naopak, může se objevit v jejich
pravém opaku, pokud v něm dáme
šanci naději a lásce.
To nám všem přeji k letošním
Vánocům a do celého nadcházejícího nového roku. Modlím se
za to, abychom s Boží pomocí
i v těch nejtemnějších okamžicích
našich životů neztráceli naději
a touhu po lásce.
Mons. Tomáš Holub,
biskup plzeňský
foto: Ulrich Möckel

Nadace St. Joachim převezme patronát
nad kaplí sv. Anny v Jáchymově
V prostorách římskokatolické
farnosti v Ostrově se v úterý 7. listopadu sešli členové správní rady
Nadace St. Joachim páter Marek
Bonaventura Hric a Miluše Kobesová s Mons. Tomášem Holubem,
biskupem plzeňským, aby projednali převzetí patronátu nad kaplí
sv. Anny v Jáchymově.
Původní dřevěná kaple na bývalém Chlebném trhu (dnes Na
Slovanech) byla postavena roku
1517, shořela však při ničivém
požáru roku 1642. V roce 1778
zde byla vystavěna zděná klasicistní kaple, která padla za oběť
velkému požáru města Jáchymova 31. března 1873, po němž
však byla znovu obnovena. Po
roce 1945 přestala být využívána
a v důsledku nedostatečné údržby
začala chátrat. V roce 1958 byla
zapsána na seznam kulturních
památek České republiky. Na
počátku 90. let 20. století prošla
WWW.KRUSNOHORSKYLUFT.CZ

kaple sv. Anny celkovou obnovou
a v současné době je v majetku
plzeňské diecéze.
Nadace St. Joachim projevila
zájem převzít nad kaplí patronát,
starat se o ni a využívat ji v rámci vhodných příležitostí, například
při poutích sv. Anny, Noci kostelů,
Dnů evropského dědictví, Dnů otevřených památek nebo Mezinárodních dnů památek. Nadace se zavázala objekt v rámci svých možností
udržovat a zpřístupňovat široké
veřejnosti. Plzeňský biskup Tomáš
Holub tuto možnost uvítal a navrhl
dlouhodobou zápůjčku v horizontu
padesáti let. Podobné aktivity mohou v budoucnu sloužit jako platforma ke společnému setkávání
lidí dobré vůle, obnovování křesťanských tradic a architektonických pokladů. Podmínky patronátu
budou upraveny smlouvou.
za Nadaci St. Joachim
Miluše Kobesová

Kaple sv. Anny (foto: Vít Skotnica)
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Vánoce 2017

Komerční masáž na nás v supermarketech útočí už od října
v podobě stád podivných svítících
mutantů, vzdáleně připomínajících
více či méně zdařilé napodobeniny
parohaté zvěře, od stropů vytrvale
padají hvězdné vodopády a s kolotočářskou urputností radostně
vyzpěvované koledy doprovázejí
přetékající nákupní košíky plnící
se zázračnými vánočkami, které
vydrží zaručeně čerstvé až do Štědrého dne... A mezi tím ukřičeným,
několikanásobně prodlouženým
adventem se nám do příbytků a srdcí podprahově a tichounce pokouší
vkročit ten opravdový. Čas vnitřního světla a naděje, které nám jdou
jako každý rok naproti v čase největší temnoty a zimy. Kdy se dny

pomalu vytrácejí přemoženy nocí,
Země vychládá a stahuje teplo do
svého středu, stromy a rostliny už
skryly svou vitální sílu v hlubinách
a zvěř a lesní ptáci k nám přicházejí blíže, vedeni nadějí v lidský
soucit. Soucit povzbuzovaný právě
oním vnitřním světlem adventu,
očekávání příchodu, ať už je jím
zrození Spasitele, nebo obrat mízy
stromů a její pozvolné stoupání
směrem k novému jaru.
Pocházím z nesmírně šťastné
generace, která stojí rozkročena
jako most mezi dvěma světy. Ještě
jsem měla příležitost setkávat se
s nositeli barvitých obrazů, které
žili naši předkové a předávali si
je jako útržky vyprávění. A pouze
jako živé obrazy je mohu předávat
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dětem, které s tím minulým světem
mají pramálo společného, a vlohy,
s nimiž k nám v této době přicházejí, jsou určeny budoucím časům,
o nichž my nemáme ani tušení.
A tak nabízím dva střípky z obou,
spojení zdánlivě nespojitelných
světů plných absurdit.
Devítileťáci a Ježíšek
Do autobusu cestou ráno do
školy nastoupila silnější paní důchodového věku, jež sršela vitalitou. Mluvila a mluvila, svými připomínkami a glosami zahrnovala
s neúmorným nasazením každého,
kdo se objevil na doslech, a zapřádala rozhovory spíše monologického charakteru. Její výřečnost
byla obdivuhodná. Sedadlo vedle
ní bylo prázdné do chvíle, kdy nastoupil tatínek s chlapečkem školkového věku. Dobrá oběť. Zatímco
tatínek evidentně zvažoval, jestli
je lepší vystoupit o dvě zastávky
dříve a dojít to pěšky, nebo vydržet
s tím, že chlapeček stejně nestíhá
v proudu řeči plynoucím rychlostí
kulometné palby cokoliv pobrat.
Téma: Ježíšek. Děti jedoucí
do školy, které nemohly zvučný
hlas přeslechnout, nemohly neposlouchat. Jejich výměny pohledů s očima v sloup byly více než
výmluvné. „A jakpak se těšíš na
Ježíška, copak ti asi tak donese,
no, donese, teda jestli jsi nezlobil,

tak přiletí, letí po obloze s červenou čepičkou, chachacha, vypadá
trochu jako velký trpaslík, takový
přerostlý a s červeným nosem, jede
na sáňkách a taky má dlouhý fousy,
táhnou ho jeleni...“
Terezka s Aničkou se na sebe
znovu podívaly, vzápětí se otočily ke mně: „No, to snad ne, paní
učitelko, jaký jeleni? Snad sobi
a ty má přece Santa, ten tady teda
nelítá, ten lítá v Americe!“ Na to
nemusí děti disponovat ani žádnými „indigovými“ schopnostmi,
stačí, když jsou zvídavé a dostávají
pravdivé odpovědi. Třeba takové,
že v různých částech světa naděluje na Vánoce opravdu kdekdo,
od Santy po čarodějnice, a ještě
to mají časově rozdělené od Štědrého dne až po Tři krále. Ale tady
u nás? Jediné, na čem se nemohly
shodnout, byla velikost Ježíška. Že
je zlatý a obalený září, umí lítat
a vznášet se i bez křídel, že není
vždycky vidět, no, vlastně skoro
nikdy, že má kouzelný pytel, z něhož vytáhne přesně to, co si kdo
přeje a co je ale aspoň trochu smysluplný dárek, to daly dohromady
v pohodě. Nebyly si též jisté, jestli
má na zádech ten kříž, na který ho
přibili. Jo, a naděluje jen tomu, kdo
na něj věří, kdo nevěří, tomu musí
dárky kupovat rodiče. Ale vlastně
je to taky od Ježíška, protože dokáže lidi ponoukat k tomu, aby na
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sebe byli hodní a dělali si radost,
a tak je dobré nějaký ten dárek
pod stromeček propašovat. Zvláště
když hrozí nebezpečí, že by Ježíšek na někoho zapomněl, případně
někdo zlobil tak nějak víc. Ovšem
přehnaný optimismus není úplně
na místě, vyznavači Santy se jenom nemuseli přiznat, tak to v životě chodí. Na devítileťáky, řekla
bych, i tak dobrá práce.
Tichá noc nad městem
Druhý střípek je z dob dávných
a já nejsem pamětníkem. Pokud
ještě někdo žije, kdo to zažil na
vlastní uši, budu nesmírně šťastná
za připomenutí a oživení tohoto
příběhu, jenž by se, podle mého
názoru, neměl ztratit v propadlišti

dějin. Pouze jsem jej slyšela vyprávět jako mnoho jiných, ale zanechal ve mně otisk v podobě obrazu, který vám předávám, protože
ve mně dodnes zní.
Jako děti jsme se každoročně
den před Štědrým dnem scházeli
s karlovarskými skauty u vánočního stromečku v lázeňských lesích,
později u kaple zasvěcené sv. Linhartovi. V dobách hluboké totality
byl skauting sice zakázaný, nicméně statečné nositele této myšlenky
nic nemohlo zastavit a dokázali ji
pronést jako plamínek betlémského
světla i touto dobou temna do dnešní doby. Zazpívaly se koledy, nadělilo se zvířátkům, vyměnily se malé
dárečky a byla to vzácná příležitost
vidět se s kamarády z jiných oddílů.

Vycházelo se za tmy, málokdy bylo
nasněženo, a tak jsme klopýtali
temným lesem plným nočních zvuků. Vzpomínali jsme na uplynulý
rok a vyprávěli si všechno možné,
často jsme ani neviděli pořádně na
vypravěče. A tehdy zaznělo vyprávění této vzpomínky.
Nad městem zahaleným tmou
svaté noci z 24. na 25. prosince se
každým rokem, ať už to bylo za
jakéhokoliv počasí, v mrazu pod
jasnou oblohou i za prosincových
oblev, deště i sněhových peřin, nesl
zvuk křídlovky. Osamocený muž,
jehož jméno jsem i já v proudu
mnoha desítek let někde ztratila, obcházel karlovarské výšiny a na každé z nich zahrál na křídlovku jednu
jedinou skladbu, jíž byla Tichá noc,

přesvatá noc. Její tóny se nesly nad
spícím údolím Teplé jako požehnání i přání a já je dodnes slyším, jako
bych toho byla svědkem. Kdoví,
jestli by v dnešním všudypřítomném hluku ještě píseň byla slyšet až
dolů do města, jako tomu bývalo.
Avšak pořád jsou mezi námi lidé,
kteří dělají víc, než je jejich povinnost. A tak díky nim máme pořád
tu už výše zmiňovanou naději, že
není vše ztraceno, protože pořád je
tu ještě někdo, kdo dělá svět lepším
bez nároku na honorář.
A tak i já vám přeji, abyste dokázali alespoň občas darovat svůj čas,
síly a laskavou inspiraci a v hojné
míře se vám jí i dostávalo od vašeho okolí, a to nejen o Vánocích.
Ivana Pečimúthová

Adventní dílny na bývalé perninské faře

Výroba věnců

Byl říjen. První adventní neděle
v nedohlednu. Všichni, kdo se odvážili do víru nákupních center, však
museli mít pocit, že advent je již
daleko blíž než za dveřmi. Regály
plné mikulášů a perníčků z loňska
působily v tuto roční dobu poněkud
nepatřičně. A ještě nepatřičněji vypadaly promíchané s „dušičkovými
ozdobami“ o pár týdnů později.
WWW.KRUSNOHORSKYLUFT.CZ

Finální výrobky

Stejně zábavné jako pohled na
zmučené Santa Clause začaly být
chvíli nato i bloky televizních reklam. Tklivé obrázky prodchnuté
rodinným vánočním štěstím, nabádání ke skvělým vánočním investicím všeho druhu a černý pátek, jenž trvá, trvá a trvá... A pak
týden před první adventní nedělí
spory o to, kdy ta první advent-

ní neděle letos vlastně opravdu
nastane. Dokonale matoucí byl
v tomto směru i televizní „adventní koncert“, který se z omluvitelných dobročinných účelů uskutečnil již o týden dříve. Ano, i popové
vánoční songy začaly znít z rádia
poněkud předčasně. Chtělo se to
obrnit, zatnout zuby, odolat a počkat, až ta první adventní neděle

opravdu přijde. Až se tady u nás
v horách rozzáří okna do tmy
zjemnělé čerstvě napadaným sněhem. Až do té zvláštní tiché tmy
vkročíme se symbolem adventu –
adventním věncem.
Příležitost vyrobit si věnce byla
o první adventní neděli, 3. prosince, v prostorách bývalé fary v Perninku, kde se za přispění biskupství
plzeňského a místních pomocníků
uskutečnily adventní dílny. Připraveno bylo vše, co je k výrobě
věnců potřeba. Větvičky, svíčky,
sušené plody, šišky, mašle i různé
jiné ozdoby. Během odpoledne si
tak příchozí vyrobili opravdu krásné a originální věnce.
Ty pak na závěr požehnal místní
farář Marek Hric. A tak navzdory
všem předadventním lákadlům
kráčeli posléze všichni zúčastnění
tou zvláštní tichou tmou a doma
rozsvítili první svíčku na právě vyrobeném adventním věnci. Kéž je
pro všechny adventní čas klidným
a radostným očekáváním Vánoc.
text a foto: Lenka Löfﬂerová
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Živý betlém v Perninku

Aktéři scénky „Tenkrát v Betlémě“

V neděli 3. prosince se konal
v Perninku v parku před obecním
úřadem vánoční jarmark s tradiční
soutěží o nejlepší perninský perník. V rámci adventního zpívání
vystoupily děti z perninské mateřské a základní školy (MŠ a ZŠ). Co
už ale tradiční nebylo, bylo uvedení večera živým betlémem, což
bylo takové malé překvapení.
Perninské ochotnické divadlo
Kopec zahrálo veselou scénku
„Tenkrát v Betlémě“, která všech-

Vítězný perník

ny přítomné velmi pobavila. Kromě Ježíška, Marie a Josefa v ní vystoupili i anděl Serafínek, pasáček,
permoník s vozíkem stříbra (dárků), jeden ze tří králů Melichar,
betlémská hvězda, „stará“ kometa
a další postavy. Po scénce zazpíval
Kopec novou vánoční píseň. Poté
zazpívaly děti z MŠ a ZŠ Pernink
několik velmi hezkých vánočních
písní. Celé vystoupení bylo oceněno bouřlivým potleskem všech
přítomných. Po zpívání se dostalo

na nadělování vánočních dárků, jež
byly zabaleny v alobalu a uloženy
v důlním vozíku permoníka.
Soutěže o nejlepší perninský
perník se účastnilo šest soutěžících a volba nebyla opravdu jednoduchá, neboť všechny perníky
nejen, že dobře vypadaly, ale
i velmi chutnaly. Nakonec přece
jen jeden vyhrál, ovšem oceněny
byly všechny. Ceny byly předány slavnostně opět za potlesku
všech přítomných.

Celá akce letos proběhla v příjemné vánoční atmosféře, kterou podpořil nejen osvětlený vánoční strom,
vůně cukroví a svařáku, avšak i sněhová nadílka, která při adventech
minulých let často chyběla.
Letošní rozsvícení vánočního
stromu se zkrátka podařilo a přejeme si, aby tomu tak bylo i příští rok.
Veselé
Vánoce
a
šťastný nový rok z Perninku všem
čtenářům Luftu.
Bedřich Lühne

Setkávání v Perninku
V Perninku jsou již tradičně
některé podzimně zimní večery
zpříjemněny sousedskými besedami či posezením se zajímavými osobnostmi.
Jako první, na začátku listopadu, vyprávěli manželé Vetešníkovi
z Perninku o své cestě na Nový
Zéland. Setkání se konalo v komunitním centru Pernink a dostavilo
se téměř 50 posluchačů. Manželé
Vetešníkovi si tuto cestu naplánovali celou sami, trvala zhruba tři
týdny a Nový Zéland procestovali
z jihu na sever. Poutavé vyprávění
doplnili nádhernými fotograﬁemi
z měst i přírody.
Na konci listopadu pak do perninského kina zavítal Petr Mikšíček s řadou krátkometrážních ﬁlmů a hlavně se zajímavou knihou
o novodobém symbolu Krušných

hor – tajemné Marcebile. Příjemný večer byl poskládán z mozaiky
jeho letošních ﬁlmů a autorského
čtení z nové knihy Tajná zpráva
o Marcebile. Tento komponovaný
pořad je součástí řady večerů na
více místech v Krušných horách,
které autor pořádá v rámci uvedení
své knihy na trh. Všichni zájemci
si poté mohli tuto knihu na místě
koupit, stejně tak nový kalendář
2018 s fotograﬁemi Petra Mikšíčka, a to ať už pro své potěšení, či
jako dárek pod stromeček.
V lednu se v neposlední řadě
chystá beseda s Jarkou Uremovič-Jůnkovou z Perninku o její Svatojakubské pouti, při níž pěšky ušla
úctyhodných 900 km. Už teď se
těšíme na další setkání a vyprávění.
za Aktivní Pernink
Martin Liška

KRUŠNOHORSKÝ LUFT / HERZGEBIRGE

Večer s Petrem Mikšíčkem
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Nejdecký vodovod

Slavnostní zahájení provozu vodovodu v srpnu 1909

Vodojem v Limnici po rekonstrukci v roce 2009

Stejně jako v případě mnoha
jiných obcí byla i vodovodní síť
v Nejdku zřízena krátce před první
světovou válkou.
Nejdek si musel na funkční vodovod počkat až do roku 1909.
O rok předtím 9. října byla stavba
spádového vodovodu zadána inženýru Adolfu Niklasovi z Teplic.
Dne 2. prosince téhož roku, kdy
císař František Josef I. slavil 60 let
od nástupu na trůn, byl proveden
symbolický první výkop. Městská
rada se usnesla pojmenovat vodovod právě jeho jménem. Vlastní
stavba vodovodu pak byla zahájena 19. dubna 1909 hned na dvou
místech – v údolí Limnice, kde
vznikl výškový pramenný vodojem, a na náměstí u spořitelny.
Výstavba pokračovala neuvěřitelně rychle a již za čtyři měsíce,
konkrétně 18. srpna 1909, byl slavnostně zahájen provoz za účasti
starosty Nejdku Karla Kunzmanna, členů obecního zastupitelstva,
místních ostrostřelců, hasičů a hostů ze širokého okolí.
Vodojem o objemu 300 m3 měl
vteřinový přítok vody 7 až 10 litrů. Přívod vody do výškového vodojemu zajišťovalo od pramenišť
Mannesmannovo ocelové potrubí
v délce přibližně 900 metrů. Přívodní trasa od vodojemu do města
litinovým potrubím o průměru 150
mm činila zhruba 7 km. Výškové
umístění vodojemu zabezpečovalo
ve vodovodní síti v nejnižším místě tlak 7,68 atmosféry, tlak v nejvýše položeném místě u železáren
neklesl pod 4,4 atmosféry.

km, z větší části byla voda vedena litinovým potrubím, méně
často v plastu.
V polovině října 2013 byla zahájena sedm let připravovaná akce
s názvem Zlepšení vodohospodářské infrastruktury města Nejdku.
Jde o projekt řešící výstavbu čistírny odpadních vod, výstavbu a rekonstrukci kanalizace a vodovodu.
V listopadu 2015 byla stavba, která
stála město přibližně 284 milionů
Kč, zkolaudována. V rámci projektu bylo vybudováno 14 km kanalizačních stok, 4,4 km vodovodních
řadů, jedna nová čistírna odpadních vod, více než 420 kanalizačních přípojek a desítky vodovodních přípojek. Vodovod byl zřízen
v dolní části Pozorky a Bernova
a v západní části města.
Pavel Andrš
foto: archiv autora
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V pozdější době byla kapacita
vodovodu posilována dalšími prameny, celkem se jednalo o šest pramenných jímek. Ve 20. letech 20.
století byla vodovodní síť rozšířena mj. od restaurace U Žáby (tehdy Drei Linden, U Tří lip) směrem
k vlakovému nádraží a Švermově
ulici (tehdy Souběžná). S dalším
rozšiřováním sítě, zvýšenými nároky na spotřebu vody a suchými
léty se začal projevovat nedostatek
vody, což vedlo jednak k šetření
s vodou, tak také k myšlenkám
zřídit skupinový vodovod vzájemným propojením individuálních
vodovodů v regionu. Projekt se
pak následkem pozdějších událostí, především velké hospodářské
krize 30. let 20. století, nerealizoval. Místo toho byly prováděny
drobné úpravy ve vodovodní síti,
a to i po 2. světové válce.
V polovině 60. let 20. století,
kdy bylo postaveno panelové sídliště ve směru na Karlovy Vary, již
kapacita vodovodu v Limnici zdaleka nestačila potřebám, proto bylo
vybudován posilovací vodovod
z Vysoké Pece. Úpravna vody ve
Vysoké Peci je zásobena surovou
vodou ze tří zdrojů – Rudenského
potoka, vývěru ze štoly a řeky Rolava jako náhradního zdroje. Surová voda je v úpravně vody upravována na vodu pitnou koagulační
ﬁltrací, po níž je voda svedena do
vodojemu na Žižkově vrchu, jehož
objem činí 750 m3 a maximální
hladina dosahuje 310 cm.
V roce 2013 dosahovala vodovodní síť v Nejdku délky 26

Realizace projektu Zlepšení vodohospodářské infrastruktury města
Nejdku ve Smetanově ulici

Vodojem na Žižkově vrchu koncem 90. let 20. století
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Doporučujeme kulturní, společenské
a sportovní akce
Kulturní akce
16. 12. - Krušnohorský adventní pochod (kostel sv. Anny, Boží Dar; 12:00)
16. 12. - Adventní setkání (Dvorana zámku Ostrov; 14:00)
16. 12. - Rozjímání s koledou
(před kostelem sv. Vavřince, Horní Blatná; 17:30)
Z programu Lázní Jáchymov
17. 12. - Adventní koncert: Kateřina Bodláková (Curie; 19:30)
26. 12. - S harmonikou kolem světa (Curie; 19:30)
26. 12. - Dudácká kapela z Ledecka: Veselé Vánoce! (Běhounek; 19:30)
27. 12. - Slavnostní operetní koncert (Radium Palace; 20:00)
28. 12. - Mgr. Petr Fiala: Česká přednáška o historii Jáchymova
(Radium Palace; 15:30)
28. 12. - Společenský večer s tancem a módní přehlídkou butiku Versay
(Běhounek; 19:30)
28. 12. - Dívčí saxofonové kvarteto KvarKet (Radium Palace; 20:00)
29. 12. - Tři tenoři (Běhounek; 19:30)
29. 12. - Společenský večer s tancem a módní přehlídkou
(Radium Palace; 20:00)
7. 1. - Ruské Vánoce – slavnostní koncert (Radium Palace; 20:00)
Vánoční trhy
15.–17. 12. - 327. Lößnittzský vánoční trh
(17. 12. velký hornický průvod; 17:00)
16.–17. 12. - 5. německo-české vánoční trhy
(společné centrum Vejprty-Bärenstein)
16 –17. 12. - Original Johanngeorgenstädter Schwibbogenfest
(16. 12. hornický průvod; 13:45)
16.–17. 12. - Altenberg
16.–17. 12. - Gelenau
do 17. 12. - Schwarzenberg (16. 12. hornický průvod; 17:00)
do 20. 12. - Olbernhau
do 22. 12. - Freiberg
do 23. 12. - Schneeberg
do 23. 12. - Marienberg (17. 12. hornický průvod; 16:00)
do 23. 12. - Annaberg (23. 12. závěrečný hornický průvod; 13:30)
do 23. 12. - Seiffen (16. 12. velký hornický průvod; 16:30)
do 24. 12. - Wiesenthaler Advent Oberwiesenthal

do 1. 1.

- Alois Wachsman: Malířská vášeň pro hazardní hru
(Galerie umění, Karlovy Vary)
do 7. 1. - Betlémy a obyčeje od adventu do Tří králů
(Muzeum Karlovy Vary)
do 7. 1. - Terakotová armáda (Oblastní muzeum Most)
do 28. 1. - Čapek & Čapek / Hravě světem velkých umělců Josefa a Karla
(Interaktivní galerie Becherova vila, Karlovy Vary)
Kina
16. 12.
16. 12.
16. 12.
20. 12.
23. 12.
25. 12.
26. 12.
27. 12.

- Tři mušketýři zachraňují Vánoce (kino Jáchymov; 17:00)
- Příšerky pod hladinou (kino Pernink; 18:00)
- Pařba o Vánocích (kino Jáchymov; 19:30)
- Pohádky pro Emu (kino Jáchymov; 19:30)
- Já, padouch 3 (kino Pernink; 18:00)
- Hurvínek a kouzelné muzeum (kino Pernink; 18:00)
- Transformers: Poslední rytíř (kino Pernink; 18:00)
- Šťastný Nový rok (kino Jáchymov; 19:30)

Sport
16. 12. - Krušnohorský adventní pochod (Boží Dar)
30. 12. - Zahajovačky – závod v běhu na lyžích (Jahodová louka, Boží Dar)
16.–17. 12. - VŠ liga + oblastní přebor Prahy v běhu na lyžích
(areál Eduard, Jáchymov)
5.–7. 1. - Continentalcup – severská kombinace (Klingenthal)
6.–7. 1. - Štít Krušných hor (Jahodová louka, Boží Dar)
13.–14. 1. - Krušnohorský pohárek (Klínovec/Neklid)
13.–14. 1. - Eduardův mid a sprint (Abertamy)

Koncerty, divadla
15. 12. - Vánoční koncert – pěvecký sbor Orbis Pictus z Ostrova
(kostel Navštívení Panny Marie, Potůčky; 17:00)
16. 12. - Adventní koncert Chorea Nova
(kostel sv. Vavřince, Horní Blatná; 16:30)
17. 12. - DaD kvintet: Štědrej večer nastal
(Galerie umění, Karlovy Vary; 17:00 a 19:30)
22. 12. - Pavel Šporcl: Vánoce na modrých houslích – Generali Tour 2017
(Grandhotel Pupp, Karlovy Vary; 16:00 a 19:00)
25. 12. - Vánoční koncert KSO a Grandhotelu Pupp
(Grandhotel Pupp, Karlovy Vary; 15:00)
28. 12. - Roháči (kostel sv. Vavřince, Horní Blatná; 18:00)
1. 1. - Novoroční koncert KSO a Grandhotelu Pupp:
Slavné hudební maličkosti
(Grandhotel Pupp; Karlovy Vary; 15:00)
Výstavy, přednášky
do 29. 12. - Paličkovaná krajka – technika Chrisanthe
(Krajská knihovna – Karlovy Vary – Dvory)
do 30. 12. - Kateřina Rutherford & Doris Windlin: Viditelný čas
(Galerie Drahomíra, Karlovy Vary)
KRUŠNOHORSKÝ LUFT / HERZGEBIRGE
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Ježíškovy vánoční trhy
Vánoce, Ježíšek a Boží Dar patří nerozlučně k sobě. V sobotu 9. prosince se uskutečnily tradiční Ježíškovy vánoční trhy. Návštěvníci mohli obdivovat krušnohorské mistrovství v různých řemeslech, ochutnat místní sladké, slané, masové i vegetariánské dobroty, zaposlouchat se do vánočních
skladeb v podání skupiny Silbegrim nebo zvážit, zda nevymění moderní lyže a snowboard za tradiční ski. Pro děti bylo připraveno kluziště a výtvarná
dílnička na téma Jak vidím Ježíška. Nádherné dětské práce můžete zhlédnout na výstavě Ježíškové na šňůře v prostorách radnice.
Poděkování patří všem, kteří i přes vichr z Krušných hor na Boží Dar přijeli a v zimním počasí krásnou akci podpořili. Infocentrum a Ježíškova cesta
uvítaly více než sedm stovek malých i velkých návštěvníků, kteří si nenechali ujít unikátní vánoční razítko pro rok 2017. Akce přilákala dvojnásobek
místních i přespolních z Klášterce nad Ohří, Chomutova či Chebu. Děkujeme za podporu městu Boží Dar.

V neděli 10. prosince si především děti užily miniřemeslný advent s výrobou dárků. Rodiče podpořili vystoupení malých angličtinářů o čtyřech
ročních obdobích a šikovné dětské výtvarníky. Poděkování patří penzionu Medard, paní Ingrid Koltermann a naší zručné malířce.
Martina Poštová

WWW.KRUSNOHORSKYLUFT.CZ
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Drážďanský Striezelmarkt
Jedním z nejstarších vánočních trhů je Striezelmarkt, který se koná v saské metropoli Drážďanech. Pořádá se od roku 1434 vždy o adventu
a většinou na náměstí Altmarkt v centru města.
Tento trh je připomínkou privilegia, jež vydal saský kurﬁřt Friedrich II. dne 19. října 1434. Původně to byl jen jednodenní masný
trh, na němž si obyvatelé Drážďan
po předvánočním půstu kupovali
maso na vánoční pečeni. V průběhu let se nabídka rozšířila o další
užitečné komodity. Pojem Striezelmarkt, tedy Koblihový trh, pochází
z doby kolem roku 1500 a je odvozen od drážďanské štóly, které se
ve středohornoněmeckém nářečí
říkalo Strutzel nebo Strietzel. Od
roku 1548 se tento trh konal v pondělí před Vánocemi a dostal název
Striezelmontag.
V 16. století začali v důsledku rostoucí poptávky přijíždět na
drážďanský trh i trhovci ze vzdálenějších oblastí, z Krušných hor,
z Horní Lužice a z Čech, mezi
domácími a přespolními obchodníky pak vznikaly časté spory.
Stížnosti byly drážďanské městské
radě předkládány prokazatelně už
v roce 1649, v té době ovšem neúspěšně. K obchodníkům v průběhu
let přibyli i „světští“ – komedianti, vyvolávači, zpěváci kramářských písní a zázrační doktoři.
Jelikož však spory mezi domácími a přespolními kupci nabývaly
na intenzitě, byla účast přespolních trhovců omezena výnosem
kurﬁřta z roku 1704. Od roku
1710 trval trh tři dny, později byl

Večerní pohled z věže kostela svatého Kříže (Kreuzkirche) na 583. drážďanský Striezelmarkt

prodloužen na osm dní. Podstatně se také rozšířila nabídka zboží
a i přespolním kupcům bylo opět
dovoleno, aby nabízeli své zboží,
ovšem jen po dobu dvou dnů. Už
v té době patřil drážďanský Striezelmarkt spolu s norimberským
trhem Christkindlesmarkt a trhem

Své vánoční štóly nabízí řada drážďanských pekařů

KRUŠNOHORSKÝ LUFT / HERZGEBIRGE

Christkindchesmarkt ve Frankfurtu
nad Mohanem k nejvýznamnějším
německým vánočním trhům.
Od druhé poloviny 18. století
na trhu dominovalo hrnčířské zboží a vyřezávané nebo soustružené
hračky. Nevoli pak vzbuzovali zejména krušnohorští trhovci zvaní

Schachtelleute a nabízející dřevěné
hračky v malých kartonech, protože kazili obchody drážďanským
soustružníkům. Podobně na tom
byli i hrnčíři z jiných saských měst,
které neměli v oblibě místní podnikatelé. V roce 1727 byl přespolním
hrnčířům dovolen prodej jen jedné

Pulsnitzské perníčky jsou světoznámé
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Největší pochozí krušnohorský vánoční obloukový svícen na světě
u vchodu na Striezelmarkt

Střed trhu zdobí moderní betlém

nůše zboží. V následujícím roce se
tedy nůše hrnčířů podstatně zvětšily, takže správce trhu začal kontrolovat jejich velikost. Smělo v nich
být jen tolik zboží, kolik trhovec
skutečně unesl. Pokud by byl trhovec přistižen při nedovoleném podomním obchodě, bylo mu veškeré
zboží zabaveno.
Přes veškerá pravidla nebyly
spory zažehnány. Proto si mohli trhovci od roku 1787 koupit od
radnice za 16 grošů nepřenosné
doživotní místo na stánek. V roce
1811 už bylo takto trvale rezervováno 271 stánků. Aby se trh
udržel při životě a plnil městskou
pokladnu, začaly se v roce 1791
odebírat stánky těm, kteří ve třech
letech po sobě na Striezelmarkt
nedorazili. Kolem roku 1800 pro-

Historický dětský kolotoč
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vozovaly drobný prodej na náměstí
v okolních ulicích většinou děti.
Prodávaly vlastnoručně vyrobené
papírové lampiony, panenky nebo
ﬁgurky zvané Pﬂaumentoffel a další vánoční zboží. Oﬁciálně byl dětem prodej v posledních 14 dnech
před Vánocemi povolen výnosem
z 28. listopadu 1850.
Do roku 1791 měli trhovci
z Drážďan a z drážďanských předměstí v přístupu na trh stejná práva,
což dříve pro předměstské prodejce neplatilo, a dodržování nařízení
bylo obchodním společenstvem
přísně kontrolováno. Od roku 1864
byla příslušná ustanovení zveřejňována v Drážďanském věstníku,
a kdo se jich nedržel, musel počítat s drastickými pokutami. Majitel
stánku směl od roku 1879 pověřit

Vánoční trhy v centru Drážďan: 1 – Striezelmarkt na náměstí Altmarkt,
2 – Středověký vánoční trh na nádvoří Stallhof, 3 – Adventní trh na náměstí
Neumarkt, WM – další vánoční trhy

Mezi tradiční saské výroby patří paličkované krajky z Plavna (Plauen)
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prodejem zboží pouze rodinné příslušníky nebo jejich personál.
Od druhé poloviny 19. století
se Striezelmarkt už nekonal pouze na náměstí Altmarkt. Často se
odehrával i na Novém městě či
v lokalitě Goldener Reiter nebo
na hlavní třídě.
Po zničení centra Drážďan
v roce 1945 se Striezelmarkt konal
v Městské hale na náměstí Nordplatz. O rok později se ve stejnou
dobu pořádal i vánoční veletrh, na
němž výrobci a muzea představili
vánoční exponáty. Než se Striezelmarkt v roce 1977 vrátil zase na
náměstí Altmarkt, konal se od roku
1954 na různých drážďanských náměstích a ulicích.
Od roku 1994 je vyvrcholením
trhu Dresdner Stollenfest, tedy
„štólová slavnost“, na kterou se
peče speciální obrovská štóla.
Výtěžek z jejího prodeje je věnován ve prospěch znevýhodněných
osob. Uprostřed náměstí stojí největší krušnohorská vánoční pyramida, jež byla díky své výšce
14,62 metru v roce 1999 zapsána
i do Guinnessovy knihy rekordů.
Bránu na Striezelmarkt tvoří od
roku 2009 největší krušnohorský
vánoční obloukový svícen, který
je pochozí. Je široký 13,03 metru a vysoký 5,85 metru, od roku
2014 pak pod vánočním stromem
stojí jeden z největších krušnohorských betlémů.
Ve více než 200 stáncích se kromě vánočního zboží pocházejícího
převážně z různých regionů Saska

K saským Vánocům neodmyslitelně patří adventní hvězdy z Ochranova (Herrnhut)

nabízí i typické pochoutky, jako
jsou pulsnický perník, drážďanská
štóla nebo tzv. Pﬂaumentoffel, ﬁgurky ze sušených švestek, poprvé
zmiňované v roce 1801.
V letošním roce své hosty přivítá
už 583. drážďanský Striezelmarkt,
a to od 29. listopadu do 24. prosince, denně od 10 do 21 hodin (24.
prosince do 14 hodin).

Aby se tu i četní návštěvníci z Čech cítili jako doma – skvělá grilovaná
pražská šunka
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Drážďany nenabízejí jen tento
vánoční trh, i když ten je největší a nejstarší. Hodně vánočních
prodejních stánků stojí také na
ulicích Prager Straße a Hauptstraße a mimořádně zajímavý je také
Středověký vánoční trh, který se
koná na nádvoří Stallhof, a advent
na náměstí Neumarkt před kostelem Frauenkirche.

Na předvánoční výlet do saské
metropole byste si měli rezervovat
dost času, kromě vánočních trhů
nabízejí Drážďany i další pamětihodnosti. Pro cestu do centra doporučujeme využít městskou hromadnou dopravu, parkovišť je tam
totiž málo a jsou dost drahá.
Ulrich Möckel
překlad: Roman Kloc

Hezký pohled na Striezelmarkt je z protilehlého Paláce kultury, kde se
v případě potřeby lze i ohřát
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Novinky v LK Slovan Karlovy Vary
V Lyžařském klubu Slovan Karlovy Vary pracují dva placení trenéři, kteří zabezpečují přípravu žactva, dorostu a juniorů, a dále trenéři
přípravky a žactva na dohodu. Tito
trenéři zajišťují celkem pět skupin
a určitě by se neobešli bez pomoci
dobrovolných trenérů z řad rodičů.
Celkem máme 103 registrovaných
závodníků. Vedení oddílu pracuje
bez nároku na ﬁnanční odměnu. Na
organizaci závodů se podílí sehraná
skupina rozhodčích, jež za pomoci
trenérů a rodičů závodníků zvládá
uspořádat závody na vysoké úrovni.
Za LK Slovan Karlovy Vary budou v letošní sezoně závodit reprezentanti České republiky Michal
Novák a Petra Nováková. Pevně
věřím, že se pod vedením svých
trenérů Vasila Husáka a Lukáše
Krejčího probojují na Zimní olympijské hry (ZOH) v Pchjongčchangu. Je to určitě nejlepší vizitka klubu, když jejich odchovanci bojují
o účast na ZOH.
Všechny skupiny se kromě pravidelných tréninků v okolí Karlových Varů vydávají i na delší soustředění po celé České republice.
Využíváme hlavně místa, kde je
možná všestranná příprava – od
dopravy na kolech jak horských,
tak silničních buď dlouhým přejezdem do 100 km, nebo formou
puťáku. Na soustředění jsou hlavní náplní hry, běh, kolo, orientační
běh, kolečkové lyže, lodě a další
sportovní aktivity.
Hlavním prostředkem přípravy v zimě je běh na lyžích. Naším

Brigáda na Jahodové louce
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Trénink na Božím Daru

centrem přípravy jsou závodní tratě
s chatou na Jahodové louce u Božího Daru. Chatu s tratěmi využíváme
k tréninku po celý rok. Tento areál
je nutné dobře udržovat. Pořádáme
brigády, při nichž za pomoci rodičů
a dětí provádíme běžnou údržbu.
V letošní sezoně se nám podařilo
natřít celou chatu, zpracovat velké
množství dříví na topení a udržovat
tratě sekáním trávy a údržbou mostů. Další akcí za pomoci sponzorů
byla úprava a rozšíření parkoviště
a příjezdové cesty u areálu, dále
také budování trasy skikrosu.
V areálu Jahodové louky
by měly proběhnout závody
Her IX. zimní olympiády dětí
a mládeže ČR 2020.
LK Slovan Karlovy Vary ve
spolupráci s Wintersportclub Erzgebirge Oberwiesenthal a za podpo-

ry z programu Euroegrensis uspořádal závody na kolečkových lyžích
a v běhu. Za účasti české reprezentace, německých závodníků a nejlepších závodníků dorostu proběhl první
ročník Poháru Centrálního Krušnohoří. Závod se skládal z prologu na
kolečkových lyžích, běhu a stíhacího
závodu na kolečkových lyžích.
Tato spolupráce nám umožňuje
využívat špičkový areál na Fichtelbergu – v létě kolečkovou dráhu
a v zimě běžecké tratě, na nichž
se pojede mistrovství světa juniorů (MSJ) 2022.
V letošní zimě LK Slovan Karlovy Vary pořádá tradiční závody –
Zahajovačky (30. prosince 2017),
Štít Krušných hor (6. a 7. ledna
2018) a Karlův běh (10. a 11. února 2018). Dále budeme hostit nejlepší závodníky staršího žactva

– Český pohár se uskuteční 20.
a 21. ledna 2018.
Přijali jsme nabídku uspořádat
závody pro školy. Závod Lyžuj
s lesy v obratnostním závodě pro
základní školy se uskuteční 16.
ledna 2018 v areálu Jahodové louky. Bude se soutěžit od 1. až po
9. třídu ve dvou kategoriích – neregistrovaní a registrovaní závodníci.
Podle programu závodů je vidět,
že naši závodníci se budou snažit
uspět na republikových závodech
od žactva po dospělé. Nejlepší
z nich se budou snažit probojovat
na MSJ a U23 v Gomsu a na ZOH
v Pchjongčchangu. Budeme rádi,
když naši závodníci budou spokojeni se svými výsledky.
Miroslav Petrásek
foto: archiv LK Slovan
Karlovy Vary

Na soustředění v Oberhofu
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Běžkaře potěší kvalitnější stopy,
Ke zkvalitnění úpravy běžeckých stop v západní i centrální části Krušných hor přispějí v zimní sezoně 2017/2018 nové stroje, pohyb běžkařů
však v tomto období bude do jisté míry omezen rozhodnutími o zákazu vstupu do lesa a těžbou, která na hřebenech hor po říjnové vichřici
aktuálně probíhá a v některých lokalitách bude pokračovat i po Novém roce.

V lyžařské mapě přibyly dvě strojově udržované trasy: Stará carlsfeldská cesta mezi magistrálou a Kammloipe a druhá část Cínové stezky u Božího Daru

Nová rolba na Novohamersku
a skútr na Božím Daru
Největší posun v úpravě běžeckých stop by měli běžkaři zaznamenat v západní části Krušných
hor na Novohamersku a Nejdecku, pro kterou se po několikaletém
úsilí První Krušnohorské, o. p. s.,
podařilo zakoupit moderní sněž-

nou rolbu Kässbohrer PistenBully
100. Díky podpoře Karlovarského
kraje, měst Nejdek, Ostrov a dalších obcí a sdružení by měla být
úprava stop nejen rychlejší, ale
také kvalitnější. Původní nejdecká rolba bude snad ještě několik
dalších let sloužit sportovcům
z TJ Radon Vysoká Pec k úpravě

jejich areálu v Rudném i okolních
turistických tras.
Návštěvníci Božího Daru, zejména rodiny s dětmi, jejichž oblíbeným
cílem je Ježíškova cesta, potěší nově
možnost strojové úpravy závěrečného úseku této stezky vedoucí souběžně s hornoblatenskou silnicí. Úprava
trasy pro běžkaře i pěší bude zajiš-

Tvářemi letošních placek jsou bývalí reprezentanti v běhu na lyžích Václav Kupilík a Milan Šperl
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ťována novým výkonným skútrem,
který v letošním roce pořídilo město
Boží Dar. Tento hojně navštěvovaný
úsek Ježíškovy cesty doposud nebyl
upravován, protože průjezd rolby byl
limitován úzkými mostky.
Také v Přebuzi pořídili nadšenci
z místního spolku silnější čtyřkolku,
jež by měla bez problémů utáhnout
poměrně soﬁstikované stopovací zařízení na úpravu nejen stopy klasické,
ale též manšestru pro bruslaře.
Nové strojově udržované trasy
Razantní rozšiřování stávající sítě
lyžařských tras, čítajících již přes 200
km délky, není prioritou, nicméně
čas od času se na základě zájmu veřejnosti či obcí nová trasa v lyžařské
mapě objeví. To je i případ tzv. „Staré carlsfeldské cesty“, která spojuje
severně od Přebuze naši magistrálu
s německou Kammloipe. Tříkilometrovou trasu procházející NPR Rolavská vrchoviště doposud prošlapávali
běžkaři, díky svolení ochranářů však
může být nově pravidelně strojově
upravována, o což se se svými čtyřkolkami postarají Přebuzští.
Mezi Myslivnami a Božím Da-
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sezonu však ovlivní říjnová kalamita
rem je ve výstavbě druhá etapa
tzv. Cínové stezky, kterou bude při
příznivých sněhových podmínkách
taktéž možné upravit skútrem či
rolbou. Díky jejímu křížení s Ježíškovou cestou zde vzniká potenciál
dalších atraktivních okruhů pro běžkaře a po jejím dobudování v příštím roce také pro pěší a cyklisty.
Následky říjnové kalamity pocítí
i běžkaři
Při plánování výletů musí běžkaři v této sezoně počítat se zákazem
vstupu do části krušnohorských
lesů, který byl vydán v souvislosti
s říjnovou kalamitou. Na některých
lyžařských trasách tak nebude možná strojová úprava. Aktuálně (první
polovina prosince) probíhá jednání
s Lesy ČR ohledně vyjmutí páteřních
lyžařských tras ze zmíněného zákazu, informace o přístupných i uzavřených trasách budou zveřejněny
na webových stránkách krusnehoryaktivne.cz a patřičně označeny na
portálu Karlovarského kraje http://
gis.kr-karlovarsky.cz/klm. Volně přístupné zůstávají lesy v okolí Božího
Daru, Jáchymova i mezi Novými
Hamry, Jelením a státní hranicí, nicméně i v oblasti Jelení a Nových Hamrů je třeba ještě během prosince počítat s omezením pohybu s ohledem
na probíhající těžbu.
K plackám přibyly samolepky pro
běžkaře i sponzory
Hlavním zdrojem ﬁnancování
úpravy běžeckých tras jsou kromě
Karlovarského kraje také města
a obce v regionu. Potěšující je po-

Nová posila – sněžná rolba PistenBully 100

stupné zvyšování prodeje odznaků
– placek, a to i mimo tradiční běžkařské oblasti centrálního Krušnohoří, i zapojování místních subjektů
a podnikatelů. V loňské sezoně to
kromě hlavního partnera ze soukromé sféry, společnosti NEMOS,
byly například Skiareál Novako,
božídarský Radniční sklípek nebo
půjčovna a lyžařská škola JPK.
V letošním roce jsme pro podnikatele připravili samolepky v hodnotách od 1 do 10 tisíc Kč a věříme,
že se řady podporovatelů budou
i nadále rozrůstat.
Menší samolepky, určené k lepení
na lyže, jsou k dispozici rovněž pro
běžkaře, a to v tradičních hodnotách 100 Kč (samostatně) a 300 Kč
(včetně placky). Tvářemi letošních
placek a samolepek jsou bývalí reprezentanti v běhu na lyžích Milan

Šperl a Václav Kupilík, o jejichž
úspěších se majitel placky dočte na
přiloženém letáčku. Placky je možné zakoupit tradičně v informačních centrech, kde běžkaři dostanou
také aktualizovanou tištěnou mapu
běžeckých tras.
Další informace o lyžařských trasách v Krušných horách včetně tipů
na výlety, přehledu půjčoven lyžařského vybavení, snímků z webkamer
či kalendáře akcí najdete na portálu
www.krusnehoryaktivne.cz.
Eva Nduwimana,
První Krušnohorská, o. p. s.
Další užitečné odkazy
gis.kr-karlovarsky.cz/klm/
mapy.cz/zimni/
www.facebook.com/KLMzapad/
www.horskasluzba.cz/
www.kammloipe.com/

Provoz na některých lyžařských
trasách bude omezen zákazem
vstupu do lesa

Podnikatelé mohou úpravu běžeckých stop podpořit zakoupením samolepek v hodnotách od 1 000 do 10 000 Kč
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Mladý mistr republiky z Perninku
Že v Krušných horách, Pernink nevyjímaje, vyrůstají již mnoho let mladí talentovaní sportovci, je všeobecně známá věc. Protože hory
jsou většinou spojeny se zimou a sněhem, nebývá takovým překvapením talentovaný lyžař. Ale jak se doba mění a přicházejí nové sportovní
aktivity a závodní disciplíny, tak k početní převaze lyžařů ojediněle doplněných o fotbalistu můžeme zařadit tentokrát v motosportu Filipa
Zíku z Perninku.

Mira Racing Team

Jak se kluk, který žije odmalička na horách, dostane místo k lyžování k závodění na motorce?
Ačkoli už odmala lyžuji, nemůžu dělat oba dva sporty na sto
procent, proto lyžuji jen ve volném
čase. K motosportu mě přivedl můj
táta a s pomocí jeho kamaráda, šéfa
týmu Mira Racing Team Miroslava
Starého jsem začal se supermotem.
Proč sis vlastně z motoristického sportu zrovna vybral
supermoto?
Jednou v roce 2015 jsme jeli
všichni na závody do Vysokého

Mýta, jen abych si to vyzkoušel. Na
asfaltu jsem nikdy nejezdil, neměl
jsem ani koženou kombinézu, která
je v supermotu nezbytná. Jel jsem
v motokrosovém oblečení, tedy měl
jsem chrániče, krunýř a dres. Hned
v první zatáčce jsem spadl a oblečení jsem si roztrhal, ovšem nic se
mi nestalo, tak jsem to zkoušel dál.
Hrozně mě to bavilo, dojel jsem na
třetí místo ze šesti závodníků, byl
na bedně a bylo mi jasný, že tohle
nebyl můj poslední závod.
V kolika letech ses poprvé posadil na motorku a kdy jel svůj

Z tréninku v Erzgebirgsringu Lichtenberg

Ve třech letech

první závod? Vzpomínáš si ještě
na obě tyto události?
Poprvé jsem se posadil na motorku
v necelých třech letech, jezdil jsem
jen na louce a pak postupem času
jsem měl motorku větší a jezdil motokros, ale nikoliv závodně, jen tak pro
zábavu. Úplně první závod jsem jel
právě v roce 2015 ve Vysokém Mýtě.
Bohužel to byl předposlední závod

v té sezoně. V posledním závodě jsem
si ještě k tomu zlomil v terénu ruku,
přesto jsem závod i s bolestí dojel.
Kde a jak často trénuješ? Kdo
je tvůj trenér?
Trénuji, jak je to jen časově možné,
nejvíce na motokárové dráze v Chebu nebo v Německém Lichtenbergu
vzdáleném asi sto kilometrů, to je nejblíž, na jiných tratích není moc mož-

Ze závodu ve Vysokém Mýtě

Co je supermoto
Supermoto je mladá motoristická disciplína, která má v sobě prvky silničního a krosového charakteru. Jezdí se na motokrosové motorce se
silničními pneumatikami (slicky), a to na tratích s 80 procenty asfaltu a 20 procenty terénu. Když je trať mokrá, používají se „mokré“ pneumatiky (proﬁlované).

KRUŠNOHORSKÝ LUFT / HERZGEBIRGE

ročník 6 / číslo 12 PROSINEC 2017 / Strana 16

Na nejvyšším místě stupňů vítězů mistrovství ČR 2017 ve Vysokém Mýtě

ností trénovat. Můj trenér je Pavel
Kejmar (27 let), který také jezdí supermoto, kde je špičkovým jezdcem
v kategorii S1. V roce 2016 se umístil
na mistrovství světa třetí. Má hodně
zkušeností a snaží se mi je předat.
Předpokládám, že příprava
není pouze ježdění na motorce,
ale určitě k tomu patří i nějaké
další doplňkové sporty, popř.
jiné činnosti. Jaké děláš ty?
Do své fyzické přípravy zahrnuji
v zimě lyžování a v létě jezdím na
BMX kole. Vím, že bych měl víc
cvičit, abych v příští sezoně mohl
podávat ještě lepší výsledky.

Supermoto je zřejmě sport
sezonní. Jak dlouho a od kdy do
kdy sezona trvá? Kolik absolvuješ během roku závodů? Účastníš se také závodů v zahraničí?
Sezona začíná od té doby, kdy
je přijatelné počasí pro jízdu na asfaltu, trvá tedy od května do října.
Za celou sezonu se neúčastním jen
českého, ale i rakouského a německého mistrovství, takže jsem skoro
každý víkend na závodech nebo
na tréninku. V Čechách se jezdí
v Sosnové u České Lípy, v Písku
a ve Vysokém Mýtě. Některé závody se překrývají s těmi zahraniční-

Jezdec z Perninku
Filip Zíka se narodil 12. ledna 2005 v Ostrově. Bydlí s rodiči a starším bratrem v Perninku a navštěvuje základní školu v Ostrově. Na
motocyklu začal jezdit, když mu byly tři roky. Supermotu se začal věnovat v roce 2015. Jezdí za Mira Racing Team. Absolvuje nejen české,
nýbrž i německé a rakouské závody.

Filip Zíka
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mi, a tak musím vždy zvážit, který
je důležitější.
Motoristický sport je nebezpečný, často jej doprovázejí zranění. Nejsi někdy limitován obavami nebo strachem? Co tomu
všemu říkají rodiče?
Zranění k tomu samozřejmě
patří, jezdí se rychlostí i 120 km,
ovšem pokud se budete bát, nemá
smysl jezdit. Zatím jsem měl „jen“
dvakrát zlomenou ruku. Bohužel
mě to omezilo v druhé sezoně, že
jsem nemohl jet všechny závody,
a tak jsem nedosáhl na dostatečný
počet bodů a celkově jsem skončil
na třetím místě. Rodiče mi fandí
a plně mě podporují, i když mají
samozřejmě strach, hlavně maminka, o babičkách ani nemluvě.
Naše čtenáře by určitě také zajímalo, jak to vše zvládáš skloubit
se školní docházkou a studiem?
Přestože je tento sport časově
velice náročný, škola je pro mě pořád na prvním místě. Závody jsou
většinou jen o víkendech, někdy
jsou tak daleko, že mě rodiče musí
omluvit v pátek nebo pondělí ze
školy. Není to naštěstí moc často.
Závody jsou rozděleny do dvou
dnů, tady v ČR jsou vždy první
den jen tréninky a druhý den je
jeden trénink dlouhý zhruba patnáct minut, pak kvaliﬁkace a dva
závody. Jeden závod trvá dvacet
minut. V zahraničí to bývá jinak,
tam je první závod už po jednom
tréninku a kvaliﬁkaci hned první
den. Někdy je to docela těžké se za
jeden trénink s tratí seznámit a pak

hned závodit. Bohužel supermoto
není tím druhem sportu, jímž bych
se mohl někdy živit, proto je škola
pro mne prioritou.
Můžeš se pochlubit svými dosavadními největšími úspěchy?
Kterého si ceníš nejvíc?
Mým největším úspěchem bylo
letošní vítězství obou závodů ve
Vysokém Mýtě, doposud jsem nikdy nebyl první, tak z toho jsem
měl opravdu velikou radost, protože jsem konečně zvítězil nad svým
o tři roky starším soupeřem. Od té
doby se mi začalo nebývale dařit,
hlavně také díky trenérovi, který
mě i psychicky hodně podporoval.
Začal jsem si víc věřit. No a pak
si samozřejmě nejvíc cením celkového vítězství v sezoně 2017, kdy
jsem vybojoval titul mistra ČR,
což je úplně nejvíc. V rakouském
mistrovství jsem byl celkově na
druhém místě, protože jsem nestihl
jet všechny závody. V našem Mira
Racing Teamu máme tyto tituly za
letošní rok tři. Kamarád Matěj, co
jezdí v menší kategorii S6 do 50
ccm3, šéf týmu Míra Starý v kategorii S3 a já v kategorii S5 do 80 ccm3.
Byla to parádní oslava na závěr.
Jaké máš plány do budoucna
jak sportovní, tak i osobní?
Budu se snažit, abych dosahoval ještě lepších výsledků než tento rok, a též bych rád obhájil titul
mistra ČR. Chtěl bych se přinutit
víc cvičit a taky mít dobré výsledky ve škole.
Protože se blíží čas vánoční, můžeš nám sdělit, jak se na
svátky těšíš, a pokud to není
tajemství, prozradit nám své
přání, jaký dárek očekáváš
pod stromečkem?
Čas vánoční je pro mě hlavně
o sněhu, lyžování a odpočinku.
Jediné mé přání je, abychom byli
všichni zdrávi. Nic konkrétního
si pod stromeček nepřeji, budu
jen doufat, že tam přesto něco
pro sebe najdu.
Co bys chtěl na závěr vzkázat
našim čtenářům?
Přeji všem čtenářům krásné
a pohodové Vánoce a rozhodně
bych jim doporučil jít se podívat na
nějaký závod, třeba se to někomu
zalíbí a bude to chtít zkusit.
rozhovor vedl Jiří Kupilík
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Svědectví z Orasína – život ztracené vlasti
Zásluhou Josefa Šporgyho a Otty Macáka vyšel v květnu 2017 v tiskárně AKORD Chomutov, s. r. o., český překlad knihy Geralda Bretfelda
s názvem Ztracená vlast. Ves v českém Krušnohoří / Orasín a jeho okolí z německého originálu „Verlorene Heimat. Ein Dorf im böhmischen
Erzgebirge / Uhrissen und seine Umgebung“, vydaného autorem v květnu 2015 s ﬁnanční podporou spolku Förderverein Mittleres Erzgebirge
– Komotauer Land.

Orasín na fotografii z roku 1927 (archiv Michala Urbana)

Český překlad orasínské kroniky svědčí o životě ztracené vlasti
autora, českého Němce Geralda
Bretfelda, rodáka z Orasína. Orasín
je dnes osadou krušnohorské obce
Boleboř v okrese Chomutov, ale
první zmínky o vsi s původním německým názvem Uhrissen pocházejí z poloviny 14. století. Autor
v kronice uvádí rozvoj vsi, která
měla na začátku 2. světové války
49 domů a 213 obyvatel, českých
Němců. Do roku 1945 bylo 69
mužů a žen povoláno k wehrmachtu nebo k říšské pracovní službě,
ve vsi bylo celkem 32 válečných
obětí, nejvíce v porovnání s ostatními okolními obcemi. Po třech

vlnách odsunu původních obyvatel
v září 1946 bylo v Orasíně usazeno 22 českých rodin. V roce 1950
klesl jejich počet na osm. Na rozdíl
od řady jiných zaniklých sídel se
osada dožila pádu československého komunistického režimu a po
roce 1990 se probudila ke svobodnému životu. Podle úředního
webu je dnes v Orasíně 17 trvale
obydlených objektů a obnovila se
stoletá tradice oblíbeného rekreačního letoviska.
Český překlad orasínské kroniky vyšel díky místnímu patriotovi
Josefu Šporgymu, který zde s rodinou bydlí a již v roce 2008 inicioval založení okrašlovacího spolku.

Pod heslem „Snažíme se dobře
žít“ se spolek snaží o zvelebování
obce, také o ochranu památek, kulturních hodnot a krajinného rázu
urbanizované i neurbanizované
krajiny a o organizování místních
kulturních a sportovních setkání.
Josef Šporgy pro svůj sen zpřístupnit v češtině ucelené historické
a kronikářské informace orasínské
kroniky obyvatelům Krušných hor
získal tým podobných nadšenců
v čele se spoluvydavatelem Ottou
Macákem z blízké osady Pyšná.
Důležitým partnerem byl ředitel
Oblastního muzea v Chomutově
Stanislav Děd. Kulturní komise statutárního města Chomutov

schválila žádost o podporu z Česko-německého fondu budoucnosti.
Překlad byl zaplacen z darů měst
Chomutov a Jirkov a obcí Boleboř
a Blatno. Projekt podpořily soukromé ﬁrmy, spolky i jednotlivé
osoby, ovšem na Šporgym bylo
sehnání peněz na tisk 500 kusů
knihy. Otto Macák mĕl dozor nad
překladem textů originálu. Po
jeho příslibu, že zaručí korektní
překlad, dal Gerald Bretfeld k dispozici své autorské právo a po
konzultaci výsledků překladu dal
povolení k tisku v češtinĕ.
Slavné křty českého vydání
„Ztracené vlasti“ za přítomnosti
dnes již 75letého Geralda Bret-

Josef Šporgy (1973), sochař, řezbář a společensko-kulturní aktivista z krušnohorské osady Orasín, je znám svými sochami a činností v okrašlovacím spolku nejen v okolních obcích a v podkrušnohorských městech Jirkov a Chomutov. Mnoho let se účastní sochařských sympozií, výstav
a konferencí prakticky po celém Česku.
Gerald Bretfeld (1942) se narodil v tehdy německé vsi Uhrissen (nyní Orasín), z níž v polovině října 1945 jeho matka s třemi malými dětmi,
svojí matkou a tchýní v noci pěšky uprchla před poválečným násilím vůči českým Němcům přes česko-německou hranici do sousedního Saska,
v té době do sovětské okupační zóny. V letech 1948 až 1956 absolvoval základní školství, poté se vyučil zámečníkem. V necelých 18 letech z nenáviděné Německé demokratické republiky (NDR) uprchl do Německé spolkové republiky (NSR), konkrétně do Mnichova, kde dokončil střední
školu a vystudoval stavebnictví. V roce 1967 se oženil, v roce 1972 postavil rodinný dům 20 km od Mnichova v obci Sauerlach, a tak získal nový
stálý domov v Bavorsku. Od března 1987 byl dvakrát zvolen starostou Sauerlachu. Svoji aktivní pracovní činnost ukončil v roce 2005 a v roce 2006
převzal opatrovnictví nad orasínskými rodáky (Uhrissener Ortsbetreuung). Po útěku z NDR se poprvé setkal se svojí matkou a mladší sestrou v roce
1964 v rodném, značně zpustlém Orasíně s mnoha ruinami staveb, ale od té doby ho již neopustily vlastenecké pocity. K přípravě orasínské kroniky
do tisku se odhodlal v září 1986 po setkání s archivářem chomutovských rodáků Otto von Streibergem a autorem blatenské kroniky a malířem
Adolfem Sachsem v německém Erlangenu. Čerpal přitom z vyprávění orasínského řezbáře Antona Reinelta a ze vzpomínek a zápisů jeho otce Karla
Reinelta (švagra babičky autora), sedláka, obecního písaře a velkolepého hudebníka (přítele slavného krušnohorského lidového básníka a zpěváka
Antona Günthera). Přípravy orasínské kroniky byly přerušeny na 10 let výkonem funkce starosty, takže autor knihu připravil pro tisk po 20 letech.
Otto Macák (1945), rodák z Jirkova, se po 41 letech emigrace v NSR vrátil jako důchodce do Čech a žije v horské osadĕ Pyšná. V roce 2014
vydal s podporou obce Vysoká Pec dvoujazyčné vydání „Kroniky Pyšné“. Intenzivně se věnuje práci tlumočníka a překladatele na akcích obcí
v blízkém příhraničí (na obou stranách hranice), čímž pomáhá překonávat jazykovou bariéru.
KRUŠNOHORSKÝ LUFT / HERZGEBIRGE
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Křest knihy „Ztracená vlast“ v chomutovském muzeu 16. června 2017, zleva
Josef Šporgy, Gerald Bretfeld a Otto Macák (foto: Miloš Žihla – fotostudio Most)

Křest knihy „Ztracená vlast“ v osadě Orasín 17. června 2017 (foto: Miloš
Žihla – fotostudio Most)

felda byly dva. V pátek 16. června 2017 v chomutovském muzeu
knihu uvedl Stanislav Děd: „Publikace vlastivědně i historicky
region obohacuje. Věřím, že prohloubí vztahy mezi lidmi v Krušnohoří.“ Vyjádřil přesvědčení,
že vzájemnou historii a kulturní
dědictví nelze dlouho zamlčovat,
je společným poznáním Němců

v dochovaných rodinných a obecních kronikách. To neznamená,
že musíme mít stejný názor, ovšem jen tak se můžeme vzájemně
poznat a pochopit.
V sobotu 17. června 2017
v Orasíně na hřišti u kapličky
byli křtu knihy přítomni všichni
místní kamarádi, podporovatelé
a zájemci z blízkého i vzdáleného

a Čechů, kteří ve vesničce Orasín
měli a mají svůj domov. V naší
tak těžce zkoušené krajině do
něj patří obnova památek, kaplí,
pomníků, ale i respekt ke každodennímu životu lidí známých
i bezejmenných, kteří v krajině
po staletí zanechávali otisk své
práce a myšlení. Takové stopy vzácně nalézáme zachycené

okolí, neoficiální oslavy se protáhly, protože bylo co oslavovat.
Čtenáři Luftu se mohou radovat
zprostředkovaně při čtení nové knihy, všichni víme, že kulturní kontinuita a poznání minulosti je předpokladem k pochopení naší současné
situace se správnými závěry pro naše
budoucí smysluplné životní úsilí.
Petr Maglia

Nová expozice muzea v Horní Blatné
Město Horní Blatná provozuje
městské muzeum, jehož expozice
je v současné době už zastaralá.
V příštím roce bychom proto rádi
vytvořili novou stálou expozici věnovanou cínařství, krušnohorským
řemeslům, těžbě nerostů a historii
našeho horního města.
Protože nedisponujeme téměř
žádnými vlastními sbírkovými
předměty, dovoluji si vás, vážení
spoluobčané, požádat o pomoc.
Pokud budete mít zájem podílet
se na vybudování nové expozice –
darem, zápůjčkou, případně odprodejem předmětů, které by byly pro
tento účel vhodné, předejte prosím
předměty na radnici buď přímo
mně, nebo sekretářce (proti potvrzení o převzetí úřadem). Každý
předmět označte cedulkou nejen se
svým jménem a adresou, ale také
pokud možno identiﬁkací (původem) předmětu – od koho je, komu
WWW.KRUSNOHORSKYLUFT.CZ

patřil, k čemu sloužil, a pokud je
známa, tak i přibližnou datací.
Každý předmět bude zaevidován.
Předměty použité v nové expozici
budou označeny popiskou se jménem dárce či zapůjčitele.
Uvítali bychom především krušnohorskou krajku paličkovanou
nebo šitou, perleťové knoﬂíky,
prýmky, cínové nádobí nebo nádobí vyrobené v bývalé hornoblatenské továrně, formy na odlévání lžic
i samotné lžíce z cínu nebo stříbra.
Dále stříbrné nákrčníky krušnohorských krojů, citeru, harfu, klarinet
či jiný hudební nástroj, který byl
součástí krušnohorské kapely, hornické památky, například želízko,
mlátek, uniformu, švancaru, kahan,
hornická vyznamenání, pečetidla,
dokumenty, dobové fotograﬁe atd.
Na spolupráci se těší
Robert Petro,
starosta města Horní Blatná

Z interiéru muzea v Horní Blatné
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Vývoj demografie v Krušných horách – 1. část
Pojem demograﬁe má svůj původ v řečtině a znamená lidopis a popsání lidu, tj. obyvatelstva na určitém území, například ve státě, na rozdíl
od národa majícího společný původ.
V rámci dějin Českých zemí
se poprvé s odhadem počtu obyvatelstva setkáváme pro dobu
nejstaršího slovanského osídlení,
kdy v Čechách žilo přibližně 300
tisíc obyvatel. Pokud přičteme
i Moravu, dojdeme k číslu téměř
500 tisíc. Kolem roku 1000 činil
počet obyvatel Čech přibližně půl
milionu. Na Moravě, jež byla mocenským, kulturním a církevním
centrem Velkomoravské říše, měla
obyvatelstvo zhruba stejně početné. V celé tehdejší Evropě žilo přibližně 56 milionů lidí.
Až do 12. století lze počet obyvatel Českých zemí a jiných částí
Evropy pouze odhadovat. Jediným zdrojem informací se stávají
výzkumy jednotlivých pohřebišť
z pozdějších staletí, hmotné pozůstatky lidské činnosti (sakrální
stavby a zbytky zaniklých osad),
nesčetné a mnohdy nespolehlivé zprávy kronikářů o hladomorech a epidemiích.
Teprve od 13. století nastupují nové metody, jak poznat vývoj
obyvatelstva, a prameny, jež jsou
podstatně spolehlivější než ty
předchozí. Z písemných pramenů,
jež se nabízejí pro studium vrcholného a pozdního středověku, jsou
nejcennější ty, které vznikly v souvislosti s rozvojem měst – městské knihy, mezi něž patří ﬁnanční
knihy, zejména berní knihy (knihy
městské dávky) a berní rejstříky,
jež sice neevidují veškeré obyvatelstvo města, nýbrž přibližují jednorázovým soupisem jednu složku
obyvatel. Díky tomu je možné na
základě počtu berních poplatníků odvodit celkový počet obyvatel dané lokality.
Určitou analogii berních knih
středověkých měst představují na
venkově (pro poddanské vsi a poddanská městečka) urbáře, které
sloužily k evidenci poddanských
povinností vůči vrchnosti. Část
urbářů uvádí jmenovitý soupis držitelů poddaných usedlostí s údaji
o velikosti usedlostí a povinnostech, jež měli jejich držitelé.
Málo dat pro studium demograﬁe poskytují středověké prameny

Horní Blatná patřila k prvním místům u nás, kde byly vedeny matriční knihy

vzniklé z potřeb církevní správy.
To se však mění po roce 1500,
kdy se u nás objevují církevní
matriky, jež byly známy v románských zemích už ve 14. a 15. století a umožňují důkladné studium
otázek přirozené změny – plodnosti, úmrtnosti a sňatečnosti. Vůbec první matriční knihy vznikaly
v luterském prostředí západního
Krušnohoří po vzoru sousedního
Saska. Nejstarší dochovaná matrika je jáchymovská matrika sňatků
zavedená v roce 1531, brzy po Jáchymově následují matriční knihy
z Horní Blatné a Abertam (viz článek na str. 20). Z druhé poloviny
16. a začátku 17. století se matriční
knihy dochovaly sporadicky ze
všech částí Čech a Moravy.
Dobový pohled na epidemie,
hladomory a jiné pohromy přinášejí středověké kroniky, v nichž
ovšem nenajdeme skoro žádné
číselné údaje. Přesto nám umožňují alespoň očima pisatele přiblížit uvedené období, je ovšem
třeba brát ohled na jejich nevelkou spolehlivost.
Po roce 1500, v období raného
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novověku, se pramenná základna
opět rozšiřuje a zcela po právu se
tato éra nazývá obdobím protostatistickým (předstatistickým), kdy
se dá sledovat populační vývoj
způsobem, jenž se v zásadě neliší
od moderní statistiky. Od počátku 16. století máme v Čechách
a na Moravě dochovány berní rejstříky evidující počty (nikoliv však
jména) všech berních poplatníků
v zemi (předtím to platilo pouze
některé oblasti). Ty jsou pak v 17.
století nahrazeny katastry, jež uvádějí jednotlivé berní poplatníky
(tj. poddané a měšťany) jmenovitě a s četnými údaji o jejich majetku a dalších zdrojích obživy.
V 17. století se objevují také první
soupisy obyvatelstva celozemského charakteru – nejcennějšími
jsou tzv. soupisy obyvatelstva podle víry z roku 1651, které se dochovaly zhruba pro polovinu panství v Čechách – mj. i pro oblast
Krušných hor (například Nejdek,
Přebuz a Rudné). Soupis obyvatelstva podle víry, obsahující jméno
osoby, sociální postavení, rodinný
stav, povolání, věk a náboženskou

příslušnost, je pramenem mimořádné ceny, jenž nemá v tehdejší
Evropě mnoho obdob. Jeho cena
dále vzrůstá tím, že vznikl ve stejné době jako berní rula (1654),
první český katastr.
V církevním (katolickém) prostředí vznikaly zpovědní seznamy,
jež byly sestavovány každoročně
o Velikonocích jako pomůcka ke
kontrole vykonané zpovědi. Od 70.
let 17. století byly úhrnné údaje
těchto seznamů evidovány v úplnosti pro celou pražskou diecézi. Neméně důležitými se staly
i soupisy duší jako mladšího typu
církevního soupisu, s nimiž se na
území Českých zemí setkáváme ve
větší míře až od 18. století. Obsahují jména všech farníků včetně
dětí s údaji o věku, sociálním zařazení a případném stěhování.
Století demograﬁcké statistiky
nastává ve středoevropském prostoru v 18. století, kdy se rozpadem stavovského zřízení posiloval
centrální byrokratický aparát, čímž
vznikla potřeba zjišťovat, s kolika
daňovými poplatníky může stát počítat, kolik vojáků by měl v případě
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Úmrtní list Emilie Polakové vyhotovený nejdeckým římskokatolickým
farním úřadem v září 1898

války, v jakých výrobních oborech
jsou činní jeho poddaní a kolik
vůbec obyvatel má. Na scénu tak
přichází sčítání obyvatelstva, jež
bylo zavedeno k jedinému dni poprvé ve Francii a v Anglii (od roku
1801). Teprve od druhé poloviny
19. století začínají pravidelně opakovaná sčítání obyvatelstva k jedinému dni ve všech státech západní,
severní a střední Evropy.
V západních částech rakouské
monarchie dala Marie Terezie provést na jaře 1754 soupis obyvatelstva, který byl první svého druhu
v Evropě. Další sčítání lidu byla
provedena v letech 1857 a 1869
a v dalších desetiletích až do současnosti v letopočtu končícím nulou nebo jedničkou.
Sčítání lidu nejsou jedinými prameny využívanými při studiu populačního vývoje. Demografové mají
od roku 1785 k dispozici rovněž
WWW.KRUSNOHORSKYLUFT.CZ

data o pohybu obyvatelstva. Bylo
to umožněno opatřeními Josefa II.,
jimiž byly nejprve roku 1781 církevní matriky prohlášeny za veřejné listiny a posléze (počínaje rokem
1784) byla správcům matrik uložena povinnost zasílat pravidelně výpisy z matrik příslušné státní správě. To se dělo až do roku 1949, kdy
vedení matrik ve smyslu registrů
pohybu obyvatelstva jednotlivých
obcí převzala zcela státní správa
– zákonem č. 268/1949 Sb. došlo
s účinností od 1. ledna 1950 k tomu,
že matriční knihy byly místo církví
nově vedeny matričními úřady, jež
byly součástí větších místních národních výborů. Veškeré církevní
matriky byly prohlášeny za majetek
státu a uloženy na národních výborech či ve státních archivech.
Obyvatelstvo lze zkoumat z různých pohledů – rodinného stavu,
věku, náboženské příslušnosti,

Z rodinného alba (foto: ateliér Fritz Löw, Nejdek)

Jesle v nejdecké česárně vlny pečovaly o novorozeňata zde zaměstnaných
matek (20. léta 20. století)

sociální struktury, vzdělání, dojíždění do zaměstnání a škol, porodnosti, úmrtnosti, sňatečnosti
a dalších jevů. V tomto a dalších
číslech Luftu se budeme zabývat

demograﬁí Krušnohoří, dotkneme
se mj. pramenné základny a výsledků sčítání obyvatelstva.
Pavel Andrš
foto: archiv autora
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Vývoj Abertam v 16. století
O nejstarší historii Abertam, horního města vzniklého v roce 1529 po nálezu stříbrných rud, existuje jen málo písemných pramenů. Cenný
pohled na vývoj tohoto města v 16. století i později poskytují proto dochované církevní matriky. Údaje z nich poskytují jedinečné informace
nejen zájemcům o pátrání po vlastních předcích, ale například také o původu nejstarších osadníků Abertam, o demograﬁckém vývoji města
během různých etap jeho historie, o vlivu epidemií nemocí, válek a dalších událostí či o pozoruhodné kontinuitě usazení některých rodin na
jednom místě po dobu bezmála pěti století.

Odkud přicházeli lidé do Abertam

Vznik prvních matrik
Krušné hory mají v rámci České republiky v oblasti církevních
matrik výjimečné postavení –
právě zde totiž vznikly nejstarší
dokumenty tohoto druhu u nás.
Matriky narození, sňatků a úmrtí
se sice v některých zemích výjimečně vedly už od pozdního
středověku (v Itálii a Provence
od 14. století, v německém jazykovém prostředí je nejstarší
matrika Basileje, vedená od roku
1490), ale povinné vedení matrik
sňatků a narození nařídil farářům až Tridentský koncil roku
1563. Od nařízení ke skutečné
praxi však vedla ještě dlouhá
cesta a v Čechách o vedení matrik rozhodla až synoda pražská
v roce 1605. Souvislejší řady
matrik pak začaly vznikat až po
třicetileté válce.
Některé obce v Krušných horách však tento vývoj výrazně
předběhly. Souviselo to s šířením
luteránství po roce 1517, neboť
reformace s sebou přinesla také
snahu o zavedení pořádku v církevních administrativních záležitostech. Není proto divu, že první matriky v Českém království
vznikly v luteránských horních
městech Krušných hor. Primát

Některá místa, odkud přicházeli do Abertam v 16. století noví obyvatelé (podkladová mapa: www.mapy.cz)

Abertamy
18.ohledu
3. 2011Jáchymov,
má
v tomto
kde první oddací matrika, chráněná dnes jako archivní kulturní
památka, byla založena už v roce
1531. Brzy poté, v roce 1538,
následovala Horní Blatná, ležící tehdy ještě na saském území.
A konečně od roku 1545 začala
být vedena i matrika narozených
města Abertamy a na počátku 60.

Stáří matrik některých krušnohorských obcí
Obec

křestní

oddací

úmrtní

Abertamy

1545

1555

1660

Boží Dar

1737

1737

1737

Horní Blatná

1538

1542

1541

Hroznětín

1747

1747

1784

Jáchymov

1560

1531

1630

Jindřichovice

1582

1641

1628

Nejdek

1562

1586

1562

Ostrov

1561

1560

1660

Pernink

1585

1624

1632

Přebuz

1666

1658

1658
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let 16. století vznikly matriky
i v Nejdku a Ostrově (viz tab.).
Teprve poté byla roku 1573 založena matrika i v hornické Kutné
Hoře a od roku 1584 měla první
matriku i Praha.
Dochované matriky krušnohorských farních obcí ležících na
území Karlovarského kraje jsou
uložené ve Státním oblastním archivu v Plzni. Od roku 2009 jsou
postupně digitalizovány a jejich
obsah je zveřejňován na portálu
www.portafontium.cz. Tím se
údaje v nich staly snadno přístupné i pro širokou veřejnost. Horší
je to ovšem s jejich čitelností –
přečíst některé ručně naškrábané
zápisy dá zabrat i odborníkům na
staré německé písmo.
Původ abertamských obyvatel
Nejstarší abertamskou matrikou je matrika křestní, kterou
v roce 1544 založil místní protestantský pastor Thomas Zink.
Matrika obsahuje záznamy od
roku 1545, až do roku 1559 však
bohužel jen kusé. V roce 1555
byla založena oddací matrika, je-

Foto: Luděk Jaroš

jíž první listy jsou však poškozené a souvislé údaje začínají rovněž až rokem 1560. A konečně od
roku 1660 byla vedena i úmrtní
matrika (matrika pohřbů).
Vývoj Abertam ve více či
méně souvislé řadě tak lze na
základě matrik sledovat od roku
1559/1560. Tehdy již Abertamy
měly za sebou třicet let existence
i období nejpřekotnějšího růstu
ve 30. a 40. letech, kdy zdejší
stříbrné doly poskytovaly největší výnosy a nepochybně lákaly
i největší počet nově příchozích
horníků. Přesto i v 60. a pozdějších letech 16. století byly
Abertamy atraktivním místem,
do nějž přicházeli lidé z bližšího
i vzdáleného okolí, a to téměř vesměs z míst s hornickou tradicí.
Na základě údajů o původu
obyvatel, jež se objevují v oddací matrice, pocházeli v letech
1560–1620 nově příchozí nejčastěji z Jáchymova a dále z významných saských báňských
měst – především z Annabergu,
Geyeru, Schneebergu a Marienbergu. Z českých horních měst
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na základě údajů ze starých matrik
jsou zastoupeny Horní Slavkov,
Krásno, Oloví, Přebuz, Loučná, Přísečnice nebo Krupka,
ze saských by pak bylo možné jmenovat prakticky všechna
významnější báňská střediska
v prostoru mezi Eibenstockem
a Marienbergem, objevují se
však i vzdálenější místa – Freiberg a Altenberg na východě
Krušných hor, Ilmenau v Durynsku, Hof v Bavorsku, Clausthal
v Harzu, Braunschweig v Dolním Sasku nebo dokonce i tyrolský Kitzbühel.
Kolik obyvatel měly Abertamy
v 16. století
Abertamské matriky rovněž
umožňují pokusit se odhadnout,
kolik lidí ve městě žilo. Přímé
údaje o počtu obyvatel jsou totiž
známé až od poloviny 19. století, kdy začala pravidelná sčítání
obyvatelstva, do té doby lze stav
obyvatel odhadovat jen nepřímo.
Jednou možností jsou odhady
podle počtu domů a počtu lidí,
kteří v průměru obývali jeden
dům (obvykle 6–8, ale i více).
První známý údaj o počtu domů
v Abertamech však pochází až
z berní ruly z roku 1654, která
hovoří o tom, že v obci stálo 85
domů, z toho 9 pustých. Z toho
lze usuzovat, že v Abertamech
tehdy nežilo více než 500 lidí.
Situace před třicetiletou válkou však byla nepochybně
zcela odlišná, ve městě muse-

lo žít mnohem více obyvatel,
a abertamské křestní matriky to
jasně prokazují.
Pokus o odhad počtu obyvatel
vychází z předpokládané míry
porodnosti. Ta sice pro 16. století
není přesně známá, ale lze vycházet z již přesných údajů pro druhou polovinu 19. století. Tehdy
se v Abertamech na základě porovnání počtu narozených (zjištěného z matrik) a počtu obyvatel
(ze sčítání obyvatelstva) rodilo
43 až 47 dětí na 1 000 obyvatel
ročně, což je hodnota odpovídající státům s nejvyšší porodností na světě v současnosti. Před
19. stoletím přitom porodnost
v Čechách mohla být i vyšší, podle odhadu demografů i kolem
50 dětí na 1 000 obyvatel.
Do třicetileté války, v letech
1560–1620, se v Abertamech rodilo v průměru 47 dětí ročně, přičemž maxim bylo dosaženo hned
na počátku sledovaného období
(až 68 dětí v letech 1563 a 1564
a koncem 70. let (62, resp. 64
dětí v letech 1578 a 1579). Použijeme-li pro odhad počtu obyvatel hodnotu porodnosti 45 na
1 000 obyvatel a za předpokladu,
že pohlavní a věková struktura
obyvatelstva nebyla příliš narušena, potom lze odhadovat, že
průměrný stav obyvatel Abertam
v letech 1560 až 1620 přesahoval
1 000, přičemž na počátku tohoto období mohl být i podstatně
vyšší – přes 1 500, tedy snad až

Nejstarší známá písemná zmínka o Abertamech: záznam v jáchymovské
matrice sňatků z roku 1533, kdy byli oddáni Georg Hacker a Catherina,
dcera Matthese Richtera z Abertam (auff dem Aberthamb),
zdroj: www.portafontium.cz

na úrovni trojnásobku počtu lidí,
kteří v Abertamech žili po třicetileté válce. Farnost v Abertamech
ovšem zahrnovala nejen vlastní
město, ale i sousední Hřebečnou
a přifařena byla i samota Lessighäuser (Lesík), část osady Fischbach (Rybná), samota Modesgrund a několik domů v Bludné
(Irrgang), některé záznamy se týkají i Ryžovny (Hengsterseifen)
a Vršku (Werlsberg). Všechny
tyto přifařené části však s výjimkou Hřebečné čítaly jen několik desítek lidí.
Nepřímo lze odhad, že v Abertamech, resp. v abertamské farnosti, mohlo žít až kolem 1 500
lidí, doložit i údaji ze sousední
Horní Blatné. V ní lze na základě

Nejstarší záznam v abertamské křestní matrice sdělující, že byl pokřtěn Caspar Hennigk, syn Cristoffa
Hennigka z Abertam, v neděli po Novém roce, tedy 4. ledna (1545). Jeho kmotrem byl mj. rychtář Cuntz Bach
(zdroj: www.portafontium.cz)
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křestních matrik prokázat značnou populační explozi od 40. do
60. let 16. století. Zatímco pro
rok 1546 uvádí matrika pouze
35 narozených dětí, počátkem
50. let se počet narozených vyšplhal přes 70 a kolem roku 1560
se v tomto městě rodilo i přes
sto dětí ročně (105 v roce 1560,
106 v roce 1562); průměr za roky
1550–1560 činí 90. To při míře
porodnosti 45/1 000 odpovídá
2 000 obyvatel, což je stejná
hodnota, kterou pro Horní Blatnou v 50. letech 16. století uvádějí staré kroniky.
Smutné statistiky
dětské úmrtnosti
Matriky zároveň dokládají
i smutné statistiky úmrtnosti,
zvláště dětské. Z údajů úmrtní
matriky Horní Blatné vyplývá,
že v polovině 16. století se dětská úmrtnost často blížila 50 procentům a podobná čísla dokládají
i pozdější úmrtní matriky Abertam, popř. i údaje z křestních matrik, v nichž byly údaje o úmrtí
dětí rovněž zaznamenávány.
Ještě koncem 19. století umírala
krátce po porodu nebo do jednoho roku života třetina dětí, někdy
až téměř polovina, tedy prakticky
stejně jako v 16. století. Smutně
fascinující je sledovat, jak rodiče, kteří přišli o dítě, dávali stejné jméno i dalším potomkům,
a to někdy i vícekrát v řadě…
A jaká křestní jména byla v Aber-
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Narození v Abertamech 1560-1620
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Počty pokřtěných dětí v Abertamech v letech 1560–1620

tamech v 16. století nejčastější?
Z dívčích jmen byla na špičce žebříčku oblíbenosti Anna,
Barbara, Catharina, Margaretha nebo Maria, z chlapeckých
pak zvláště Christoff, Johannes,
Matthäus,
Thomas,
Paulus,
Caspar nebo Bartholomäeus.
Časové řady počtu porodů
v jednotlivých letech umožňují
také sledovat, jaký vliv na porodnost měly některé historické
známé události, jako jsou zejména epidemie nemocí, války, ale
i události politického a hospodářského charakteru.
Statistiky porodů v Abertamech v letech 1566–1567 vykazují několik výkyvů, které lze
většinou velmi přesně ztotožnit
s historickými údaji – například
s morovými epidemiemi v letech
1562, 1566–67, 1582 a 1589 či
katastrofální neúrodou v důsledku sucha v roce 1590 (tento rok
navíc Abertamy zažily i relativně
silné zemětřesení). Přes uvedené
výkyvy měl celkově vývoj porodnosti od 60. let až do poloviny
80. let spíše sestupný trend, což
lze přičítat postupnému úpadku
zdejšího dolování a vystěhování

některých rodin, doložitelnému
i na základě matrik. Poté však
nastává opět mírný vzestup porodnosti, který trval v podstatě
až do začátku třicetileté války,
resp. i krátce po něm. Tento vzestup mohl souviset s dalším rozvojem těžby cínu na Hřebečné po
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rozšíření prací na dole Mauritius,
k němuž podle posledních bádání došlo právě v závěru 16. a na
počátku 17. století. Naproti tomu
těžba stříbra v Abertamech byla
na počátku 17. století už v naprostém úpadku a do začátku třicetileté války víceméně zanikla.

Třicetiletá válka pak měla na
Abertamy stejně jako na prakticky všechny obce v Krušnohoří
naprosto devastující efekt a teprve
koncem 18. století se počet obyvatel Abertam vrátil na úroveň z 60.
let 16. století. Ale o tom zase příště.
Michal Urban

ročník 6 / číslo 12 PROSINEC 2017 / Strana 24

Rudenské nářečí včera, dnes a možná i zítra
Vyletěl bych z kůže, když ve ﬁlmech zabývajících se tematikou tzv. Sudet mluví postavy spisovnou němčinou, často ještě dost zkomolenou.
V pohraničních horách se prostě mluvilo nářečím.
Nářečím se samozřejmě mluvilo
i v Rudném. Tahle ves tvořila spolu
se sousedními Novými Hamry nejsevernější výběžek rozšíření chebského dialektu, spadajícího do skupiny nářečí severobavorských. Dál
směrem na sever a na západ se už
za lesem mluvilo krušnohorským
dialektem, který lingvisté řadí do
skupiny nářečí východofranckých.
Oblast bavorských nářečí zahrnuje sice jen východní polovinu
dnešního Bavorska, zato ale celé
dnešní Rakousko s výjimkou většiny Vorarlberska, jižní Tyrolsko,
jež je dnes součástí Itálie, malou
část Saska kolem Ašského výběžku, několik ostrůvků v dnešním
Maďarsku a Rumunsku a dříve
i souvislý pás českého a moravského pohraničí až po linii Kraslice –
Přebuz – Doupov – Jesenice, jak se
můžeme dočíst v odborné literatuře. Jednotlivá nářečí v této skupině
jsou si dost podobná, paradoxně se
tak člověk lépe domluvil až někde
u Brixenu než ve vsi za kopcem.
V odborné literatuře lze najít
podrobné výčty rozdílů mezi jednotlivými bavorskými dialekty
a spisovou němčinou, pro jednoduchost však, myslím, postačí uvést,
že všechna tato nářečí jsou od spisovné němčiny vzdálená asi jako
čeština od slovenštiny.
Přesné rozdíly je těžké deﬁnovat, ale pár pravidel – potvrzených četnými výjimkami – se
najít dá. V bavorských nářečích
dochází k záměně hlásek – to, co
se ve spisovné němčině píše jako
eu a čte jako oi, se tu vyslovuje
jako ai, seno tedy není Heu, ale
Hai a nový (neu) se vyslovuje
jako nai. Místo „a“ se často vyslovovalo „o“, hlásku „o“ zase
občas nahradilo „u“, koncovku
-ben nahrazovalo prostě „m“,
psát se tedy neřekne schreiben,
ale schreim. Některé hlásky se
v mluveném projevu tzv. polykaly, tedy nevyslovovaly, nejčastěji se to týkalo hlásek „r“ a „e“

Rudné kolem roku 1930

Rudné kolem roku 1930

Chcete si některé německé dialekty poslechnout? Zadejte si v YouTube pojem Německé dialekty v Česku a v nabídce se objeví devět krátkých
ﬁlmů, které předloni natočil Svaz Němců v ČR, čtyři z nich jsou z našeho kraje.
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uprostřed nebo na konci slova.
E se vypouštělo i z předpony
ge- . To se ostatně z rakouské
němčiny přeneslo i do hovorové
češtiny – i tam je puška někdy
kvér (Gewehr), obličej ksicht
(Gesicht) a pro nepopulární jednotlivce či skupiny se i v češtině vžil pojem ksindl (Gesindel).
A když už jsme u té češtiny, v bavorských dialektech se prakticky
neráčkuje – také častý omyl ve
ﬁlmech – a většina souhlásek se
vyslovuje nezněle – v mluveném
projevu se téměř nerozlišuje třeba „p“ a „b“ nebo „t“ a „d“. Proto
taky čív ty stejší nemci tak tyvne
mluvili česky, i tyš tu slovný sásobu a nekty nakonec i tu kramatiku měli tocela slušnou.
Stejné rozdíly platí i pro rudenské nářečí. A aby to bylo ještě zamotanější, nebylo jen jedno.
Pamětníci tvrdí, že v téhle vsi,
čítající tehdy asi 1 400 duší, se
dalo rozlišit až pět variant dialektu, které měly buď blíž k nejdecké
verzi nářečí egerlandského, nebo
k nářečí krušnohorskému, podle
geograﬁcké polohy té které části
vesnice. Sám jsem v praxi rozeznával jen dva „odstíny“ nářečí.
Mí prarodiče, ačkoli jejich rodné
domy stály necelé dva kilometry
od sebe, používali každý trochu
jinou řeč a nic na tom nezměnilo
ani více než čtyřicet let společného života. Babička vyrůstala
v části Oberer Winkel, u cesty
z Havraního vrchu do Chaloupek,
a když použijeme hodně jednoduchý příklad, dobrému chlebu
říkala „guts Brot“. Děda se zase
narodil v části zvané Pochlowitz,
tedy na svahu proti kostelu, a mluvil proto spíš nejdecky s takovým
„zhoupnutím“ v dvouhláskách,

Rolava kolem roku 1930

díky němuž dobrý chleba v jeho
podání zněl „gouts Brout“.
Já sám už jsem časy, kdy v našem kraji vládla němčina, samozřejmě nezažil, ovšem pamatuji
dobu, kdy německy mluvila zhruba čtvrtina vesnice, ale ne všichni
rudenským dialektem – Lehrerovi
byli z Přebuze, Zettlovi z Jelení,
další Zettlovi z Rolavy, Hauerovi
dokonce přišli odněkud od Plzně.
A prarodiče se stýkali i s dalšími
Němci z okolí – s Fickertovými
z Nejdku, Lauberovými z Nových
Hamrů, často jsme jezdili k Finkům na Tisovou, občas i k sestrám
Sieglovým do Abertam. Dnešní
dialektologové by si v té pestré
nabídce odstínů určitě libovali, já
jsem tehdy jen vzal na vědomí, že
někteří z našich známých mluví

trochu jinak a člověk musí dávat
větší pozor, aby jim rozuměl.
Většina mých příbuzných vyššího věku se nářečí držela velice
striktně, není divu, mluvili tak
půlku života a i po tu druhou se
většinou pohybovali v prostředí,
kde si s mateřštinou vystačili.
V 50. a 60. letech 20. století pracovali hlavně v lese, v takříkajíc
národnostně homogenní partě,
a práci jim přiděloval o generaci
mladší hajný, který také mluvil
německy lépe než česky. Je naprosto logické, že tito lidé pak
německy mluvili i se svými dětmi a vnoučaty. Pravda, někteří se
z obav, že nářečí vnoučatům nebude k ničemu, pokoušeli o spisovnou němčinu, většina však naštěstí mluvila tak, jak jim „zobák

narostl“, až to kolikrát přeháněli.
Jedna moje prateta měla problém
s mým křestním jménem. Obvyklá jména měla v dialektu svůj
ekvivalent, ale co se mnou? Tak
mi v souladu s výše uvedeným říkala aspoň Rómon. Už v té době
nám tam začala pronikat čeština.
Když mi jedna sousedka chtěla
říct, že koupila vnoučkovi malý
plechový model Jeepu na setrvačník, namísto tehdy mezi německými lesními dělníky obvyklého
označení „Tschip“ vykouzlila
roztomilý popis „des Auto mit dr
plachta, wos d´ lesáci hom“.
Dost tvrdošíjně se nářečí drží
u odsunutých Rudeňáků, ačkoli
i ti odsud většinou odcházeli ještě jako děti. Tam hodně záleží na
tom, kam jejich transport v šesta-

Ukázky některých dalších dialektů Nejdecka
Jak bylo napsáno v předcházejících číslech Luftu, dialekty se v jednotlivých obcích nejen Krušnohoří od sebe navzájem odlišovaly. Prakticky
u každé z 31 obcí bývalého politického okresu Nejdek bychom mohli zveřejnit dlouhý výčet slov, která byla v různých podobách po staletí užívána
a nyní se zdají být pro čtenáře i lehce úsměvná a pro jazykovědce pozoruhodná. Budiž dán prostor jen dvěma vybraným lokalitám.
Vysoká Jedle, která se rozkládá na dvou katastrálních územích (Nejdek a Bernov), se v minulosti vyznačovala speciﬁckými výrazy, jež mají do
spisovné němčiny hodně daleko. Tak kupříkladu obličej se řekl ,,Gfried“ (spisovně Gesicht), chuti (Geschmack) se říkalo ,,Gusta“, hluk (Krawall)
byl ,,Droosch“, babička (Oma) ,,Wawa“ a duch (Geist) ,,Wuwa“.
V bývalé obci Rolava, ležící při hranici se Saskem, lze pozorovat zajímavé podoby číslovek. Jednička (eins) byla ,,aas“, dvojka (zwei) ,,zwaa“
nebo stovka (hundert) ,,hunnart“. Ani názvy měsíců nezůstaly beze změn. Zatímco některé názvy měsíců zůstaly i zde zachovány (například August
– srpen), leden (Januar) se lišil (,,Jänna“) a stejně tak únor (Februar) –,,Feewa“.
Pavel Andrš
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čtyřicátém dorazil, což je velice
dobře vidět při každoročním setkání rodáků. Ti, kteří skončili
v Bavorsku, si nářečí většinou
zachovali, v jazykově blízkém
prostředí si s ním původně vystačili. Dnešní sedmdesátníci
už samozřejmě v běžné praxi
rudenský dialekt nepoužívají,
ovšem nemívají problém do něj

zase „přepnout“, i když se jim
tam dnes občas vloudí nějaké to
slovíčko, pocházející z nového
domova. Ti, kteří skončili v bývalém východním Německu, ale
z valné části přešli k „enderácké“ němčině. I oni ale nářečí rozumějí a jedni jako druzí ho rádi
poslouchají, jen pak mají problém vás věkově zařadit, protože

jim nějak nejde na rozum, že by
jazykem jejich rodičů mohl mluvit vrstevník jejich vnuků.
V samotné Vysoké Peci a Rudném bych už dnes lidi, s nimiž lze
plynule mluvit nářečím, spočítal na
prstech. Není se co divit. Všichni
jsme absolvovali české školy, čistě
německých rodin je také málo, takže v běžném životě je čeština ur-

čitě praktičtější. Přesto se snažíme
a nářečím mluvíme všude, kde to
jde, protože, jak v jednom článku
napsal Josef Grimm, je to pro nás
součást domova. Na zachování dialektu přitom radši ani moc nemyslíme, protože ruku na srdce, tyhle
úvahy moc optimistické nejsou.
Roman Kloc
foto: archiv Ulricha Möckela

Královské město Kraslice:
hornická minulost a budoucnost

Zaplněná aula základní umělecké školy

Petr Rojík prostě umí posluchače upoutat

V deštivém podvečeru 8. listopadu uspořádal místní Spolek Němců
a přátel německé kultury v nové aule
Základní umělecké školy v Kraslicích přednášku geologa Petra Rojíka na téma Královské horní město
Kraslice: hornická minulost a budoucnost. Byla to přednáška vnímaná všemi smysly – na řadu přišlo
vyprávění, promítání obrázků, výstava rud, krušení, hraní a zpívání
hornických písní.
Nedávný předvolební boj politických stran z října tohoto roku
o křesla v Parlamentu ČR vedený
i o těžbě a zpracování lithia v ČR
napomohl tomu, že se aula zaplnila
– nad Kraslicemi se prý provádí geologický průzkum!
Zárukou zájmu o přednášku byla
i osobnost přednášejícího – rodáka
z Přebuze, obyvatele Rotavy, místního patriota a znalce prostředí, velkého
odborníka Petra Rojíka, jenž překvapil svými elektronickými klávesami
a zpěvem hornických písní v češtině
i němčině, a to i středověkých! Pís-

ložisek, názorně dokladovaných
na současnosti.
Staré doly, různé haldy a propadliny po těžbě a zpracování rud pohřbívá vřesoviště, zdravý les nebo stavby.
Běžnému životu nepřátelské povrchy
kamení vytěženého z hlubin už posloužily místním ekologům připravit
chráněné území.
Z přednášky vyplynulo, jak žuly,
fylity, křemence a vulkanické horniny pod městem a v jeho okolí posloužily za výborný stavební materiál
(stavby z nich přežily dodnes) a jak
daly život vzácným ložiskům rud, jež
se postupně staly významnou surovinovou základnou místního průmyslu.
Z těžby odstavené hydrotermální
ložisko pod svahy Tisovce a Zelené hory v Tisové bylo zdrojem rudy
obsahující měď. Ložisko obsahuje příměsi kobaltu, zinku, železa,
stříbra, zlata a platiny. Střediskem
zpracování mědi se stalo královské
město Kraslice. Z mědi se vyrábělo
červené zlato, bronz a nakonec hudební nástroje. Kyselina vyráběná
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němi provázel přednášku v přátelské
atmosféře. Nescházela ani hornická
hymna, zazpíval si ji celý sál.
S pečlivostí sobě vlastní připravil
přebohatý obrazový materiál, kterým dokládal vznik rudních ložisek
a materiál k celkové složitosti dějin
Kraslicka spjatých s osudem nerostného bohatství od doby osídlení
po současnost. Materiál připravil ze
všech možných úhlů pohledů v míře
vystačující na několik samostatných
přednášek, aniž by divák musel opustit sál nebo město a pátrat v okolí.
Dokumenty o spojení Kraslicka s geologií a místními nerostnými zdroji
nikoho z přítomných neponechávaly
na pochybách, byly věcné.
Přednášku zajímavě proložil vzpomínkami na celou řadu zdejších významných rodáků, kteří v minulosti
přispěli k historii, přírodovědě a kultuře, na něž se pozapomíná a na něž
by mělo být město právem pyšné.
Nescházely ani originální záběry
města a okolí s příklady negativních
i pozitivních projevů těžby rudních

na české i saské straně posloužila
k bělení krajek.
Na přednášce nescházel výklad
významu a cíle toho času prováděného vrtného průzkumu ložiska
zastaveného dolu Helena v Tisové
s návazností na průzkum ze saské
strany. Průzkum provádí český tým
geologů podniku Golden Pet, zčásti
ﬁnancovaného australskou společností Auroch Minerals. K výsledkům
je ještě dlouhá cesta.
Přispěním přednášejícího a organizace Golden Pet k přednášce byla
ukázka vzorků místních hornin a rud
přímo v přednáškové místnosti. Každý si mohl vystavený vzorek vzít do
ruky, každý si jej mohl potěžkat a obdivovat se kráse čerstvých výbrusů
ze vzorků. Na schodech do budovy
základní umělecké školy bylo připraveno i milé překvapení. Vzorky
hornin si mohli účastníci této skvělé, zajímavé a podařené přednášky
vzít a odnést domů!
Karel Vozáb
foto: Miroslav Holeček
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Krušnohorské noviny od jejich
počátku až po dnešek
Dne 15. května 1880 vyšlo první číslo Krušnohorských novin
(Erzgebirgs-Zeitung) s podtitulem
„Orgán turistických spolků českého Krušnohoří a Českého středohoří“. Jejich vydavatelem bylo
na samém počátku nakladatelství
jirkovského Krušnohorského spolku, tištěny byly v tiskárně bratří
Butterů v Chomutově.
Založení prvních krušnohorských spolků (Erzgebirgsverein)
v Čechách proběhlo roku 1879
v Jirkově a v Horním Litvínově.
Od roku 1880 následovaly další: Kovářská (později spolek pro
Kovářskou – Vejprty – Měděnec),
Jáchymov, Karlovy Vary, Kraslice
a Chomutov. Spolky později prohlásily Krušnohorské noviny za
svůj spolkový časopis. Dlouhou
dobu tvořily výše uvedené spolky
jádro Svazu turistických spolků
Krušnohoří a Českého středohoří,
který byl ustaven 26. února 1882
v Karlových Varech.
Do roku 1943 měly noviny osm
šéfredaktorů, označovaných jako
„Schriftleiter“.
Prvním z šéfredaktorů byl dr.
Ambros Mayr, profesor chomutovského gymnázia, rodák z Tyrolska a vynikající ﬁlolog a literární
historik. Tento muž dal časopisu
znamenitý koncept a už od samého
počátku v něm nabízel něco „obzvláště ryzího“ (jak v roce 1929
hodnotí jeho následovníci u příležitosti 50. výročí prvního vydání).
V jednom z úvodníků říká mimo
jiné: „Šlechetné jsou účely, kterým
jsou listy určeny, jelikož se zasvěcují nejsvětějšímu ze všech citů
– lásce k rodné zemi a k domovu,
jejichž krása a pověst by se měla
šířit, abychom nekráčeli naší domovinou jako cizinci.“
Když byl dr. Ambros Mayr po
jednoročním vedení „Erzgebirgs-Zeitung“ povolán na gymnázium
do Bolzana a žádný z krušnohorských spolků se neodhodlal k převzetí časopisu, převzal nakonec
nakladatelství a redakci předseda
Krušnohorského spolku Most –
Litvínov August Weymann, aby
mladému časopisu zajistil jeho další existenci. S tím souviselo mnoho
obětí co do času a snažení, jakož
i spousta starostí, které musel nést.

Titulní strana čísla 2/2017 obnovených Krušnohorských novin

Dne 1. ledna 1884 přechází redakce časopisu na spolkový svaz.
Ročně vychází šest sešitů.
Dne 28. května 1885 vznikl
Horský spolek v Teplicích a v roce
1887 byly Teplice zvoleny za sídlo
svazu. Předseda tamního Horského
spolku Reginald Czermack, podnikatel a průkopník hasičstva, se
stal předsedou svazu. Pod jeho vedením se rozsah jednotlivých čísel
Krušnohorských novin významně
rozšířil. Od ledna 1888 se spolkový časopis tiskne u ﬁrmy C. Weigend v Teplicích a od března 1888
vychází již měsíčně.
Počáteční roky předpovídaly
slibný začátek. Noviny se staly věrným reprezentantem Krušných hor
a Českého středohoří. Zatímco některé jiné noviny a časopisy v bídě
a chaosu první světové války zanikaly, budiž vydavatelům tohoto
časopisu k poctě, že Krušnohorské
noviny tuto těžkou dobu přestály.
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Svaz horských spolků se nestaral pouze o pravidelné vydávání
Krušnohorských novin, nýbrž
také o to, aby se krušnohorské
spolky sžily společnými výlety.
Bylo třeba vyvinout i opatrovat
ducha jednoty a sounáležitosti členů krušnohorských spolků z různých měst a obcí.
Nevysoké roční příspěvky od
spolků pro svaz sotva stačily na
výrobu Krušnohorských novin.
Vydavatel musel často sáhnout
po mimořádných opatřeních, aby
existenci listu zajistil.
Jedním z nejvýznamnějších
šéfredaktorů
Krušnohorských
novin byl Josef Brechensbauer,
který v této funkci působil
v letech 1905 až 1920. Mimo
jiné měl těžký úkol vydávat a organizovat časopis v době první
světové války a v poválečném
období. Po několik let mohly
Krušnohorské noviny vycházet

Šéfredaktoři Krušnohorských novin
v letech 1880 až 1943

pouze v šesti slabých sešitech na
nekvalitním papíru. Přesto byl
tento časopis „v ubohém šatu“
pro mnoho synů vlasti, daleko ve
střeleckých zákopech, dobrým
poslem z domova.
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Zadní strana korespondenčního lístku z teplické redakce Krušnohorských
novin z roku 1912, který je podepsán šéfredaktorem Josefem
Brechensbauerem

Fotografie z roku 1942, studenti Obchodní akademie v Teplicích-Šanově na
výletě v Praze. V první řadě uprostřed dr. Gustav Müller, oblíbený žoviální
profesor biologie. Vždy v dobré náladě, velký milovník přírody, měl veškeré
sympatie studentů

Od 1. března 1925 přebírá redakci Krušnohorských novin dr.
Gustav Müller, profesor Obchodní akademie v Teplicích-Šanově.
Zároveň převzal vedení místního
Horského spolku. Pod jeho rukama začaly Krušnohorské noviny
vycházet opět dvanáctkrát ročně.
Kromě toho vycházela k různým
příležitostem výpravná zvláštní čísla jako například Klínovec,
Měděnec, Krupka, Klášterec nad
Ohří, Dubí, Milešovka, Duchcov
a Jirkov. Díky dr. Gustavu Mülle-

Obnovené „Krušnohorské noviny“ jako periodický časopis pro
Krušné hory a České středohoří
vyšly poprvé 15. května 2015, a to
v českém jazyce (viz též Luft č.
10/2016). Dnešní redakce pracuje
od roku 2015 ve Valdštejnském
zámku v Litvínově.
Českojiřetínský spolek – spolek
pro oživení Krušnohoří a Heimatgeschichtsverein Rechenberg-Bienenmühle e. V. (Domovský historický
spolek) si předsevzaly Krušnohorské
noviny jako cenné historické dědictví

rovi se k dosavadním příznivcům
Krušnohorských novin přidalo mnoho dalších.
Více než šedesátileté vydávání
Krušnohorských novin vytrvale
sloužilo k podpoře vlastivědy, etnograﬁe, péči o rozvoj turistiky
a cestovního ruchu. Neúnavně poukazovaly na krásu zdejší krajiny
a osobitost Krušných hor a přilehlých krajin. Díky svazu spolků se
Krušné hory otevřely turistům, od
té doby jsou oblíbeným cílem přátel přírody z blízka i daleka.

opět oživit, a zachycovat tak historické poklady našeho regionu, jakož
i významné události v Krušnohoří.
Ve spolupráci obou spolků vyšlo 15. listopadu 2017, poprvé od
roku 1943, opět i německé vydání Krušnohorských novin – Erzgebirgs-Zeitung.
Petr Fišer, Heinz Lohse
s použitím překladu
Hany Truncové textů
z „Erzgebirgs-Zeitung“,
červen 1929, ročník 50, sešit
č. 6, s. 113–169

U hrobu Otakara Korce byla položena kytice
Ve dnech 21. a 22. listopadu
se delegace zástupců Ministerstva obrany ČR a Československé
obce legionářské zúčastnila cesty do Francie. V jejím rámci byla
na hřbitově La Targette za účasti

českého vojenského přidělence
ve Francii, plukovníka Jaroslava
Sejpky, položena kytice k hrobu
Otakara Korce, československého
letce a nejdeckého rodáka, který
zahynul v letecké bitvě nad úze-

mím Francie v červnu 1940 (viz
Luft č. 5/2017).
Druhý den pak proběhla
v Paříži na čestném nádvoří Invalidovny ceremonie ke 100. výročí
vydání dekretu prezidenta Fran-

couzské republiky Raymonda Poincaré o vzniku československých
vojsk ve Francii.
Jiří Klůc
foto: Ivan Holeček,
Československá obec legionářská

Jiří Klůc (vlevo) a Jaroslav Sejpka
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U zániku Arnoldova stála těžba uranu
Významným milníkem pro vývoj centrálního Krušnohoří byla těžba uranu, která výrazně poznamenala i okolí Suché u Jáchymova. Zde po
druhé světové válce zcela zanikly osady Léno (Holzbachlehen), Plavno (Holzbach), Hanušov (Honnersgrün) a Arnoldov (Arletzgrün).

Letecký snímek Arnoldova z roku 1952, kdy většina domů obce ještě stála (http://kontaminace.cenia.cz), a ze současnosti (www.cuzk.cz)

Arnoldov se rozprostíral ve strmém jižním krušnohorském svahu
v nadmořské výšce od 600 do téměř
800 metrů v údolí Vrbového potoka, nejvyšším bodem na jeho katastrálním území o rozloze 2,68 km2
je vrch Hlaváč (908 m n. m.). Ke
vsi náležely i samoty Ober Hohenau, Unter-Hohenau (Hohenava)
a Ziegenberg (Kozí Vrch).
Jak dokládá i název s koncovkou –
grün, patřil Arnoldov k početné skupině zemědělských kolonizačních
vesnic, které vznikaly na úpatí a úbočí Krušných hor ve 13. a 14. století
a byly osídleny osadníky přicházejícími převážně z francké oblasti západně od Chebu. Tomu odpovídalo
i chebské nářečí němčiny, jímž se
v Arnoldově mluvilo. Slovo Grün

v případě těchto vesnic znamená
nové pole (novina) vzniklé na pasece po vymýcení a vyžďáření lesa.
První část názvu obce je odvozována od jména Arlet, variety osobního
jména Arnold, a celý název by tedy
bylo možné přeložit jako Arnoldova novina, paseka či žďár. V okolí
Arnoldova obdobně vznikly například vsi Maroltov (Marletzgrün),
Hanušov (Honnersgrün), Vykmanov
(Weidmesgrün), Vrch (Hüttmesgrün), Květnová (Permesgrün),
Osvinov (Gesmesgrün) a mnohé další. Zpravidla šlo o tzv. lesní lánové
vesnice s úzkými pozemky (plužinami), které vybíhaly od domů kolmo
k podélné ose obce.
První písemná zmínka o Arnoldovu pochází z roku 1409. Psaní

Pohled na bývalý Arnoldov od jihu, o někdejším osídlení svědčí i vzrostlé
třešně, jabloně a hrušně
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názvu obce bylo zpočátku neustálené, objevují se tvary Arleczgruen, Arleczgrin či Artzleczgryn,
jáchymovský pastor Johann Mathesius používá ve své kronice
Jáchymova (1562) tvar Arlesgrün
a Petrus Albinus ve své Míšeňské
kronice (1590) zmiňuje tvar Arlsgrün, když líčí, že nedaleko obce
za Šibeničním vrchem měl být při
kosení obilí přeseknut plátek zlata.
Arnoldov byl vždy převážně
zemědělskou vesnicí. Jeho obyvatelé se zabývali zejména chovem
dobytka a po vzniku Jáchymova,
vzdáleného vzdušnou čarou jen
dva kilometry, přispívali k jeho
zásobování. S poklesem těžby
a úbytkem obyvatel v Jáchymově neměli již tak velké odbytiště,
a proto hledali obživu v polnohospodářství, pro něž však nebyly v Arnoldově ideální podmínky.
Místní rolníci i přesto prodávali
obilí ještě ve 20. letech 20. století.
Kromě zemědělství se obyvatelé
Arnoldova živili také domácím paličkováním krajek.
Arnoldov leží na jihovýchodním okraji jáchymovského rudního revíru a i tuto oblast postihla v 16. století nakrátko stříbrná
horečka. Zdejší dolování ovšem
nastalo podstatně později než
v Jáchymově, podle Mathesia zde
první doly vznikly až koncem
40. a v 50. letech 16. století. Šlo
například o doly Petri Pauli (1549),
S. Jörgen Fundgrub (1550), Schöne Maria (1555) či S. Jacobs

Hütten (1560), jejichž lokalizace
je dnes neznámá a ani objem těžby
v nich nebyl příliš vysoký. Přesto
se Arnoldov významně zapsal do
báňské historie, protože na zdejším dole St. Jörgen byla v roce
1551 zásluhou Michela Mittelbacha poprvé na světě zkonstruována
mihadla. Šlo o převratný vynález,
který umožnil přenášet energii
vodního kola na vzdálenost mnoha
set metrů k těžním a vodotěžným
strojům dolů umístěných i vysoko
ve svahu. Mihadla se záhy rozšířila
do většiny hornických revírů Evropy a používala se až do 19. století.
Arnoldov byl vždy jen malou
obcí. V polovině 17. století zde
stálo sedm domů, v roce 1847 zde
bylo evidováno 16 domů s 86 obyvateli. Nejvyššího počtu obyvatel
dosáhl Arnoldov před první světovou válkou – v roce 1913 tu žilo
130 lidí v 19 domech. Po válce
(1920) klesl počet obyvatel na
107, na počátku 30. let měla obec
23 domů a 123 obyvatel. V obci
byl hostinec, s nárůstem obyvatel
vznikla potřeba zřídit i školu, která
je uváděna už v roce 1890. Do té
doby chodily děti do školy v Horním Žďáru, vzdáleném 4,5 km.
Výstavná škola byla dostavěna
roku 1907 a navštěvovaly ji i děti
z nedalekého Hanušova. V roce
1937 se obyvatelé dočkali i silnice
vedoucí z Horního Žďáru, předtím byla ves spojena s okolním
světem jen polními cestami, které
nebyly v zimě a po deštích sjízd-
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né. Ve stejném roce byla ves také
elektriﬁkována a bylo vybudováno veřejné osvětlení sestávající ze
sedmi světel ovládatelných automatickými hodinami.
Po většinu času byl Arnoldov
součástí ostrovského panství.
Po reformě státní správy v roce
1850 byl jako samostatná obec zařazen do jáchymovského okresu,
do nějž územně-správně spadal
celé století. V roce 1950 se stal
osadou obce Dolní Žďár a v roce
1961 částí města Ostrov. V té
době však už historie obce deﬁnitivně končila, protože Arnoldov
(toto pojmenování získala obec
v roce 1948), těžce postižený

už poválečným vysídlením německých obyvatel, musel stejně
jako sousední Hanušov či Plavno
ustoupit zájmům Jáchymovských
dolů, které v okolí intenzivně těžily uranové rudy. Do současnosti
zbyl jediný dům v Kozím Vrchu.
Původní intravilán Arnoldova je
dnes většinou zalesněn nálety,
zejména břízou a javorem, v jeho
okolí se zčásti dochovaly pastviny. Z někdejších stavení jádra
obce se pouze v jednom případě
zachovaly zdi, u několika dalších
jsou patrné kamenné základy.
Matylda Šimková,
Michal Urban
foto: Michal Urban

Rozvaliny jedné z budov

Pravá krušnohorská štóla
Advent a Vánoce v Krušných
horách si neumíme představit bez
ozdobených rozsvícených oken
a pravé štóly. Její tvar má připomínat zabalené Jezulátko podobně jako jinde v Čechách vánočka.
Tradiční příměr zní, že Vánoce
bez štóly jsou asi jako Velikonoce bez vajíček.
Aroma upečené štóly se plně
rozvoní, až když se rozleží, proto se štóla musí péct včas. Mezi
štólami jsou velké rozdíly podle
regionu, ovšem i podle pekáren,
které vlastní ten svůj „pravý“ originální recept, jenž je vždy chráněn
a nebývá příliš zveřejňován. Proto
tentokrát neposkytneme váhová
množství jednotlivých ingrediencí, ale spíše několik rad k pečení vánoční štóly.
Při zadělávání a pečení štól
je třeba dodržovat, aby přísady
měly stejnou teplotu a byly přesně odvážené. Připravený kvásek,
mléko, mouku, cukr, vanilkový cukr, sůl a rozpuštěné máslo
důkladně prohněteme, těsto přikryjeme a v teple necháme kynout, asi po půl hodině přidáme
přísady (rozinky, sušené ovoce,
WWW.KRUSNOHORSKYLUFT.CZ

mandle, citronovou a pomerančovou příchuť), opět důkladně
propracujeme a necháme kynout
přibližně 45 minut.
Na pomoučeném vále ještě jednou těsto propracujeme a vytvarujeme do tvaru štóly, dáme je na
plech a necháme ještě asi 20 minut
kynout. Pečeme pak ve vyhřáté
troubě a upečenou, ještě horkou
štolu potíráme rozpuštěným máslem (necháme do druhého dne),
znovu potřeme máslem a posypeme silnou vrstvou moučkového
cukru s vanilkou.
Štólu zabalíme do alobalu, dáme
na chladné místo a necháme rozležet. Pro lepší chuť můžeme rozinky předem namočit do rumu –
trošku nabudou na objemu a získají
lehce pikantní příchuť. Někdy se
stane, že při pečení rozinky v těstu klesnou. Tomu lze zabránit tak,
že je před zamícháním do těsta
obalíme v mouce.
Luxusní variantu štóly získáme,
když do těsta vmícháme kousky
marcipánu. Kromě ořechů, rozinek i kandované citrusové kůry
můžeme přidat na kousky nakrájené datle nebo kandované třešně.

O nezaměnitelné aroma se postará
nejrůznější koření – například vanilka, skořice a kardamom. Kromě
dominující rozinkové štóly jsou
dnes nejčastější štóly s marcipánem, mandlemi nebo mákem.
Recept ověřili žáci a tým učitelů SOŠ a SOU Nejdek v rámci

projektu Cíl 3 Kulinářské zážitky
v Krušnohoří/Erzgebirge podle
zaručeně pravého a utajovaného
tradičního krušnohorského receptu
přímo v Annabergu.
Marie Gersdorfová
text upravil: Josef Dvořáček
foto: Aleš Kváča
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Podzim končí, začíná zima
Pokud se poohlédnu za končícím podzimem, musím s trpkostí
prohlásit, že přál snad jen houbám,
mechům a drakům. Podzim tady
na západě Krušnohoří bývá přece
jen slunečnější, klidnější i teplejší. K hodnocení si vezmu na
pomoc pár čísel.
Září, které je na Karlovarsku
druhým nejsušším měsícem v roce,
překonalo svůj letitý srážkový průměr o 10 procent. Říjen, jenž bývá
nejsušším měsícem roku, překonal
srážkový úhrn hned dvaapůlkrát a se
164,1 mm/m2 konkuroval i letním
měsícům. Listopad vyrovnal měsíční úhrn již po šestnácti dnech.
Teplotně bylo září nejchladnější
za posledních 13 let. Říjen se vyrovnal průměru, ale to jen díky jedinému týdnu od 14. do 19. října, kdy se
oteplilo a bylo výjimečně slunečno
a bez srážek (17 až 22,6 °C). Listopad se držel svého normálu.
Právě díky četným srážkám byl
tento podzim nejoblačnější za posledních 20 let a slunečního svitu
bylo o více než polovinu méně než
obvykle. Následkem toho špatně
dozrávalo ovoce a zelenina, a to
i ve sklenících.
A konečný výčet uzavřel 29. října
orkán Herwart. Vítr dorazil na stanici Šindelová od severozápadu krátce
po sedmé hodině ranní. Na stanicích
Českého hydrometeorologického
ústavu (ČHMÚ) byly naměřeny
rychlosti větru v nárazech 22 až 30
m/s, na Klínovci 33 m/s, na hřebeni
i 40 m/s. Orkán nadělal veliké škody
zvláště v lesních porostech.

Kvůli reliéfu krajiny a úhlu, odkud vítr vál, byla místa, kde orkán
na krátkou chvíli dosahoval rychlosti srovnatelné i s těmi měřenými na
hřebeni hor v pozorovací síti ČHMÚ
i Deutscher Wetterdienst (DWD).
Při těchto vichrech však vůbec neplatí pravidlo, že nejvyšší rychlosti
jsou na měřicích stanicích. I některá
údolí a závětří kopců byla neuvěřitelně zdevastována. Hlavní nárazy
v krajině neproudily jen určitým
směrem, avšak tvořily rotující verti-
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kální i horizontální válce či trychtýře
a ty místy padaly shora, aby se po
pár metrech opět vymrštily nad les,
a tak někde zničily jednotlivé kmeny
a místy celé lesní pásy nejen na hřebenech a návětrných hranách kopců.
Tyto plošné jevy přicházejí většinou jen na podzim, v zimě a na jaře
a v tomto případě se jednalo o důsledek letošní dynamické sezony hurikánů v Karibiku a blízkosti USA.
A protože jsem měl tu čest monitorovat předešlé orkány v Krušnohoří,
mohu říci do budoucna, že každý
podobný jev bude v našich horách
generovat podobné těžkosti. Je to
důsledek neuvěřitelné členitosti našeho pohoří a velkou roli hraje i směr
vzdušného proudění. Takže přijde-li
příště podobná větrná masa z jiného
úhlu, čekají nás těžkosti na o něco jiných místech než letos v říjnu.
Závěrem se pokusím nastínit další
týdny prosince. Čeká nás srážkově
mírně nadnormální měsíc, teplotně
se bude svědomitě držet normálu.
Sněhové srážky se očekávají četnější
nad 800 m n. m., kde bude sněhová
pokrývka zůstávat, pod 600 m n. m.
se bude střídat sníh s deštěm. Přesto
i zde se sníh připomene častěji než
v předešlých letech. Alespoň v pro-

sinci se však pravděpodobně nevyplní ony zvěsti o nejstudenější zimě
století, které přicházejí v posledních
pěti letech s železnou pravidelností
již během srpna.
Vánoční svátky ovlivní již notoricky známá pranostika: Na Adama
a Evu čekej oblevu. Napomůže tomu
právě poloha našeho kraje. Patříme
k oceánskému podnebí střední Evropy, což přináší dynamické zvraty
a nestálost počasí. V okolí stanice
Šindelová (600 m n. m.) je pravděpodobné, že z deseti vánočních
svátků jich 5,8 bude v bílém hávu
(čím vyšší nadmořská výška, tím je
četnost o něco větší). Vánoce budou
letos asi chladnější než v posledních
letech, do jaké polohy budou se sněhem, však lze říci velice obtížně.
I přes tolik neznámých v počasí
bych chtěl všem čtenářům popřát
klidné prožití svátků vánočních. Ať
se vám poštěstí potkat se s co nejvíce
blízkými. V novém roce pak mnoho
štěstí a hlavně pevné zdraví, k tomu
osobní úspěchy a splněná přání.
A nadělujme si prosím v tyto sváteční dny jen úsměvy a radost.
s pozdravem váš větropravec
Rudolf Kovařík
foto: Jiří Kupilík
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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
*/**1.+2.7., 22.7., 12.8., *26.8., 9.9., *30.9., 14.10.
*28.10., 4.11., *18.11., 2.12., *16.12.2017

13:00 - 17:00

* Ukázky výroby rukavic / Handschuherzeugungsvorführungen
** Abertamská pouť / Aberthamer Fest

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!
Městský úřad Abertamy / Gemeindeamt Abertham

Skupiny i mimo otevírací hodiny po předchozí dohodě na:
Sk
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
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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
LEDEN až ČERVEN
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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