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Duben – apríl
Apríl, toto slovo má většina z nás
významově spojené hlavně s počasím, s jeho nevyzpytatelností, proměnlivostí a náhlými zvraty, které
jsou spojené s měsícem dubnem
a symbolizují poslední záchvěvy
zimy před nástupem jara. Letošní
rok je zatím jiný, převládá stabilní
vyrovnané teplé jarní počasí a vypadá to, že duben přenechal apríl
březnu, nebo ho v horším případě
schovává na květen. Většině z nás
však tento stav rozhodně nevadí,
spíše ho kvitujeme s povděkem.
Ale čeho aprílového jsme ušetřeni v počasí, toho nám nabízí plnou měrou naše politická scéna,
navíc v podstatně delším časovém
období. Politologové se diví, občané žasnou. V dospěláckém provedení ožívají staré známé dětské
hry typu: vadí, nevadí; kolo, kolo
mlýnský; ten musí jít z kola ven;
zajíček v své jamce sedí sám; atd.
atd. Z tohoto stavu jsou i přes svoji neskrývanou hravost nervózní hlavně naši zvolení vyvolení,

samozřejmě až na jednoho zde
nejmenovaného.
Nám běžným občanům přináší,
což je jistě zajímavé, toto období překvapivě daleko více pozitiv
než negativ. Nezaměstnanost klesá
na minimum, je více pracovních
příležitostí než nezaměstnaných,
ekonomická spokojenost obyvatelstva stále stoupá, prozatím i vyschl
mocný pramen legislativní smršti,
často neopodstatněných zákonů,
norem a nařízení vymyšlených
primárně v zájmu našeho dobra
s cílem vytvořit certiﬁkovaného
občana evropského formátu.
Tudíž snažme se tohoto relativně
ještě svobodného období maximálně využít. Přestaňme, alespoň na
chvíli, obnažovat sebe a své osobní
údaje na facebooku, virtuální realitu nahraďme skutečnou, pokecejme se sousedy, přáteli či nepřáteli,
známými či neznámými, příležitostí, míst a možností je nepřeberné množství. A kdo dostane na závěr chuť si i něco pěkného přečíst,

vřele doporučujeme zakoupit si náš
časopis. Určitě nebudete zklamáni.
Vaše redakční rada
foto: Ulrich Möckel
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Duben
Do dubů bubnují dubnové deště,
však jasany jaru nevěří ještě.
Že potoky už lemuje česnek medvědí,
jeleni to nepoví a lidé nevědí,
sluníčka podbělů, petrklíče, popence
snad každá louka už váže si do věnce
a poselství ptáků i píseň včelí
trávě i před Jiřím zelenat se velí.
Ivana Pečimúthová
foto: Jiří Kupilík

Patnáct let radosti v Merklíně
Merklínští ochotníci zahájili už
patnáctou sezonu, tentokráte slavnostním programem. Divadelní kus
Naše cesta z Prahy do Prahy aneb
15 let radosti byl takovým průřezem,
provázeným ukázkami odehraných
představení s pražskou „kulisou“ počínaje a v současnosti konče. Všichni na jevišti i v hledišti si beze špetky nostalgie nejen zavzpomínali na
doby minulé, ale hlavně se bezvadně
bavili aktuální prezentací.
Kdo nikdy nebyl ochotníkem,
možná nechápe, co nás na divadle
tolik baví. Je toho hodně. Společné nadšení, zábava při zkouškách,
společný stres, když se blíží premiéra, společná radost po odehraném
představení. Jsme přátelé, nadšenci, sehraná parta lidí, která se dokáže na scéně vzájemně podržet,
jsme prostě ochotníci.
Při oslavě desáté sezony zazněla na scéně následující „zpověď
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ochotníka“. Jestli máte čas, přečtěte si slova, pod která se všichni ochotníci z Merklína podepíší.
A možná nejen z Merklína.
„Dostanu roli a je tady první
čtená zkouška. Obrovské nadšení
a pak už jen pilování, zkoušení, pilování a hlavně zkoušení... Zkoušení a pilování. Jsem utahaný – zaměstnání, povinnosti (manželské),
rodina, a přesto trávím spoustu
času na zkouškách. Tři měsíce utečou jako voda a jdeme do ﬁnále.
Zkoušky jsou stále častější, všechno zanedbávám, v noci se budím –
zkrátka nestojím vůbec za nic.
A je tady generálka – ach bože,
je to otřes a asi jsou na tom všichni ostatní stejně. A přichází den D,
premiéra. Celý den nestojím za nic.
Dokola omílám svůj text (alespoň
doufám, že je to můj text).
Začínáme – stojím připraven
na svůj výstup, na nic, ale oprav-

du vůbec na nic si nevzpomínám,
ani na jediné slovo. Jenom jedno mě v té chvíli napadá: co tu
vlastně zrovna já dělám, mám
tohle zapotřebí? A najednou, stal
se zázrak! Jsem na jevišti, všechno klape, umím svůj text, diváci
se baví a my s nimi. Je to krásný

pocit, vlastně krásný večer, celý
den, celý svět...“
A tak to jde už patnáct sezon
a všichni doufáme, že další sezony
jsou před námi. Snad i naši diváci
se na další sezony těší.
Hedvika Roznerová
foto: Jiří Kupilík
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Tajná zpráva o Marcebile
– láska na první pohled?
V druhém pokračování děje knihy Tajná zpráva o Marcebile se nám blíže představí jednotlivé postavy, které jsme poznali v prvním dějství.
Každý má své touhy a strachy. Každý má svůj svět a záhadu, kterou řeší. Tajemství Krušných hor se začíná pomalu uskutečňovat.

Místo skonání Kuna z Hassbergu – Jelení hora

Jakub Kuneš
a Marcela Bílá (1978)
Je konec léta a v Krušných horách panuje klasické letní počasí.
Je krátce po bouřce. Nad Jelení horou ještě prší, šedé cáry deště znemožňují vidět tuto charakteristickou a legendami opředenou horu.
Ze staré štoly hned u lesní cesty
vykoukne žena v teplákách a s batohem na zádech. V ruce drží kýbl
z poloviny plný borůvek. Marcela
je, stejně jako celou sezonu, na pravidelném sběru borůvek. Je to její
živobytí. Je to tmavovlasá žena ostrých rysů, vysoká, štíhlá, opálená.
Je vidět, že většinu léta tráví v přírodě, na sluníčku. Po cestě dojde až
na vyhlídku na údolí pod Jelení horou, kde ještě nedávno stálo město
Přísečnice. Dnes se tam napouští
vodní nádrž. Dlouze se dívá na toto
zbrusu nové vodní dílo. Najednou
zaslechne pád kamene a nadávky.
Jde za zvukem, až dojde k okraji
další důlní propadliny. Když se nakloní přes okraj, uvidí nad kamennou římsou stát Jakuba Kuneše,
který hází dolů kameny a nadává.
„Dobrý den, stalo se něco?“ zeptá se Marcela opatrně Kuneše.
„Ztratil jsem tu nůž! Spadl mi
tam dolu. Vyndával jsem si fotoaparát a on mi vypadl i nůž,“ trochu podrážděně odpoví Kuneš.
„Jo, tahle pinka je hluboká
a zrádná, kraj se může kdykoli
utrhnout! Pojďte raději nahoru!“

„To je sice hezký, ale ten nůž
není jen tak ledajaký, víte?! Mám
ho od malička, před padesáti lety
ho vyrobil můj děda, takže jeho
cena je pro mě nevyčíslitelná. Musím ho prostě najít!“
„Kousek odsud bydlí známý,
má lana. Vytáhne ho. Ale vy tam
nelezte,“ snaží se přesvědčit
Marcela Jakuba.
„Opravdu?“ Kuneš si není jistý,
ale začne lézt z okraje propasti.
Marcela mu podává ruku…
„A mimochodem, jsem Marcela.“
„Jakub – Kuneš.“
Marcela se na chvilku zarazí
a podívá se znepokojeně na Jakuba. Rychle se ale vrátí do své
role a zeptá se.
„Řekněte mi, kam vám mám
nůž poslat, a více se o to nemusíte
starat,“ uklidňuje Marcela Jakuba.
„Asi nejlépe do nemocnice
v Ostrově na moje jméno,“ odevzdaně odpoví Jakub.
„Myslím, že do týdne ho tam
máte,“ usměje se Marcela.
Popojdou pár metrů dál na výhled z hory. Pod nimi se rozprostírá nové jezero.
Marcela se ho zeptá: „Víte, co
je toto za horu?“
„No přece Jelení hora, německy Hassberg, legendami opředená
hora,“ ihned odpoví Kuneš, který má
opravdu zdejší místopis v malíčku.
„Opravdu, znáte ty legendy? Vyprávějte…“
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Cestář Hans Humpelnmann
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„Prý tu stál hrad jistého proradného Kuna z Hassbergu, který zabil manžela jisté Marcebily. A ta
hrad za vraždu manžela srovnala se
zemí a Kuno při tom zahynul. Taková místní povídačka. Vyprávěla
mi to furt babička.“ Kuneš se podívá na Marcelu. Marcela se usměje.
Kuneš se po odmlce zatváří smutně
a pokračuje: „No a teď tu sedím já,
Kuneš, a nevím, co si o tom mám
myslet,“ mluví Kuneš s pohledem
upřeným ke vzdálenému horizontu.
„Proč jako?“ zeptá se zdánlivě
nechápavě Marcela.
„Kuno, Kuneš a Marcebila,
která zabila i moji mámu,“ přemítá nahlas Kuneš.
„Prosím?“ zeptá se trochu
dotčeně Marcela.
„Ale nic, to je takovej zamotanej příběh, kterej se mi pořád honí
hlavou,“ zahodí myšlenku Kuneš
a usměje se na Marcelu. Uvědomí si, že zašel na moc intimní
a soukromou notu. Rozhlédne se,
zhluboka se nadechne a ukončí nepříjemnou situaci.
„Vypadalo to, že bude zase pršet, ale zázračně se to vybralo. Už
musím jít.“ Kuneš vstává a bere
si košík do ruky.
Marcela je udivená rychlým
koncem vyprávění a stále sedí na
zemi s otevřenou pusou.
„Sjedu si pro lano a ještě
dnes najdu ten nůž, to je pro mě
opravdu důležité.“
V tu chvíli Marcela vstane
a rázně ho přeruší.
„Nic takového, já vám ho najdu, slibuju, a přinesu do nemocnice. Už zítra!“ drží Marcela
Jakuba za rameno a tváří se neústupně a odhodlaně. Jakub nemá
sílu vzdorovat, Marcela vypadá
velmi přesvědčivě.
Matěj Kuneš (2012)
Matěj zase sedí doma a jeho
žena popisuje, jak by chtěla opravit
farmu, aby tam mohly chodit rodiny. Je plná zápalu, nadšení.
„Ty jsi jak naspeedovaná. Na
čem to jedeš?“ zeptá se ženy.
„Šňupu si lajny mlhy,“ s nadsázkou řekne Renata.
„No, dneska dost smrděla, tak
to asi bylo silnější,“ komentuje to
Matěj a dlabe polívku.
WWW.KRUSNOHORSKYLUFT.CZ

„Hele, beze srandy, už z ní mám
depku, čtrnáct dní jsem neviděla
hory, nebe, slunce, hvězdy. Ty aspoň jezdíš dolu do města. Ale já tu
trčím furt. Kdy to skončí?“
„Nikdy.“
Matějovi
zazvoní
telefon. Volá Radek.
„Čau,
tak
co?“
zvědavě se optá Matěj.
„Hele, ten tvůj rekordér je fakt
dobrej. Bylo to rozdělený na stopy,
takže tam máš nahraných padesát
hlasů.“ Divím se, že o tom my ﬁlmaři nic nevíme…“
Matějovi
klesne
brada
a tváří se ohromeně. „Hustý…
No super, pošli.“
„Máš to už v mailu. Jo a hele, ten
tvůj detektor bych rád viděl…“
„Klidně se někdy stav, nebo
pojď se mnou někdy lovit mlhu,“
odpoví Matěj hrdě Radkovi.
Matěj si sedne k mailu, stáhne
soubory a pouští je. Jde o směs
hlasů v českém a v německém jazyce. Mužské i ženské hlasy. Má
nahraný asi pětiminutový úsek
bez začátku a bez konce. Pouští si je dokola, nezná ty příběhy.
Nic mu to neříká.
Po nějaké době jde do pokoje
a cestou si vezme polštář a dá ho
za okno. Zavře okno a jde se mýt.
Hans Humpelnmann (1918)
Je konec dubna a na hřebeni hor
se konečně udělal teplý slunečný
den. Od západu se ale valí temné
šedé mraky. Hans sedí v hospodě
na Božím Daru a mluví s pánem,
který je ubytovaný v hotelu Zelený
dům. Hans se vrátil z války zpátky
domů na Boží Dar.
Karl: „Ještě jednou vám děkuji
za pomoc. Bez vás bych jej nevytáhl na cestu. Kdybyste cokoliv potřeboval, rád se vám odvděčím. Ale
teď už musím jet,“ poděkuje Karl
Hansovi a podá mu srdečně ruku.
Hans: „To víte, že jo. Když máte
to musení, tak to se nedá svítit.
Každopádně sháním sluchátka, co
měli kluci radisti na frontě. Kdybyste o nějakých věděl, tak víte,
kde mě hledat.“
Karl: „Pokusím se, ale nic
neslibuji.“
Hans: „Hlavně se tentokrát
vyhněte té díře.“

Cestáři na Božím Daru

Oba si ještě jednou podají ruce
a Karl odchází. Najednou se otevřou dveře a vejde Humpelnmannův soused Anton. Tváří se dost
naštvaně. „Hele, tak chceš jet do
toho Rittersgrünu? Nebudu tě tady
všude hledat.“
Hans ještě jako nevnímá a dokončuje situaci s Karlem: „Nedělní
mávání městským se nesmí odbýt.
Odteď bude zase na horách klid.“
Pak se otočí na souseda
a zavrčí: „Zrovna teď, když si zařizuju patent?“
Anton: „Hele, jestli chceš jet se
mnou, tak jedině teď. A už mě nemíchej, mám tě akorát dost.“
Hans: „Ale furt se nečil,
to škodí zdraví.“
Zvedne se, vezme si věci
a jde ven.
Hans: „A heleme, ještě nám do
toho prší. Ideální podmínky. Krása
střídá nádheru.“
Nákladní automobil ho doveze
na lesní křižovatku, Hans popadne nástroje a jde po lesní cestě.
Hustě prší. Dojde až k malé celtě na kraji lesa a kouká, jak teče
voda po cestě. Pak vezme přístřešek a postaví ho přímo doprostřed cesty. Sedne si v celtě na
špalek a zapálí si. Zvedne hlavu
od sirek a najednou vidí, jak se
k němu po cestě táhne mlha. Je
to dost strašidelný výjev. Humpelnmann místo aby se bál, tak
vstane a rozšafně rozpřáhne ruce:
„Vítej zpátky, mlho. Kde jsi byla

tak dlouho? Už jsem se bál, že tě
někde zavřeli.“
Hans zvedne kleště, palici a páčidlo a odnese si je k díře v cestě,
kterou vymlela voda.
„Předevčírem tu tekly hektolitry tý naší černý vody a zdá se,
že to ty naše nový žleby pobraly.
Nechci tady zase tahat z příkopu nějakýho tlusťocha, tak se do
toho dáme, ne?“
Hans hodí do díry kameny, sedne si na houněmi vyměkčená kolena a začne skládat kameny podélně
a zasypávat je pískem. Po chvíli
práce Hans zvedne hlavu a mluví
směrem k mlze. „Představ si, ve
Vejprtech ve zbrojovce mi z jedný
starý pušky vyrobí speciální bleskomet. To budou na hexenfestu
koukat, co má Hans za patent. Musím tomu továrníkovi jen posekat
tři kubíky dřeva. To by šlo, ne?“
Když mu dojde písek, houkne na
mlhu jako na parťáka: „Hele, holka,
hoď mi sem tři lopaty písku, jo?“
Chvíli kouká kolem sebe, jestli
se mlha zavlní, vypadá to, že ne,
ale drobný pohyb v mlze je.
„Ty jsi dneska ale líná, styď se!
Necháš práci na starým veteránovi.
Stejně za ty bouračky na Zlaťáku
můžeš ty a já to tu musím opravovat. A ty hlavy namrzlý z Gottesgabu mi už nepomůžou, tak mam
jenom tebe. Tak alou do práce!“
Hans si zase sedne na sedačku
pod celtou a zapálí si. Mlha se plazí kolem díry s kameny a pískem.
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„Mimochodem znáš ten vtip
o cestářích? Víš, jak poznáš správného cestáře? Co? Ne? Když prší,
tak nesedí v hospodě, ale čeká s lopatou u cesty.“
„Ptáš se asi proč, že?“
„Je to jednoduchý, teprve déšť
a tekoucí voda prověří kvalitu cesty. A správnej cestář musí
vědět, jak se voda na jeho ces-

tě chová, a postavit ji tak, aby
vodě nebránila…“
Hans se zvedne, protáhne se. „A tady se na to zjevně někdo vysral.“
Jakub Kuneš a Marcela
Bílá (1978)
Jakub Kuneš pracuje jako ošetřující lékař na lůžkovém oddělení

v ostrovské nemocnici. V pondělí
ráno nastupuje do služby a po ranní
vizitě si sedne do kanceláře ke stolu
a pije kávu. Najednou otevře dveře
Marcela, oblečená do krásných šatů.
„Mohu dál, pane doktore?“
zeptá se Marcela.
Vstupuje dovnitř a Jakub je
ohromen, místo ženy v teplácích před ním stojí krásná žena

v červených přiléhavých letních
šatech. Kuneš se na ni zadívá,
zvedne se ze židle. Marcela zavře
dveře a vytasí nůž a jde směrem
k němu. Kuneš se lekne, Marcela se nesměje.
Ona ale položí nůž na stůl a podívá se mu zhluboka do očí.
Pokračování příště…
Petr Mikšíček

Osobnost z našeho kraje – dr. Johann Endt
Když koncem 60. let 20. století začali chalupáři osidlovat téměř opuštěnou vesnici Srní, byla spousta práce s restaurováním a opravami
usedlostí. Je však pravda, že některé domy byly v celkem dobrém stavu, protože jejich původní obyvatelé je opustili teprve nedávno, když
se odstěhovali do Západního Německa. Později se začal zajímat o historii obce jeden z chalupníků, Karel Syrový. Vlastnoručně si s pomocí
rodiny upravil k obývání bývalý seník a vytvořil z něj hezkou chalupu. Díky páteru Franzi Kunzovi z bočské fary získal seznam původních
obyvatel obce a potom v pražském státním archivu objevil kopii práce dr. Johanna Endta o Boxgrünu, jak se Srní původně jmenovalo (Die
Häuser des Dorfes Boxgrün von 1644 bis 1878 z roku 1937).
Jde o velmi podrobnou práci,
Johann Endt v ní popisuje historii obce. Uvádí vůbec první
zmínku o obci Pokozgrün v listině Karla IV. ze 17. října 1357.
Království podle ní získává řadu
obcí od kláštera v Postoloprtech
výměnou za pozemky a jiné
jmění v okolí Žatce. Nejdůležitější část práce je spatřována
v podrobném popisu všech statků, usedlostí a jejich majitelů
v době od berní ruly (1644) až do
poloviny 19. století. Johann Endt
musel bádat v katastrech a pozemkových knihách, aby mohl

zaznamenat údaje o všech důležitých událostech všech rodin
a jejich hospodářstvích.
Z prvních dob nejsou o Srní
žádné zprávy, dochované pozemkové knihy počínají teprve
rokem 1644. Důvodem je vpád
Švédů do Čech v roce 1639, rovněž do Klášterce nad Ohří (Klösterle), který spolu se zámkem
zničili požárem. Přitom shořely
všechny původní pozemkové
knihy i mnoho dalších historických listin. Byly založeny knihy
nové, do nichž byly zaneseny
kupní smlouvy usedlíků k datu

5. prosince 1644. Jsou to čtyři staré pozemkové knihy, které
jsou dodnes k dispozici. První pochází z roku 1644, druhou
z roku 1684 založil tehdejší hejtman panství Klášterec nad Ohří
Johann Egermann, začátek třetí
přísluší roku 1765 (roku 1784
zámek znovu vyhořel), čtvrtá začíná v roce 1815. V těchto
pozemkových knihách jsou doslovně zaneseny kupní smlouvy
a platby, jež byly uskutečněny.
K těmto knihám náleží ještě seznam pozemků (katastr), kterým
náležela daňová povinnost. První

Johann Endt

Záznam v matriční knize – svatba rodičů
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Zápis o narození Johanna Endta v matriční knize

katastr je z roku 1653 (zdanitelná
půda), druhý katastr (revize zdanitelné půdy) z roku 1713 a třetí,
tzv. Tereziánský katastr, z roku
1749. K nim náleží čtvrtý, tzv.
Josefínský katastr z roku 1785,
který jako první přidal každému
domu jeho pořadové číslo. Čísla usedlostí byla zavedena na
příkaz císaře Josefa II. Přilehlá
panství měla rovněž revizi zdanitelné půdy, avšak z roku 1676.
Přesto není k dispozici (zřejmě nedochován) spis o panství
Klášterec nad Ohří.
Starší pozemkové knihy nebyly vždy zcela přesně vedeny. Tak
například neznají odkazy nemovitého majetku usedlíků jejich
vdovám. Když některá vdova
stavení prodala, chybí v knihách
velmi často jméno jejího zemřelého muže. Stává se rovněž, že
chalupník zemřel, vdova po něm

se znovu provdala, poté zemřela
a její druhý manžel si vzal jinou
ženu, která po jeho smrti domek
prodala. Tyto majetnické mezisměny v knihách zaneseny nejsou. Aby bylo mezi těmito vzájemnými poměry jasno, je třeba
použít ještě jednoho zdroje. Je to
matrika vedená na dotyčném místě farářem. Za všechny události,
které jsou později zaneseny jako
údaje matriční, musím poděkovat páteru Kunzovi, píše Johann
Endt. „Vyslovuji mu zde upřímný a nejlepší dík za jeho pomoc
a podporu. Je to nedocenitelný
zdroj informací, podle nichž je
možno si udělat obraz o životě
a osudech jednotlivých rodin.“
Rod Endtů je velice rozsáhlý
a od roku 1712 se datují jeho počátky v Perninku. Tehdy přišel do
Perninku Johann Zacharias Endt,
který byl přijat jako učitel a sou-

Johann Endt s profesory (sedící uprostřed)
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časně písař. Dne 8. října 1714 se
oženil se Soﬁí, dcerou radního
Georga Reiwartha. Pochází od
něho i křtitelnice v kostele, kterou
pořídil za vytěžené stříbro. Na
víku je tento nápis: GEWOGEN
121 PFUNDT, I. Z. VON ENDT
DER ZEIT CANTOR ALHIER.
Dále dal vyzdobit varhany,
jejich postranice byla opatřena
textem (v němčině): „J. Z. Endt
dal vyzdobit tyto varhany dne
29. května 1729“.
Jeho vnuk Johann Endt spatřil
světlo světa 16. května 1869. Navštěvoval místní obecnou školu,
poté gymnázium v Chebu (některé zdroje udávají gymnázium
v Chomutově). Potom na pražské
univerzitě na Filozofické fakultě
studoval staré jazyky u profesorů Holzingera, Rzacha, Kellera
a Kleina. Roku 1896 složil státní
zkoušky, stal se suplentem c. k.

státního gymnázia na Smíchově
a zároveň i asistentem Archeologického ústavu pražské univerzity, vedeného tehdy již zmíněným
profesorem Kleinem. Na základě
své disertace o předkorintských
vázách byl rok nato „sub auspiciis imperatoris“ promován na
doktora filozofie. Působil poté
mj. v Karlových Varech, ve Stříbře, odkud podnikl na zvláštní stipendium cestu po antických památkách v Itálii i v Řecku. Mimo
jiné sepsal také práci o své rodné
obci „Aus der Vergangenheit der
Bergstadt Bärringen“. Na samém
konci existence monarchie převzal ředitelský post na státním
gymnáziu a reálce v Českých
Budějovicích. Tyto dva ústavy
byly za nové republiky sloučeny
roku 1923 do německého státního vyššího reálného gymnázia.
Mnoha články přispíval nejen
do výročních zpráv svého ústavu
a historických i rodopisných revuí
(v Českých Budějovicích tehdy
začala vycházet nezapomenutelná
vlastivědná Waldheimat), ale i do
místního tisku, zejména pak do
Budweiser Zeitung, kde zanechal
mnohé vzpomínky na „své“ gymnázium pro budoucího čtenáře.
Zajímal ho i šumavský německý
venkov. V roce 1938 pan doktor
už bydlel na pražské adrese Praha XVI., Na Skalce 11. Po druhé
světové válce neušel ve svých
77 letech odsunu. Zemřel pět let po
něm 28. července roku 1951 kdesi
v bavorském Dachau. Teprve padesát let po odsunu jsme se dozvěděli
poslední zprávu o jeho osudu zásluhou pražské kanceláře Sudetoněmeckého krajanského sdružení
(jmenovitě Petera Bartona).
Ota Děták
Zdroj:
http://www.kohoutikriz.org/
data/w_endt.php#iendt
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Doporučujeme kulturní, společenské
a sportovní akce
Kulturní akce
30. 4. - Pálení čarodějnic na Jezírku (Jezírko Jáchymov; 15:00–23:59)
1. 5. - S láskou k lesu – ukliďme Ježíškovu cestu – ukliďme Česko
(Boží Dar; 10:00)
9. 5. - Knížka pro maminku – výtvarná dílna pro děti i dospělé
(letohrádek Ostrov; 16:30)
20. 5. - Zahradní slavnost / S knihou v trávě
(letohrádek Ostrov; 10:00–16:00)
25.–26. 5. - Jáchymovské peklo 2018 (Dolní Žďár, Jáchymov)
26. 5. - Muzejní noc (Muzeum Karlovy Vary)
26. 5. - Zahájení lázeňské sezony v Jáchymově
(Jáchymov, lázeňský park; 10:00)
Trhy
Annaberger Wochenmarkt – úterý a pátek; 9:00–17:00
Buchholzer Wochenmarkt – čtvrtek; 8:00–14:00
14.–17. 5. - Frühlingsmarkt, Annaberger Markt; 9:00–18:00
Koncerty, divadla
21. 4. - Svátek bigbítu – oslava 50. narozenin nejdecké bigbítové kapely
The Crash (Kulturní dům Nejdek; 19:00)
22. 4. - Turecká kavárna – představení s Václavem Vydrou v hlavní roli
(Kulturní dům Nejdek; 19:00)
26. 4. - KSO: Dvořák / Martinů / Filas
(Grandhotel Ambassador Národní dům, Karlovy Vary; 19:30)
5. 5. - ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary ve spolupráci s KSO a KMD:
Karneval zvířat: Koncert k zahájení lázeňské sezony 2018
(Karlovarské městské divadlo; 19:30)
5. 5. - Máj (Interaktivní galerie Becherova vila, Karlovy Vary; 18:00)
6. 5. - Kolonádní koncert k zahájení lázeňské sezony 2018
(Mlýnská kolonáda, Karlovy Vary; 15:00)
11. 5. - Dirigentský masterclass ve spolupráci s Conservatorio della
Svizzera Italiana v Luganu (Lázně III., Karlovy Vary; 19:30
12. 5. - koncert Orbis pictus (Letohrádek Ostrov; 16:00)
12. 5. - divadlo O pejskovi a kočičce (Muzeum Karlovy Vary; 16:00)
15. 5. - Pavel Svoboda – varhany (kostel Rudné; 19:00)
25. 5. - Divadlo Kopec: Balíme, králi Šénmane!
(Pernink, DIV-kinosál; 19:30)

8. 5. - Umění jako cesta poznání – prožitkový umělecký seminář,
arteterapie, muzikoterapie (Waldorfská základní škola Wlaštovka,
Karlovy Vary; 10:00–17:00)
do 22. 4. - Milan Knížák – Žít jinak (Galerie umění Karlovy Vary)
do 6. 5. - Pastviny Petra Poše
(Interaktivní galerie Becherova vila, Karlovy Vary)
11. 5. - Martin Valina: Krajinou Krušných hor – vernisáž výstavy fotograﬁí
(Café Atrium, Chomutov; 17.00)
do 10. 6. - Karel Čapek fotograf (Muzeum Karlovy Vary)
Kino
21. 4. 28. 4. 5. 5. 12. 5. 19. 5. -

Cesta za králem trollů (kino Pernink; 18:00)
Psí poslání (kino Pernink; 18:00)
Jumanji: Vítejte v džungli (kino Pernink; 18:00)
Čertoviny (kino Pernink; 18:00)
Ferdinand (kino Pernink; 18:00)

Sport
21. 4. 29. 4. 6. 5. 8. 5. 12. 5. 19. 5. 25. 5. -

Běh na Mědník (Měděnec)
Hroznatův běh (Hroznětín)
Aschberglauf und Aschbergradrennen (Klingenthal)
Merklínský duatlon (Merklín)
Horský výběh na Plešivec (Merklín – Plešivec)
Jarní Šlápota (Kovářská)
Krušnohorská padesátka (Plesná)

Výstavy, přednášky
25. 4. – 3. 6. - Koně a koníci pro radost (Muzeum Nejdek)
26. 4. – 10. 6. - Fenomén Ateliér papír a kniha
(letohrádek Ostrov; vernisáž 17:00)
26. 4. – 10. 6. - Štěpán Beránek – instalace, objekty
(Letohrádek Ostrov; vernisáž 17:00)
3. 5. – 24. 6. - Ruští nonkonformisté druhé poloviny 20. století
(Galerie umění, Karlovy Vary; vernisáž 17:00)
KRUŠNOHORSKÝ LUFT / HERZGEBIRGE
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Velikonoční pobožnost ve Volyni

Všestranní hudebníci chomutovského tělesa Madrigal

Kázání Mariana Šustáka

Velikonoce se spolu s Vánoci
a Letnicemi řadí k nejvýznamnějším
náboženským svátkům v kalendářním roce všech křesťanských církví.
V kostelech se slouží slavnostní mše.
I v menších kostelech, které byly
odsvěceny a v náboženském životě
obyvatel už nehrají žádnou roli, často
místní spolky o Velikonocích pořádají nejrůznější akce. Tak tomu bylo
i o Velikonočním pondělí v kostele
sv. Petra a Pavla ve Volyni. Sdružení
přátel tohoto kostela pozvalo přátele
tohoto velmi starého svatostánku na
jižním svahu pohoří, místní obyvatele, chataře a chalupáře na hudební
velikonoční pobožnost.
Evangelický kazatel Marian Šusták
v kázání vysvětlil význam Velikonoc
v souvislosti s tradičním velikonočním symbolem – vejcem. Na kázání
navázal hudebním vystoupením žá-

Kostel sv. Petra a Pavla ve Volyni

kovský pěvecký a instrumentální soubor Madrigal z Chomutova pod vedením své učitelky. Repertoár byl velice
pestrý a za své vystoupení sklidil soubor mohutný potlesk od více než 60
přítomných diváků. Teplota v kostele
se pohybovala pod bodem mrazu,
a proto bylo nutné nástroje často ladit.
Ale i tuto zvláštnost hudebníci skvěle zvládli. Kdo chtěl, mohl se ohřát
u čaje nebo grogu a ochutnat některé
z domácích specialit.
Jak oznámil předseda sdružení
David Blažek, byla na letošní rok
naplánována renovace vnější omítky
kostela. Záchrana a renovace jednoho
z nejstarších kostelů na české straně
Krušných hor průběžně pokračuje,
a tím se do bývalého svatostánku postupně vrací život.
text a foto: Ulrich Möckel
překlad: Roman Kloc

Přednáška o sanaci
důlních zátěží v Sasku
V sobotu 18. března se v Jáchymovské mincovně uskutečnila další
přednáška z cyklu „Krušné hory –
malé pohoří světového významu,
pořádaného oddělením památkové
péče Krajského úřadu Karlovarského kraje. Více než třicet posluchačů si se zaujetím vyslechlo
vyprávění Marka Nesrsty, projektového vedoucího ﬁrmy Bergsicherung Sachsen ze Schneebergu,
o sanacích starých důlních zátěží
v sousedním Sasku.
Přednáška byla rozdělena do dvou
částí, přičemž první byla věnována přehlednému vývoji hornictví
a identiﬁkaci oblastí s výskytem horWWW.KRUSNOHORSKYLUFT.CZ

nických zátěží. Rovněž bylo vysvětleno základní rozdělení zadavatelů
tohoto druhu zakázek mezi Wismut
A. G. (bývalé uranové doly) a Vrchní
saský báňský úřad (rudné doly obecně). Ve druhé části přednášky pak
byl na konkrétním příkladu sanace
propadu ve sklepě rodinného domu
ve Freibergu dokumentován postup,
technologie a od romantických představ velice vzdálená práce pracovníků ﬁrem s přízviskem Bergsicherung, jak jsou tyto v Sasku nazývány.
Přednášku zakončila zajímavá
a plodná diskuse s otázkami na tělo
přednášejícího.
(red)
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Lesopark Borecké rybníky

Mapa území (zdroj mapy.cz)

Necelých 1,5 km severně od
centrální části Ostrova v nadmořské výšce zhruba 430 m se rozkládá malebná soustava rybníků
z 16. a 17. století. Původně sloužila k zachycování vod stékajících
z Krušných hor při jarním tání,
následně pak k zavlažování přilehlých luk. Nyní je z ní příměstský
lesopark, který vytváří harmonické
odpočinkové a výletní místo. Celý
areál je protkán cestami a cestičkami, jež vedou po hrázích jednotlivých rybníků, najdete tu také
několik odpočívadel, ohniště nebo
vyhlídková mola. Pěšky se sem do-

Vojenské mapování z let 1836–1852 (zdroj mapy.cz)

stanete po žlutě značené turistické
trase vedoucí z centra Ostrova, areálem prochází po hrázi některých
rybníků také cyklostezka.
Historicky bylo Ostrovsko známé množstvím vodních ploch,
například v roce 1695 bylo na ostrovském panství celkem 79 rybníků. Soustavu Boreckých rybníků
tak, jak je známe dnes, tvoří rybníky Velký Borek, Horní a Dolní
Hlinice, Mulda, Luční, Hluboký,
Koňský, Ostrovský Velký a jeden
bezejmenný. Většina ze soustavy
Boreckých rybníků je v současnosti rybářsky obhospodařována,

Kosatec žlutý (foto: Dagmar Sloupová)
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sportovní rybolov zde však možný
není. Chov ryb zde měl i v historii
velký význam pro výživu ostrovských obyvatel, svědčí o tom i jídelní příbory na ryby v pozůstalostech ostrovských měšťanů.
Území je velmi významné z přírodního hlediska, proto jeho nejcennější severní část je součástí
evropského systému Natura 2000
a byla zařazena mezi Evropsky významné lokality.
Dosti podstatná část rybniční
soustavy je přírodního charakteru,
leckde s velmi cennými pobřežními zónami, které poskytují životní

Vzácná vrbina kytkokvětá
(foto: Ludmila Ceková)

podmínky řadě druhů živočichů
a rostlin. Je zde zastoupeno velké
množství rostlinných druhů významných z hlediska ochrany přírody, z nichž řada spadá do kategorie zvláště chráněných a vzácných
druhů, například vrbina kytkokvětá
a hruštička okrouhlolistá, pérovník
pštrosí či bublinatka jižní, bradáček vejčitý, při příjemné procházce
územím se můžete kochat rozsáhlými porosty puškvorce a rákosu,
mezi nimiž svítí žluté květy kosatců. V blízkosti se nachází i lokalita
s výskytem ohroženého hvozdíku
pyšného. V jednom z rybníků je registrována stabilní populace silně
ohroženého čolka velkého, který
zde nachází optimální podmínky
k životu. Kromě čolka velkého zde
nalezneme rovněž mnoho druhů
žab, například skokana hnědého,
zeleného a ostronosého a utajeně žijící blatnici skvrnitou, dále
třeba čolka obecného a horského,
ropuchu obecnou a užovku obojkovou. Pro existenci řady z nich
jsou životní podmínky Boreckých
rybníků v rámci mikroregionu Ostrovsko prakticky nenahraditelné.
Lokalita je také vyhledávaným
hnízdištěm vodních ptáků, jako
jsou labutě, lysky, potápky roháče
a několik druhů kachen, byl zde
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Zvláště chráněný hvozdík pyšný (foto: Tomáš Čepelák)

Samci skokana ostronosého v období rozmnožování zmodrají (foto: Jiří Klikar)

zaznamenán i výskyt orla mořského nebo orlovce říčního. Významný je i výskyt vzácných druhů
hmyzu a dalších bezobratlých živočichů, například škeble rybničné.
Současná podoba lesoparku Borecké rybníky je výsledkem projektu, jehož realizace započala v roce
2008. Dříve zanedbané území plné
skládek bylo vyčištěno, cesty opraveny a doplněny dřevěnými mostky a altánky. Nevhodné křoviny
a nálety byly vyřezány a nahrazeny novou zelení. Informace o rybnících, jejich historii a místní fauně
i ﬂóře návštěvníkům zprostředkují
četné informační tabule, jež lemují
naučnou stezku Borecké rybníky,
která návštěvníky provede celou
lokalitou. Seznámí jej s historií,
současností, ale i přírodními zají-

Rybník Hlinice horní (foto: Dagmar Sloupová)

Labutí rodina (foto: Dagmar Sloupová)
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mavostmi, významnými rostlinami
a živočichy, které se tu nacházejí.
Celé území Boreckých rybníků
vyžaduje pro udržení svých výjimečností šetrné rybářské hospodaření a cílenou šetrnou údržbu
tak, aby tuto nádhernou a zajímavou lokalitu na okraji města
mohly obdivovat i další generace návštěvníků.
Trasa výletu, pokud ji chcete
projít celou, je dlouhá přibližně
2,5 km a prochází mezi rybníky po
zpevněných prašných cestách. Na
několika místech jsou k odpočinku
umístěny lavičky. Procházka se dá
zahájit z několika míst, nejčastěji
od fotbalového stadionu v severní
části města, z ulice U Nemocnice,
kde je možné i zaparkovat vozidlo.
Tomáš Čepelák

Kachna divoká a polák velký (foto: Dagmar Sloupová)
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Zima 2017/2018 pohledem
Horské služby Krušné hory
Přestože se zdá, že sníh je vždy
bílý a zima je každý rok stejná,
z pohledu horské služby tomu tak
není. Výjimkou nebyla ani letošní
zima. Celá byla jako na houpačce.
Zkraje zimy napadlo větší množství sněhu, které umožnilo pohyb ve volném terénu, který však
množstvím skrytých nástrah může
být velmi nebezpečný, a tím se
i záchrana z takového terénu stává
komplikovanější a zdlouhavější.
Dobré sněhové podmínky dovolily včasné zahájení provozu
většiny lyžařských areálů. Návštěvnost na počátku letošní zimy
byla v horských střediscích po
několika na sníh skoupých zimách
opět jako dříve.
Bohužel o ideálních podmínkách se nedá mluvit ve spojení
s běžeckými trasami. Ty po podzimní vichřici Herwart a následném zákazu vstupu do lesů byly
v mnoha případech neudržovány,
a nebyly tedy sjízdné. Přesto se podařilo provozovatelům ve spojení
se správci lesů zprůjezdnit hlavní
trasy, za což jim patří velký dík.
Druhá polovina zimy pak byla
klidnější, alespoň co se týká změn
počasí. Po několika oblevách nastalo období hezkého počasí. To
bylo takřka ideální pro začínající
jarní prázdniny. Ty jsou po vánočních svátcích obdobím s nejhojnější návštěvností lyžařů a turistů na horách.
Bohužel velké množství návštěvníků hor vede i k velké úra-

Zimní technika horské služby nad Neklidem

zovosti a letošní rok byl toho jasným důkazem. Rychlé a upravené
sjezdovky dovolují vyšší rychlosti
a často vedou k nekontrolované
jízdě, jež mnohdy končí pádem
nebo srážkou s jiným lyžařem nebo
snowboardistou. Tyto kolize se bohužel množí a i nepříjemné dohry
z těchto nehod jsou čím dál častější. Stejně jako na pozemních komunikacích i na lyžařských tratích
platí jistá pravidla. Pro bezpečný
pohyb na sjezdovkách k tomuto
účelu slouží pravidla FIS (pravidla
bezpečného pohybu na sjezdových
tratích). Bohužel výchova v soula-

Vítězové plešivecké zimní soutěže horské služby
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du s těmito pravidly je zcela nedostatečná, ať už v rodinách, na školních lyžařských kurzech, nebo při
výuce v lyžařských školách, kde
teorie bezpečného pohybu zcela
chybí. Málokdo si uvědomuje, že
i dítě se na sjezdových lyžích běžně pohybuje rychlostí přes 50 km/
hod. a jakýkoliv manévr v nenadálé situaci v takovéto rychlosti vyžaduje i několik desítek metrů pro
jeho bezpečné zvládnutí.
Horská služba v letošní zimní
sezoně zasahovala u takřka 800
událostí. Z toho musel být v deseti
případech přivolán vrtulník, kte-

rý převezl zraněné na specializované pracoviště.
Ani pátrání po zbloudilých nebo
pohřešovaných osobách nebylo letos žádnou výjimkou. Ve třech případech probíhalo rozsáhlé pátrání
ve spolupráci s Policií ČR. Jednou
pátrání přesáhlo i státní hranici
a do akce musela být zapojena německá policie a horská služba.
Zajímavou situací byla i lednová
sněhová zimní bouřka, kdy během
půl hodiny horská služba zaznamenala pět žádostí od osob, které
v nenadálé situaci ztratily orientaci
a cítily se v ohrožení života.

Stanice Horské služby Boží Dar v zimě
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V únoru pak již tradičně členové horské služby poměřili své
síly a dovednosti v činnostech,
které jsou pro horské služby typické. Letos tomu tak bylo v okrsku
Pernink, konkrétně ve Skiareálu
Plešivec, který celou soutěž umožnil a velkou měrou i podpořil.
Dvoukolového obřího slalomu za
večerního osvětlení se zúčastnilo
takřka 50 závodníků. Všichni pak
nastoupili do terénní etapy o délce
7 km s převýšením 800 metrů. Trať
závodníci absolvovali na skialpinistických lyžích v různém terénu.

Na trati je čekalo několik lanových
disciplín. Celou soutěž pak v pozdních večerních hodinách zakončil
test ze zdravovědy. Po sečtení výsledků celou soutěž vyhrál Ondřej
Vank z Božího Daru, a to i v mezinárodní konkurenci.
Konec vydařené zimy pak pozvolna vystřídal nástup jara. A pouze v nejvyšších partiích Krušných
hor lyžařská sezona vydrží až do
poloviny dubna.
Stanislav Kabeš
foto: Stanislav Kabeš,
Ondřej Vank

Předání zraněného záchranné službě

Supercross 2018
na Božím Daru
Úspěch krušnohorských
záchranářů v Krkonoších

Ve dnech 4. až 6. dubna proběhl
v Krkonoších jubilejní 40. ročník
mezinárodní soutěže horských služeb. Letošního klání se zúčastnilo
20 dvoučlenných hlídek. První den
závodů účastníci absolvovali náročnou, 20 km dlouhou skialpovou
etapu ve vrcholových částech Krkonoš s převýšením 1 900 m. Druhý
WWW.KRUSNOHORSKYLUFT.CZ

den pak byl zaměřen na sjezdařské
disciplíny, ošetření a transport zraněného, celá tato část probíhala na
sjezdovce Stoh. Krušné hory reprezentovaly tři hlídky. Ondřej Vank
(Boží Dar) a Miroslav Račko (Bublava) vybojovali ve druhém dni soutěže krásné 2. místo. Gratulujeme.
Horská služba Krušné hory

Na 150 mladých lyžařů ve
věku 5–18 let z České republiky
a sousedního Saska pokořilo
speciální, z bohatých zbytků letošního sněhu postavenou crossovou trať ve Skiareálu Hranice na
Božím Daru. To asi není zajímavá
zpráva, ale mladí lyžaři bojovali
v crossu, směrem z kopce dolů,
přes několik skoků a klopenými
zatáčkami na běžkách!
Supercross je zjednodušeně řečeno „běžkocross“ a koná se vždy
na závěr zimní sezony na některé
sjezdovce na Klínovci nebo na Božím Daru. Soutěž je tradiční česko-německý projekt, spoluﬁnancovaný z Evropského fondu pro
regionální rozvoj a je mezi českými i saskými lyžaři velmi oblíbená.
Letos odstartoval již osmý ročník.
Svojí premiéru však měl supercross v božídarském lyžařském
areálu Hranice. Lyžařský areál,
zajímavou trať, zázemí závodu
a především slunečné počasí si
všichni pochvalovali.

Soutěž zahájili samostatnými
jízdami ti nejmenší lyžaři v kategoriích od pěti do osmi let.
Starší závodníci byli podle dosažených časů v samostatných
rozjížďkách rozřazeni ve svých
věkových kategoriích do čtveřic.
A pak začala parádní a napínavá podívaná, kdy všichni čtyři
závodníci odstartovali najednou
a bojovali o dvě postupová místa
z každé čtveřice. Vítězové se pak
potkali na startu a bojovali o další postup. Tímto spravedlivým
a přehledným způsobem vyhrává
napříč všemi kategoriemi opravdu ten nejrychlejší.
A jaké bylo česko-německé skóre? Uspokojivé pro oba národy.
Skleněné trofeje se po sportovních soubojích rozdělovaly téměř
stejně mezi mladé Čechy i Němce.
Nejúspěšnější čeští závodníci
reprezentovali Slovan Karlovy
Vary a Duklu Liberec.
Ivana Dobišová
foto: J. Šimeček
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Německo-český „Stammtisch“
již podvaatřicáté
Německo-český spolek Potok, e. V., ze Schneebergu a Krušnohorský spolek Abertamy uspořádaly 17. března 2018 již dvaatřicátý „Stammtisch“, kterého se zúčastnilo na 80 hostů. Vedle členů obou těchto spolků a jejich přátel dorazili také Soňa Šimánková a Petr Rojík se členy
Spolku Němců a přátel německé kultury z Kraslic, zástupci města Nejdek v čele se starostou Lubomírem Vítkem a Ditou Mikovou a Petr
Holeček z Horalského spolku Přebuz, který všem přijel představit svůj nový projekt.
Zúčastněné čekal velmi bohatý
program. Vše začalo úderem 12.
hodiny prohlídkou městečka Eibenstock. Pak přišla na řadu návštěva
místní přehradní nádrže a muzea
krajky. Sbírka tohoto muzea je obdivuhodná. Těžko říci, co bylo zajímavější, zdali vystavené exponáty, jako
vzory krajek, šaty či vlajky, nebo
ukázka techniky práce s velkými vyšívacími stroji.
V patře objektu se nachází sbírky
města Eibenstock. Malou, ale krásnou sbírku minerálů všem odborně
okomentoval Petr Rojík. V přízemí jsme pak mohli obdivovat tzv.
„Trumpoldovu sbírku“. Jde o sbírku
krušnohorského lidového umění, která čítá více než 10 000 kusů a je fascinujícím dokladem krušnohorského
řezbářského umění.
Po prohlídce muzea jsme se vydali
auty k hrázi největší přehradní nádrže na pitnou vodu v Sasku. Na hrázi

celou skupinu přivítal místní hrázný
Reiner Lautenschläger, který je tamním zaměstnancem již od započetí
stavby celé nádrže, a tudíž mohl zajímavě vyprávět jak o stavbě samé, tak
o nynějším provozu. Na hrázi foukal
velmi silný ledový vítr, a tak všichni
rychle sjeli k jejímu úpatí.
Tam již čekali další dva zaměstnanci, kteří účastníkům ukázali interiéry hráze, čerpadla a obrovské roury, jež zásobují pitnou vodou města
Chemnitz a Zwickau. Další zajímavostí byly přístroje a měřiče, které
neustále střeží stabilitu celé hráze.
Tečkou celého programu bylo příjemné posezení v klubovně Kunsthof
Eibenstock. Tento dům, kde dříve pracovalo několik stovek žen v krajkářském průmyslu, se změnil v opravdu
hezké místo a všichni zde byli velmi
přátelsky přijati. Po celém dni se
mohli účastníci zahřát u kávy a koláče nebo posilnit polévkou, saláty či

Na hrázi

Ukázka práce s vyšívacím strojem

jinými dobrotami připravenými podle
receptů mnoha přítomných dárkyň.
Hosté mohli dále zhlédnout
ﬁlm o stavbě přehradní nádrže. Při
mnoha rozhovorech se pak již plánovala další setkání se stávajícími
i novými partnery.

Všem organizátorům, ženám
v kuchyni, dárcům, pracovníkům muzea, přehradní nádrže a Kunsthofu Eibenstock
patří velký dík.
text: Harald Kessler
překlad: Lenka Löfﬂerová

Příjemné posezení v Kunsthof Eibenstock

32. Deutsch-tschechischer Stammtisch in Eibenstock
Es war das 32. deutsch-tschechische Treffen, das am 17.03.2018
der Deutsch-Tschechische Kulturverein Potok e. V. aus Schneeberg gemeinsam mit dem Erzgebirgsverein Abertamy organisierte.
Zu diesem Treffen kamen über 80
Teilnehmer. Neben den Mitgliedern und zahlreichen Gästen des
sächsischen Vereins Potok und
dem Erzgebirgsverein Abertamy,
konnten wir Soňa Šimánková und

Petr Rojik mit ihrem Spolek Němců a přátel německé kultury aus
Kraslice begrüßen, ebenso wie
Vertreter der Stadt Nejdek, angeführt von Bürgermeister Lubomir
Vitek und Dita Miková. Auch Petr
Holeček vom Horalsky spolek Přebuz war gekommen, um uns sein
Projekt vorzustellen.
Wir hatten ein wirklich umfangreiches Programm vor uns.
Bereits 12 Uhr begann ein Stadt-
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rundgang durch das winterliche
Eibenstock. Wegen der vielen
Teilnehmer teilten wir uns in zwei
Gruppen zur Besichtigung der Talsperre Eibenstock und des Stickereimuseums in Eibenstock.
Im Stickereimuseum wurden
wir schon zu einem kleinen Rundgang empfangen. Kaum zu sagen,
was interessanter war, die ausgestellten Stickmuster, Kleider und
Fahnen oder die Vorführung der

großen Stickmaschinen und deren
über hundertjährige Technik der
Maschinen. Im Obergeschoss beﬁnden sich die Ausstellungsräume
der Stadt Eibenstock. Die kleine
aber feine Mineralienausstellung
veranlasste Dr. Petr Rojik gleich zu
einigen fachkundigen Erklärungen.
Im Erdgeschoss konnten wir
noch die gestiftete „Trumpold`sche Sammlung“ erzgebirgischer
Volkskunst bestaunen. Ich habe
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nicht gezählt, aber es waren sicherlich über 10000 Objekte aus dem
Erzgebirge zusammengetragen, die
einen faszinierenden Überblick über
die erzgebirgische Holzkunst gaben.
Dann fuhren wir zur Staumauer
der größten Trinkwassertalsperre
in Sachsen. Auf der Staumauer
empﬁng uns der Staumeister Reiner Lautenschläger. Er ist bereits
seit der Erbauung der Mauer dort
beschäftigt und konnte uns deshalb
Interessantes zum Bau und zum
jetzigen Betrieb erzählen. Auf der
Mauer pﬁff an diesem Tag ein eisig kalter Wind. Deshalb fuhren

wir schnell zur Sohle der Staumauer. Dort empﬁngen uns zwei
weitere Kollegen der Landestalsperrenverwaltung. Diese führten
uns in das Innere der Mauer und
das Pumpenhaus. Wir besichtigten die riesigen Rohre für das abgeführte Trinkwasser für die Orte
Chemnitz und Zwickau und das
Rauschwasser, das wieder in die
Mulde zurückﬂiest, ebenso wie die
Schieber und Messeinrichtungen,
welche die Stabilität der Mauer
ständig überwachen.
Der letzte Punkt unseres Tages
war dann das gemütliche Beisam-

mensein mit vielen interessanten
Gesprächen und Begegnungen
im Kunsthof Eibenstock. Dieses Haus, in dem früher einige
hundert Frauen in der Stickerei
gearbeitet haben, hat sich zu einer wirklich schönen Kulturstätte
gewandelt, in der wir freundlich
empfangen wurden. Nach den
anstrengenden Besichtigungen
konnten wir uns bei Kaffee und
Kuchen aufwärmen und später
bei Suppen, Salaten und andere
Köstlichkeiten stärken, die alle
nach hausgemachten Rezepten
der vielen Spender zubereitet

waren. Ein Film über den Talsperrenbau ließ diesen schönen
Tag ausklingen. Bei den vielen
Gesprächen wurden bereits die
nächsten Veranstaltungen mit
unseren alten und neuen Partnern vorbereitet. Darauf sind wir
schon gespannt. An dieser Stelle
noch einmal vielen Dank an die
Organisatoren, die Fleißigen in
der Küche, den Spendern, den
Mitarbeitern in Museum und
Talsperre und Verantwortlichen
des Hauses, die uns so gut unterstützt haben. Danke
Harald Kessler

Zásobování vodou
v Horní Blatné – dokončení
Faktickou změnu v zásobování Horní Blatné vodou nepřineslo
ani období po 2. světové válce.
Vodovod převzala k 1. září 1951
od Místního národního výboru
(MNV) v Horní Blatné do své operativní správy Krajská vodohospodářská služba Karlovy Vary. Ačkoliv MNV v Horní Blatné obdržel
příslib, že rekonstrukce vodovodu bude uskutečněna roku 1953,
stavba byla v 50. letech z roku
na rok odkládána, neboť odbor
vodního hospodářství Krajského
národního výboru Karlovy Vary
pro tuto akci nikdy neuvolnil potřebné ﬁnance. Když v letech 1959
a 1960 prováděla v obci Krajská,
později Okresní hygienicko-epidemiologická stanice Karlovy Vary
zkoušky pitné vody, bylo zjištěno, že zdejší „rozvod vody“ nemá
„základní předpoklady a charakter
vodovodu“ a že vodu rozváděnou
přepadovým systémem lze kvůli
neustálé možnosti znečištění a inﬁkace pít pouze po převaření.
To již měl správu vodovodu
na starosti podnik Zásobování vodou a kanalizace Karlovy
Vary, který v roce 1960 nahradila
Okresní vodohospodářská správa Karlovy Vary.
Na začátku 60. let 20. století
bylo vyměněno přívodní potrubí
WWW.KRUSNOHORSKYLUFT.CZ

z prameniště na Blatenském
vrchu (Schösserovy vody) a pro
léta 1961–1962 bylo počítáno
s nahrazením celkem 1 430 m
vodovodních trubek. K tomu
však už nedošlo a místo toho
byl v roce 1962 vypracován
projekt rekonstrukce vodovodu,
který byl svým využitím pouze Schösserovy vody a pramene
z Edelmannovy louky, horním
a dolním pásmem a odkyselovacím zařízením pro oba uvedené
zdroje podobný přepracovanému
projektu z dubna 1937. Projekt
se ale opět nerealizoval kvůli
nastalé krizi v ekonomice socialistického Československa. Ta
začala již v roce 1961, kulminovala v roce 1963 a měla mimo
jiné za následek omezení investic
a jejich soustředění pouze do oblastí, které souvisely s výrobou.
V obci tak došlo na podzim 1964
jen k nahrazení vodovodního potrubí a několika domovních přípojek v ulicích Fučíkova (dnes
U Kapličky) a Vítězného Února
(dnes Tovární) a k instalaci nového přívodního potrubí ze štoly sv. Vavřince.
Výstavba nového vodovodu
byla konečně zahájena až v polovině roku 1967, kdy započala
generální výměna a rozšíření vo-

Vodojem vybudovaný na začátku 70. let 20. století (foto autor)

dovodní sítě. Tyto práce včetně
povrchových úprav byly dokončeny v roce 1970. Závěrečnou fázi
v letech 1970–1971 představovala
výstavba odkyselovací stanice
a akumulační nádrže pro pramen
z Blatenského vrchu (Schösserovy
vody) a vybudování prameniště na
Edelmannově louce, rovněž s odkyselovací stanicí a vodojemem.
V roce 1993 bylo založeno Vodohospodářské sdružení obcí Karlovarska a obec Horní Blatná se
stala jeho zakládajícím členem.
Sdružení vlastní mimo jiné i Oblastní vodovod Karlovarska, jehož provozování, údržbu, obnovu
a rozvoj má na starosti ﬁrma Vo-

dárny a kanalizace Karlovy Vary,
a. s. Na zmíněný vodovod byla
napojena města Pernink a Horní
Blatná v roce 2004. Tím se i závislost na pramenech z okolních
svahů stala pro Horní Blatnou deﬁnitivně minulostí.
Autor článku děkuje Eduardu
Pöhlmannovi z Horní Blatné za
poskytnutí cenných rad. Kompletní
znění článku i s odkazy na prameny a literaturu vyšlo v: CAIS, Petr:
Zásobování vodou a úsilí o zbudování nového vodovodu v Horní
Blatné v letech 1900–1971. In:
Západočeské archivy 2017 [VIII],
Plzeň 2017, s. 54–70.
Petr Cais
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Zajatcem v Jáchymově – jeden z mnohých
Často se píše o trestaneckých táborech nebo o táborech nápravných prací v Jáchymově, z nichž některé vznikly ze zajateckých táborů.
Jaký byl život v původních zajateckých táborech, které byly pouze na Jáchymovsku, o tom se dozvídáme ve zkrácené formě z deníčku zajatce Magnuse Erda.
22. ledna 1947: Po pětidenní
jízdě jsme skončili v Breitenbrunnu poblíž Johanngeorgenstadtu
v Krušných horách. Zde byla zimní
krajina s lesy a horami. Ve vánici
jsme museli pochodovat zimní horskou krajinou v nadmořské výšce
1 000 m trasu dlouhou 27 km. Do
našeho cíle – Jáchymova – jsme
dorazili k smrti unaveni v noci.
Ženy, které lemovaly ulici v Oberwiesenthalu, na nás soustrastně
volaly. V Jáchymově nás předali
Čechům. Stále jsme byli ruskými
válečnými zajatci, ale nyní pod dohledem Čechoslováků. První noc
jsme byli namačkáni jako sardinky.
Mohli jsme spát jenom vsedě. Ale
jídlo bylo dobré.
30. ledna: Dnes jsem šel s 25
dalšími muži do jiného tábora.
Místo se jmenuje Ryžovna a pracuje zde 100 mužů. Je krutá zima,
bičuje nás silný východní vítr a je
hodně sněhu. Ubytování v bývalé
hospodě Lenhart je velmi pohodlné. Je tu německý lékař, dva kuchaři, švec, krejčí, holič a dokonce
německý vedoucí tábora. Strava je
dobrá. Práce není moc těžká, pouze
odhazujeme sníh. V Ryžovně je asi
50 domů, ale jen 5 nebo 6 z nich
je obydlených, protože obyvatelé
museli do odsunu do Německa.
V prázdných domech jsme nalezli
mnoho užitečných věcí.
18. února: V Horní Blatné zapadl do sněhu celý vlak. Z lokomotivy trčel ze sněhu pouze komín.
Celý únor jsme jen odhazovali
sníh a dostávali jsme extra chléb
a polévku. Česká stráž se stávala velmi nepříjemnou, občas nás
tloukli. Směli jsme podávat hlášení pouze v češtině. Dostal jsem
pěknou facku, protože jsem nestál
správně v pozoru. Od nynějška
jsme dostávali i peníze (dvě koruny denně). Byla to hodnota dvou
cigaret, ale mohli jsme si koupit
nějaké maličkosti.
21. května: S dalšími 14 muži
jsem byl převelen do tábora v Potůčkách. Denně musíme v lese
kácet stromy. Kuchař a ještě jeden
muž využili okamžiku střídání

Čtyřnozí hlídači lágrů

stráží a uprchli. Vypuklo peklo!
Ráno ve čtyři hodiny nástup do
řady, nedostatečně oblečeni.
20. června: Čtrnáct se nás
vrátilo do tábora, kde jsme
byli dříve (Háje).
24. června: Byl jsem vybrán
spolu s dalšími čtyřmi na třídění
rudy. Zkoušeli a třídili jsme kameny vytěžené z dolu na uran. Někdy
jsme používali Geiger-Müllerův
počítač. Postavili jsme pec a kameny jsme sušili. Pak se snadněji
rozpoznala ruda. Radioaktivní hornina byla zpracována a odeslána
do Moskvy. Uranové horniny jsou
černé jako uhlí a těžké jako olovo.
Práce to nebyla těžká, ale škodlivá.
Denně jsme fasovali půl litru mléka
jako protilátku. V červenci při příznivém počasí jsme také dělali seno.
23. září: Jeden z mých spolubydlících, kamarád Gottleber
z Chemnitzu, přišel o život. Když
vyfáral, zachytila ho těžní klec.
Zlámal si vaz. Toto neštěstí nikdo
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nenahlásil jeho ženě, stále mu
psala na Vánoce dopisy. Ještě nemusím pracovat pod zemí, stále
přihazuji a třídím rudu. Padesát
metrů od nás je strážní věž. Sebemenší pohyb, který uděláme, strážný pozorně sleduje. Při práci jsem
se s kamarádem přiblížil až k plotu
z ostnatého drátu. Náhle nám nad
hlavou zasvištěla kulka a strážný
zavolal: „Příště mířím přesně.“
26. ledna 1948: Smrtelný úraz
horníka. V únoru jsou opět hubené
příděly. Oděv je rozedraný a špinavý. Každý třetí z nás nemá košili.
Místo ponožek musíme používat
hadry. Naše boty jsou špatné.
1. března: Při noční směně se
mladý vězeň Ernst Schniderich
pokusil o útěk drenážní rourou,
která vedla pod plotem. Neměl
štěstí. Na jeho útěk se přišlo příliš
brzy. Zanedlouho ho stráž dopadla. O půlnoci jsme museli všichni
nastoupit. Předvedli nám ho jako
zločince. České stráže ho zmláti-

ly a nahého uvrhly do sklepa. Byl
zavřený 21 dní.
24. dubna: Tábor v Hájích byl
rozpuštěn. Rozdělili nás do pěti
táborů. Já se dostal ještě s 28 dalšími do tábora Bratrství u Jáchymova. Žili jsme v barácích 6 x 8
metrů, v jednom muselo spát a žít
47 mužů. Třípatrové palandy. Já
spal na dolní, kde jsem se nemohl
ani posadit. Děsné ubytování. Zde
jsem začal fárat pod zem, na šesté
patro, 380 m hluboko. Šest mužů
do klece a jelo se. Každý z nás
obdržel Davyho kahan (karbidovou lampu). Pracovalo se na tři
směny. Třetina pracovala, třetina
spala a třetina byla na ubikacích.
Práce v šachtě byla obzvláště
nebezpečná, zejména kvůli záření a primitivním bezpečnostním
opatřením. Strop se často bortil
a padala hornina, závaly byly časté. Po osmi hodinách v dole jsem
měl ještě dvouhodinovou pracovní službu. Čistil jsem a tlačil vozí-
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ky. Pracovali jsme spolu s Čechy
a i jinými cizinci. Ti nám tu a tam
podstrčili něco k jídlu. Vozíky,
které vážily 100 kg, často vyskakovaly z kolejí. Na koleje zpět
jsme je dostávali pomocí sochoru.
V mnoha místech v dole byl hrozně zatuchlý vzduch (nedostatek
kyslíku). Také lampy spotřebovávaly kyslík. Některá místa v šachtě byla tak mokrá, že jsme se při
vyfárání mohli ždímat. Často došlo k výpadku elektřiny, pumpy
přestaly pracovat a hladina vody
stoupala. Také klec nejezdila.
V takovém případě jsme na konci
směny museli vyšplhat 70 pětimetrových žebříků. To trvalo víc
než půl hodiny. Od června 1948
byly dobré příděly. Dostávali
jsme 1 kg chleba a pořádnou stravu, již dlouho jsme nehladověli.
Avšak strava byla nějak nevybalancovaná, trvale zde byl nedostatek zeleniny a salátu. Za barákem
jsem sbíral kopřivy a házel je do
polévky. To mně pomáhalo.
V červnu jsem pracoval na sedmém patře v hloubce 500 m pod
zemí. V této hloubce bylo horko
a zatuchlý vzduch. Ve skále zde se
nacházely všemožné rudy, měď,
stříbro, bismut. Avšak těžil se pouze smolinec obsahující uran. V srpnu se objevilo mnoho štěnic.
19. září: Velké odhmyzení baráků plynem. Okolo tábora Bratrství se táhl dvojitý plot z ostnatého
drátu. Byl 2,5 m vysoký a víc než
2 km dlouhý. V noci ho osvětlova-

Tábor Bratrství v roce 1952 (zdroj: https://kontaminace.cenia.cz)

lo více než 200 žárovek. Vyrostlo
zde asi 10 strážných věží a strážní
byli ozbrojeni samopaly a kulomety. Uvnitř plotu byla důlní budova
s velkou rudou hvězdou. V noci
byla hvězda osvětlena. Při výpadku elektrického proudu osvětlovali
tábor světlicemi.
Vrátila se zima a přinesla spoustu sněhu. Koncem března 1949 se
podařil 25 mužům za nepředstavitelných podmínek a po překonání
mnoha překážek útěk. Útěk byl
připravován a organizován dlouhou dobu. Ven z tábora se dostali

Na mapě z roku 1952 je vidět umístění tábora
(zdroj: http://archivnimapy.cuzk.cz)
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starou, od roku 1880 nepoužívanou štolou. Byla shnilá a rozpadala se. Avšak útěk se podařil. Nyní
si nás Čechoslováci podali. Místo
8 hodin jsme museli pracovat 16
hodin. Ale postupně se situace
uklidnila a vše se dostalo do starých kolejí. Na konci dubna uteklo
stejnou cestou dalších 15 lidí. Většinou tito uprchlíci byli vyučení
a šikovní zámečníci a lidé umějící
zpracovávat kov. Po prvém útěku
šachtu uzavřeli roštem ze svařených kolejnic. Nyní se utečenci
museli kolejnicemi prořezat. Podařilo se. Chtěli mě vzít s sebou,
ale nakonec uznali, že bych asi
nezvládl vysilující námahu útěku.
Byl jsem jeden z nejstarších vězňů-zajatců. V noci, kdy utíkali, se
strhla veliká vánice. Dvěma mužům se šlo špatně, později je našli
umrzlé ve sněhu. Třináct z patnácti lidí došlo až domů. Mezi nimi
byl i jeden z mých spolubydlících
(Weber z Dortmundu). Ten pak
napsal mé ženě, která mu byla
moc vděčná. Konečně se dozvěděla pravdu, kde jsem.
17. července: Na podnět německého vedoucího tábora jsem
již nemusel fárat pod zem, neboť
jsem zde byl jeden z nejstarších.
Byl jsem spolu s dalšími třemi poslán do zámečnické dílny. Opravo-

vali jsme důlní vozíky. Tady jsem
se cítil celkem dobře. Za celé ty
roky věznění v zajetí to byla nejlepší doba. Také příděly byly velké a práce nebyla obtížná. V baráku bylo nyní dost místa, ovšem
také dost štěnic.
Rozběhla se velká náborová
kampaň. Chtěli na nás, abychom se
upsali na dva roky na práci v českých nebo v saských dolech.
7. listopadu: Při příležitosti
oslav Velké říjnové socialistické
revoluce máme 3 dny volna. Místo obvyklých 30 g margarinu jsme
vyfasovali 250 g.
Magnus Erd pokračoval v líčení
některých událostí v jáchymovských zajateckých lágrech, které
opustil dne 28. ledna 1950 jako
jeden z posledních zajatců. Jeho
deník končí slovy: „Domů jsem
přijel 7. února 1950. Mohl bych
se opět usadit a žít normální život,
ale stále se mi zdá, jak mě sleduje
strážný se samopalem.“
Útržkovitý „Deník mého dědečka Magnuse Erda“ od Thomase Nagela, z nějž pocházejí
výše uvedené pasáže, byl psán po
celou dobu jeho služby ve wehrmachtu a v zajetí. O jeho celé
znění může čtenář požádat na
ochec@centrum.cz.
Jaroslav Ochec
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Ze zámku do podzámčí a zase zpátky
O životních sinusoidách s Margaretou Schlikovou Pospíchalovou
Žádný jiný šlechtický rod se nezasloužil o rozvoj centrálního a západního Krušnohoří tolik jako hraběcí rod Schliků. Z vlastnictví statků
na Jáchymovsku se však Schlikové těšili pouhých třicet let, poté jim je král Ferdinand I. kvůli stavovské revoltě většinou zabavil. Také další
historie rodu je bohatá na dějinné zvraty, což dokládají i životní peripetie Margarety Schlikové Pospíchalové, jež je potomkem Jindřicha III.
Schlika, bratra zakladatele Jáchymova Štěpána.

Margareta Schliková Pospíchalová se starostou Jáchymova Bronislavem
Grulichem při oslavách 500. výročí založení města v srpnu 2016
(foto: Jaroslav Ochec)

V roce 2016 jste se zúčastnila
oslav 500. výročí města Jáchymov, u jehož zrodu stál váš prapraprastrýc Štěpán Schlik. Bylo
to vaše první setkání s Jáchymovem, nebo už jste jej navštívila někdy dřív?
V Jáchymově jsem byla poprvé,
když se slavnostně otevíral zrekonstruovaný ostrovský zámek,
tedy v roce 2014. (Tento zámek byl
v 16. století sídlem ostrovské větve
hrabat Schliků; pozn. red.) Předtím
jsem v tomto kraji nikdy nebyla, ale
moc se mi tam zalíbilo. Loni v červnu jsem se zúčastnila také zahájení
literárního projektu Stíny nad Krušnými horami, jehož jsem patronkou.
Právě díky Jáchymovu a bohatství jeho stříbrných dolů se
stal rod Schliků v 16. století jedním z nejmocnějších a nejbohatších šlechtických rodů v Českém
království. Vnímáte tento význam Jáchymova dodnes?
Význam Jáchymova pro historii
naší rodiny si samozřejmě dobře
uvědomuji, Jáchymov v ní má to
nejdůležitější místo. Vždycky se ale
našel někdo, kdo nám vliv nepřál
a sebral. V dějinách naší rodiny bylo
takových sinusoid několik a například Jáchym Ondřej Schlik přišel
v roce 1621 kvůli své rebelii proti
císaři nejen o majetek, ale i o hlavu.

Takovým dějinným zvratem
bylo i to, že bratranec Jáchyma
Ondřeje Schlika Jindřich V., váš
přímý prapředek, nejdřív působil
na straně českých stavů a jeho
moravský pluk bojoval na Bílé
hoře do posledního muže, poté
však přijal katolickou víru a stal
se prezidentem dvorské válečné
rady a jedním z nejlepších vojevůdců císařské armády…
Ano, díky tomu, že se „napravil“ a osvědčil ve velení císařských
vojsk, pak v roce 1637 získal majetek na Jičínsku, kde od té doby část
naší rodiny žije dodnes. Ani tento
majetek však nezůstal beze změny,
o půlku z něj, zahrnující třeba Kopidlno nebo Staré Hrady, jsme přišli
po první světové válce díky ﬁdeikomisu. Pradědečkův strýc Ervín totiž
zemřel bezdětný a jeho majetek přešel na jeho manželku. Pradědeček
sice o tento majetek jako následník
žádal, ovšem pak přišla první republika a změnily se zákony, takže
tento majetek již nezískal.
Ta zcela zásadní změna ovšem
přišla až po komunistickém puči
v roce 1948, kdy vaše rodina
přišla o veškerý majetek. Jak se
Schlikům vedlo poté?
Do začátku roku 1949 žili mí
rodiče, kteří se brali v říjnu 1947,
a rodiny otcových bratrů na zámku
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Jindřich Maria Schlik (1875–1957), dědeček paní Margarety, byl v září 1939
jedním ze signatářů národního prohlášení šlechty, kterým česky smýšlející
šlechtické rody v dopise zaslaném protektorátnímu prezidentovi Emilu
Háchovi potvrdily svou příslušnost k ohroženému českému národu. Za války
ukrýval na zámku v Jičíněvsi část archivu československého ministerstva
vnitra, který se gestapu i přes četné prohlídky nepodařilo nalézt. Jméno
J. M. Schlika dnes nese společnost s ručením omezeným, jež se stará
o správu části původního schlikovského majetku včetně Prachovských skal.

v Jičíněvsi. Na konci února 1949
je všechny odtud ze dne na den
vyhostili a nastěhovali do staré
hájenky, která neměla ani zasklená okna a do místností padal sníh.
Otcův nejstarší bratr měl malého
syna a jeho manželka byla v šestinedělí s dcerou, a přesto museli
jít do těchto podmínek. Rodiče mé
maminky pak sehnali podnájem
v Jičíně a šli jsme bydlet tam, pro-

tože do hájenky se všichni nevešli.
V Jičíně jsem se poté narodila i já
a moje sestra. Byla to zlá doba,
která utvořila můj zcela negativní
vztah k dějepisu. Ten jsem naprosto nesnášela, protože jako dítě, které zas až všemu úplně nerozumělo,
jsem ve škole musela poslouchat,
jak můj dědeček a tatínek ubližovali chudákům lidem, jak je mí
předkové vykořisťovali.
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Nadhazovali vám to spíš učitelé, nebo děti?
Učitelé, ale děti to slyšely, což
samozřejmě také nebylo příjemné. O našem původu se doma moc
nemluvilo. Rodiče nás učili, že
se musíme chovat slušně, že nesmíme dělat věci, které si mohou
dovolit jiní, protože u nás by se to
posuzovalo jinak.
Jak tuto dobu snášel váš otec?
Co mohl dělat? Myslím, že se
s tím vyrovnával, jak to šlo. Pracoval ve slévárně v Agrostroji,
v betonárce, kde dostal velmi těžký infarkt, takže pak měl částečný
invalidní důchod. Aby nebyl lidem
v Jičíně na očích, zaměstnali ho
jako účetního v cihelně v Hořicích
a poté působil v pískovnách ve
Střelči, a až když se situace trochu
zlepšila, dostal práci v Jičíně na
benzinové pumpě. Bohužel se nedožil roku 1989, zemřel o rok dříve
na rakovinu žlučníku, což, jak se
říká, souvisí se zadržovanými emocemi. Mám v této souvislosti pocity,
o kterých se mi těžko hovoří, protože se mi při tom vždycky oči zalijí
slzami. Můj tatínek velmi miloval
myslivost, ale jako nepřítel státu nesměl být ozbrojen a zbraně mu byly
zabaveny. Velmi tím trpěl a bohužel se nedožil toho, aby se mohl do
lesa s ﬂintou vrátit jako jeho bratři.
Já jsem tuto lásku po něm zdědila
a začala se vše učit až po padesátce.
Jenže jsem ztratila všechna ta léta
od dětství, kdy rodiče své zkušenosti, zážitky, radosti i zklamání pře-

S otcem Zikmundem Schlikem
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Margareta Schliková na fotografii
z maturitního tabla, na němž se
– navzdory soudruhům – mohla
výjimečně objevit

Z rodinného alba: (zleva) Margareta Schliková, otec Zikmund Schlik, sestra
Ilona a strýc Jindřich

dávají další generaci, a to se nedá
nikdy nahradit. Když si představuji,
jak jsme si to s tátou mohli užívat,
co vše by mne naučil... Tohle komunistům prostě neumím odpustit.
Jak to bylo u vás? Mohla
jste studovat?
To byl problém, v Jičíně to nešlo. Ale už jako dítě jsem jezdila
do Hradce Králové na rovnání
zubů a tam byla jedna bezvadná
paní doktorka, která si mě oblíbila a pomohla mi přes své konexe
k tomu, že jsem mohla nastoupit
na zdravotní školu, kde jsem se vyučila zubní laborantkou. Jako zubní laborantka jsem pak pracovala
v Jičíně. Poté jsem se vdala, narodily se mi dvě děti a s manželem
jsme se přestěhovali do Turnova,

kde jsme postavili rodinný domek.
Jenže s dětmi nebylo jednoduché sehnat práci, když je nemáte
kam dát. Nejdříve jsem nastoupila v Granátu na odlévání kovů,
ale ještě během zkušební doby se
uvolnilo místo zdravotní sestry
a v tomto oboru jsem pak pracovala až do doby, kdy nám v restituci vrátili majetek a bylo nutné se
o něj začít starat.
Bylo možné už v době před
Listopadem
pozorovat
nějaké změny postoje lidí vůči
vám a vaší rodině?
To lze jen těžko posoudit, protože většina lidí ani nevěděla, kdo
jsem. Když jsem odešla z Jičína,
byla jsem víceméně v anonymitě,
což mi vyhovovalo.

Jak probíhalo restituční řízení?
Šlo všechno hladce, nebo jste se
museli o majetek soudit?
Měli jsme pána, který se řízení
ujal, a restituce z větší části proběhly docela rychle, do roku 1992, některé části majetku se dohledávaly
ještě později, některé nemovitosti
už ani neexistovaly. Určité problémy se však objevily v rodině. My
jsme tady v Česku zůstali ještě
s tatínkovou sestrou a její rodinou.
Nejstarší tatínkův bratr František
odešel po srpnové okupaci a smrti
babičky do Německa a mladší bratr
Jindřich poté emigroval do Rakouska, kde se stal komturem na zámku
řádu maltézských rytířů v Mailbergu u Hollabrunnu a spravoval jeho
majetek. Strýček František, majo-

Zálibu v myslivosti zdědila paní Margareta po otci
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Paní Margareta dělá „pomocnou hůlku při chůzi“ svému strýčkovi
Jindřichovi, kterému v době vzniku fotografie bylo 83 let. Jindřich Schlik
po roce 1989 přesídlil z Rakouska do Prahy a v roce 1995 se stal nejvyšším
představitelem Českého velkopřevorství řádu maltézských rytířů

rátní pán, který by za normálních
okolností všechno dědil, chtěl po
Listopadu, aby vše probíhalo podle
poslední vůle, ale u soudu neuspěl,
protože když dědeček v roce 1957
umřel, neměl vlastně nic. Takže se
strýc musel smířit s tím, že dělení majetku bude v rámci restitucí.
Zpočátku jsme se snažili spravovat
vše společně, ale to úplně neklapalo, a proto jsme se domluvili, že
se rozdělíme. Dnes tak naši část
majetku spravuji spolu se sestrou
Ilonou a sestřenicí Helenou, dcerou
tatínkovy sestry.

Jaké to je, stát se ze zdravotní sestry najednou správcem rozsáhlého majetku, lesů,
rybníků, zámku?
Není to jednoduché, zcela vám
to zatočí se životem. Musíte opustit práci, kterou máte rád, a začít
se starat o něco, v čem se vůbec
nevyznáte. Vletíte tak rovnýma
nohama do něčeho úplně neznámého. Jde o to, najít si lidi, na něž se
můžete spolehnout, a začít úplně
od začátku. Je to však určitě lepší
varianta než ta, již zakusili rodiče,
kteří o vše přišli.

28. února 1949 se na zámku v Jičíněvsi objevili tři muži
s velkými kufry, kteří o sobě
prohlásili, že jsou z Fondu národní obnovy a Schlikům přikázali, že se musí druhý den ráno
vystěhovat. Irena Schliková se
jim snažila vysvětlit, že nebudou mít kde bydlet, neboť s takovým vyhoštěním nepočítali
a ze dne na den si těžko mohou
něco sehnat. „Nebuďte drzá,“
řekli jí, „vy můžete spát třeba
na stromě. Anebo pod ním.“
***
Komunisté rozhlásili: „Soudruzi, občané, jen co to Schlikům znárodníme, tak si to po
nich budete moci rozebrat. Na
všechny se dostane.“
***
Vysvětlit popravu Jáchyma
Ondřeje Schlika na Staroměstském náměstí v roce 1621 byl

pro učitele dějepisu tvrdý oříšek. Jáchym Ondřej Schlik,
ačkoliv byl Němec, musel být
představován jako pokrokový
český šlechtic, zatímco současní Schlikové jako cizí nepřizpůsobivý element, přestože to byli
zatvrzelí Češi.
***
„Stoupněte si na Veliš, soudružko Schliková, a rozhlédněte se. Všechno tady kolem
Jičína patřilo Schlikům. Tři sta
let, nebo jak dlouho, jim to patřilo. Tak co vy byste ještě chtěla.“ (Slova okresního tajemníka
KSČ na prosbu Ireny Schlikové, aby jejímu manželovi bylo
umožněno získat alespoň nějaké zaměstnání.)

Paní Margareta v Turnově, kde dnes bydlí (foto: Michal Urban)

Součástí majetku, který jste
získali, byly i známé a oblíbené Prachovské skály v Českém
ráji, které už řadu let provozujete jako turistický cíl. Co to
všechno obnáší?
Když jsme se dělili s jičíněvskou
částí rodiny, tak oni neměli zájem
skály provozovat, zajímali se o rybníky. Zpočátku, prvních deset let,
jsme ponechali Prachovské skály ve
správě Klubu českých turistů a od
roku 2002 se o ně staráme spolu
se sestrou, a jak si určitě dokážete
představit, není to nic jednoduchého. Nemluvím jen o přírodních katastrofách, jako jsou vichřice nebo

kůrovec, obtížná je i dostupnost, do
řady míst se nedostanete jinak než
s koněm, a samozřejmě jednoduché
vždy není ani získat zaměstnance.
Postupně se snažíme vše vylepšovat, opravovat cesty, každý rok do
zlepšení turistické infrastruktury
investujeme částku odpovídající
našim možnostem.
Můžeme se těšit, že se
zase někdy přijedete podívat
do Krušných hor?
Určitě, do Krušných hor přijedu vždycky ráda.
rozhovor vedl: Michal Urban
neoznačené foto: archiv
Margarety Schlikové Pospíchalové

Převzato z knihy VOTÝPKA,
Vladimír: Příběhy české šlechty, Praha – Litomyšl 2001.
V Prachovských skalách

KRUŠNOHORSKÝ LUFT / HERZGEBIRGE

ročník 7 / číslo 4 DUBEN 2018 / Strana 20

Hostinec Grundschänke v Mariánském Údolí

Hostinec Grundschänke dříve a dnes

Jsme v saském Deutschneudorfu. Odtud to výletníci svého času
měli nějakých sedm kilometrů
k hostinci „Grundschänke Marienthal“ v Mariánském Údolí, dnes
součásti Horního Jiřetína. Odměnou za tuto cestu jim bylo chlazené
české pivo a poctivá kuchyně.
Po cestě z Nové Vsi v Horách
došli až na hřeben Krušných hor,
na výšinu u Mikulovic. Odtud pak
cesta klesá. Po asi 3,5 km serpentýn uvidíme vlevo na konci údolí
poměrně velký dům, bývalý hosti-

nec. První písemná zmínka o něm
pochází z roku 1830. Tehdy se
ještě jmenoval „Grundwirtshaus“.
Lze se však domnívat, že na tomto
místě stál už mnohem dříve hostinec poskytující přípřež a sloužící
i jako přepřahací stanice. Formani
tam odpočívali a krmili koně, než
začali stoupat do strmého kopce
k Nové Vsi v Horách. V letech
1831 až 1854 hostinec provozovala rodina Grumptmannů z Nové
Vsi v Horách, v září 1854 je vystřídala rodina Franzlů, která zde pů-

sobila až do roku 1945. Na dodávky piva a kořalky měli hospodští
smlouvu s pivovarem a vinopalnou
v Novém Sedle nad Bílinou, které
patřily vrchnosti ze zámku Jezeří.
Hostinec Grundschänke stojí
na břehu Jiřetínského potoka. Ten
tvořil hranici mezi pozemkem
hostince a pily. Někdy v období
1850/1860 se v těchto místech
přes potok klenul malý most.
Říká se, že každý pátek, když
zaměstnanci pily dostali výplatu,
narazili v hospodě nový sud piva.

Dělníci z pily tedy přešli přes
můstek a podstatnou část výplaty
tam rovnou „zkapalnili“, zatímco
doma rodiny čekaly na peníze,
kterých se v každé domácnosti
moc nedostávalo.
O dostavníku, zachyceném na
pohlednici, se žádné informace nedochovaly. Nemyslím si
však, že by jezdil po strmé silnici
do hor, spíš směřoval do Mostu
nebo do Litvínova.
Steffen Träger
překlad: Roman Kloc

Pozvánka na výlet do Kovářské

Milí čtenáři Luftu, Krušnohoráci a příznivci Krušných hor,
dovolujeme si vás pozvat na tradiční jarní turistický výlet v okolí
obce Kovářská. Tentokrát jsou
pro pěší připravené dvě trasy
v délce 9 km a 17 km, které zaWWW.KRUSNOHORSKYLUFT.CZ

vedou účastníky k Hornickému
kameni. Jsme přesvědčeni, že
budete jeho polohou a vzhledem
překvapení a bezpochyby budete
celou cestu zpět přemýšlet, kde
se tam vlastně vzal! Sami nevíme a uvítáme, pokud nám k němu
někdo řekne víc.
Letos poprvé máme připravenou trasu také pro ty z vás, kteří
rádi jezdí na kole a budou se chtít
projet. Trasa povede převážně
po silnici nebo zpevněných cestách, a to z Kovářské přes Měděnec kolem Přísečnické přehrady
do Kryštofových Hamrů a zpět

do Kovářské. Délka trasy je
10 km nebo 33 km.
Čtvrtý ročník Kovářské šlápoty
se uskuteční v sobotu 19. května. Startujeme individuálně mezi
8:30 a 10:00 od penzionu Avionika
v Kovářské a vracíme se tamtéž.
Trasy jsou nenáročné a navržené
tak, aby je zvládly i děti. V cíli je
pro všechny účastníky v rámci startovného připraveno opékání buřtů.
Více informací najdete na webu
www.kovarskaslapota.webnode.cz.
Těšíme se na vás!
za Kovářskou šlápotu
Václav Stránský
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Znovuobjevené poklady Sudet
V úterý 27. března se v objektu Moving Station v plzeňském Jižní Předměstí konala vernisáž výstavy, která zachycuje příklady obnovy kulturních památek a tradic v západních a jižních Čechách. Výstava vznikla na základě rozhovorů s aktéry obnovy – místními spolky či rodáky.
Na vernisáži byla představena stejnojmenná publikace Znovuobjevené poklady Sudet, která podrobně popisuje šest příběhů znovuobjevených „pokladů“ obnovených po roce 1989. Výstava a publikace je dvojjazyčná, v českém a německém jazyce.
Při zahájení výstavy promluvili
zástupci institucí, pro něž jsou putovní výstava a publikace pokračováním spolupráce na projektu Příběhy Sudet (více na http://sudety.
cpkp-zc.cz) – za Centrum pro komunitní práci západní Čechy Daniel León a za německé Centrum
dalšího vzdělávání v okrese Cham
Sabine Gröpel. Sociologickou
reﬂexi příběhů a vyprávění získaných během výprav za „ztracenými
poklady Sudet“, jež tvoří první část
související publikace, představila
její autorka Ida Kaiserová. O hudební občerstvení se příkladně postaral písničkář Petr Linhart sudetským repertoárem v rámci svého
landscape folku. Mezi návštěvníky
vernisáže byli další, kteří se zasloužili o prezentaci pokladů, a aktéři obnovy památek a tradic. Vernisáž následovala debata o obnově
památek se zúčastněnými aktéry.
Česko-německou publikaci Znovuobjevené poklady Sudet letos
vydala nezisková organizace Centrum pro komunitní práci (editoři
Daniel León a Marie Kubalíková).
Z celkem 300 stran jsou liché stránky česky a sudé německy, o vynikající graﬁckou úpravu má zásluhu
Darina Fiala. Kniha dokumentuje
deset případů kulturních památek,
resp. tradic, jež se podařilo v posledních letech oživit, a tím je také
zhodnotit. Tato dokumentace byla
možná díky spolupráci českých
a německých respondentů.
První třetinu knihy tvoří sociologická studie, autoři se zajímali o to, kdo jsou lidé, kteří
se památkám věnují. Český tým
hledal místa a lidi, kteří se v Sudetech věnují obnově kulturního
dědictví, bavorský tým pak hledal
v Německu lidi spojené s těmito
místy. Z vyprávění takto propojených respondentů vznikla úvaha
o tom, jak se sceluje to, co bylo
před mnoha lety bolestně přerváno. Opuštěná a chátrající místa
jsou mimo jiné dokladem ztráty
paměti, vzpomínek, které byly
„odsunuty“ spolu s lidmi. A mají-

Daniel León

Sabine Gröpel

Ida Kaiserová

-li se opuštěná či zanedbaná místa
opět probudit k důstojnému životu, je třeba se jejich paměti věnovat. Autoři se snaží popsat, kdy
a za jakých okolností se jednotliví
aktivisté nebo jejich pokračovatelé dostali k tomu, co lze zobecnit
jako obnovu kulturního dědictví,
dědictví po českých Němcích.
Závěrem své úvahy Ida Kaiserová
píše: „Příběhy o znovunalézaných
pokladech Sudet se odehrávají na
území, odkud bylo odsunuto původní obyvatelstvo a kde si noví

dosídlenci jen ztěžka nacházeli
vztah ke svým novým domovům.
Jejich přirozená spontánní snaha
vytvořit si pouta k území a řádně
se o ně starat byla několikrát potlačena ze strany politické moci.
Komunistický režim omezil vlastnická práva i společenský život.
Viditelným projevem takto přidušené společnosti je dodnes patrný
stav budov, kulturních památek či
veřejných prostor. Méně viditelné
mentální struktury na tom však
nejsou o mnoho lépe. Znovuobje-

vené poklady jsou příběhy o tom,
jak se někteří lidé snaží s touto tragickou pamětí míst vyrovnat. Vyrovnání často začíná starostí o to,
co je vidět – zchátralá památka,
prázdný dům. Brzy se k péči o materiální hodnoty přidává zájem
o minulost a osudy lidí, kteří byli
s místem spjati, vytvořili a udržovali jeho hodnotu. Může tak nastat
fáze smíření, vyrovnání s tím, co
se zde stalo. A to je dobrý začátek
pro přemýšlení o budoucnosti, budoucnosti, která je pevně založe-

Leták
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Písničkář Petr Linhart s předsedou spolku Pod střechou Jiřím Schierlem

ná.“ Bavorský tým autorů dodává:
„Zbývá jen doufat, že znovuobjevení a péče o společné kulturní
dědictví i v budoucnu – vzhledem
k novým globálním výzvám – budou nadále přispívat k posilování smíření mezi lidmi a dobrých
vztahů ve sjednocené Evropě.“
Druhou část knihy tvoří příběhy
znovuobjevených pokladů: poutní
kostel Navštívení Panny Marie
ve Skocích u Žlutic, zaniklé obce
Českého lesa Lučina a Lísková,
horská synagoga v Hartmanicích,
poutní kostel sv. Anny u Plané,

pašijové hry v Hořicích na Šumavě, kostel Panny Marie Bolestné v Hamrech. Doplňkem jsou
medailony respondentů, odkazy
na použitou literaturu, internetové zdroje a poděkování všem,
kteří svůj vzácný čas věnovali
dlouhým rozhovorům.
Čtenářům Luftu je místně nejbližším znovuobjeveným pokladem poutní kostel v zaniklé obci
Skoky, přístupné polní cestou za
Bochovem. Zvěsti o zázračnosti
tohoto poutního místa se šířily,
kolem roku 1748 je uváděna účast

40 350 poutníků. Úpadek nastal
po druhé světové válce, kdy obec
zasáhly postupně tři fáze vysídlení. Po roce 1945 bylo vysídleno
německé obyvatelstvo, po neúspěšné kolektivizaci odešli první
dosídlenci zejména ze Slovenska,
které nahradili dosídlenci z vnitrozemí Čech, kteří postupně také
odcházeli, v roce 1960 tu žilo už
jen 16 obyvatel. Poslední vysídlení nastalo dostavbou žlutické
přehrady v roce 1968, kdy došlo
k zatopení staré a jediné dobře
schůdné silnice od Žlutic a byl
přerušen přívod elektřiny. V roce
1970 byla opuštěná vesnice srovnána se zemí s výjimkou krásného kostela, přilehlého hřbitova
a budovy bývalého hostince, z níž
se odmítla odstěhovat poslední obyvatelka (tragicky zemřela v roce 1982).
Snahy
německých
rodáků
a spolku Ackermann-Gemeinde
o záchranu kostela nezabránily
jeho průběžnému plenění a chátrání. Podařilo se opravit a oplechovat
mědí báně věží kostela, což v roce
2006 inspirovalo skupinku tří zlodějů, při odřezávání bání nejmladší z nich spadl z výšky asi dvaceti
metrů a nezabil se. To byl zázrak,
další zázrak nastal, když mladík
upoutaný na invalidní vozík po nějaké době opět začal chodit. Kostelu s otevřenou střechou hrozilo, že
do několika let zcela zanikne.

V roce 2006 vzniklo v Toužimi
občanské sdružení, dnes zapsaný
spolek Pod střechou, jehož snahou
je vrátit Skokům život; zpočátku
především opravit střechu, v roce
2008 projektem Živé Skoky zpřístupnit kostel veřejnosti prostřednictvím dobrovolných služeb
kostelníků, posléze písničkář Petr
Linhart projekt rozšířil o kulturní
a společenské aktivity včetně duchovních, pořádají se koncerty,
výstavy, workshopy, poutní slavnosti a bohoslužby. Roku 2010
byla slavnostně otevřena 67 km
dlouhá Skokovská stezka z Teplé do Skoků, kombinující v sobě
duchovní pouť a naučnou stezku.
Měsíčně se konají poutní mše
a každoročně dvě poutě česko-německého porozumění, letos
1. května prvomájová a 1. července k svátku Navštívení Panny
Marie. Vernisáže v Plzni se kromě Petra Linharta zúčastnil také
předseda spolku Pod střechou Jiří
Schierl v debatě k obnově památek. Cílem je držet poutní místo
na živu po celý rok, k tomu vybudovat skromné zázemí v přilehlé
rozpadající se budově, pro lepší
péči o poutníky a turisty, případně
aby byla možná práce na obnově
kostela, neboť „panenka skákavá“
již v minulosti zázraky zajistila.
text a foto: Petr Maglia
s využitím knihy
Znovuobjevené poklady Sudet

Zapojte se do jarního
úklidu Krušných hor!
Jaro je tradičně časem očisty – úklidu duševního, tělesného,
domácnosti nebo města či přírody
v našem okolí. Také krušnohorské
lesy, louky a pláně po jarní očistě
hlasitě volají. Zejména u silnic,
lesních cest či přístřešků je pohled
na okolní přírodu posetou plastovými či skleněnými lahvemi, plechovkami nebo obaly od tyčinek
velmi smutný. Ulevit naší přírodě od odpadků po neukázněných
WWW.KRUSNOHORSKYLUFT.CZ

návštěvnících může každý, ať už
v rámci malé procházky, delšího
výletu nebo u příležitosti některé
z organizovaných akcí. Ty se letos
konají na Jelení (21. 4. od 10 hod.,
sraz u jurty) a na Božím Daru
(1. 5. od 10 hod., sraz u infocentra). Vezměte dobrou náladu, děti,
kamarády a přijďte, společně nám
práce půjde lépe od ruky!
Eva Nduwimana,
První Krušnohorská o.p.s.

ročník 7 / číslo 4 DUBEN 2018 / Strana 23

Rudní bohatství Krušných hor
Kovem, který ve středověku a raném novověku založil hornickou slávu Krušných hor, bylo v první řadě stříbro. Z dnešního pohledu je sice
celkové množství stříbra vytěženého za více než osm století v saské i české části pohoří – ostatně stejně jako u většiny ostatních kovů – téměř
zanedbatelné, ale ve své době mělo krušnohorské stříbro jako hlavní evropský mincovní kov obrovský význam a po krátkou dobu v 16. století
byly Krušné hory dokonce jeho největším světovým producentem.

Jedinečně zachovaný stříbrný důl z přelomu 12. a 13. století
v Dippoldiswalde (zdroj: Landesamt für Archäologie Sachsen)

Historie krušnohorského hornictví
se začala psát v roce 1168, kdy na
pozemcích jen o několik let málo let
předtím založené zemědělské lánové
vsi Christiansdorf byla nalezena stříbrná ruda. Podle pozdějšího líčení
Georgia Agricoly vzali obchodníci ze
solí z Halle vzorky této rudy do Goslaru na Harzu, v jehož okolí se tehdy
stříbro těžilo a zpracovávalo už více
než 150 let, a místní odborníci vyřkli
jasný verdikt: v rudě je opravdu stříbro! Tím začala první Berggeschrey,
stříbrná horečka, v jejímž důsledku se
z vesničky Christiansdorf stalo během
několika let město Freiberg, největší
krušnohorská hornická metropole.
Zpráva o nálezu stříbrné rudy se
rychle rozšířila a do Freibergu zača-

ly mířit zástupy dobrodruhů z blízka
i daleka. Jak to, že v dobách tuhého
feudalismu si lidé mohli dovolit opustit svůj rodný díl a vydat se hledat
štěstí do končin vzdálených i stovky
kilometrů? Umožnily to dva právní
instituty, které se ve Svaté říši římské rozšířily právě v této době, za
panování Friedricha I. Barbarossy
(1152–1190). Šlo jednak o horní
regál, na jehož základě bylo vlastnictví ložisek nerostných surovin od
roku 1158 odděleno od pozemkové
držby, a právo dobývat suroviny tak
měl pouze panovník nebo ten, komu
panovník toto právo propůjčil. I když
se horní regál vztahoval na všechny
suroviny, v praxi se ve středověku
a raném novověku uplatňoval hlavně

Jáchymov a Freiberg pojí nejen to, že to jsou největší stříbrné metropole
Krušných hor, ovšem i to, že obě města mají svůj Freudenstein. Předchůdce
dnešního freiberského zámku byl na ochranu stříbrných dolů založen už
v letech 1175–1180, ale své pojmenování získal až v roce 1525, kdy už
šlikovský ochranný hrádek Freudenstein v Jáchymově stál (foto: autor)

u drahých kovů a soli, zatímco u nižších kovů, jako jsou třeba cín, měď
nebo železo, ponechával panovník
právo jejich dobývání pozemkovým
vrchnostem. Druhým významným
institutem byla horní svoboda (Bergfreiheit), jež umožňovala vyhledá-

vat ložiska každému, a to i na cizích
pozemcích. V případě nálezu ložiska
pak dotyčný musel tento fakt nahlásit
vrchnosti a při splnění předepsaných
povinností a po zaplacení určitého
poplatku mohl začít s těžbou, ať to
byl pán či kmán.

Počty obyvatel největších krušnohorských měst
v první třetině 16. století
Město
Jáchymov
Freiberg
Schneeberg
Annaberg
Marienberg

Počet obyvatel
18 200
9 200
8 000
8 000
5 000

Rychlým nárůstem počtu obyvatel se krušnohorská horní města zcela
vymykala běžným poměrům své doby. Jáchymov byl na vrcholu svého
rozvoje v roce 1533 druhým nejlidnatějším městem Českého království
po Praze, která měla tehdy asi 40 000 obyvatel, a saská horní města
konkurovala třeba i Mnichovu nebo Lipsku, kde kolem roku 1500 žilo jen
asi 12 000, resp. méně než 10 000 lidí
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Takto nějak vypadalo ve středověku i raném novověku vyhledávání
a odkrývání stříbrných ložisek (vyobrazení z knihy Georgia Agricoly De re
metallica vydané tiskem v roce 1556)
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– stříbro (1. část)
Freiberg se v dobách prvního nálezu stříbra nacházel na území míšeňského markrabství, jemuž vládl
markrabě Otto z rodu Wettinů. Otto si
u císaře Barbarossy vymohl propůjčení horního regálu a pro svá území
vyhlásil horní svobodu. To se odráží
i v názvu Freibergu (doslova Svobodná hora), neboť kutat stříbro zde mohl
svobodně každý. Rychlý rozvoj těžby
stříbra u Freibergu a ražba stříbrných
mincí v mincovně, která zde vznikla
už v roce 1190, pak Ottovi zaručily
enormní zisky, a proto se mu později
začalo přezdívat Otto Bohatý.
Nebyl to však pouze Freiberg, kde
už koncem 12. století začala těžba
stříbrných rud (místo nejstaršího nálezu rudy se nacházelo v ulici Berggasse při východním okraji historického jádra města, poblíž Donatovy
věže). Stříbrné doly vznikly téměř ve
stejnou dobu jako ve Freibergu také
v Gersdorfu, Dippoldiswalde nebo
v Glashütte. Někdy se však počáteční
očekávání nenaplnila a báňská sídliště zůstala malými obcemi nebo dokonce zcela zanikla. Příkladem mohou být horní městečka Bleiberg na
vrchu Treppenhauer mezi Chemnitz

Rozmístění hlavních ložisek stříbra v Krušných horách (podkladová mapa: mapy.cz)

a Mittweidou nebo Fürstenberg na
vrchu Hoher Forst mezi Schneebergem a Kirchbergem, která vznikla již
v 13., resp. na počátku 14. století, ale

Spletené dráty stříbra z dolu Himmelsfürst ve Freibergu (foto: Rob Lavinsky,
Wikipedia Commons)
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během krátké doby zanikla. Obdobně
tomu bylo i v případě báňského sídliště Kremsiger poblíž Přísečnice, které
vzniklo již koncem 13. století, ale zaniklo už o pár let desítek let později.
Unikátní poznatky o středověké těžbě
stříbra v lokalitách Dippoldiswalde,
Treppenhauer a Kremsiger přinesl
v posledních letech společný sasko-český projekt ArchaeoMontan (blíže
viz https://archaeomontan.eu).
Jediným skutečně úspěšným střediskem těžby stříbrných rud v Krušných horách v pozdním středověku
tak zůstal Freiberg, který letos slaví
850 let od prvního nálezu stříbra. Ani
tomuto městu se však nevyhnula celoevropská krize hornictví, která nastala už ve 14. století a trvala až do
závěru 15. století, popř. v některých
důlních revírech až do začátku 16.
století. Důvodů krize byla řada: epidemie moru, které decimovaly místní
obyvatelstvo, zhoršené klimatické
podmínky (malá doba ledová), války (v případě Čech a Saska husitské
války, které těžce poškodily zdejší
hornictví), ale především nedostatek
technologií, které by umožnily těžbu
z větších hloubek. V prvních fázích
těžby byly totiž vyčerpány bohaté
rudy při povrchu, do hloubky obvykle ne vyšší než 30–40 m, a těžba ve
větších hloubkách přestávala být ren-

tabilní, protože stoupaly náklady na
provoz dolů a hutní zpracování chudších rud, nebo nebyla možná vůbec,
neboť neexistovaly technologie, jež
by zvládly odčerpat z hloubky spodní vodu. V mnoha klasických evropských středověkých rudních revírech,
jaké se nacházely například v pohořích Harz, Schwarzwald nebo Vogézy, tak těžba stříbra ve 14. a 15. století
prakticky ustala. Ve Freibergu se sice
udržela, ale na mnohem nižší úrovni než dřív. Evropu tehdy sužoval
značný nedostatek stříbra, které bylo
hlavním mincovním kovem. Výjimkou byla středočeská Kutná Hora,
kde těžba stříbra začala na konci 13.
století a ve 14. století byla na vrcholu,
díky čemuž za posledních Přemyslovců a zvláště za Lucemburků nastal ekonomický rozmach Českého
království spojený s ražbou evropsky
proslulého pražského groše.
V polovině 15. století dostoupila
evropská stříbrná krize svého maxima. Krátce poté však nastává zásadní zvrat, a to díky nálezům nových
stříbrných ložisek v horním Krušnohoří. První z těchto nálezů se uskutečnil v roce 1470 ve Schneebergu,
v letech 1491/1492 byly objeveny
stříbrné rudy na Schreckenbergu,
v jehož blízkosti pak vzniklo dvojměstí Annaberg-Buchholz, v roce
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1516 následoval Jáchymov a konečně v roce 1520 odhalili prospektoři
i žíly stříbrné rudy u Marienbergu.
Zejména tato čtveřice horních měst se
začala vyvíjet s abnormální rychlostí,
během krátké doby se v nich usadily
desítky tisíc nových obyvatel, a to nejen horníků a hutníků, ale také řemeslníků, obchodníků, vědců a umělců,
avšak jak už to v místech, kde peníze
tečou proudem, bývá, i dobrodruhů
všeho druhu. Menší ložiska rud byla
objevena i na řadě dalších míst v horním Krušnohoří, kde od konce 15. do
poloviny 16. století vznikla naprosto
ojedinělá koncentrace privilegovaných horních měst.
Rychlý rozvoj hornictví v horním
Krušnohoří v 16. století souvisel nejen s mimořádnou bohatostí stříbrných rud ve svrchních patrech dolů,
ale především s vývojem nových
důlních technologií, které poprvé
umožnily těžbu i ve větších hloubkách. V 16. století se Krušné hory
díky hornictví staly nejdůležitějším
světovým technologickým centrem,
odkud se nové vynálezy šířily do
všech důlních revírů v Evropě, ale
i v Americe. Převratné byly zejména objevy v oblasti čerpání důlních

vod. Nejprve šlo jen o zdokonalení
již dříve známých čerpadel, jako
byla například četková čerpadla, ale
do světové báňské historie se Krušné hory zapsaly zvláště dvěma úplně novými čerpacími stroji – jednak
takzvaným ehrenfriedersdorfským
pístovým čerpadlem vyvinutým
okolo roku 1540 a dále mihadly, jež
byly poprvé zkonstruovány v roce
1551 v Jáchymově. Tyto stroje
umožnily horníkům proniknout
až do hloubek několika set metrů
a na řadě míst Evropy pak byly používány až do 19. století, kdy byly
vyměněny za stroje na parní nebo
elektrický pohon.
Během prvních let těžby nových
stříbrných ložisek v horním Krušnohoří docházelo nejednou k nálezům
pohádkově bohatých rudních koncentrací, včetně bloků ryzího stříbra
vážících desítky kilogramů, ale někdy
i několik tun. Dobře známý je první
z těchto legendárních nálezů, k němuž došlo v roce 1477 na dole Georg
ve Schneebergu. Na křížení několika
žil zde byla objevena masa ryzího
stříbra, která byla údajně 2 m široká
a 4 m široká, a podle pozdější pověsti
z ní byl vytesán stůl o rozměrech 2 x

2 x 1 m, na němž v podzemí poobědval vévoda Albrecht se svou družinou (podobnou pověst, v níž ovšem
ﬁguruje kurﬁřt Johann Friedrich, má
i Boží Dar). Dobové prameny uváděly, že z tohoto bloku bylo vytaveno
18 tun stříbra, a přestože současné
výzkumy se přiklánějí k tomu, že stříbra mohly být „jen“ asi dvě tuny, šlo
na svou dobu o nepředstavitelné bohatství, představující v dnešním přepočtu několik miliard korun. Vzorky
z tohoto nálezu jsou dosud uloženy ve

Krušnohorská ložiska
stříbrných rud
Stříbrné rudy se na krušnohorských ložiskách nacházejí v naprosté
většině jako součást výplně hydrotermálních rudních žil. Lze přitom
rozlišit dva hlavní typy zrudnění:
takzvanou kyzově-blejnovou asociaci a pětiprvkovou asociaci.
Kyzová formace (nebo též křemen-polymetalická asociace) je typická pro ložiska ve východní části
Krušných hor a jejím hlavním představitelem je Freiberg, v české části
hor pak Mikulov, Hrob či Hora Svaté
Kateřiny. Rudní výplň žil je v tomto
případě tvořena zejména kyzy (pyritem, arzenopyritem, chalkopyritem)
a blejny (galenitem a sfaleritem), přičemž stříbro je vázáno především na
galenit. Kromě toho je ve Freibergu
zastoupena také karbonát-sulﬁdová
asociace se stříbronosným tetraedritem („freibergitem“), pyrargyritem
miargyritem, polybasitem a dalšími vzácnými stříbrnými minerály.

Hlavně na křížení žil se vyskytovala
v menší míře i mladší mineralizace
asociace s arzenidy kobaltu, vizmutu
a niklu, ušlechtilými rudami stříbra
(argentitem, proustitem aj.) a ryzím
stříbrem, často v podobě krásných
propletených drátů.
Právě tato mladší mineralizace byla hlavním nositelem stříbra
v horním Krušnohoří – v Jáchymově, Schneebergu, Annabergu,
Marienbergu, Johanngeorgenstadtu,
v Abertamech, na Božím Daru nebo
v Přísečnici. Kromě rud stříbra, kobaltu, vizmutu a niklu se zde však
na rozdíl od Freibergu vyskytovaly obvykle i rudy uranu, a proto
se tomuto typu zrudnění říká též
pětiprvková asociace. Stříbro zde
bylo vázáno prakticky výhradně na
ušlechtilé rudy s vysokým obsahem
stříbra (argentit/akantit, proustit,
pyrargyrit, stefanit aj.) nebo se vyskytovalo i ryzí. Řada stříbrných
minerálů byla poprvé popsána právě
z těchto ložisek.

Jednou z nejbohatších rud stříbra je proustit, sulfoarzenid stříbra, který
obsahuje 65 procent stříbra. Tuto bohatou rudu nebylo nutné ani dále
upravovat, dávala se rovnou do hutí (na snímku proustit z Jáchymova ze
sbírek Národního muzea v Praze, foto: Dalibor Velebil)
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Drátkovité stříbro z Jáchymova (sbírky Národního muzea v Praze, foto:
Dalibor Velebil)

Státním muzeu pro mineralogii a geologii v Drážďanech.
Nálezy bloků ryzího stříbra o váze
i přes 100 kg popisuje Georg Agricola
jako pamětník také z Jáchymova. Na
žíle Schweizer nad Novým Městem
bylo údajně možné sekat ryzí stříbro
do hloubky až 80 m jen motykou.
Rovněž abertamský důl Lorenz nebo
důl Eva Apfelbaum v Eliášském
údolí prosluly skvostnými nálezy
ryzího stříbra.
Michal Urban
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Polévka – pokrm z jednoho hrnce
Tvůrčí tým projektu Kulinářské
zážitky v Krušnohoří / Erzgebirge
nyní pracuje ve Střední škole stravování a služeb Karlovy Vary, Ondřejská 56. Protože jde o odborné
pracoviště spolupracující s řadou
gastroprovozů v Karlových Varech,
budeme vám rádi nabízet nové recepty a zajímavé kulinářské informace.
V jarních dnech, které bývají ještě
chladné, po vycházce i sportovním

výkonu zachutná dobrá horká polévka. K jednomu ověřenému receptu
patří i zajímavá historie.
Již v době kamenné, před více
než osmi tisíci lety, si naši předkové
ve vodě vyvařovali maso z ulovené
kořisti, sobů, mamutů či koní. Tenkrát nebyly hrnce dostupné každému. Nejstarší hliněné nádoby sice
dosahují stáří přes deset tisíc let, ale
mnozí si museli vystačit s vaky ze

zvířecích kůží nebo s voděodolnými košíky z kůry či rákosu. Oheň
by je spálil, a tak se vkládaly do otvoru vyhloubeného v zemi a voda
se ohřívala pomocí rozpálených
kamenů. Nápad vkládat do vroucí
vody rozličné ingredience dostali
o pár set let později pravděpodobně
staří Egypťané nebo Římané. V dochované a během středověku opakovaně vydávané kuchařské knize
„Apicius“, sepsané pravděpodobně ve 4. století pod názvem „De re
coquinaria“ (O umění kuchařském),
najdeme například recept na římský
boršč nebo ječmenno-zeleninovou
polévku. V klášterní kuchyni celého
středověku, v kuchařské knize „Tak
to bude dobré a chutné“ („So wirt’s gut und wohlgeschmack“) a ve
starých německých kuchařských receptech z let 1350–1600 najdeme
takových receptů mnoho. Polévky
vznikly zřejmě vývojem z kaší, které
se ředily vodou, pivem, vínem nebo
mlékem, případně se přidala zelenina a obilné produkty. To vše se při-

pravilo v jednom hrnci a vznikl tzv.
eintopf. Od 17. století se polévky
staly nezbytnou součástí jídelníčku,
a tak je tomu dodnes.
Jeden z těchto pokrmů z jednoho
hrnce vám nyní představíme.
Krušnohorský Bača
Suroviny
200 g vepřové pečeně, 200 g cibule, 200 g hlávkového zelí, 100 g čerstvých hub (například žampionů), 300
g brambor, 3 ks vajec, 1 lžíce sádla,
petrželová nať, kmín, pepř a sůl
Postup
Na sádle orestujeme cibulku, přidáme maso nakrájené na kostičky,
pokrájené houby a kmín, podusíme
asi 20 minut a dolijeme horkou vodu
přibližně do tří litrů. Vložíme nadrobno pokrájené brambory a zelí,
osolíme a vaříme do měkka. Na
závěr vlijeme rozšlehaná vejce, provaříme, dochutíme a zdobíme nasekanou petrželkou.
text, foto a recept:
Vladimíra Vašíčková
za projektový tým

Krušnohorský pohárek
vyvrcholil v Telnici
Letošní ročník Krušnohorského pohárku v předžákovských
kategoriích vyvrcholil ﬁnálovým
závodem v Telnici, kde proběhlo
i celkové vyhodnocení seriálu. Ten
se skládá ze čtyř přípravných letních závodů a devíti sjezdařských
zimních. Letošní zimní sezona
byla plná zvratů, a tak organizátoři jednotlivých závodů od Stříbrné
po Telnici neměli snadnou práci.
I přesto se nakonec odjely všechny
plánované závody.
V Krušnohorském pohárku se
soutěží ve třech předžákovských
kategoriích (U8, U10 a U12)
WWW.KRUSNOHORSKYLUFT.CZ

a jednotlivých závodů se zúčastňuje mezi 70 a 130 malých
závodníků z lyžařských klubů
především Karlovarského a Ústeckého kraje. Nejúspěšnějším
klubem seriálu z celkového počtu
15 zúčastněných byl v letošním
ročníku TJ Klínovec, 2. místo
patří LK Jirkov a o 3. příčku se
dělí TJ Horal Stříbrná a Ski klub
Bublava. Závodníkem s největším
počtem získaných bodů je Veronika Tůmová (kategorie U12) ze Ski
klubu Karlovy Vary. Gratulujeme.
Miroslav Račko,
Ski klub Bublava
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Sčítání lidu v západním Krušnohoří
Sčítání lidu, které se opakuje vždy jednou za deset let, má dlouholetou tradici. Ačkoliv první sčítání lidu proběhlo již v roce 1857, cesta
k němu nebyla zrovna přímočará.
Zvýšená potřeba znalosti přesnějšího počtu obyvatel se před
polovinou 18. století začala pociťovat zvláštní měrou. Dosavadní
způsoby zjišťování nestačily krýt
požadavky na jejich pravidelnost
a plošnou působnost. Začátek soupisů obyvatel v Českých zemích je
možné klást do roku 1754, kdy po
vydání reskriptu (písemného rozhodnutí) Marie Terezie bylo prováděno sčítání lidu nejprve každý
rok, později ve tříletých lhůtách,
a to církevními a politickými úřady. V praxi však docházelo k tomu,
že soupisy prováděné dvěma úřady vykazovaly dvoje výsledky. Až
v roce 1770 byly církevní soupisy
(konskripce) zrušeny a vyhotovovány pouze politické soupisy, které nejprve vznikaly ve spolupráci
s vojenskými orgány a posléze jen
s orgány veřejné správy. V polovině 19. století se však vlivem zdokonalení statistické vědy a techniky dospělo k tomu, že sčítání
obyvatel podle starých předpisů
z doby joseﬁnismu bude již přežitkem. Nový směr statistiky poLokalita (výběr)
Abertamy

Kraslice byly až do roku 1945 v západním Krušnohoří městem, kde žilo nejvíce obyvatel

žadoval, aby byly splněny některé
podmínky úplnosti a správnosti
získaných výsledků. Jedním z nich
bylo, aby sčítání prováděl jediný
orgán ve státě a aby sčítání bylo
provedeno k jedinému dni. Tomu

vyhověl zákon určující příští sčítání na 31. říjen 1857, a to pro celou
habsburskou monarchii. Sčítání se
stalo akcí politických orgánů bez
účasti jakýchkoliv dalších (vojenských a církevních).

I když sčítání z roku 1857 vyhovělo základním požadavkům novodobého populačního cenzu (sčítání
lidu), jako první moderní sčítání
označujeme sčítání k 31. prosinci
1869. Zákon přijatý k provedení

Rok sledování
1869

1880

1890

1900

2 046

2 149

2 256

2 610

1910

1921

1930

1950

1961

1970

1980

1991

2001

2 834

2 404

2 600

1 595

1 417

1 047

1 107

1 021

1 160

2011
1 157

Boží Dar

1 297

1 380

1 379

1 353

1 414

1 091

1 070

816

315

147

128

107

164

192

Bublava

2 410

2 692

3 194

3447

3 914

3 695

4 106

675

668

533

363

260

336

344

Horní Blatná

2 213

2 340

2 524

2 771

2 749

2 163

2 341

1 098

813

582

448

367

468

474

Jáchymov

5 328

5 336

5 726

5 953

6 013

5 724

5 954

5 794

3 609

3 005

3 123

2 453

2 491

2 474

Kraslice

6 335

7 609

9 780

5 929

6 484

6 334

6 862

7 210

6 833

6 213

Nejdek

2 865

3 404

3 574

4 740

6 937

6 995

9 042

6 121

6 710

7 407

7 782

7 261

7 550

6 946

Nové Hamry

1 538

1 607

1 588

1 589

1 853

1 712

1 950

456

624

462

316

260

280

318

Oldřichov

11 464 13 418 12 132 13 524

435

437

434

471

495

443

476

11

27

6

5

8

12

14

2 219

2 444

2 544

2 860

3 019

2 506

3 023

1 376

1 253

927

794

709

904

722

Pozorka

348

380

399

419

435

396

685

279

277

254

263

231

276

256

Potůčky

1 098

1 272

1 387

1 403

1 560

1 425

1 692

409

341

407

359

344

369

470

Přebuz

1 322

1 300

1 344

1 478

1 587

1 446

1 396

134

202

115

100

56

73

69

Rotava

1 792

1 775

1 957

2 480

3 519

3 631

3 778

1 304

1 754

3 992

3 694

3 387

3 381

3 089

Rudné

1 569

1 579

1 567

1 571

1 610

1 481

1 399

163

157

184

153

160

162

213

Pernink*

Suchá

294

411

402

549

629

529

905

505

496

414

346

260

289

312

Tisová (u Nejdku)

568

544

562

554

616

614

742

254

263

166

111

77

90

131

* Pernink včetně Bludné a Rybné
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sčítání stanovil, že další sčítání se
mají uskutečnit v desetiletých intervalech v letech končících nulou,
a to k 31. prosinci daného roku.
Takto byla sčítání skutečně provedena v letech 1880, 1890, 1900
a 1910. Sčítáno mělo být přítomné
obyvatelstvo v místě, kde se právě
nacházelo v „rozhodný okamžik
sčítání“, tedy 31. prosince.
Po vzniku samostatného Československa v roce 1918 došlo v návaznosti na rakouskou statistiku
k zachování kontinuity sčítání. Postupně se zdokonaloval obsah sčítaných charakteristik i jejich zpracování, a to až do současné podoby
(mj. dojíždění do škol a zaměstnání, bytové poměry a vybavení
domácnosti). V meziválečném
období se upustilo od rozhodného
okamžiku 31. prosince příslušného
roku s odůvodněním, že právě k tomuto datu se značná část obyvatel
nachází mimo své bydliště a že by
sečtení podle místa přítomnosti
výsledky za menší obce zkreslovalo. První sčítání se tak konalo
15. února 1921 a další následovala 1. prosince 1930, 1. března
1950, 1. března 1961, 1. prosince
1970, 1. listopadu 1980, 3. března
1991, 1. března 2001 a poslední
26. března 2011.
Původně se na počátku 20. let
20. století předpokládalo, že sčítání budou následovat jednou za
5 let jako v anglosaských zemích,
ale poměrně brzo se ukázalo, že
kvůli vysokým nákladům se sčítání
budou konat jednou za 10 let. Od
roku 1961 je obyvatelstvo sčítáno

Přebuz patří v současnosti k nejmenším městům v České republice podle počtu obyvatel, ačkoliv zde ještě v roce
1930 žilo téměř 1 400 osob

nadále podle místa, kde je sčítaná
osoba v okamžiku sčítání přítomna, ovšem zpracování dat se provádí podle místa trvalého bydliště.
Jak postupoval čas, proměnila se v rámci sčítání i metodika.
Za ukázkový příklad poslouží
kritérium národnosti, které mezi
sčítáním v letech 1910 a 1921
doznalo podstatných změn. Zatímco v roce 1910 se u národnosti
vykazovala obcovací (hovorová)
řeč, o 11 let později šlo o řeč
mateřskou, která pochopitelně
představovala jistý posun a rozdíl v chápání národnosti. Zásadu

Tisová byla jednou z obcí Nejdecka, která se v meziválečném období
populačně rozrůstala
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zjišťování národnosti na základě
subjektivně daného obcovacího
jazyka vystřídala zásada objektivní (ověřitelný jazyk sčítanců).
Sčítací operáty u jednotlivých
sčítání lidu jsou v současné době
uloženy v Národním archivu
Praha a v příslušných okresních
a oblastních archivech. Využití
těchto archiválií má význam nejen pro úřední, ale i soukromé
účely. Sčítací operáty ze sčítání
z roku 1930 posloužily po 2. světové válce pro šetření a případné
nabytí státního občanství Němců,
kteří zůstali v Československu
nebo šli do odsunu. Sčítací operáty mají též využití studijní (pro
historiky, sociology, demografy
atd.) a genealogické, neboť jsou
jedinečným pramenem pro získání informací o vrstvách společnosti a vlastních předcích.
Na sčítání lidu lze velmi dobře ukázat, jak se vyvíjel počet
obyvatel v obcích západního
Krušnohoří. Obecně platí, že
nejvyššího počtu obyvatel bylo
dosaženo v roce 1910, poté vlivem 1. světové války byl zaznamenán úbytek, který byl
vystřídán ve 20. a 30. letech
opětovným nárůstem. Vlivem
událostí 2. světové války bylo

sčítání provedeno až v roce 1950
a zásadní měrou se do něj promítl odsun obyvatel německé
národnosti. Některé obce zcela
zanikly (Jelení, Chaloupky), jiné
ztratily většinu obyvatel (například Oldřichov, Přebuz a Rudné). Zatímco rozdíl mezi lety
1930 a 1950 byl u mnoha obcí
znatelný, u Jáchymova či Božího
Daru ovlivnila poválečná těžba
uranu minimální propad v počtu
obyvatel. Větší města a obce regionu (Kraslice, Nejdek, Rotava) „rostly“ až do nedávné doby,
kdy se u nich vzestup zastavil,
a v současnosti dochází k odlivu
jejich obyvatel. Naopak menší
obce (Boží Dar, Nové Hamry),
které se po roce 1990 většinou
osamostatnily a tehdy v nich nad
stálým obyvatelstvem převažovali chataři a chalupáři, zažívají
populační boom.
Pavel Andrš
foto: archiv autora
Zdroj:
Dějiny obyvatelstva českých
zemí, Praha 1996.
Historický lexikon obcí České republiky 1869–2011, Praha 2015.
(viz www.czso.cz)
1000 let obyvatelstva českých
zemí, Praha 2004.
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Jáchymov ze zimy do Velikonoc
Hledá se yetti

V neděli 14. ledna se uskutečnila další výprava po stopách yettiho. Na trať se vydalo ve 14 hodin
zhruba 70 dětí v doprovodu rodičů. Při hledání yettiho děti plnily
různé úkoly, a to v podobě otázek,
kvízu či praktických úkolů. Počasí
bylo pěkně mrazivé, cesta náročná, ale všichni účastníci dorazili
do cíle a objevili yettiho v jeho
jeskyni. Za nalezení museli ještě

s yettim absolvovat malý taneček
nebo říci básničku. Poté dostalo každé dítko od yettiho balíček
s dobrůtkami a ovocem. U stánku, který pro nás opět připravili
hasiči, po náročné cestě, obdrželo dítko opečený špekáček a čaj.
Pro dospěláky bylo připraveno
také něco teplého na zub a k pití.
Myslím, že mohu potvrdit, že
se akce vydařila.

Maškarní ples pro děti
Čtvrtého února uspořádalo Informační a kulturní centrum Jáchymov spolu s kulturní komisí další
ročník Maškarního plesu pro děti.
Letos jsme po dlouhé době zaznamenali opět hojnou účast a krásné
masky. Děti soutěžily, tancovaly

a vyváděly spolu s rodiči a prarodiči. Na závěr dostaly všechny masky malou odměnu a tři nejkrásnější
masky byly oceněny ještě dortem.
Neutrální porota měla opravdu
plné ruce práce, aby vybrala tu
nejhezčí masku.

Ples města Jáchymov
Velikonoční jarmark
Jedenáctého března se konal
v bývalé restauraci radničního
sklípku již tradiční velikonoční jarmark. Chtěli jsme si přivolat jaro
a teplo. Při zahájení vystoupily děti
z mateřské školy s velice pěkným
novým vystoupením. Poté se mohli
všichni přítomní zapojit do vytváření velikonočních ozdob, zakou-

pit velikonoční inspiraci a nazdobit
velikonoční perník. Návštěvnost
a zajímavé nápady letos předčily naše očekávání. Návštěvníci si
mohli také zasoutěžit v rodinném
malování o velice atraktivní cenu.
Prvních deset dětí bylo oceněno
moc hezkými cenami.

Dvacátého čtvrtého února se
uskutečnil v kavárně kulturního
domu již osmý ples města. V letošním roce sál opravdu praskal ve
švech. Hrála bezvadná kapela, která nenechala dlouho nikoho sedět,
byly připraveny soutěže pro naše
hosty, tombola, aby nikdo neodešel
s prázdnou, a pokud se tak stalo,
tak bohužel ten večer nestálo štěstí plně na jeho straně. O raut, a to
opravdu výborný, protože na talíři
zůstalo pouze pár chlebíčků a několik málo jednohubek, se postaral

KRUŠNOHORSKÝ LUFT / HERZGEBIRGE

Karel Lorenz. Sál květinovou výzdobou vylepšil Jiří Borek s manželkou Evičkou. O zlepšení večera
se postaral svými zajímavými triky
kouzelník. Zábava skončila v klidu
a pohodě v půl čtvrté ráno.
Veliké poděkování patří všem,
kteří se na přípravě plesu podíleli
a pomáhali. Neméně veliké poděkování patří všem sponzorům,
které na akci uvedla místostarostka Ingeborg Štiková při zahájení,
jejich seznam byl vyvěšen v místnosti s tombolou.
Stranu připravila Anna Plačková
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KIWI Cup a KIWI ples
Co se tu večer děje? Na Božím
Daru se koná maškarní? Není
vám v tom zima? Takové otázky
jsem zaslechla od nezasvěcených
návštěvníků Božího Daru, když
jsme 10. března řádně naparádění
ťapkali do hotelu Praha.
Nechápali jsme jejich neznalost, protože legendární závody
KIWI Cup a po nich následující KIWI ples ve stylu 20. a 30.
let jsou každoroční očekávanou
událostí nejen nadšenců do telemarkového lyžování po celé republice. Sjíždějí se na Boží Dar
z celé naší vlasti, ale i z blízkého
Oberwiesenthalu, aby v jednom
dnu zvládli závody na trati na
Neklidu a večer pak stylový ples.
Telemark team Boží Dar, který
akci a závody pořádá, dokázal
z jednoho předjarního dne udělat
výjimečný a netrpělivě očekávaný
den, na který se připravujeme mě-

síce předem a který v nás nechává
hřejivé vzpomínky ještě dlouho
poté. Díky jim za to!
K tanci hrál Swing Band
a melodie začátku minulého století podbarvovaly třpytivou krásu
dam a slečen a košilatou eleganci
mužných fešáků. Po vyhlášení výsledků závodu a rozdání úžasných
cen se na parketu rozvířily třásně,
boa a ﬂitry a tančilo se a tančilo až
do naprostého vysílení.
Kdo netančil, občerstvoval se
u bohatého rautu staročeskými
pochoutkami. Jitrničky, utopenci,
domácí šunka i koláčky mizely
v utancovaných hostech jako o život, přesto se stoly stále prohýbaly pestrým výběrem. Možné bylo
si také koupit lístky do tomboly.
A vyhrál opravdu každý – ať už
pleteného kulicha, olivový olej,
dobový plakát, nakládané ledacos
či vkusný doplněk do domácnosti.

Noc byla plná třpytu, smíchu,
tance a radosti, a tak jsme se po
druhé hodině ranní rozcházeli jen pozvolna a neradi. Vždyť
máme před sebou zase roční če-

kání, než se budeme moci přenést v čase a užít si eleganci
a noblesu let minulých.
Karolína Pomplová
foto: Martina Poštová

Noc s Andersenem

Také v božídarské knihovně
děti čtou a spí už pátým rokem při
akci Noc s Andersenem. Letošním
tématem byla 23. března kniha
Josfa Čapka O pejskovi a kočičce.
Děti se dozvěděly o historii této
krásné pohádkové knížky, povídaly si o božídarských pejscích a kočičkách (naštěstí živé exempláře
zůstaly doma) a četly starší mladším, mladší starším až do půlnoci.
Ve hře na knihovníky se naučily,
jak poznají knihu pro začínající
čtenáře, naučnou literaturu nebo
knihy pro dospěláky a jak se knihy
v knihovně řadí. V hodině pozdní

Už jste viděli 500 let historie
hornictví za 2,5 hodiny? Co víte
o důlních dílech v okolí Božího
Daru? Vyzkoušejte si svoje znalosti v našem malém kvízu.
1. Jak je jmenuje hřeben na Zlatém Kopci, kde se nacházelo rudné ložisko?
2. Jaké rudy se zde těžily

se děti vydaly po stopách místních pejsků, koček i třeba zajíců
nebo lišek v blízkém okolí Božího
Daru. Nejen o čtení byla tahle noc.
Děti pohádky o pejskovi a kočičce
také kreslily, hrály ve vlastní show,
poslouchaly v audionahrávkách
a sledovaly příběh obou zvířátek
o Vánocích a jejich setkání se zlým
vlkem v provedení maňáskového či loutkového divadla. Ráno si
podle receptu z knížky připravily
jednohubky pro pejska a kočičku.
Poděkování patří městu Boží
Dar za poskytnutí prostor.
text a foto: Martina Poštová

Historická důlní díla se opět otevírají

v 16.–17. století?
3. Která osobnost, rodák z Božího Daru, je spjata s rozvojem
českého hornictví a založením
katedry geologie, mineralogie,
hornictví a hutnictví na
pražské univerzitě?
4. Repliku jakého těžního zařízení
můžete vidět u jedné z šachet?

5. Kolik prohlídkových okruhů je
k dispozici ve štole Johannes?
Správné odpovědi naleznete
na konci stránky.
Štola Johannes na Zlatém Kopci se pro návštěvníky opět otevře
28. dubna a bude pak přístupná až
do konce srpna. Svou prohlídku si
můžete rezervovat a uhradit on-

-line na www.stolajohannes.cz.
Ve stejný den zahájí letošní prohlídkovou sezonu také štola Kryštof
dolu Mauritius na Hřebečné u Abertam, již pak bude možné navštívit každý den až do konce září. Rezervace
prohlídek je možná na www.dulmauritius.cz i www.stolajohannes.cz.
Martina Poštová

1. Kaff, 2. železné, cínové a měděné, 3. Jan Tadeáš Peithner z Lichtensfelsu, 4. žentour, 5. dva – malý 1 hodina, velký 2,5 hodiny
WWW.KRUSNOHORSKYLUFT.CZ
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Ohlédnutí za zimou
Konečně jsme se opět ocitli na
prahu nejočekávanějšího období –
jara. Přesto mi dovolte ohlédnout
se za končící zimou.
Únor a částečně i březen byly
opravdu chladné. Pokud bychom
je seřadili podle teploty, tak nejstudenějším měsícem za celou zimu
se stal únor. Březen mohl skončit
na druhém místě, ovšem předběhl
ho těsně leden s aritmetickým průměrem o 0,4 °C vyšším. Po březnu následoval prosinec a nakonec
listopad. Chladno v únoru nebylo
neobvyklé teplotními rekordy, ale
délkou trvání, a to od 12. února do
4. března. Teploty ráno dosahovaly
těchto minim: 14. února –19,5 °C,
27. února –24,8 °C, 28. února
–22,1 °C. Další, dalo by se říct
zákeřností byly nejvyšší denní teploty, jež se v tomto období pohybovaly od 5,1 °C až k polární či arktické hodnotě –10,0 °C (nad 1 000

m n. m. byly zaznamenány tři arktické dny, kdy teplota v maximech
byla –10,1 °C a méně). Druhá
vlna chladného počasí nastoupila
15. března a až do 23. března klesaly teploty ráno na –8,8 °C, 20.
března na –14,5 °C a denní teploty kolísaly mezi –5,9 °C a –1 °C.
Celkově však byla zima teplotně,
díky teplejšímu prosinci a lednu, ale chladnějšímu únoru, jako
celek normální.
V první vlně chladna se stalo
to, že sněhová pokrývka na stanici
v Šindelové dosahovala jen 5 cm,
a tak zem promrzla do hloubky
5 cm v sušších půdách, v místech
s vlhčí půdou i do 19 cm, asfaltové
cesty či chodníky byly promrzlé
33 až 62 cm. Promrzání půdy bylo
ovlivněno výškou sněhové pokrývky. Ta tu bývá pravidelná, a proto
promrzání půdy není každoročně tak hluboké.
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Velkým negativem této zimy
byl sluneční svit, který byl od
9. září minulého roku citelně nízký. Od tohoto dne do 15. února
2018 chybělo měsíčně 46–70 %
slunečního svitu. Málokdy se povede, aby podzim i větší část zimy
byly takto chmurné a málo slunečné. Pozitivem byly naopak bezpochyby srážky, které na podzim i po
větší část zimy byly nadnormální.
Od září 2017 do února 2018 bylo
nejdelší srážkové období, hodnoty
srážek výrazně přesahovaly obvyklý úhrn. A tak lze říct, že za posledních 17 let máme během podzimu
a zimy nejlepší vláhovou bilanci
povrchových i spodních vod, a to
celoplošně, tj. v Krušných horách
od Měděnce po Luby nebo na území Karlovarského kraje. Co se týká
celorepublikového hodnocení, patříme mezi nejlepší. Je to velmi důležité s ohledem na to, že stojíme
na prahu dalšího vegetačního roku.
V některých sdělovacích prostředcích se okolo Velikonoc objevilo mnoho nářků, jak je příroda
letos s ohledem na loňský a předloňský rok opožděná v nástupu
vegetace či v migraci ptactva. Za
sebe vám s plnou odpovědností sděluji, že je vše v normálu,
a i když se opravdu v něčem opožďuje, prohlašuji, že to příroda
hravě dožene!!!
Například přílety špačků sledoval a zapisoval již můj strýc Josef
a já v nich pokračuji. Nejpozdější
přílet byl na jaře 1974 (19. března),
naopak brzký přílet jsem zazname-

nal 19. února 2013. Letošní přílet
byl 9. března, takže nejde o žádnou
tragédii. A co se týká rostlin, je
u nich potřeba vláhy. Je dále dobré, když noční teplota častěji přesahuje +2 °C, přes den je občasné
slunce a teploty se pohybují nad
+13 °C. Pak bude vše v pořádku,
alespoň pro to, co rozkvete v dubnu a hlavně v květnu. Nebude pak
pravděpodobně hrozit mráz jako
v polovině dubna.
K tomu, jak bude jaro vypadat,
použijeme 305 let starou krušnohorskou pranostiku Josefova počasí (Josefsturm). Z počasí do letošního Josefa vyplývá, že zima se
nám ještě bude připomínat i 40 dní.
Proto bych doplnil, že duben dozná svého názvu apríl. Počasí bude
plné zvratů, teplejších i chladných
dnů, s občasnými srážkami, od
středních poloh sněhovými, a vyskytnou se i ranní mrazíky. Teplotně bude nakonec měsíc normální,
srážkově zřejmě o něco slabší.
A tak bych vás všechny pozval
opět ven do luk, tak rychle se před
očima měnících, od sněhu až po
pampelišky (horské zlaťáky), do
hor i lesů, které nám pomohou
opět najít klid a načerpat po zimě
potřebnou rovnováhu a energii.
Ať každý z vás najde v následujícím jaru to, po čem touží a co
očekává, od lásky až po ostatní
zážitky a radosti spojené s krásou znovuzrození.
váš větropravec
Rudolf Kovařík
foto: Jiří Kupilík
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Hledáte novou práci?
P emýlíte,!co!po!ukon"ení!studia?

V úterý 27. b ezna 2018
je od 15 do 18 hodin otev eno

Job Café
Individuální pohovory ivot!a!práce v N"mecku
i!bez!p edem!domluvené!sch#zky,
hovo íme!i!$esky
Kde? - Agentur für Arbeit (Ú ad!práce),
Annaberg-Buchholz, Paulus-Jenisius-Straße 43
P ij#te!a!informujte!se!o!volných!vzd$lávacích!
a pracovních místech v regionu
Annaberg-Buchholz.EURESTBeratung@arbeitsagentur.de
Uchazeèi o zamìstnání v Nìmecku by mìli ovládat nìmecký jazyk alespoò na komunikativní úrovni.

Tato akce je financována z programu EU
pro zamìstnanost a sociální inovaci EaSI
(2014 - 2020).
Spolufinancováno z prostøedkù Evropské unie.

WWW.KRUSNOHORSKYLUFT.CZ

ročník 7 / číslo 4 DUBEN 2018 / Strana 33

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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Výstava Abertamské rukavičkářství

Ausstellung Aberthamer Handschuhmacherei

6.1., *20.1., 3.2., *17.2., 3.3., *17.3., 7.4.,
5.5., *26.5., 2.6., */**16.+17.6.2018
13:00 - 17:00

*21.4.,

* Ukázky výroby rukavic / Vorführungen der Handschuherzeugung
** Abertamská pouť / Aberthamer Fest
Hotové rukavice lze
na místě zakoupit.

Fertige Handschuhe
kann man vor Ort
kaufen.

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