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Jak jsme připravovali „nulté“ číslo měsíčníku
aneb Porada s kamarády a patrioty Krušných hor
Krušnohorským manifestem jako
profilem našeho měsíčníku jsme
oslovili kamarády a krušnohorské
patrioty a pozvali jsme je do salonku restaurace Bohemia v Horní
Blatné na nedělní odpoledne 20.
listopadu 2011.
Na poradu dojeli podporovatelé
vzniku měsíčníku prakticky ze všech
obcí, kam jsme distribuci naplánovali, z Potůček, z Horní Blatné, z Perninku, z Abertam, ze Pstruží, z Merklína,
z Nových Hamrů a z Božího Daru.
Přátelé z Vysoké Pece a z Rudné nemohli přijet, ale byli v duchu s námi.
Za Erzgebirge se z německé strany
Krušných hor dostavil Ulrich Möckel,
který vydal řadu knih o zmizelých
obcích a píše internetový měsíčník
s informacemi z české strany Krušných hor pro saské krušnohorce s názvem „Grenzgänger.
Radili jsme se o profilu měsíčníku,
o ceně výtisku a inzerce a o nejlepším
způsobu oslovení obyvatel horských

obcí, bude zadarmo, tedy bez problémů s prodejem.
Následující čísla budeme rozvážet podle rozpisu, který vznikne na
základě zkušenosti s nultým číslem
a předběžných dohod. Distributor
podepíše rozvážejícímu do rozpisu,
že převzal dohodnutý počet výtisků.
Při následující návštěvě rozvážejícího
distributor předá vybrané peníze za
prodané výtisky a převezme od rozvážejícího pokladní doklad vydavatele, kterým vydavatel potvrdí převzetí
peněz za prodané výtisky. Dále rozvážející převezme případné neprodané
výtisky (myslím, že tomu novináři
říkají „remitenda“) a poznamená poobcí, abychom získali zájem co nej- čet neprodaných výtisků na pokladní
širší veřejnosti o čtení měsíčníku doklad. Pokud kupující dává přednost
a přispívání do obsahu měsíčníku. Do- bezhotovostnímu styku, prokáže dismluvili jsme se na jednoduchém po- tributorovi zaplacení předplatného
stupu prodeje měsíčníku v roce 2012. na účet vydavatele a vesele odebírá
Před Vánocemi prvních 400 kusů bez peněz.
nultého čísla nějak rozdělíme mezi
Vydavatel počítá s tím, že nulté číslo
distributory a starosty všech okolních osobně nabídne starostům krušno-

Krušnohorský manifest - Lidé čtěte
Vážení horalé a přátelé Krušných hor,
naším měsíčníkem chceme vytvořit prostor pro obyvatele horských obcí k výměně informací, názorů
a zkušeností ze života na horách. Naším cílem je přispět k oslavě krásy zdejšího prostředí, k šíření pospolitosti, soudržnosti a vědomí spoluodpovědnosti za podmínky místního soužití. Budeme rádi, když publikované texty vyvolají diskusi ke konkrétním problémům obcí a jejich obyvatel, aby vzájemná informovanost přispěla k co nejlepším řešením, nebo alespoň zabránila zbytečným chybám. Dobrá diagnóza je
předpokladem úspěšného léčení. Naší ambicí je glosování kvality kulturního a společenského života také
v širších souvislostech. Především však chceme nabízet dobré zprávy, co se kde podařilo, aby nezapadlo
to, co je hodné následování, co z nedoceněných událostí nebo myšlenek je inspirací či povzbuzením pro
nás a může být i pro naše čtenáře.
Víme, že nic není zadarmo – chceme-li být závislí jen na vlastním přesvědčení, musíme si na sebe vydělat prodejem našeho měsíčníku alespoň za cenu provozních nákladů na papír a na tisk, zatím tedy bez
nároků na autorské honoráře pro nás a pro naše dopisovatele. Nabízíme však mnohem víc, totiž radost
ze společné práce. Chceme čtenáře, dopisovatele, další členy redakční rady, distributory a inzerenty postupně přesvědčovat, že má smysl chodit s kůží na trh a snažit se věci trpělivě a s pokorou měnit k lepšímu. Přitom si myslíme, že se to dá dělat s radostí, odlehčeně i humorně, aby to všechny zúčastněné
také bavilo.
K účasti na díle zveme co nejsrdečněji všechny horaly a přátele Krušných hor. Nyní hledáme zejména
další členy redakční rady a distributory, ochotné se podílet na obsahu a prodeji měsíčníku. Rozlišujeme
podnikatelskou odpovědnost vydavatele od odpovědnosti redakční rady za profil a za publikované texty
a obrázky. Nezávislost redakční rady garantuje vydavatel jmenováním členů rady. Vyzýváme odborníky
se zkušeností z publikační činnosti i sousedy a obyvatele z obcí Horní Blatná, Potůčky, Pernink, Merklín,
Pstruží, Abertamy, Boží Dar, Nové Hamry, Vysoká Pec, Rudná, Přebuz, Šindelová a dalších, kontaktujte
nás, máte-li chuť spolupracovat v redakční radě a při prodeji měsíčníku. Potřebujeme zájemce ze všech
profesí a podnikatele, uvítáme také zájem členů místních samospráv.
Obracíme se na vás, staňte se pravidelnými čtenáři, dopisovateli a distributory našeho měsíčníku,
abyste jej mohli doporučit sousedům a kamarádům!
Vaše prozatímní redakční rada JK + LL + PM

KRUŠNOHORSKÝ LUFT / HERZGEBIRGE

horských obcí k zprostředkování nabídky nákupu měsíčníku v roce 2012
přes obecní infocentra.
Účastníci se potom rozjeli do svých
obcí s výzvou k neprodlenému přemýšlení o tom, jak přispět co nejatraktivnějšímu obsahu nultého čísla,
abychom společně naplnili myšlenku
otevření veřejného prostoru k setkávání sousedů na stránkách našeho
text Petr Maglia,
měsíčníku.
foto Ivana Pečimúthová
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Slovo má moc

Slovo má moc.
Někteří hned řeknou: Nesmysly, dávno svou sílu ztratilo.
Lži, polopravdy a všudypřítomné tlachy z něj prý udělaly vlažnou
nepoživatelnou nemoc.
Totéž se prý dá říci o fotografiích nebo tradicích.
Znamená to tedy, že vyjadřovat se, promlouvat, psát, vydávat tištěný
časopis nebo se trápit nad štedrovečerním kázaním (půlnoční)
je zbytečná práce?
Je třeba zkusit víc šokovat, přidat víc krve, barev, tragédií?
Nebo naopak mlčet, jako bychom nebyli, nežili a myslet si své,
zamknout, pustit psa a soukromě žít?
Nesmysl.
Váhu slova tvoří ti, kdo za ním stojí.
Jejich životy, postoje a skutky.
A na tom nic nezmění ani čas ani technologie.
A to je fér.
Vánoce přece nejsou mistrovstvím světa nákoupených darů mimo
všední dny a starosti.
Vánoce jsou darem lidství a míru uprostřed denních válek, brzdou
nelítostného lidského nepřátelství.
Příběh skutečného člověka, který přišel hledat ve světě dobrou vůli.
Přišel bojovat o dobré, dospělé, pevné a moudré muže a ženy, kteří,
ač zdánlivě bezmocní, mají spolu moc svět proměnit a možná
dokonce zachránit tak, aby vůbec bylo možné a nakonec i pěkné žít.
Aby zase vítězil život nad kolotočem smrtí zla a zániků.

Máte pocit, že toho není třeba?
Že tehdy byl svět i lidé jiní, že se žilo lépe?
Nemyslíme si to.
Naopak, troufáme si věřit, že každá snaha něco změnit má smysl.
Jakkoli velké naděje a radosti, dobrých zpráv a činů je zoufale
potřeba v každé době i podobě.
Tak nějak vznikl Krušnohorských luft.
Ze skromných sil byly poskládány hlasy, slova a obrazy skoro by se
chtělo říci osamělých bojovníků z rozličných krušnohorských bojišť.
Žijeme tu, každý si nese svůj osud i povinnosti.
Mnohé nás trápí, mnohé se nedaří, ale jsme tu doma a chceme tu
v tomhle kraji být doma víc a opravdu, nejen na zapůjčenou nebo
zapřenou.
Věříme, že je potřeba o tom nahlas mluvit.
Aby se ti lidé dobré vůle našli.
Aby pocítili sounáležitost a našli zdroj síly.
Síly a chuti tenhle krásný a drsný kus země, kde jsme se během
20. století ocitli, proměnit a proměňovat na svůj domov.
Alespoň tak dobře jako naši předkové.
Zase slova, někdo namítne... pocity...
Kdepak. Lidé, kteří tvoří a budou tvořit tenhle hlas dobře vědí,
že kdo propadá pocitům, nezažije radost.
Radost je jenom z díla.
A takoví lidé, co za nimi dílo a srdce stojí, sem chtějí přinášet
svá skutečná slova.
Tedy. Pokoj a sílu lidem dobré vůle.
Sílu k životu, k práci a ke všemu dobrému.
Luděk Sequens

Abertamský betlém, detail na titulní straně. Foto PM

Redakce měsíčníku vám přeje
krásné Vánoce a vše dobré v roce 2012.

Hospodin budiž pochválen
o
a pokoj lidem dobré vule.
WWW.luft.BLATNA-CZ.COM
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Když se Petr ptá Petra
Mgr. Petr Mikšíček – kulturolog,
fotograf, publicista.
Narodil se roku 1977 v Praze.
Absolvoval kulturologii na FF UK
v Praze. Za diplomovou práci o
vývoji česko-německého pohraničí získal Cenu J. Vavrouška.
Spoluautor projektu Zmizelé
Sudety i stejnojmenné knihy. Autor knihy SUDETSKÁ POUŤ aneb
Waldgang, nominované v březnu
2006 na cenu Magnezia Litera.
Autor projektu Krajina za školou,
který využívá metodiku fotodvojic pro účely projektové výuky na
školách v ČR a dalších šesti státech Evropy. Autor projektu Znovuobjevené Krušnohoří.
Příležitostně přednáší na Masarykově univerzitě v Brně a Západočeské univerzitě v Plzni. Je
členem občanského sdružení Antikomplex. Přednáší na FHS UK,
obor kulturní ekologie. Pracuje
jako vedoucí projektu Vzduchoplavec Kráčmera. Píše scénáře
pro stejnojmenný pořad.
Ahoj Petře, nebudeme se tvářit, že
se neznáme. Děkuji za celý LUFT,
že jsi nám poskytnul pro LOGO část
názvu jedné z Tvých knih, oslavujících Krušné hory – HERZGEBIR-

GE. Tuto slovní hříčku si překládám
z němčiny jako „Krušné hory – hory
mého srdce“. Tak je nasnadě první
moje otázka k představení velkého
patriota Krušných hor našim čtenářům: Jakou předchozí výchovou či
zaměřením jsi byl směrován, než jsi
se vydal coby student po druhém ročníku FF UK v létě roku 2000 na SUDETSKOU POUŤ aneb Waldgang?
No, jediné, co jsem tehdy chtěl, bylo jít
dlouhej vejlet. Do ciziny to nešlo, měl
jsem těsně po operaci kýly. Tak jsem to
vzal jako na provázku kolem Prahy po
hranicích státu. Potřeboval jsem taky
být sám. A co jsem věděl? O Sudetech
nic, o odsunu Němců jen to, co jsme
se učili ve škole. Z Krušných hor jsem
znal takovou desetinu. A o sobě? Taky
skoro nic. Byl jsem zmatenej kluk, co
potřeboval najít životní jistotu, sám
sebe, energii. A tu jsem na té cestě
našel. Asi díky tomu, že mě ty Sudety
začaly děsně zajímat a úplně mě to
pohltilo. Ušel jsem 1000 km o samotě
a to mě změnilo.
Divím se, že ještě komunikuju s lidmi,
pravda občas s tím mám problém.
Jsem spíš tvůrce než manažer, takže
rád pracuji v povzdálí kanceláří. Leta
studentská a absolventská jsem zvládal
dobře. S obdobími kristových let
a jejich produktivními či racionálními

Po stopách Montanregionu Krušné hory kolem Horní Blatné vedl
Petr Mikšíček turisty 15. listopadu 2011
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Petr Mikšíček měl 5. února 2011 v německém Schwarcenbergu přednášku na
téma Vývoj vztahů na v česko-německém prostoru

výkony je to už horší. Asi budu muset
vyrazit zase na nějaký Waldgang hlubinami mojí duše.
Tak se stalo, že jako absolvent
oboru kulturologie jsi nezalezl do
instituce, zajišťující pravidelný plat
a kariérní růst, nýbrž jsi se připojil
k ANTIKOMPLEXU a začal jsi dělat
vlastní projekty.
Já byl tehdy zaslepenej těma Sudetama. Nic jiného po odborné stránce
mne nezajímalo. Ale něčím jsem se
živit musel. Pracoval jsem od třetího
ročníku ve společnosti Centre for Modern Education v Praze. Zabývali jsme
se eLearningem, internetovou Školou
za školou a psaním projektů pro školy
a neziskovky. Tam jsem propojil své zájmy a práci do onoho projektu Krajina
za školou. Tam mě napadl i Vzduchoplavec Kráčmera. Dělal jsem tam sedm
let. Pracovali tam moc fajn lidi
a můj šéf, Honza Kala, je dodnes mým
kamarádem. Takže nebyla to instituce,
ale pracovat dlouhodobě se tam dalo.
Antikomplex byl celou dobu jen koníček. Žádné peníze jsem z toho neměl,
ale získával jsem díky tomu kontakty
a možnosti spolupracovat, a proto mi
to můj šéf Honza toleroval. No a teprve
po sedmi letech jsem z CFME odešel
a začal realizovat vlastní projekt Vzduchoplavec Kráčmera. Ten za rok končí
a co budu dělat zatím nevím, snad se
něco najde. A co se kariéry týče, zjišťuji, že jsem něco zanedbal a teď se

těžko někde chytám, mám z toho
trochu depku.
Jak bys dnes popsal svůj vztah ke
Krušným horám?
To co mi celou dobu dělá radost, jsou
právě Krušné hory. Stále mi dodávají
sílu, jsou mojí čerpací stanicí, kde se
nemusí platit. Nerad bych se pouštěl
do zevrubného popisu mého vztahu
k těmhle náhorním plošinám, aby si
někdo nemyslel, že jsem úchyl. Ale ta
síť energie pramenící z lidí, nerostů,
krajiny, nadmořské výšky a počasí je
pro mne zásadní. Vše mě tu baví více.
Tvůj vztah ke Krušným horám znají
čtenáři z obou stran Krušných hor z
mnoha Tvých publikací a aktivit. Jeli mezi čtenáři LUFTU člověk Tvojí
aktivitou ještě nezasažený, řekni prosím, kde si může Tvoje knihy koupit,
kde Tě může vidět nebo slyšet?
Většinu knih mají v prodeji na
infocentru Boží Dar. Další seženeš na
dobírku přes www.kosmas.cz . Slyšet
jsem občas ze stránek www.znkr.cz,
kde jsou k dispozici rozhovory
s pamětníky. To byla děsně fajn práce
v letech 2007 - 2008. Je jich tam přes
sto z celého Krušnohoří. No a na živo?
Občas mám předčítání či přednášku.
Většinou ale v Německu, protože tam
o to mají zájem. Zavolají, napíší a
dohodneme se. Občas slyším z české
strany, že to dělám jen pro Němce,
ale vůbec to tak není. Z Čech se nikdo
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neozývá a já se nerad vnucuji. Proto na
české straně není tolik akcí. Přitom by
to mohlo být zajímavé: mám k dispozici příběhy pamětníků, což jsou často
horrory, promítnout lze staré fotografie, můžeme analyzovat vývoj a současnost regionu a také promítnout
zajímavé filmy a dokumenty.
Čím se zabýváš dnes a jaké máš plány do budoucna, čeho bys ještě rád
dosáhnul?
Dnes? Píšu tenhle rozhovor, dokončuju jednu fotozakázku z Krušnohoří,
řeším workshopy ve scenáristice a dramaturgii na kráčmerovských školách.
Jinak hodně čtu o psaní, dramaturgii,
scénáristice. Rád bych se v budoucnu
posunul více k tvůrčímu psaní, tak se
to učím.
S kolegy filmaři budeme příští rok
v okolí Abertam a Perninku natáčet
film Julius Schmitke. Sám píši scénář
z prostředí Krušných hor. S dobrovolníky z Antikomplexu Wiebke a Ericem
připravujeme věc, na kterou se moc
těším: Umělecký a landart festival na
území zaniklé obce Königsmühle
u Loučné pod Klínovcem. Je to úžasný
místo, jediného svého druhu v ČR.
Děsně mě inspiruje a tak teď k tomu
sháníme jakékoliv historické podklady.
Kdyby náhodou někdo něco měl o týhle
osadě, budu moc rád za pomoc. No
a koncem srpna příštího roku tam

budou mít dostaveníčko divadelníci,
zpěváci, básníci, landartisti, malíři
a vůbec různý performeři.
No a dlouhoodbě? Rád bych dlouhodobě zakotvil někde, jak říkáš, kde
dostanu pravidelný plat a vidinu kariérního růstu. Nějak jsem se zasekl ve vývoji a jestli to nějak překonám, tak bych
se rád viděl někde na poli scénáristiky
a dramaturgie. Jinak bych rád dosáhl
toho být otcem, spokojeným otcem a
manželem. Omlouvám se za depresivní
tón, ale dnes se tak opravdu cítím.
Co si myslíš o našem nápadu nabízet obyvatelům a patriotům Krušných hor MĚSÍČNÍK KRUŠNÉ
HORY – ZÁPAD?
Já jsem moc rád, že jste s tím přšli
a dost by mě zajímalo, co je vaším
hnacím motorem. Region centrálního
západního Krušnohoří je dost rozlehlý.
Od Božího Daru po Šindelovou. Je
svébytný, svůj. Žije zde relativně dost
lidí svůj střídmý život. Ty lidi si mají
o čem povídat. Jaké to je, žít na tomhle
území. Je dobré pro ně připravovat
výběr z bohaté domácí historie a také
řešit budoucnost.
Myslím si, že čím dál více lidí dokáže
pojmenovat své potřeby a něco kvůli
nim udělat, alespoň zvednout zadek.
Rozvoj komunitního života je základním hnací silou, která dokáže vylepšit
svět, ve kterém žijeme.

Tenhle časopis může fungovat
stejně. Hodí do každého z krušnohorců lopatu energie a myšlenek a oni ji
vstřebají a vydají zase dál. Přetaví ji
v čin, tím ovlivní další. Ideální by bylo,
kdyby ti poslední podpoření zároveň
přispívali do časopisu, čímž by se
z toho stalo jakési perpetum mobile.
Máme v komunitním způsobu života
co dohánět, znám to z Německa. Tam
lidé žijí mnohem více pospolitě a to
i mimo hospodu. Čas si najdou
i produktivní ročníky.
Mladé a teenagery Luftem asi stejně
moc nechytíme, ti jsou na Facebooku.
Proto ti doporučuji udělat i tuhle online
variantu. Ale v létě jsem se bavil při přípravě filmu hodně s místními mladými
a byl jsem rád, jak se jim tady líbí. Když
tu zůstanou, tak se časem dostanou
i k snaze ovlivňovat veřejný prostor
a poznávat historii kolem nás a v nás.
Podívejte se na Loučnou pod Klínovcem a jejich starostku Janu Müllerovou: Mladí si řekli, že si obec chtějí řídit
sami a tak dali dohromady kandidátku
plnou lidí do třiceti let. A hele: vyhráli.
Takže to jde. Tohle je mladá krev pro
Krušné hory. Něco mi vadí, tak do toho
jdu, to už není jen hospodský mrmlání
a planý řeči. Takže to jde. Jen houšť.

Mgr. Petr Mikšíček
z přehledu hlavních prací:

Sudetská pouť aneb Waldgang,
Dokořán, Praha 2005,
1. vydání, 165 stran.
Projekt Zmizelé Sudety
s kolegy s o.s. Antikomplex.
Kniha, výstava a web o proměnách
bývalých Sudet v celé ČR.
Znovuobjevené Krušnohoří
Das wiederentdeckte Erzgebirge
1. vydání v roce 2005 - 402 stran,
5. vydání v roce 2009 – 668 stran.
Krušný ráj / Herzgebirge
Vydal Nadační fond
Obnova Krušnohoří, 1. vydání 2009
přes tisíc barevných fotografií
s česko-německými popisky.
„Ať žije Pepa Beer“
autorský dokumentární film,

Děkuji Ti za rozhovor, přeji klidné
Vánoce a vše dobré do nového roku.
Rozhovor vedl Petr Maglia

premiéra na náměstí
v Abertamech 2011.

Foto Karel Vozáb
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Advent v Krušných horách
provází celá řada krásných obyčejů
Když dny jsou stále kratší a noci
delší, venku je zima, vše je pokryté bílou peřinou a nejlépe je doma
u kamen, začíná nejen nám obyvatelům Krušných hor krásný
adventní čas a my se pomalounku
začínáme těšit na Vánoce.
U nás v Krušných horách v čase
první adventní neděle vídáme za
okny nejen světla hvězd, ale také
světla vánočních pyramid a oblouků. První světelné oblouky se objevily v poslední třetině 18. století
v sousedním Johanngeorgenstadtu. Tato tradice vychází
s hornické minulosti Krušných hor
a touhy dávných horníků po světle,
kterého se jim obzvláště v zimních
měsících opravdu nedostávalo.

Světlo bylo pro horníky nejen
důležitou pracovní pomůckou, ale
také symbolem šťastného návratu
ze štol, jejichž tvar mají tyto oblouky připomínat.
V sousedním Sasku se za okny
objevuje ještě vyřezávaný horník
nesoucí světlo. Kolem roku 1830
se po boku horníka objevuje anděl,
který symbolizuje jeho ochránce.
Na první advent bylo též zvykem
zavěšovat do místností, často na
strop, ozdobený věnec, který nesl
zpravidla čtyři svíčky značící adventní neděle. Adventní věnce se
na Karlovarsku objevily až někdy
kolem roku 1900.
Noc z 30. listopadu na 1. prosinec zahajuje čas adventu a Vánoc.

V tuto noc podle lidových pověr
rejdili zlí duchové a člověk se proti nim musel bránit. Sedláci proto
zapichovali do hnojišť košťata, aby
jim duchové neočarovali dobytek.
Jelikož ondřejská noc byla také
nocí věštebnou, lilo se olovo a házelo botou či pantoflem.
Dalším znakem blížících se Vánoc byla hlavně pro děti mikulášská nadílka, která se koná v předvečer svátku Svatého Mikuláše.
Někde chodíval Mikuláš až pozdě
večer, kdy už děti spaly, a dával jim
nadílku do připravených punčoch
a bot. V sousedním Sasku zůstává
tato tradice zachována v této podobě, u nás se k Mikuláši přidal ještě
čert a anděl.

Několik dní před Vánoci se začínalo s pečením vánočního cukroví,
vánoček a štol. Štoly se v Krušných
horách pečou již od začátku 16.
století. Mají tvar oválu a na rozdíl
od vánoček nejsou pletené.
O Štědrém dnu se většinou nepracovalo, kromě příprav na večeři. Byl přísným postním dnem, kdy
se směl jíst jen chléb, hrách a další
postní jídla. „Zlaté prasátko“ jako
odměna za půst se u nás až do počátku 20. století neobjevovalo.
Štědrý den je také spojen s řadou
pověr a zvyků. Například se nesmělo prát a věšet prádlo, jelikož to
přinášelo neštěstí. Také střepy toho
dne přinášely smůlu.
Lenka Löfflerová, Abertamy

Víte, co se u nás kdysi vařívalo?
Je zde opět advent, období, kdy
se v každé domácnosti hodně času
věnuje přípravě nejrůznějších dobrot. Víte, co se vařívalo ve zdejších
domácnostech kdysi?
Nejlepším zdrojem informací jsou
pamětníci. Mezi takové, kteří hodně pamatovali a uměli o tom poutavě vyprávět, patřila i Rosa Severová, rodačka z Rudné (Trinksaifen).
Na své mládí ráda vzpomínala
- jaký zde byl každodenní všední život, jaké se slavily svátky, jaké byly
zdejší zvyky, obyčeje…
A co se tehdy ve zdejších (rudenských) domácnostech jedlo? Náš
horský kraj není tak úrodný, jako
kraje v nížinách, a to se samozřejmě odráželo i v jídlech, která se zde
vařila. Většinou se používaly prosté suroviny, tedy brambory, houby,
mléko, z ovoce především to, co se
dalo najít v lese – borůvky, brusinky, na zahradách se občas urodily
třešně, višně, švestky či hrušky.
K snídani bylo většinou jen mléko
s nalámaným chlebem. K obědu
se vařila především jídla z brambor - placky z vařených brambor,
kyselého mléka a mouky, cmunda
ze syrových brambor a soli, placky

z vařených i syrových brambor a
kyselého mléka – všechny pečené
na plechu vymazaném lojem. Ve
sváteční den se dělaly omáčky (většinou houbové) a chlupaté knedlíky
či placky z kynutého těsta a vařených i syrových brambor. Někdy se
k plackám jedly borůvky (na zimu
se zavařovaly s cukrem do pětilitrových lahví) či brusinky s mlékem.
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K večeři se obvykle jedly brambory na loupačku a polévka (česnečka
či mléčná), případně slanečci s cibulí a mlékem.
Dalšími oblíbenými jídly byly například „Brüderle und Schwesterle“ (chlupaté knedlíky dvou tvarů,
kuličky a válečky, v houbové omáčce), kynuté vdolky, které se upekly
v troubě, přelily vodou a posypaly

strouhaným perníkem nebo se jen
zalily máslem a sirupem z cukrové řepy. Jako dezert pak byly kvůli
nedostatku ovoce často „Zwicte“,
tedy „štípaný“ kynutý koláč - kynuté těsto, které se jen prsty „poštípalo“, aby nebylo hladké, upeklo se v
troubě a pocukrovalo.
K pití se dělaly čaje ze sušených
borůvek, šlupek z jablek, sušených
planých třešní (tzv. ptáčnic), někdy i sušených plodů nebo květů
bezinek a máty peprné. Někdy se k
tomu přidaly i sušené švestky.
Na Štědrý den se vařila tradiční
jídla a dbalo se na to, aby na slavnostně upraveném štědrovečerním
stole bylo devatero jídel. U nás to
bývala hrachová polévka, mléko,
do kterého se lámaly housky, houbová omáčka a chlupaté knedlíky,
stockfisch (přírodní treska, sůl,
kmín, omastek) a brambory, hrušky, švestky a štola.
Vánočky a vánoční cukroví, jak ho
děláme dnes, se zde začalo dělat až
dlouho po válce. K slavnostní večeři
se pilo domácí pivo a punč.
Ze vzpomínek paní Rosy Severové
z Rudné/Trinksaifen vybrala
Barbora Kosíková, Vysoká Pec - Rudné
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Podnikatelé z Nových Hamrů
usilují o větší zviditelnění své obce
		

Malebná krušnohorská obec Nové
Hamry, jejíž historie spojená především s důlní a dřevařskou činností
sahá až na počátek 15. století, leží v
údolí soutoku řeky Rolavy a Bílého
potoka mezi obcemi Nejdek a Horní
Blatná v nadmořské výšce 690 – 850
metrů. Krásná, v četných lokalitách
až panensky čistá příroda okolních
lesnatých vrchů získává zejména
díky úporné snaze několika místních
poskytovatelů ubytovacích a stravovacích služeb na popularitě, což se ve
svém důsledku projevuje přílivem většího počtu turistů.
Dnešní Nové Hamry totiž nabízejí
hned v několika hotelech, penzionech
a chatách nejenom kvalitní ubytování
a stravování za velmi přijatelné ceny,
ale také možnosti turistického a sportovního vyžití na kvalitně upravených
trasách a lyžařských svazích. S tím
jsou, samozřejmě, spojené také profesionální servisní služby, půjčování

kompletního vybavení pro letní i zimní sporty a od loňska také celá paleta
služeb spojených s činností infocentra, prvního soukromého zařízení tohoto druhu v České republice.
Přestože kredit Nových Hamrů stále vzrůstá a drtivá většina turistů odjíždí z návštěvy obce samotné i jejího
okolí s velmi pozitivními poznatky,
není zdaleka vše, s čím se musejí místní podnikatelé každodenně potýkat,
úplně v pořádku. V zimě naprosto neudržovaná a celkově v dezolátním stavu se nacházející silnice mezi Novými Hamry a Horní Blatnou prakticky
znemožňuje příjezd milovníků lyžování z Německa, v obci není jediný obchod, ve kterém by si mohli jak místní
lidé, tak turisté koupit základní potřeby a když se k tomu ještě přidají dlouhodobě neřešené problémy s údržbou
a infrastrukturou nejlukrativnějších
lyžařských svahů, je zřejmé, že je do
budoucna stále na čem pracovat.

Křest kalendáře Krásy Krušnohoří 2012

Dne 1. prosince 2011 se konal v budově Vzdělávacího a rekreačního centra na Lesné křest kalendáře Krásy Krušnohoří 2012. Za zrodem nového, v pořadí již čtvrtého kalendáře stojí Nadační fond Obnova
Krušnohoří a fotografové z české i německé strany Krušných hor. Autory fotografií zachycující Krušné hory ve čtyřech ročních období byli Petr
Mikšíček, Ulrich Móckel, Jiří Jurečka a Martin Valina.

Konkurence ostatních obcí a měst
Krušných hor nespí, a pokud se v ní
chtějí Nové Hamry prosazovat i nadále, je třeba přesvědčit zejména místní
samosprávu, ale také některé z obyvatel a podnikatelů o tom, že i když je
například finanční prospěch jednotlivých subjektů z turistického ruchu
různý, cíl by měli mít všichni Hamerští
stejný: rozkvět obce…
A to se, málo naplat, v regionu, který
žije z turistického ruchu, bez zvyšujícího se přílivu turistů nepodaří. Proč

Úspěchem na poli propagace Hamrů je určitě nová turistická známka.
Prodává se v místním infocentru
a motivem je kompozice dvou dominant: kostela sv. Jana Nepomuckého v průhledu pod viaduktem.

rozvoj turistiky? To je snad nabíledni:
nelze zde budovat průmysl, ani zemědělství nepomůže lidem k obživě, ale
turistika, ta může vytvářet příležitosti
k výdělku a zásadně zlepšovat úroveň
AK
života místních lidí.

Die Taufe des Kalenders Schönheiten
des Erzgebirges 2012

Am 1. Dezember 2011 war in
dem Gebäude des Bildungs –
und Erziehungszentrums Lesná
die Taufe des Kalenders Schönheiten des Erzgebirge 2012 .
Hinter der Genese des neuen,
des vierten Kalenders der Reihe
steht der Stiftungsfonds Erneuerung des Erzgebirges mit Fotographen von der tschechischen
und deutschen Seite des Erzgebirges. Autoren der vom Erzgebirge abgefangenen Fotographien der vier Jahresgänge waren
Petr Mikšíček, Ulrich Móckel,
Jiří Jurečka und Martin Valina.
Mit dem feierlichen Ereignis des Einleitungswortes haben die Gründer des Stiftungsfonds‘ die Herren Antonín Herzán und Petr Mikšíček
begonnen. Die eingeladenen Gäste haben in ihrer Präsentation die Aktivitäten des Stiftungsfonds‘ für das Jahr 2011 vorgestellt bekommen
und wir möchten an alle Gesellschaften und Personen die, die Stiftungsfondsaktivitäten unterstützen ein Dankeschön aussprechen.
Slavnostní událost zahájili úvodním slovem zakladatelé nadačního
Mehr finden Sie auf der Internetseite
fondu Antonín Herzán a Petr Mikšíček. Pozvaným hostům ve své prewww.obnovakrusnohori.cz
zentaci představili činnost nadačního fondu za rok 2011 a vyjádřili
Dana Waldsteinová, Lesná
poděkování všem společnostem a osobám podporující aktivity NFOK.
Vzdělávací a rekreační centrum a Nadační fond Obnova Krušnohoří
Více na: www.obnovakrusnohori.cz
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		 PSTRUŽÍ je část obce Merklín
ležící mezi Merklínem a Perninkem
Milí přátelé Krušnohorci,
jsme co do počtu hlav obcí malou, ale šikovnou. Cca 20 domů.
Kdysi většinou chalupáři, dnes
převažují „starousedlíci“. Lišky
tu dávají dobrou noc. A to doslova. V noci se můžete přesvědčit.
V minulosti mělo Pstruží několik fungujících papíren, 2 mlýny,
dokonce obecního sluhu, vlastní
školu, poštu, dřevovýrobu hospody, obchod ...
Ano, i já ještě pamatuji v obci čerstvé rohlíky, přestože jsme Pstruží
objevili až po sametové revoluci.
Když jsme v roce 2000 změnili
status chalupářů na starousedlíky,
a takových je nás v obci víc, nebyly tu již ani ty čerstvé rohlíky ani
poslední hospoda v Hotelu Zelené
údolí. Dnes je to jen Horská chata
Zelené údolí.
Nicméně nám, bývalým Karlovarákům, Ostrovákům a dalším,
přirostlo Pstruží pořádně k srdci.

Nebylo však, kde se scházet. Proto
chvála buď rodině Boučků, kteří
obnovili dávno zapomenuté tradice
a první porevoluční stavění májky
se mohlo konat u nich na dvoře.
Dnes se ke stavění májky, kácení
máje a dožínkám scházíme pravidelně na louce uprostřed Pstruží.
Tyto akce, stejně jako komunální volby s účastí téměř 100%, nás
hodně stmelily. Proto dnes není
neobvyklé pozvat sousedy i na
individuální akce na svůj dvůr.
Nedáme dopustit na naše „zapomenuté Pstruží“ a zvykli jsme si
na dlouhou krušnohorskou zimu
i přívaly sněhu.
Ale pozor, čeká nás významná
změna! Klid vystřídá ruch. Nejprve
stavební, pak turistický. Lanovka
uprostřed Pstruží pro plešivecké
sjezdovky je již vykolíkovaná...
Nikdo netuší, co nám to skutečně
přinese. Zatím věříme, že to bude
více pozitiv než negativ. Ale v každém

případě chceme uhájit své obnovené nebo vás informovat o tom, co se
tradice a vítáme „Krušnohorský luft“ v naší malé obci, kde zatím skutečně
jako možnost pozvat také vás ostatní lišky dávají dobrou noc, děje.
AHA
na společné akce k nám do Pstruží

Vánoční koncert v kostele Navštívení Panny Marie v Rudném se líbil
aneb: I v malé krušnohorské obci se mohou udát velké kulturní akce
V kostele Navštívení Panny Marie
v Rudném se v adventním čase v neděli 4. prosince konal koncert „Jazzové Vánoce“ karlovarského Big Bandu
Gringos. Koncert bandu, který už
osm let vede známý saxofonista Milan Krajíc, se podařilo zorganizovat
proto, že v něm hraje jako nejmladší
členka ansámblu třináctiletá saxofonistka Adélka Šindelková, moje
dcera.

Na koncertě zaznělo celkem 13
skladeb - od klasických jazzových
skladeb Glenna Millera, přes fussionjazz až po jazzově upravené klasické
koledy, jako Kristus pán se narodil
(s dětským hláskem syna kapelníka)
či Pásli ovce Valaši. Kostel byl zcela
plný lidí všech věkových kategorií místních i přespolních, atmosféra
byla nádherná a hudba samotná patří
k zážitkům, na které se dlouho vzpomíná.
Tímto bych chtěla poděkovat panu
Milanovi Krajícovi za přijetí našeho
pozvání, obci Vysoká Pec za spolupráci a přípravu celé akce a také všem
divákům za hojnou účast a vytvoření
příjemné adventní atmosféry - Krásné Vánoce.
Milan Krajíc hrál s předními osobnostmi české jazzové scény (Jiřím
Stivínem, Karlem Růžičkou, Emilem
Viklickým, Svatoplukem Košvancem
a dalšími), s jazzovými orchestry
(např. Workshop and more, Charlie bloods group, Rezband, Milan
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Svoboda sextet, Dup be Bop, Aleš
Důša kvartet) i se světově proslulými
osobnostmi (James Moody, Hiram
Bullock, Doug Hammond, George
Mraz, Rich Perry).
Od roku 1999 vyučuje na ZŠ a ZUŠ
v Karlových Varech v Rybářích hru
na saxofon a jazzovou improvizaci

a interpretaci. Na téže škole vede
školní kombo Nová Krev a bigband
Gringos (zdroj: http://www.opsforte.eu/krb/cv/krajic.htm)
Lucie Šindelková
za spolupráce Barbory Kosíkové,
foto PM, Vysoká Pec – Rudné
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Nové Hamry zvou na běžky
Příjemné setkání seniorů
se uskutečnilo v Horní Blatné
Svaz postižených civilizačními chorobami se sídlem
v Abertamech pozval své členy i ostatní důchodce z Abertam, Horní Blatné, Perninku a Potůček dne 30.11.2011
na předvánoční setkání v hotelu Modrá hvězda. Příjemné
odpoledne jsme strávili s hudbou, pohoštěním a hlavně se
vzpomínkami.
Pozvání přijali i všichni starostové. Někteří se omluvili,
ale popřát nám k Vánocům přišel jen pan Lakatoš z Abertam. Potěšilo nás, že i my vysloužilci mu stojíme za pozornost. Děkujeme a těšíme se na příští setkání.
Eva Chlumská, Horní Blatná

Pro sezonu 2011 – 2012 byl Hotel Schwarz v Nových Hamrech vybrán jako
provozovatel sněžného vozidla pro úpravu běžeckých stop. Toto vozidlo patří
Městu Nejdek, které je také hlavním sponzorem provozu vozidla.
Hotel Schwarz oslovil nejdecké a hamerské firmy, zda se nechtějí na provozu
finančně podílet. V minulých letech to byly maximálně dvě tři firmy. To, co se
povedlo letos, předčilo veškerá očekávání: o finanční podporu se přihlásilo hned
17 firem! Podporu máme také od Krajského úřadu, Lesů ČR, Města Nejdek,
Obecního úřadu N.Hamry a Vysoké Pece.
Informace o udržovaných tratích na klasiku i bruslení získáte na infocentrech
v Nejdku, N. Hamrech, Perninku a Božím Daru. Celkem budeme upravovat 48
km stop, které budou navazovat na tzv. Krušnohorskou magistrálu v Jelení.
Stopy neupravujeme pouze pro běžkaře, ale také pro naše psí miláčky, zveme
všechny do našich končin.
Pokud chtějí přispět samotní běžkaři i malou částkou, je to jednoduché – stačí
využít služeb v Hotelu Schwarz a Seifert v Nových Hamrech, kteří jsou hlavními
sponzory.				
Petr Janda, Nové Hamry

Krušnohorská lyžařská magistrála chystá změny
Již desítky let se tisíce lyžařů a turis-

Meluzína a naše část by skončila u Křížové

d) snaha o vytvoření nových parkova-

ského Špičáku zpět přes pláň na Boží Dar.

tů prohánějí na běžkách po hřebenech

hory, kde by se mohla napojit na Ústecký

cích míst a občerstvení na trase KLM

Okruh je dlouhý asi 12 km včetně napojení

Krušných hor. Původně živelné lyžo-

kraj). Na centrální magistrálu by měly být

e) pomoc při organizování sportovních

na německou SKI magistrálu (Hubertky

vání postupně dostávalo řád a velkým

napojené místní lyžařské trasy a okruhy

akcí – Karlův běh, Dámská jízda, Svět-

a Tellerheuser). Ta se vede po německé

přínosem pro lyžaře bylo zřízení a vy-

a tím také další krušnohorská městečka

lušky, Okolo oveček, Karel bike aj.

straně hranic a upravuje se každodenně. Ve

tyčení Krušnohorské lyžařské magist-

a obce, jako Nové Hamry, Horní Blatná,

rály (KLM).

Abertamy či Mariánská.

f) modernizace strojového parku pro
úpravu lyžařských cest

středu a v pátek bude přichystán velký Špičácký okruh, který bude dlouhý asi 16 km

Právě se rozbíhá nová zimní sezóna

Odhadujeme, že se bude jednat o dal-

A nyní pár slov k tomu, jak si předsta-

včetně 4 km bruslícího kola kolem Špičá-

2011 / 2012 a vás bude určitě zajímat, co

ších 120 km běžeckých lyžařských tras,

vujeme upravování běžeckých lyžařských

ku. Oba okruhy začínají u hřbitova a končí

se děje a připravuje nejen na Krušnohor-

pro které chce Karlovarský kraj také za-

stop v nadcházející zimní sezóně.

u parkoviště pana Sapouška.

ské magistrále, ale i na dalších lyžařských

jistit potřebné smlouvy a pravidla. V sou-

Samozřejmě, že vše záleží na získaných

Abertamy se budou napojovat na KLM

tratích naší části Krušných hor. Letošní

časné době začal pověřený pracovník kraj-

finančních prostředcích a na tom, jak vy-

u Bludné a stopa bude začínat u technic-

sezónu vnímám jako jakýsi přestupný

ského úřadu objíždět jednotlivé krušno-

drží zimní nápor naše dvě staré rolbičky,

kých služeb, kde vedení Abertam vytvořilo

rok, který může pro budoucí léta přinést

horské obce a města a mapuje místní po-

které by si již dávno zasloužily jít do dů-

pro běžce docela solidní zázemí. Letní ak-

zásadní změny. Proč?

žadavky a připomínky.

chodu. Přispět na úpravu stop může kaž-

tivita a nadšení abertamských, umožní ve

1) Do letošního dění kolem KLM se ak-

2) Další změnu by měla přinést právě

dý zakoupením celoroční vstupenky na

spolupráci s Božím Darem návrat k jedné

tivně zapojil Karlovarský kraj. Ten nejen,

zakládaná „Obecně prospěšná společnost

KLM, kterou koupíte za 500 Kč v Infocen-

z prvních lyžařských tras v Krušných ho-

že finančně podporuje úpravy běžeckých

KLM“. Do současné doby záležela úpra-

tru na Božím Daru. Zde je možné získat

rách. Poprvé v historii je spojení mezi Bo-

stop v celém kraji (Krušné hory, Marián-

va stop na iniciativě jednotlivých obcí, na

také informace o eventuálním sponzor-

žím Darem a Plešivcem rozšířeno tak, že

ské Lázně, Slavkovský les) částkou při-

nadšení jednotlivců a někde na určité spo-

ském příspěvku, stejně jako u Jana Nová-

celou trasu může upravovat rolba. Počítá

bližně 900.000 korun, ale chce pomoci

lupráci se sportovními kluby.

ka na telefonním čísle 775157345.

se s víkendovou úpravou.

i s legislativou.

Obce, hlavně Boží Dar a Pernink, od-

A jak se chystáme upravovat lyžařské

Město Pernink počítá s pravidelnou

To nebude snadné a pověření pracovníci

vedly v minulosti pro běžecké lyžování

stopy v prostoru Nové Hamry, Pernink,

úpravou místních okruhů. Okruh na louce

mají před sebou desítky jednání. Na konci

a turistiku v Krušných horách velký kus

Abertamy, Boží Dar a Mariánská? Všechna

nad Perninkem mohou využívat i pejska-

maratonu jednání by měla být jasně stano-

práce. Dnes jim však péče a úprava lyžař-

tato místa by měla být napojena na KLM,

ři. Kratší osvětlený okruh v centru města

vená trasa KLM i dalších cest a místních

ských tras a jejich letní údržba přináší také

a ta se bude pravidelně upravovat v čas-

bude upravován ve středu a pravděpodob-

okruhů. Budou dohodnutá pravidla, kte-

mnoho problémů a velké finanční výdaje.

ných ranních hodinách o každém víkendu.

ně i o víkendech. Počítá se s pravidelnou

rými se budou muset řídit nejen sportovci,

Inspirovalo nás řešení, které zvolili kole-

O prázdninách a svátcích se počítá s úpra-

úpravou Schuppenberské cesty, která při-

turisté a provozovatelé KLM, ale i majitelé

gové v Jizerských horách, kteří ze stejných

vou každý druhý den. Dokážeme-li sehnat

vede lyžaře od nádraží až k magistrále.

a nájemci jednotlivých úseků KLM jako

důvodů založili ,,Jizerskou OPS“.

dalších 150.000 Kč, bude se magistrála

např. Lesy ČR, různé agentury ochrany
přírody i těžařské společnosti.

Hlavní úkoly Obecně prospěšné společnosti KLM by byly následující:

upravovat i ve středu a o všech svátcích.
Boží Dar chce upravovat běžecké stopy

Nové Hamry se napojují na KLM u Jelení a informace podávají hamerští v samostatném článku tohoto vydání.

Již počáteční jednání naznačila, jak slo-

a) shánění finančních prostředků na

tak, aby 6x týdně měli možnost zájemci o

Jáchymov chce upravovat přístup ke

žité bude najít řešení přijatelná pro všech-

úpravu a údržbu lyžařských cest

běžecké lyžování jezdit po čerstvě uprave-

KLM z Mariánské a pod elektrovodem ko-

a KLM

ných stopách. V úterý a ve čtvrtek bude při-

lem Eduardu a na KLM se napojí za Špičá-

praven malý špičácký okruh, jehož součástí

kem. O frekvenci úprav rozhodne finanční
situace města.

ny zainteresované subjekty.
KLM počítá s celkovou trasou páteřní

b) kontinuální spolupráce s orgány stát-

cesty v délce asi 42 km (Kraslice, Bubla-

ní správy

je i okruh ,,Malý Ježíšek“, dále se jede po

va, Pernink, Božídarský Špičák, Boží Dar,

c) značení tratí

Špičácké cestě a po severní části Božídar-

WWW.luft.BLATNA-CZ.COM

Jan Novák, Boží Dar
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Manufaktur der Träume

Manufaktura snů v Annaberg – Buchholz
Když směrem od Božího Daru překročíme státní hranici, pojedeme dále
po silnici 95, projedeme městečky
Oberwiesenthal, Hammerunterwiesenthal a Bärenstein dorazíme do Annabergu, který byl roku 1498 povýšen
na královské horní město. Annaberg
byl založen díky významným nalezištím stříbra v okolí. Auto zaparkujeme
u fotbalového stadionu, odkud se
dostaneme během 15 minut pohodlně pěšky do centra. Orientovat se
můžeme podle již z dálky viditelného

Kostel St. Annenkirche
Annaberg-Bucholz

největšího kostela ve městě – kostela
Svaté Anny. Tento pozdně gotický halový chrám, patřící k těm nejcennějším a největším z tohoto období, byl
dokončen v roce 1525 a z počátku byl

kostelem katolickým. Během reformace se ale stal svatostánkem evangelickým. Mimo čas bohoslužeb je možné si
kostel prohlédnout. Projdeme-li majestátním portálem, spatříme například
scény ze života horníků ze 16.století
na jednom z oltářů. Pokud vystoupáme na ochoz kostelní věže, naskytne se
nám úžasný pohled na město a okolí.
Pokračujeme-li dále směrem dolů,
přijdeme na náměstí, kde po levé
straně stojí budova staré radnice. Na
opačné straně se pak nachází v budově
„Haus des Gastes Erzhammer“ vstup
do Manufaktury snů. Pro návštěvu bychom si měli naplánovat zhruba 2 hodiny času. Tato velmi zajímavá výstava
je otevřena denně od 10 do 18 hodin,
vstupné je 7 Euro pro dospělé a 4 Eura
pro děti. Rodinné vstupné stojí 18
Euro. „Manufaktura snů“ je vlastně
soukromou sbírkou krušnohorského
lidového umění hlavně z období mezi
lety 1890 až 1930, i když některé exponáty pocházejí i ze 17. století. Tato
sbírka obsahuje kromě hraček ze dřeva, hmoty a papírmašé hlavně tradiční
vánoční figury, světlonoše – anděly,
horníky, skříňové betlémy, jesličkové
figurky atd. Je zde vystaveno zhruba
1500 předmětů ze všech částí Krušných hor, které svědčí o těžké práci,
velké zručnosti a vynalézavosti jejich
tvůrců. Část sbírky je vystavena také
v regionálních muzeích v Chomutově
a Mostě. Exponáty jsou vystaveny velmi moderní a netradiční formou, která
baví nejen děti, ale i dospělé a my se
opravdu alespoň na chvíli ocitneme v

továrně na sny. Vzhledem k tomu, že
se jedná o přeshraniční projekt, jsou
popisky, nahrávky a vysvětlivky k dispozici i v češtině.
A pak, když se teď v období vánoc
vydáme zasněženou krajinou nave-

...Wenn wir in der Weihnachtszeit
durch die verschneite Landschaft am
Abend nach hause fahren, ist es wie im
Land der tausend Lichter, weil nahezu
in jedem Fenster Schwibbögen, Engel
und Bergmänner leuchten, was diese

Exponát z výstavy „Manufaktura snů“
čer zpět domů, ocitneme se ve světě
tisíců světel, jelikož skoro v každém
okně září světelné oblouky, andělé a
horníci, což dotváří neopakovatelnou
atmosféru adventu a vánoc tady u nás
v Krušných horách, jejichž dávní obyvatelé hlavně na saské straně dali tomuto zvyku vzniknout.
Wenn man von Bozí Dar kommend,
die Grenze überquert und sich rechts
auf der Bundesstraße 95 hält, kommt
man, durch Oberwiesenthal, Hammerunterwiesenthal und Bärenstein
fahrend, in die 1498 zum Stadtrecht
erhobenen Bergstadt Annaberg, dem
heutigen Annaberg-Buchholz...

einmalige Atmosphäre der Adventsund Weihnachtszeit im sächsischen
Erzgebirge ausmacht.
Poznámka redakce: Ulrich Möckel
vydal řadu knih o zmizelých obcích na
české straně Krušných hor a vydává
internetový měsíčník s informacemi z
české strany Krušných hor pro saské
krušnohorce s názvem „Grenzgänger
- Informationen aus dem böhmischen
Erzgebirge“ http://erzgebirgsvereinzinnwald-georgenfeld.de/
Ulrich Möckel (Foto),
Schönheide (Erzgebirge),
překlad Lenka Löfflerová

Atmosféra adventu a vánoc
na německé straně Krušných hor / Erzgebirge

Portál St. Annenkirche

KRUŠNOHORSKÝ LUFT / HERZGEBIRGE
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Krátce z ciziny

Krátce z domova

Evropský parlament na svém prosincovém zasedání vyslovil plnou
podporu návrhu finanční komise a od 1. 1. 2013 ruší s konečnou platností používání papírových peněz v rámci EU. Neustále rostoucí spotřeba papíru na jejich tisk se začala výrazně projevovat v úbytku lesů
členských států. Jako náhradní řešení byly vybrány kovové mince.
Při určení nejvhodnějšího kovu k ražbě vyhrál jednoznačně uran. Při
plánovaném odklonu EU od energie z jádra bude totiž uranu dostatek
a za příznivých cenových relací. Výhody tohoto rozhodnutí shrnul
v krátkosti mluvčí finanční komise při Europarlamentu rakouský poslanec pan Geld.
Výhody uranové měny:
1.) těžký kov – měna bude mít svoji váhu
2.) tvrdý kov – podpoří se tvrdost měny
3.) dlouhý poločas rozpadu – zajistí trvanlivost měny.
Přínos pro obyvatelstvo:
1.) i pár centů v kapse zahřeje
2.) při inkasu peněz se každý rozzáří bez ohledu na jejich množství
3.) nedůvěra ve finanční instituce (banky) povede lid k ukládání peněz doma a tím vznikne konečně nová osvícená generace evropských
obyvatel.
Jako vysoce pozitivní můžeme hodnotit na závěr „lobbing“ skupiny
našich europoslanců. Nová měna se bude razit u nás vždy během plánovaných odstávek obou energobloků atomové elektrárny v Temelíně.

Naší politickou scénou otřásá další skandál. Tentokrát se jedná o osobu mladého, ambiciózního poslance pana Hrabala.
Absolvent Vysoké školy podzemního inženýrství v Horní - Dolní ve
své diplomové práci s názvem „Pořádný tunel“ nenaplnil požadovaný
rozsah šedesáti stran psaného textu, ale pouze skutkovou podstatu
věci.
Pan poslanec se hájí kvalitou aplikace své práce v praxi. Celou záležitost řeší až do odvolání akreditační komise. Čeká se, zda uzavřou školu nebo pana poslance. Podle nejmenovaných zdrojů je první varianta
pravděpodobnější.

Od našeho zahraničního zpravodaje z Bruselu.

Rubriku připravil Jiří Kupilík

OD PANA
KOVAŘÍKA
Začátkem prosince nastal velký obrat v počasí. Po třiatřiceti dnech se objevil konečně očekávaný déšť.
Období října a listopadu, bylo období nejdelšího inverzního počasí za posledních 40 let. Vzniklý deficit srážek
se brzo podepíše na spodních vodách v
našich horách.
Povrchové vody už začaly klesat v
polovině listopadu. Sucho není tak
dramatické jen proto, že není odpar
vody v krajině jako za letních dní. Přákladně vzrostlý dospělý smrk vypaří do
ovzduší v létě 30 – 55 litrů vody za den.
Jeden hektar travnatého porostu denně vyprodukuje desítky litrů vody. Ale
nyní? Je vegetativní klid, tím je odpar

WWW.luft.BLATNA-CZ.COM

vegetací minimální a současné teploty
odparu nepřejí.
To, že není sníh ani na začátku prosince, není ničím výjimečným. Sníh
ve středních polohách Krušnohoří
zůstává ležet obvykle okolo poloviny
listopadu. Za svoji šestatřicetiletou
pozorovací dobu jsem zažil sníh, který
ležel od začátku listopadu, ale také až
od Vánoc či dokonce až po nich. Letos se musíme připravit na to, že zima
bude spíše stálejší od středních poloh
cca 820 m/m. V nižších polohách bude
patrně více zvratů.
Dlouhodobé předpovědi nemám vůbec rád, nelze počítat s kladným výsledkem. I za použití různých numeric-

Hornoblatenská tisková kancelář

Vánoční recept
Soutěž naší redakce o nejlepší vánoční recept roku 2011 vyhrál pan
Miroslav Sovička. Úkolu, vybrat bez energetické zátěže, zdraví prospěšné a zároveň cenově dostupné řešení, se zhostil opravdu bravurně. A recept?

NEŽRAT, NEŽRAT a NEŽRAT!

Zdravé, nenáročné, přístupné pro všechny příjmové skupiny obyvatelstva napříč celým politickým spektrem a navíc vysoce perspektivní
stravování v blízké budoucnosti.

kých modelů nelze na delší dobu stanovit přesný průběh počasí. Obzvláště
na horách. Přesto se dá říci, že srážek
očekávám přibližně průměr obvyklého spadu srážek v naší oblasti a teploty taktéž nebudou vybočovat z obvyklých průměrů.
Z oblev v zimním období je nejznámější ta vánoční, již ve straých pranostikách se říká: “Na Adama a Evu čekej
oblevu.“ Lidé si v totiž už minulosti všímali, že okolo Vánoc pravidelně dorazila obleva. Takže ty pravé Vánoce na
sněhu jsou spíše touhou, než každoroční realitou. Podle mých dlouhodobých zkušeností jsou sotva každé druhé Vánoce s „Ladovskou zimou“. Celé
je to závislé na nadmořské výšce. Takže, bude-li letos na Vánoce sníh, můžeme si říci, máme štěstí.
O zimách se traduje mnoho pověr a
zaručených ukazatelů, podle kterých
se dá předpovídat. Obecně o zimách
u nás mohu uvést to, že se občas rýsují jakési cykly, opakování se. Použít jakoukoliv šablonu však nelze. Z vlastní
praxe mohu dnes říci, že podle 30 přírodních prvků lze jen hrubě nastínit výhled, a nikoliv předpověď.

K jednotlivým prvkům:
- cibule z místa pěstování: podle bohatosti slupek úlatí, že čím více jich má,
tím větší zima se dá čekat
- bohatost úrody plodů (nikoliv jen
podle jeřabin!): podle žaludů, bukvic,
lískových oříšků, zmiňovaných jeřabin, kaštanů
- podle odchodu vysoké z říjišť do nižších poloh ke krmelcům.
V průběhu zimního období pomáhá určovat kratší časový úsek ptactvo
u krmítek. Nápadně velké množství a
časté návštěvy věstí přicházející nepohodu. Naopak najdeme-li ze sněhu trčet krtinec, tak na 90 % do 2 až 3 dnů
přijde obleva.
Protože se přiblížil konec roku, přeji
všem čtenářům Krušnohorského luftu
mnoho štěstí a zdravíčka v novém roce.
Rudolf Kovařík, Šindelová, 5.12.2011
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Vážení čtenáři, podnikatelé,
potencionální zájemci
o uveřejnění inzerce v našem měsíčníku.

Neváhejte!

Svobodná škola pro naše dìti

Zveřejníme vámi dodanou inzerci.
V případě zájmu vám pomůžeme
se ztvárněním vašich představ,
výše umístěný obrázek s vránami
je příkladem našich možností.
Tato inzertní stránka je pouze ukázková.
Svým inzerátem zároveň podpoříte
vydávání našeho časopisu,
čehož si nesmírně vážíme.
I proto bude cena inzerce smluvní.
Pište na jiri.kupilik@volny.cz,
volejte 602 415 187.

Waldorfská základní škola Wlaštovka
Karlovy Vary

www.wlastovka.cz, info@wlastovka.cz

tel. 773 216 621

zápis do 1. tøídy se koná 27. a 28. ledna 2012

w w w.steko.cz

požární uzávěry / krby
K. VARY, Jáchymovská 38 (Thermomont)
tel.: 353 226 482 602 623 550 B O H A T I C E

KRUŠNOHORSKÝ LUFT / HERZGEBIRGE

