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Úřední hodiny MěÚ:
Pondělí:
10:00 - 14:00 hodin
1. pondělí v měsíci - neúřední
Středa:
10:00 - 14:00
Čtvrtek:
10:00 - 12:00
1. sobota v měsíci 10:00 - 12:00
Polední pauza
12:00 - 13:00
Adresa:
E-mail:
Loučná č.e. 89
ou.loucna@tiscali.cz
431 91 Loučná pod Klínovcem
Telefon/Fax:
Web
474 396 262
417 633 196
http://www.loucna.eu
Ordinační hodiny praktického lékaře:

Historie našeho města
– na pokračování
Historie a založení královského
horního města Loučná

Středa:
12:30 - 13:00 hodin
Nejbližší zasedání zastupitelstva
Úterý 11.02.2014

9. pokračování ……
Klínovec a Fichtelberg

od 17:00 hodin

Klínovec je se svou nadmořskou výškou
1244 m nejvyšší horou Krušných hor.
O vzniku jeho názvu píše Karl Mater toto:
„Když byla vymezena hranice mezi Čechami
a Míšní (myšleno Saskem) a zaznamenána do
map, uviděli na mapě nápadný záhyb, jemuž se
říkalo klín. Podle tohoto klínu, u něhož hora leží,
dostala svoje jméno.“ Tento název, ale nebyl
dříve užíván.
V roce
1719
napsal
farář
Flater
z Oberwiesenthalu: „Na polední straně leží
Barthum, který vypadá na první pohled jako
docela malý kopec, čím víc se k němu blížíte, tím
je vyšší, pak se najednou objevuje jeden vrch za
druhým, až nakonec zjistíte, že je vyšší než
Fichtelberg. Flater tedy nazývá jménem Barthum
celý Klínovec. Název Klínovec (Keilberg) se
nepoužíval.
Na české straně ho nazývali Sonnenwirbel
(Sluneční vír). Johann Gottfried Sommer ve své

Informační centrum
Otevírací hodiny
Pondělí - Čtvrtek
8:00 - 15:00 hodin
Adresa:
E-mail:
Loučná č.p. 322
infocentrum@klinovec.cz
431 91 Loučná pod Klínovcem
Telefon/Fax:
Web
+420 474 396 236 http://www.klinovec.cz
Otevírací hodiny Galerie Gustava Zindela
Čtvrtek:
1. sobota v měsíci

10:00 - 12:00 hodin
10:00 - 12:00 hodin
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knize „Království české v roce 1847“ použil jméno
Klínovec, které bylo zmíněno ji v roce 1766
v popisu cesty císaře Josefa II. Krušnými horami,
při které též navštívil Loučnou a při té příležitosti
přikázal postavit silnici do Českých Hamrů,
protože při cestě do Vejprt musely jeho kočáry
použít silnici ležící na protilehlé straně v Sasku.
Dříve na horu vystupovali pouze sběrači
borůvek a hub. V zimě nanejvýš lesníci, kteří ve
vysokém sněhu používali sněžnice. Lyže zde
našly uplatnění až v 90. letech 19. století.
Již v roce 1838 vystavěly soukromé osoby
na vrcholu otevřenou dřevěnou stavbu,
vyhlídkový pavilon, který o dvacet let později
vyhořel. Až po založení jáchymovského
„Krušnohorského spolku“ v roce 1880, byla na
tomto místě znovu postavena jednoduchá
dřevěná stavba.
Z Klínovce je vidět přes údolí Ohře na
Doupovské hory a Tepelskou vrchovinu. Za
jasných zimních dnů lze zahlédnout i horu Javor
na Šumavě, poblíž Železné Rudy. Vidět je
i daleko na Kadaňsko a Žatecko a při dobré
viditelnosti až na Bílou horu u Prahy.
V letech
1883
a
1884
postavil
„Krušnohorský spolek“ 16 metrů vysokou
kamennou „Vyhlídku císaře Františka Josefa“ se
dvěma vedlejšími menšími prostory. Ovšem
přístup byl na ni umožněn jen v létě.
V roce 1892 přenechalo město Jáchymov
Krušnohorskému spolku k volnému použití
pozemek o výměře 416 čtverečních sáhů (asi
1500 m2). Spolek tam v roce 1893 nechal postavit
malou ubytovnu a v roce 1894 ještě sklep.
V tom samém roce věnovalo spolku další
pozemek. V letech 1899 až 1900 si nechal tento
činorodý spolek postavit od božídarského
stavitele Johanna Zettla (pozdějšího tchána
„Tholer-Hans-Toula“, krušnohorského písničkáře
Antona Günthera) hrázděnou budovu, kterou
užíval jako ubytovnu. Budova měla v přízemí
mimo hospodářských místností také větší jídelnu,
ve které byl později zřízen „Dotzanerův sál“.
Prvním správcem věže byl Kreissl,
pozdější majitel hotelu „Město Karlovy Vary“

v Oberwienthalu. Následoval ho jeho švagr
Wenzel Wilhelm Hieke, který později vystavěl na
Fichtelbergu turistickou chatu „Fichtelbergbaude,
kterou po něm převzal jeho syn. Sám W.W. Hieke
pak až do vysídlení provozoval „Hotel Hieke
(dnešní hotel Praha) v Božím Daru. Po panu
Hiekem se stal hostinským na Klínovci jeho švagr
Edmund Wohlrab z Háje. Ten se svou rodinou
bydlel na tomto bouřlivém kopci i v zimě.
V roce 1903 vytryskl na nové klínovecké
silnici (Keilbergstrasse) pramen vody. Voda
z tohoto pramene se pak dopravovala koňským
potahem na vrchol do hotelu.
Roku 1908 byl hotel u příležitosti chystané
jubilejní výstavy o Krušných horách rozšířen
o velký sál s navazující verandou. Kromě toho
byly v bezprostřední blízkosti věže postaveny
nové stáje. Pro rozšířený provoz však chyběla
voda. Zdroj byl nalezen u pramene Bílého potoka,
stranou nad Hotbergem. S pomocí elektrického
čerpadla – mezitím byl na Klínovec přiveden
elektrický proud – byla do hotelu dopravována
kvalitní čerstvá voda.
Na stropě výstavního sálu, kterému se
později říkalo „Sobitschkův sál“, byly namalovány
znaky všech měst podílejících se na zmíněné
výstavě. Užší stěnu zdobil obraz nazvaný „Hold
Krušných hor“ od malíře Gustava Zindela rodáka
z Radenova u Chomutova (Gustav Šindel byl po
2. světové válce přestěhován do našeho města,
kde je také s jedním ze svých synů pochován.)
Na malbě jsou zobrazeni horalé z Krušných hor,
jak nabízí svoje výrobky starému císaři Františku
Josefovi I.
Výstava na Klínovci o zručnosti a píli
krušnohorských řemeslníků byla zahájena
1. června 1908 Jeho císařskou Výsostí mladým
arcivévodou Karlem (pozdějším posledním
rakousko-uherským císařem, prasynovcem císaře
Františka Josefa I.
Výstava, na které se představilo 30
krušnohorských měst a městeček a 200 závodů,
se těšila zájmu tisíců návštěvníků. Trvala až do 8.
října téhož roku.
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V roce 1912 došlo k dalšímu rozšíření
budovy. Nový „Müllerův sál“, byl pojmenován po
předsedovi
jáchymovského
Krušnohorského
spolku,
krajském
školním
inspektorovi
a císařském radovi - Antonu Müllerovi. Hotel měl
po rozšíření 42 pokojů s 83 lůžky. Počet
návštěvníků však stále stoupal. I v průběhu
1. světové války navštěvovaly v neděli Klínovec
tisíce návštěvníků. Již v zimě 1913/1914 jezdil
mezi Prahou a Vejprty přímý rychlík „Klínovecký
expres“.
Protilehlý vrchol - Fichtelberg vysoký
1214 m získal své jméno podle smrkového lesa,
který jej pokrývá. Je to druhá nejvyšší hora
Krušných hor a nejvyšší horou Saska (v dobách
NDR její nejvyšší hora).
Chata na jeho vrcholu byla postavena
v letech 1888-1889 a slavnostně byla otevřena
21. června 1889. Předtím zde stála pouze
jednoduchá dřevěná věž. V roce 1920 byla vedle
postavena meteorologická stanice. V roce 1924
byla na jeho vrchol postavena z Oberwiesenthalu
kabinová lanovka, první kabinová lanovka
v celém Německu. Postupně byly vybudovány
skokanské můstky a další sportovní areály. V noci
z 25. na 26. února 1963 nepozorností pětiletého
dítěte vypukl v horském hotelu požár a kvůli
vysoké vrstvě sněhu zabránila hasičům včas
zasáhnou a velká budova s vyhlídkovou věží
vyhořela do základu.
V letech 1966-1967 byla postavena nová
budova s vyhlídkovou věží, ale nebyla to již
replika původní stavby. Po roce 1990, po spojení
Německa, byly tyto stavby zbourány a podle
zachovalých plánů byly postaveny v původní
podobě.
Toto se ovšem nedá říci o hotelu na
Klínovci, který po změně režimu přecházel
z jedněch rukou do druhých a nyní je totálně
zdevastován. Nynějším vlastníkem je město Boží
Dar, které se chce pokusit o jeho obnovu.

Pozvánka - pohledem do Soči
Ve
SKIAREÁLU
KLÍNOVEC
na velkoplošné obrazovce na sjezdovce
„Dámská“ budete mít možnost sledovat dění
letošních 22. zimních
olympijských her, které se
konají od 7. do 23. února
2014 v Soči. Zde si
návštěvníci
Skiareálu
Klínovec budou moci
zpříjemnit lyžování sledováním
toho
nejzajímavějšího z olympijských her jako je např. alpské
lyžování, akrobatické lyžování, snowbording,
biatlon, hokej a další online.
Obrazovku mohou návštěvníci sledovat ze
SUZUKI APRESSKI BARU pod sjezdovkou
„Dámská“ a i přímo před obrazovkou budou
umístěna lehátka k pohodlnému sledování právě
probíhajících disciplín.
Veškeré informace
o vysílání naleznete na našem webu
www.klinovec.cz a program vysílání bude
zobrazován i na obrazovce.
Martin Dobrý

KIDS CUP 2014
Soutěž KIDS CUP, kterou pravidelně
pořádá SKIAREÁL KLÍNOVEC spolu s JPK od
16. ledna 2010 se pojede i tento rok. Dětská tour,
se skládá ze tří závodů. První závod, který se
pojede 1. února je „Obří slalom“, následně 22.
února „Skicross“ a finálový závod, kde se bude
vyhlašovat i absolutní vítěz celé tour je 8. března
2014 „Paralelní slalom“.
Soutěž má také několik kategorií: chlapci
a dívky do 6 let, chlapci a dívky do 10 let, chlapci
a dívky do 15 let plus speciální kategorie pro
profesionální závodníky. Přihlášení do soutěže je
zcela zdarma a jejím hlavním cílem je podpora
mladých závodníků, bez ohledu na to, zda-li se

Pavel Zelenka
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tomuto sportu chtějí věnovat závodně, nebo jen
milují hory a zimní sporty.

přihlásili do gymnastického oddílu „Žabičky“
v Klášterci nad Ohří, kde pod vedením trenérky
Gabriely Kittnerové získala pružnost, odraz,
odvahu a tím postupně začaly její úspěchy: tím
největším je 2. místo na mistrovství republiky
mladších žákyň ve sportovní gymnastice. Ve
škole též nezahálela, úspěšně reprezentovala
Základní školu v Kadani, např. na Svatém vrchu
při 36. ročníku „Běhu do vrchu“, na trase dlouhé
365 m s převýšením 85 m v roce 2006 v šesti
letech Amálka vyhrála s časem 3:28 min., 2095
bodů – rekord kategorie. Kadaňské noviny
napsaly: Šestiletá Amálka Švábíková je velký
objev závodu. Po tomto úspěchu dále
reprezentovala svou školu v dalších atletických
závodech, kde dosahovala výrazných výsledků.
Po talentových zkouškách byla v pátém
ročníku přijatá na sportovní atletickou školu
v Praze do oddílu Slavie Praha, kde se věnuje
atletickému víceboji a převážně skoku o tyči,
ve kterém se stala v roce 2013 mistryní republiky
starších žákyň se skokem 3,52 m. Na
mezinárodních atletických závodech v Budapešti
na podzim 2013 ve skoku o tyči obsadila 2. místo.
Amálie však nezanedbává i zimní sporty,
které jsou pro ni stále srdeční záležitostí, již od
dětství. Věnuje se nadále snowboardingu, ve
kterém těž zaznamenává nemalé úspěchy.
V roce 2012 zvítězila na ZODM (Zimní olympiáda
dětí a mládeže) - 1. místo v obřím slalomu,
2. místo ve slope-style. Nezahálela však ani na
mezinárodních
závodech
starších
žákyň
v Německu, kde v roce 2013 ukořistila 3. místo
v obřím slalomu.
V lednu 2014 na ZODM ukázala svoje

Letošní historicky 5. ročník podporují
následující partneři. Jako hlavní a největší partner
této akce je letos hypermarket Globus, který do
soutěže věnoval tablety, hračky a mnoho jiných
hodnotných cen, mezi další partnery patří
Ferienpark, Sportisimo, Gahler, Skimagazín, síť
kin CineStar, internetový provider Grape SC a.s.
a rádia Fajn rádio, Dragon a Blaník.
Martin Dobrý

Úspěchy naší občanky
Amálie Švábíkové
Amálka Švábíková se narodila 22.11.1999
v Kadani. Dle astrologie jako štír, by měla být
rozhodná, nebojácná. Něco nadělila příroda, něco
dostala v genech po matce a hlavně po otci.
Od svého narození trávila většinu svého
času s rodiči v Loučné pod Klínovcem. Na
Klínoveckých kopcích se pod vedením svého otce
naučila lyžovat a později kolem pátého roku
snowboardovat. Jako velmi živé dítě ji rodiče
-4–
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URBAN EVENTS zaštiťující BASS DROP
společně se Skiareálem Klínovec, za podpory Let
it Roll, pořádají první hudební a freestylový
festival na horách. Jedná se o třídenní
multižánrovou akci, nabitou kvalitní hudební
produkcí, SNOWBOARD a FREESKI závodem.
Ten
je
doplněn
pestrým
doprovodným
programem pro veřejnost. Celý festival je
tématicky laděn do indiánského stylu. Na to vše
a mnohem více se můžeš těšit o víkendu
14.-16.2.2014.
Festival je rozdělen do dvou částí.

dovednosti a přivezla si 2 zlaté medaile
z paralelního a obřího slalomu ve snowboardingu,
čímž se stala nejúspěšnější závodnicí Ústeckého
kraje.
Ať je to cokoliv, přejme Amálii zdraví,
štěstí, trpělivost, vytrvalost a lásku k tomu, co
jednou bude dělat.

Denní část
Denní část proběhne ve snowparku Skiareálu
Klínovec. Hlavním lákadlem dne je SNB
a FREESKI závod české elity a zahraničních
hostů. Na programu je i Public závod pro širokou
veřejnost.
Noční část
Noční část se odehraje ve velkokapacitním stanu
postaveném na spodním příjezdovém parkovišti
ke Skiareálu. Oba festivalové večery jsou
v hudební režii předních českých interpretů
a hudebních kapel. Každý večer završí
vystoupení zahraničního headlinera. To vše
uslyší návštěvníci prostřednictvím nejkvalitnějšího
zvukového systému - FUNKTION ONE.
WINTER ARENA je unikátní projekt, který
propojuje SNB a FREESKI s hudební produkcí
a bohatým doprovodným programem.

mulouč

Festival – WINTER ARENA

Závody
Snowboard and Freeski contest – Sobota
Závod je rozdělen do dvou skupin (snowboard
a freeski). Jede se moderní formou, pro diváky
nejatraktivnější, slopestyle. Tato disciplína se
skládá z projetí celého snowparku a jeho
stoprocentního využití. Závodník zde využije jak
skoky, tak zábradlí a překážky jiného typu. Tato
disciplína se také poprvé uplatňuje na letošní
zimní olympiádě. Pro závodníky je připraven
celodenně upravovaný snowpark a společně
s ním i shapeři, kteří se starají o bezproblémový
chod tratě. Závodníky hodnotí kvalifikovaní
-5–
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Nová rubrika / 13
Znáte dobře své město a jeho nejbližší okolí?
Odkud je tento zajímavý pohled na vysílač na
Klínovci?

rozhodčí, jak pro snowboard tak freeski. Dva
speakři provázejí závodem, tak, aby přiblížili
divákům
průběh
závodu
a informovali
o programu. Celý závod pak završí noční best
trick contest, který vždy jezdce i diváky nejvíce
nabudí. Jezdci zde soutěží o nejlepší trik celého
dne a sklízí za svoje výkony ovace diváků.
Následuje pak slavnostní vyhlášení a samotná
ceremonie.









Program závodu na sobotu
09:00 - 10:00 Trenink pro registrované
10:00 - 10:30 Reshape + Meeting
10:30 - 14:00 Kvalifikace
15:00 - 17:00 Semifinále
18:00 - 20:00 SUPER FINÁLE
20:00 - 20:30 Best Trick
20:30 - 21:00 Vyhlášení

V minulém čísle byla fotografie:
Průhled branou místního hřbitova
na Fichtelberg

Public Snowboard and Freeski contest –
Neděle
Nedělní Public contest je vyhledávaná disciplína,
která je zaměřena převážně na diváky a širokou
veřejnost. V kategorii snowboard a freeski zde
závodníci
budou
soutěžit
o věcné
ceny
a vyzkoušejí si tak atmosféru závodu. I pro tento
contest bude perfektně připravený snowpark.
V průběhu
dne
bude
závod
zpestřen
doprovodným programem, tak aby se samotný
závodník či divák maximálně bavil. Na celý závod
dohlíží kvalifikovaní rozhodčí a celým dnem
provází speaker.

3. společenský ples města
Loučná pod Klínovcem
Dne 25. ledna 2014 se v hotelu Nástup
uskutečnil již 3. ročník společenského plesu.
Akce byla velmi zdařilá, proto poděkování patří
vedení
města,
vedení
hotelu,
kapele
Krušnohorský výběr, všem zúčastněným za
příjemnou atmosféru a všem sponzorům:

Ceny
Vstup na denní část je zcela zdarma.
Vstup na noční část je pak následující:
 Jeden večer – 150 Kč na místě,
100 Kč v předprodeji
 Oba večery – 250 Kč na místě,
200 Kč v předprodeji
Nebo můžeš využít výhodných festivalových
balíčků, které ti zajistí i ubytování či dokonce
skipas!
© URBAN EVENTS 2014

GASTRO KLÍNOVEC s.r.o., Travel Free – Vejprty, Hana
Ašenbrenerová, Penzion ANNA – Václav Jenka, Ing. Pavel
Jiroušek, ALFA SYSTÉM s.r.o., AGW support,s.r.o., Miroslav
Macháček, Luděk Švábík, EKOCHOV CMN spol.
s r.o., LAMBERGA s.r.o., SportCentrum Klínovec, JPK.cz
SKI SCHOOL, Kadeřnictví Mirka, Kosmetika Boja, Stavby
a údržba krajin s.r.o.
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Klínovecké listy vydává Městský úřad v Loučné pod Klínovcem jako měsíčník
Uzávěrka příspěvků do novin je vždy k 25. následujícího měsíce.

