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SILVER CITY, MÄšSTO DUCHÅ®
PondÄ›lÃ-, 05 duben 2010

Silver City je dnes mÄ›stem dÅ¯chÅ¯, Ghost Town, mÄ›stem, odkud se v&scaron;ichni odstÄ›hovali, pokud neumÅ™eli na místÄ
Je jedním z mála hornických mÄ›st, které nevyhoÅ™ely do základÅ¯, nebo nevyrostly do moderního mÄ›sta.

Cesta do Siver City - to je jako ponoÅ™it se do hostorie, ov&scaron;em americké, protoÅ¾e v EvropÄ› není cesta do
stopadesát let starého mÄ›sta nic výjimeÄ•ného. Hotel Idaho vypadá dnes skoro stejnÄ› jako pÅ™ed sto lety. Skoro stejnÄ›,
protoÅ¾e bylo pÅ™idáno nÄ›kolik vymoÅ¾eností, jako je elektrické osvÄ›tlení napájené bateriemi, dobíjenými benzínovým
agregátem. Tenkrát ale tenhle hotel stál v Ruby City, mÄ›steÄ•ku dnes uÅ¾ neexistujícím, postavili je v roce 1863.

V roce 1866 ztratilo totiÅ¾ Ruby City statut okresního mÄ›sta - ve prospÄ›ch svého rivala o jeden a pÅ¯l kilometru dál proti
proudu potoka. Hotel, tak jako mnoho budov, rozebrali a po snÄ›hu a ledu pÅ™epravili na nové místo do Silver City. V roce
1868 byl do hotelu zaveden vodovod z nedalekých pramenÅ¯, v roce 1871 pÅ™istavÄ›li bar, ve sklepÄ› byla vybudována
moderní kuchynÄ› pro restauraci a nové koupelny byly vybaveny teplou a studenou vodou. Byl to tenkrát urÄ•itÄ› krásný
hotýlek&hellip;

V roce 1942 byl ale hotel zavÅ™en a zaÄ•al chátrat. Pak, po dlouhých letech, na jaÅ™e roku 1972 Edward Jagels hotel kou
a zaÄ•al ho uvádÄ›t do pÅ¯vodního stavu. Zdaleka to za svého Å¾ivota nestihl, i kdyÅ¾ celých 30 let na hotelu pracoval. A tak o
roku 2001 má hotel nové majitele, kteÅ™í pokraÄ•ují v EdwardovÄ› díle. Dnes opÄ›t mÅ¯Å¾ete v hotelu dostat nÄ›co k snÄ›dku
kdyÅ¾, vzhledem k podmínkám to luxus není. Pro&scaron;li jsme si hotel a prohlédli si, v jakém &ldquo;pohodlí&rdquo;
tenkrát bydleli; dokonce tam mÅ¯Å¾ete dnes znovu pÅ™espat.

Sinker Creek Outfitters vás provezou na koních po okolí, do blízkého a dnes uÅ¾ neexistujícího Ruby City, Empire City, po
Owyhee Mountains. Pitoreskní hory Owyhee Mountains dosahují vý&scaron;ky 2430 metrÅ¯, mÄ›sto samo je v 1900 metrech.
Dnes je ve mÄ›stÄ› 75 domÅ¯ z doby 1860 aÅ¾ 1900. Ve svých nejlep&scaron;ích dobách mÄ›lo mÄ›sto dvanáct ulic, 75
businesÅ¯, 300 domÅ¯, 12 mlýnÅ¯ na stÅ™íbrnou rudu, a asi 2500 obyvatel. Populace dnes? JednoznaÄ•nÄ› NULA.

Silver City bylo v letech 1866 aÅ¾ 1934 okresním mÄ›stem. MÄ›lo první telegraf a první noviny v celém teritoriu, telefony b
zavedeny uÅ¾ v roce 1880 a mÄ›sto bylo elektrifikováno v roce 1890. Vice neÅ¾ tucet kempÅ¯ bylo pÅ™ipraveno poskytnout
pÅ™ístÅ™e&scaron;í, stravu a zábavu tÄ›m, kdo pÅ™i&scaron;li hledat &scaron;tÄ›stí v dolech i v té zábavÄ›. Pro ty, kterým to
jaksi &bdquo;nevy&scaron;lo&ldquo;, bylo v okolí zaloÅ¾eno dvanáct hÅ™bitovÅ¯&hellip;

Stovky dolÅ¯ a dÅ¯lních chodeb lze najít v okolních kopcích, jeden z tamÄ›j&scaron;ích dolÅ¯ má dokonce 121 kilometrÅ¯
chodeb ruÄ•nÄ› vylámaných ve skále. V&scaron;ak také bylo odtud odvezeno ve zlatÄ› a stÅ™íbÅ™e za 75 milonÅ¯ dolarÅ¯
&ndash; a to je v tehdej&scaron;ích cenách, dnes by to byla suma mnohem vy&scaron;&scaron;í. .
Nedaleký povrchový
dÅ¯l De La Mar zahájil svou Ä•innost v roce 1977, byl zavÅ™en v roce 2000 a byl jeden z nejvÄ›t&scaron;ích povrchových dolÅ¯
ve Spojených Státech. Jak uÅ¾ jsem se zmínil, Silver City má dnes nulu obyvatel, my&scaron;leno celoroÄ•ních. .
O
víkendech tam ale jezdí noví majitelé budov a zvelebují je, stejnÄ› tak, jako u nás doma chalupáÅ™i a chataÅ™i pracují na svýc
http://www.kudlanka.cz

VytvoÅ™eno pomocÃ- Joomla!

GenerovÃ¡no: 14 August, 2022, 12:57

Kudlanka

miláÄ•cích. .
Není to snadné, silnice tam nevede, jen pra&scaron;ná cesta pÅ™es hory. Její povrch pÅ™ipomíná valchu, po
které se kloudnÄ› jet nedá a po výletÄ› musí takové auto do &ldquo;Ä•istírny&rdquo;; prach je prostÄ› v&scaron;ude.

V zimÄ› tam Å¾ije jen hlídaÄ•, kterého si v&scaron;ichni spoleÄ•nÄ› platí. Má tam obytný pÅ™ívÄ›s, zásoby jídla, propanu n
benzínu na výrobu elektÅ™iny. K tomu snÄ›Å¾ný skútr a i ten Ä•asto nemá dost síly, aby jím dojel pro dal&scaron;í zásoby. Ale
mÄ›steÄ•ko neumÅ™elo a zásluhou nad&scaron;encÅ¯, kteÅ™í nelitují penÄ›z, sil a Ä•asu ani neumÅ™e, i kdyÅ¾ je, jak se tad
Å™íká, MÄ›stem duchÅ¯. Kousek zdej&scaron;í historie vám pÅ™iná&scaron;íMichal
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