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EDITORIAL aneb sloupek vpravo
Tak tu máme jarní číslo Blatenské Blatky a
s ním 1. výročí, kdy začala vycházet v nové
podobě a s novými tvůrci. Jak se nám to daří,
to bychom rádi zvěděli, a tak neváhejte a
napište nám nebo dejte vědět na OÚ
v Blatně, a klidně připojte, pokud máte nějaké
nápady ke zlepšení, nebo co byste rádi v ní
našli.
Výročí je prý důvod k oslavě! Jak ho oslavit,
obzvláště na jaře, než jarním úklidem. A jak
se uklízelo v našich obcích, si můžete přečíst
uvnitř. Někde to vzali s vervou, někde
symbolicky – i to vypovídá o lidech, kteří zde
bydlí a jejich vztahu k obci. Dlužno dodat, že
se jedná o sisyfovskou práci, tam kde bylo
uklizeno, se objevují odpadky znovu.
Nově najdete v Blatce seriál o plodech naší
přírody a k nim příslušné recepty na použití.
ZT
Kdo si udělal čas v chladném sobotním popoledni
23. dubna a postával u silnice z Chomutova do
Mezihoří, mohl vidět historické automobily a
motocykly které tudy projížděly. A kdo si je chtěl
prohlédnout zblízka či pohovořit se šoféry a
motocyklisty, využil této možnosti u kulturního domu
Horalka v Blatně. Zde měli projíždějící veteráni
zastávku na cestě z Chomutovských slavností 2016
a tak milovníci benzínové vůně mohli obdivovat staré
motory, dokonale lakované karosérie a dobově
oblečené posádky. Značky jako BMW, DKW, Praga,
Zetor, Jawa, Indian, dokonce i Velorex a další více či
méně zvučná jména z historie motorizmu zde
nechyběly.
Další informace, včetně fotografií, na str. 3

AKCE
„UKLIĎME ČESKO“
V sobotu 16. 4. 2016 se konala celorepubliková akce pod
názvem „Ukliďme Česko“, do které se zapojilo všech našich 8
obcí. Zúčastnila se jí téměř stovka nadšenců, přičemž
nechyběli ani ti nejmenší.
pokračování na str. 2
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ZEPTALI JSME SE…
NA OTÁZKY ODPOVÍDÁ STAROSTKA PANÍ IVETA RABASOVÁ HOUFOVÁ
Můžete naše čtenáře seznámit s fakty, jak si vedou obecní projekty ve
vztahu k žádostem o dotace?
Začátkem roku jsme požádali o dotaci na Ministerstvu pro místní rozvoj na dva
projekty, jedním je oprava komunikace - 1. etapa v obci Mezihoří a druhým
projektem je obnova kapličky v Radenově. Ani v jednom případě ale naše obec,
bohužel, nebyla úspěšná. A tak jsme se rozhodli s kapličkou počkat na další
příležitost, ale s opravou komunikace v Mezihoří neotálet a část od parkoviště
za sjezdovky opravit z vlastních zdrojů technologií dvouvrstvý mikrokoberec,
což není finančně tak nákladné a v Mezihoří je to díky loňské opravě výtluků
možné.
A něco vyšlo?
Podařilo se nám získat dotaci na zalesňování, a tak obec v letošním roce musí
zajistit výsadbu více než 40 tisíc stromků. Čekáme ještě na rozhodnutí, zda
budou úspěšné naše žádosti o finanční příspěvky na výměnu kotle na obecním
úřadě a opravu čtyř vodních nádrží, kterými jsou nádrže v Bečově, Blatně,
Květnově a rybník Tři Kříže. Jde především o jejich odbahnění a opravy hrází či
tzv. požeráků.
V letních měsících proběhne oprava střechy, přístavba skladu a výměna
podlahové krytiny v Horalce, na což se nám podařilo získat příspěvek z
Ústeckého kraje ve výši 173 tisíc Kč.
A co máte v letošním roce ještě v plánu nebo na jaké projekty očekáváte
dotační výzvy?
Budeme zpracovávat projekt na výsadbu aleje do Květnova a úpravu návsi v
Radenově. Tyto projekty bychom měli mít hotové do konce června. Do
Květnova bychom podél cesty vedoucí přes pastviny chtěli vysadit jeřabiny a v
Radenově bychom chtěli upravit náves, tedy provést terénní úpravy, vysadit
stromy a keře a vytvořit malou tůň, protože se v těchto místech sbíhá opravdu
velké množství vody z horských luk a pastvin. Prostor pro kapličku zůstane
připravený na příští roky, umístíme zde také pro místní občany dvě sady lavic a
stolů, aby se měli kde scházet.
A co nějaký větší projekt, až se obec nadechne po dokončení kanalizace?
Pokud se nám podaří vše kolem kanalizace úspěšně dokončit, o což se ze
všech sil snažíme, tak se musíme zamyslet nad tím, jak kompenzovat vydané
peníze na kanalizaci v Blatně lidem z okolních obcí, kteří se na ni samozřejmě
připojit nemohou. Řešení jsou různá, ale budeme se jimi teprve zabývat. Ať už
jde o možné příspěvky na vybudování soukromých čističek pro jednotlivé
nemovitosti, nebo tříkomorové septiky se zemním filtrem, či o příspěvky na
vyvážení septiků nebo o komplexnější řešení, kterým by mohlo být posílení
ČOV v Blatně tak, abychom do ní mohli vyvážet septiky a žumpy ze všech
okolních obcí. Takové řešení by bylo pro nás všechny nejužitečnější, ale jak
říkám, musíme mít na stole nejprve všechny čísla a podklady.
A ještě něco jiného, čím se zabýváte, kromě kanalizace?
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Na sklonku roku bude možné podávat žádosti o dotace na výstavbu
komunitního domu pro seniory, což je projekt, který máme v našich prioritách, je
ale otázka, zda budeme schopni jej předložit již letos. Dosud totiž není jasné,
kde bychom takový dům mohli postavit. Umístění intenzivně hledáme a než
začneme pracovat na projektové dokumentaci, svoláme občany nejprve k
projednání takového záměru, abychom všechny zájemce seznámili s jeho
obsahem. Komunitní domy pro seniory musí splňovat několik podmínek, např.
bezbariérovost, max. velikost bytu do 45 m2, musí jich vzniknout min. 10 a
budova musí obsahovat společenskou místnost. Náklady nesmí překročit 600
tisíc na bytovou jednotku a obec musí mít sjednanou smlouvu s poskytovatelem
zdravotních a sociálních služeb.
Takový komunitní dům je pro řadu seniorů řešením, jak mohou zůstat žít ve své
obci i poté, co se např. zhorší jejich mobilita a schopnost postarat se o sebe
často ve velkých domech, kde je např. náročné topení apod.
Jeden nápad mám, kde bychom mohli dům postavit, nechám si ho ale ještě pro
sebe. Pokud by někdo věděl o vhodném umístění takového domu, určitě nám
dejte vědět!
Za redakci BB se ptal ZT
pokračování ze str. 1

AKCE
„UKLIĎME ČESKO“
Organizátoři
akce
poskytli
nezbytné
ochranné
pracovní
rukavice
a
pytle.
Společnými silami se
podařilo sesbírat celkem
600 kg (!) odpadu a
z toho se 400 kg vytřídilo.
Mezi odpadem nechybělo
ani
velké
množství
pneumatik poházených
v lesích
podél
cest
v našem katastru, ale
částečně i v sousedním.
Druhým
největším
nalezištěm odpadků jsou
obvykle příkopy podél silnice vedoucí z hotelu Partyzán do Chomutova, jen zde
se vysbíralo 16 pytlů odpadu. Největší úklidové čety se sešly v Zákoutí,
Šerchově a Květnově. V Blatně zúčastněným pomáhali také dobrovolní hasiči.
Takový úklid je ideální příležitost společně probrat co a jak kde vyřešit a zlepšit.
A tak se například v Květnově místní dohodli se starostkou, že obec poskytne
dřevo a oni si sami, vlastními silami vyrobí dvě sezení na svou náves. Příkladná
spolupráce.
ED
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co se událo
pokračování ze str. 1

AUTOVETERÁNI SE ŘÍTILI
BLATENSKEM
23. dubna projelo na trase Chomutov – Blatno – Radenov –
Mezihoří větší množství historických motorových vozidel. V
Blatně měla v prostoru před kulturním domem Horalka
zastávku, kde byla umístěna jedna ze soutěžních disciplin jízdy.
Jízda historických vozidel byla součástí 22. srazu historických
vozidel Chomutov. Trasa měla původně vest přes Květnov, ale
pro špatný stav silnice z Květnova na Orasín musela být
přesměrována. Automobily a motocykly pokračovaly z Mezihoří
směr Orasín, Boleboř, Jindřišská a dále zpět do Chomutova.
Celková délka trasy byla 66 km.
Pořadatelem byl Veteran car club Chomutov ve spolupráci s
městem
Chomutov.
Srazu se zúčastnilo 99
vozidel: 37 motocyklů a
62 aut, z toho 44
posádek
bylo
z Německa. Nejstarším
veteránem
byl
motocykl ITAR DCIII
MB vyrobený roku
1924 pana Šalingra
(obsah motoru 750
ccm, o výkonu 14 HP),
dále motocykl DKW
E206 z roku 1925 pana
Fritzsche (206 ccm, 4
HP)
a
automobil
Chrysler 58 Touring z
roku 1925 (3045
ccm, 38,5 HP).
M. Škvor,
foto ZT
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PŘÍPRAVA NA VELIKONOCE
Letošní velikonoční pondělí, které připadlo na 28. března, bylo oproti
loňskému roku nejenom o týden dříve, ale i beze sněhu a dokonce s vysokými
jarními teplotami a sluníčkem. To bylo možná příčinou menšího počtu zájemců
o pletení pomlázek a malovaní vajíček v Horalce, které se konalo v neděli. Zde
nám opět zástupci občanského sdružení Beseda připravili pomůcky k barvení a
malování kraslic. Mohli jsme si vyzkoušet jak moderní, tak i tradiční barvení
přírodninami. Pletení pomlázek se vzhledem ke krásnému počasí přesunulo ven
za Horalku a i zde si zkušení pletaři pomlázek přišli na své. Bylo zde připraveno
obrovské množství proutků různých zbarvení a tak mnohdy vznikaly zajímavě
barvené pomlázky. I zde se našli tací, kteří své zkušenosti s pletením pomlázek,
třeba i netradičních, či krajových, ochotně předávali dál. Domů jsme odcházeli
vyzbrojení a natěšení na sváteční velikonoční pondělí.
Věděli jste, že… historie barvení vajíček začíná zcela jistě už ve starověkém
Egyptě a Persii, kde se na svátky jara barvila na červeno, skořápky se ale
pravděpodobně zdobily už v pravěku. Nejstarší zdobená kraslice má podle
vědců stáří 2300 let, první historicky doložené barvení vajíček je z roku 1290,
kdy král Edward I. nechal jako dar obarvit zlatou barvou 450 vajec.
ED

navštívit a poděkovat za podporu při různých společných akcích a setkávání, ať
už zde u nás, nebo v Německu či Polsku.
IRH

POŽÁR CHATY V MEZIHOŘÍ

SBÍRKA PRO DIAKONII
Šlo o první výjezd zásahové jednotky blatenských hasičů, které velel Petr
Brumeisen. Jednotka byla na místě první a pomohla tam díky znalosti místního
prostředí a s pomocí místních zajistit přístup k dostatečnému množství vody
prostřednictvím sněhových děl zajišťujících v zimním období výrobu sněhu pro
lyžařský areál. Ačkoliv se nemovitost nepodařilo zachránit, především s
ohledem na její stav a stáří, naše výjezdová jednotka svůj úkol splnila na
jedničku a vysloužila si i slova uznání od velitele zásahu z chomutovského
hasičského sboru.
IRH, foto HZS Ústeckého kraje

Občané Blatna se každoročně účastní charitativní jarní sbírky, kterou pořádá
Diakonie Broumov, a tak se i letos na úřadě nastřádaly desítky pytlů a krabic
plných především oblečení všech velikostí, ale také velké množství bot, plyšáků
a dalších hraček. Diakonie sváží sbírky z celého regionu a rozděluje nasbíraný
textil a hračky podle potřeb na další místa, jako jsou azylové domy, krizová
centra apod.
IRH

SETKÁNÍ STAROSTŮ
12. května proběhlo v Blatně setkání starostů Dobrovolného svazku obcí
Chomutovska, což v praxi znamenalo, že Blatno navštívila dvacítka starostů
okolních obcí, vč. primátora Chomutova. V kulturním domě Horalka byli
starostové prostřednictvím pracovnic Pozemkového úřadu seznámeni s
procesem pozemkových úprav, který již trvá zhruba 4 roky. Pokud se obce
spolu se zemědělci a dalšími vlastníky větších pozemků rozhodnou jej
podstoupit, lze tak vyřešit mnoho nesrovnalostí a nelogických rozdělení různých
pozemků mimo území zastavěných obcemi.
Následovalo pohoštění v Restauraci u Štěpána, kde se nakonec část
mužského osazenstva rozhodla shlédnout první třetinu hokejového zápasu
českého týmu na mistrovství světa, což dokreslilo příjemnou atmosféru celého
setkání.
IRH

SKAUTI POMÁHAJÍ
BLATENSKÝM
LESŮM
Chomutovští skauti z družiny Jeleni
spadající pod oddíl Modrá pastelka ve
složení Mravenec, Ďura, Ben Koumák,
Pompo a Radka, pod vedením pana
Pelce, pomohli s výsadbou smrčků
v blatenských lesích. Za téměř letního
počasí se jim podařilo 8. 5. 2016 zasadit
asi 80 stromečků a přispět tak k dalšímu
ozelenění
v minulosti
emisemi
poškozených Krušných hor, za což jim
patří dík.
Pavel Suchopárek.

NÁVŠTĚVA PARTNERŮ
V polovině dubna, u příležitosti hasičské soutěže, která se v Blatně konala 15.
dubna, proběhlo v Blatně setkání u příležitosti 10. výročí od podepsání dohody
o partnerství mezi obcemi Blatno a Weinbach. Ano, už se s občany Weinbachu
setkáváme a poznáváme deset let, a tak nás přijeli zástupci partnerské obce
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DOPLNĚNÁ ALEJ V ZÁKOUTÍ
V rámci akce Ukliďme Česko, vykopali místní dobrovolníci jámy pro výsadbu
nových stromů k doplnění stávající
aleje na cestě od křížku ke kapli.
V předvečer státního svátku 7. května
bylo vysazeno 9 jírovců (kaštanů)
dodaných „střediskovou“ obcí Blatno.
Desátým stromem by měla být lípa,
která poroste přímo u křížku.
Poděkování patří všem občanům
Zákoutí, kteří se podíleli na výsadbě
stromků a kteří se starají o pravidelnou
zálivku po výsadbě. Dále pak paní
starostce, která pružně reaguje na
podněty a potřeby občanů a zařídila
dovoz stromků.
Pavel Suchopárek, foto dole ZT

církev typický, postupný posun od zlých sil (obecně) směrem k čarodějnici.
Symbolika očistných ohňů spojených s oslavou slunovratu se posouvá
k uctívání ohně pro víru v jeho ochrannou moc vůči zlým silám.
Ještě později, v průběhu středověku byl tento svátek církví zasvěcen
apoštolům Filipovi a Jakubovi v další snaze překrýt tento stále přežívající, ryze
pohanský svátek křesťanskou symbolikou. Odtud pochází pojmenování
Filipojakubská noc. V období pozdního středověku se církvi daří v touze po
neomezené moci soustředit pomocí vyvolání strachu veškeré nevysvětlitelné
jevy na vrub čarodějnic a všechny „magické“ praktiky a ochranné ceremonie se
postupně obrátily proti nim. Mezi tyto zvyky a obyčeje těchto temných dob
inkvizice patřily zejména procedury ochranné proti temným silám, např. dveře
domu se opatřovaly křížem, dům byl skrápěn svěcenou vodou, před vrata domu
i chléva se pokládaly drny, zapichovalo trní, pruty a vidle. Na návsích se působil
hluk – práskalo se bičem a tlouklo kovovými předměty. (poznámka: Filip a
Jakub se podle současného katolického kalendáře slaví až 3. května, ovšem
dříve se slavil svátek sv. Jakuba a Filipa na 1. května.)
Jen stěží si lze představit, že v dobách, kdy probíhaly čarodějnické procesy a
na hranicích uhořela spousta nevinných lidí, především žen, by se někdo mohl
bavit „pálením čarodějnic“. Tato, lze-li to tak říci, zábava vznikala rozhodně až
po uvolnění křesťanské víry, tj. nejdříve na přelomu 18. a 19. století. Z těchto
časů pochází pravděpodobně i zvyk vyhazování hořících košťat, která měla, již
symbolicky, moc čarodějnic zeslabit, případně dotyčnou bosorku odehnat.
Jak vidno do dnešních dní se dochovalo mnoho zvyků a tradic i z těch
nejstarších dob a i když mají dnes oslavy spojené s příchodem jara ryze
společenský charakter, rozhodně není třeba se o budoucnost svátku strachovat,
ať už ho budeme nazývat Beltine, Valpuržina noc, Filipojakubská noc či „pálení
čarodějnic“.
V Zákoutí u Bernavy se sešlo u vatry v tento svátek nespočet dokonalých
čarodějnic, malých čarodějniček i čarodějů a dalších obyvatel obce. Celkem se
nás sešlo okolo čtyřiceti. Nakonec byla čarodějnice upálena jen jedna pro
výstrahu. Poděkování za přípravu vatry, chycení a upálení čarodějnice a
občerstvení patří osazenstvu Bernavy. Obci Blatno pak za špekáčky na opékání
po dohoření bosorky.
Pavel Suchopárek

PÁLENÍ ČARODĚJNIC

Beltine, Filipojakubská noc, Valpuržina noc
I v našich obcích se z 30. dubna na 1. května rozhořely ohně, u kterých
se sešli lidé ze vsí, tak jako „odpradávna“ k oslavám jara.
Proč toliko jmen pro jednu jedinou noc, když průběh oslav při poslední
dubnové noci je po mnohá staletí a v mnoha zemích severní a střední Evropy,
kde je svátek zakořeněn nejvíce, veskrze stejný? Víme vůbec, co slavíme?
Podívejme se do vzdálené minulosti.
Magická noc na přelomu dubna a května je stále živý a velmi starý lidový
svátek vycházející z důležitého keltského svátku zvaného Beltine. Ve staré
keltštině toto slovo značí „oheň k uctění boha Belena“ – učitele druidů a
ochránce lidu. Až z těchto pradávných časů tedy pochází zvyk zapalování ohňů
doprovázené dalšími ceremoniemi a zvyky, z nichž mnohé se rovněž (i když
třeba v pozměněné podobě) uchovaly do dnešních dní. Příkladem zvyků
přeživších od dob Keltů je mimo zapalování očistných ohňů např. i stavění
májky, líbání na prvního máje pod rozkvetlou třešní, zdobení příbytků květinami
a větvičkami (ochranných) stromů či
navštěvování menhirů a jejich polévání
vodou.
S přicházející nadvládou Germánů a
při
následné
christianizaci
(pokřesťanštění) dochází zpočátku
k potlačování zažitých pohanských
zvyků a svátků. Marnost tohoto
počínání vede však církev k brzké
změně taktiky, jejímž cílem bylo, aby
zakořeněné tradice a zvyky sic nadále
existovaly, ovšem odůvodnění jejich
existence mělo být postupně změněno
a posléze zapomenuto. Christianizační
misie tedy velmi účelně zasvětila v 8.
století svátek svaté Valpurgii, bojovnici
proti temným silám – odtud Valpuržina
noc. Je zde patrný, pro středověkou
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Další ohně vzplály v Radenově, Šerchově a Bečově.
V Radenově se před zapálením ohně nejprve někteří jeli projet po okolních
lukách na koních. Počasí přálo a účast byla veliká - je nutno podotknout, že
během odpoledne a večera se u ohně setkali a přátelsky poklábosili o
starostech i slastech všedního života téměř všichni sousedé z Radenova. Velký
dík a poděkování za uspořádání celé akce (od přípravy ohně a zázemí až po
dopolední úklid do původního stavu, a především za pozvání všech sousedů)
patří panu Jirkovi Kovačovi s Maruškou Bílou.
Simona Bílková.

MLADÍ HASIČI SOUTĚŽILI
V DRSNÝCH KRUŠNÝCH HORÁCH.

V sobotní dopoledne v polovině dubna se konala soutěž všestrannosti
Mladých hasičů, již 13. ročník v Blatně a to přímo v bojových podmínkách.
Sobotu jsme měli velice chladnou a ještě navíc mokrou. Pomalu celou soutěž
nám pršelo. To ale mladé hasiče neodradilo a všichni, kteří přijeli, či došli, se
soutěže zúčastnili. Družstva absolvovala celkem osm disciplín a na závěr se
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soutěžilo o "Blatenský poklad" v podobě velkého
plyšového slona a to v hašení našeho hradu. Ze
soutěže si první místo za mladší družstvo odvezli
do Bílenců a za starší družstvo do Strupčic.
Blatenští mladí hasiči bohužel v letošním ročníku
skončili na „dobrém“ osmém místě a získali dvě
bronzové medaile ve smíšené z blatenských a
chomutovských členů přípravky. Malou omluvou je
snad to, že jsme museli složit družstvo převážně z
nových členů. Přesto si naši odvezli velkou
zkušenost z jejich první soutěže. Blatenský poklad

získal kolektiv ze Strupčic, který „uhasil“ hrad
nejrychleji. Dohromady soutěžilo 128 dětí a
celkově nás bylo 198 hasičů. Závěrem bychom
chtěli poděkovat všem, kteří nám hodně
pomohli soutěž uskutečnit, a to OÚ Blatno,
SDH Blatno, SDH Kalek, restauraci „U
Štěpána“ za vynikající guláš, hostinci „U
Divouse“ za osvěžující limonády, p. Kudrnovi a
všem ostatním, kteří se na soutěži podíleli.
Děkujeme, Mladí hasiči Blatno.
Jiří Kolář

povídání, zajímavosti

NAŠI SOUSEDÉ … portrét zajímavé osobnosti z našeho okolí
VAVŘINEC BEZDĚKA (* 1957)
Tento medailonek bychom rádi věnovali našemu sousedovi,
který se výrazně podílel a doposud podílí na nemalé řadě akcí
pořádaných v našich obcích, tj. panu Vavřinci Bezděkovi.
Pochází z Výsluní, a na Blatně žije již 17 let, tudíž hory mu
jsou rozhodně velmi blízké. Je jedním ze zakladatelů šermu
v Chomutově, kde před čtyřiceti lety založil skupinu šermířů s
názvem Historický šerm Chomutov. Po roce 1990, kdy došlo
k otevření hranic, začaly jeho toulky se šermíři po celém světě.
Nakonec však zakotvil v sousedním Německu, kde před dvěma
desetiletími založil jezdeckou skupinu historického šermu DIE
LÖWENRITTER (Lví rytíři), se kterou sjezdili celou Evropu.
Před sedmnácti lety vznikla potřeba si rekvizity někam uložit,
opravit, či vyrobit (v té době již opravoval v Německu hrady
Ehrenburg a Satzvey) a proto padla volba na Blatno, kde se
usadil a založil nezbytnou truhlářskou dílnu. Pan Vavřinec stál
u zrodu budoucího přátelství obcí Blatno a německého
Weinbachu, nad kterým se tyčí nám známý hrad Freinfels
(dětský letní tábor mladých hasičů - srpen 2015, viz článek

v Blatce). Zde pan Bezděka pořádal rytířské slavnosti a při té
příležitosti pozval zástupce obce Weinbach a polského města
Debrzna do Blatna. Ti přijali pozvání na 1. Blatenské historické
slavnosti v r. 2001 a posléze nato byla podepsaná oficiální
Dohoda o česko-polsko-německém přátelství. Zpočátku
spolupráce vázla, zejména ze strany tehdejšího vedení obce
Blatna, ale znovuzrození na sebe nenechalo dlouho čekat a
viditelně se spolupráce opět rozjela před pěti roky. Pan
Bezděka taktéž zapojil děti z řad mladých hasičů do spousty
akcí. Ty se účastnily mnoha soutěží mladých hasičů, zejména
v Německu, kde rovněž vystupovaly se svým Živým betlémem
na hradě Freinfelsu a na kterém strávily několik dní o
prázdninách na táboře. Pan Bezděka je v poslední době
aktivním členem Blatenských dobrovolných hasičů, v jejichž
řadách je již 6 let. Na Blatně pořádal celkem 6 ročníků
Blatenských historických slavností z celkového počtu 10 (na
kontě má prvních 5 ročníků a i ten poslední v r. 2011).
ED

POJĎTE S NÁMI NĚCO DĚLAT!
Asi všichni čtenáři zpravodaje víte, že v Blatně již dlouhé roky existuje Sbor
dobrovolných hasičů. Méně jasno je ale už mezi lidmi v tom, jak takový sbor
vlastně funguje, k čemu slouží a už vůbec není jasno v tom, kdo z hasičů bývá
nebo může být při požárech a jiných zásazích.
Sbor dobrovolných hasičů (SDH) má v Blatně dlouhou historii, koneckonců v
loňském roce proběhly oslavy 150. výročí. SDH je standardním sdružením
osob, kteří zcela bez nároku na odměnu, nezištně zajišťují v obcích některé
volnočasové aktivity pro veřejnost, nejčastěji pro děti. Sváží sběr, pomáhají řešit
různé nestandardní situace a vychovávají z dětí Mladé hasiče. Konkrétně Jiří
Kolář vede každou sobotu schůzky, na kterých se děti učí vše užitečné, aby
mohly jako dospělí hasit požáry, aby uměly např. poskytnout první pomoc, vázat
uzly a uměly si zkrátka poradit v různých zapeklitých situacích. Nejde jen o
plnění náročných úkolů a učení, ale jezdí i na soutěže, výlety, poznávají okolní
přírodu a obyvatele okolních vesnic, díky čemuž navazují pro život důležitá
přátelství. Díky sboru dobrovolných hasičů se každoročně zbavují naše
domácnosti bez starostí elektroodpadu a dobrá spolupráce funguje i při likvidaci
železného odpadu. Sbor zajišťuje také akce pro veřejnost, jako je např.
Sluníčkový den pro děti, nebo občas nějaká zábava pro dospělé apod.
Členem SDH může být každý, kdo se rád podílí na kulturním a společenském
životě v obci, kdo je rád v partě, která umí vzít za práci. Dobrým příkladem
spolupráce SDH a obce je například výroba setů k sezení (dvě lavice a stůl) pro
naše obce. Z obecního dřeva vyrábí členové SDH ve svém volném čase v dílně
u Vavřince Bezděky sety - naposledy pro Šerchov (letos přibudou po dvou

sadách ještě v Zákoutí, Radenově a v Blatně) a peníze, které obec tímto
způsobem ušetří, jsou připsány na provoz zásahové jednotky.
Zásahová jednotka, to je ale něco trochu jiného. Být členem zásahové
jednotky je podstatně náročnější, a to v mnoha směrech. Každý, kdo je jejím
členem, musel projít 40 hodinovým základním školením, zdravotní prohlídkou a
musí se pravidelně dále proškolovat. Blatno má takových dobrovolníků, kteří
nezištně ukrojili ze svého volného času celkem 13. Jmenovitě jde o Radka
Nového, Karla Klajdače, Petra Brumeisena, Martinu Machtovou, Zdeňka
Gergela, Radka Jetenského, Vladimíra Vojtěcha, Vavřince Bezděku, Miroslava
Smika ml., Aleše Bára, Jiřího Koláře, Petra Vorlíčka a Jaroslava Linharta ml. Z
nich dva absolvovali náročné testy a další školení, aby se mohli stát veliteli, a
těmi jsou pánové Gergel a Bezděka. P. Brumeisen jako profesionální hasič byl
školení ušetřen. Díky všem těmto mužům a ženě má Blatno proškolený tým
hasičů – zásahovou jednotku, kterou plně financuje obec a která je připravena
pomoci nám všem kdykoliv, když budeme potřebovat, ať už je to průjezdnost za
různých kalamit, či hasičských zásahů a podobně. Samozřejmě bychom si přáli,
aby měla jednotka co nejméně práce, a když už bude její zásah nutný, tak aby
proběhl hladce, s co nejmenšími škodami na majetku a zdraví.
Všem výše jmenovaným upřímně děkuji, velice si toho vážím a máte mou
podporu, protože jakožto starostka jsem automaticky také vrchním velitelem
hasičů a to s plnou zodpovědností, a teď se mi díky vám klidněji žije a spí.
Tak přijďte a dělejte něco s námi!
IRH

NAŠE BYLINKY aneb co roste kolem nás
Pavlíniny inspirace z přírodní kuchyně
V tomto jarním čísle zahajujeme cyklus o „produktech“ naší přírody na
Blatensku. Dozvíte se, co utrhnout na našich lukách, v lese, ale i v okolí domu.
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Často o rostlinách, které neradi vidíme na pěstěných zahrádkách a likvidujeme
je mnohdy i chemicky, a přitom jsou to skvělé léčivky anebo se dají využít
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v kuchyni - dalo by se říci, že přímo v kulinářských lahůdkách. A jsou zdravé, na
rozdíl od chemických polotovarů z našich obchodů. Takže dobré zdraví a
dobrou chuť!
Které byliny můžeme sbírat od května do září okolo vašeho domu.
Pampeliška, Borůvka nať, Bříza list, Divizna květ, Heřmánek pravý, Hluchavka
květ, Jahodník list, Jasmín květ, Jetel červený, Jitrocel list, Lipový květ,
Sedmikráska, Třezalka tečkovaná.
První rostlinou, kterou popíšeme je Bez černý.
Tento posvátný strom (spíše keř) Keltů roste v okolí
našich obcí a mnohdy i v nich zatím poměrně často.
Určitě ho každý pozná. Lidové přísloví praví: „Před
heřmánkem smekni a před bezem klekni“.
V léčitelství se používá z něho téměř vše, my se
budeme zajímat o květy a plody. Doba sběru květů
je červen – červenec, plodů září – říjen. Květy se
sbírají za suchého počasí nejlépe před jejich úplným
rozvitím. Suší se co možná nejrychleji ve stínu nebo v sušičce a
ukládají se v suchu, aby nezhnědly.
Použití: S úspěchem se užívá při nachlazení, rýmě, katarech,
ucpaných nosních i čelních dutinách, bolestech v krku. Je vhodný
pro děti trpící častými rýmami, kašlem, nachlazením a záněty mandlí.
Používá se jako sedativum - čaj pro klidné spaní. Horký bylinný čaj je
výborný na snížení horečky, protože podporuje pocení. Při bolestech
zubu - žvýkejte bezovou větvičku.
Předpisy pro domácí kuchyni: Kosmatice: Květy (nesmí být příliš
otevřené) je možné máčet v těstíčku (mouka a vejce) a smažit jako
řízek.
Bezinkový med: 40 ks. květů bezu, 1,5 l vody, 2 - 3 citróny v bio kvalitě bez
chemického ošetření, (dle chuti i pomeranč), 1,5 kg cukru.
Citróny umyjeme a nakrájíme na plátky. Květy s citróny povaříme v 1,5 l vody
15 minut. Odstavíme a necháme odstát 24 hodin. Výluh přecedíme přes
plátýnko a vymačkáme, přidáme cukr a vaříme pozvolna za občasného míchání
3-4 hodiny, (dle požadované konzistence). Pak plníme za tepla do skleniček.
Zavřeme a otočíme dnem vzhůru.

Bezinkový likér: Budeme potřebovat: 2,5 litru plodů bezinek, skořici,1–1,5 kg
cukru, 1litr vody, 6 lžic silné kávy (uvařené), vanilkový cukr nebo kousek
vanilkového lusku (rozdrceného), ½ litru alkoholu (rum, slivovice, vodka apod.).
Natrháme plody bezu černého, musí mít temně fialovou barvu. Zbavíme
kuličky všech stopek a vyhodíme ty nezralé. Bezinky opereme a necháme
okapat. Když do nich nalijete vodu, nahoře se budou držet ty nedozrálé a také
stopky, takže můžete ještě vybrat všechno to, co v likéru nechcete. Necháme
chvíli okapat a dáme do velkého kastrolu, ve kterém je budeme vařit. Přidáme 1
litr vody a jednu větší skořici a přivedeme k varu. Mírně provaříme 20
minut. V průběhu vaření mícháme nebo můžeme i narušit strukturu
plodů tím, že je pomačkáme (např. mačkátkem na bramborovou kaši
apod.). Poté necháme stát 12–24 hodin v chladu.
Další den je přes síto a plátýnko či vyvařenou
utěrku přecedíme. Důležité je všechny plody
pořádně vymačkat, ukrývá se v nich ještě spousta
šťávy. Šťávu z bezinek dáme vařit, stačí jen ohřát
tak, aby se v ní rozpustil cukr. Záleží na vás, kolik
cukru dáte. Můžeme přidat ještě 6 lžic kávy, opět
záleží na chuti, někdo to raději bez. Chvíli
necháme cukr rozpustit a odstavíme. Necháme
vychladnout a až potom přidáme alkohol a
vanilkový cukr nebo lusk a řádně promícháme.
Následuje ochutnávka, můžete přidat i více
alkoholu, pokud to tak pro vás bude lepší. Když
jsme s chutí spokojeni, nalijeme likér do sklenic
nebo lahví, zašroubujeme a máme hotovo.
Uchováváme v chladu, ve spíži, ve sklepě apod.
Bezinkový likér vydrží dlouho, několik měsíců (i let), v podstatě do doby, než jej
spotřebujete. Dávkování je na vás, když je venku pořádná zima, mrzne, vrátíte
se z vycházky, zatopíte v krbu a nalijete si stopečku bezinkáče. Výborný je také
před spaním.
Z bezinek se vyrábí sirup, marmeláda i víno, které má výbornou chuť a vůni.
Ale o tom až někdy jindy.
Příjemné potěšení z nových či starých chutí,
přeje Pavlína Kardová

ZAMYŠLENÍ
My lidé si toužíme pomáhat, je to naše přirozenost a bez ní by nemohlo
fungovat žádné společenství. V dnešní době je snadné pomáhat postiženým,
chudým, lidem v neštěstí, dokonce až na druhém konci světa. Jenže…
Jednou jsem potkal člověka, který v Africe sázel stromy, byl jsem unesený tou
vznešenou myšlenkou. Jak nádherné. Dokud mi nevyprávěl, že se rozvedl s
manželkou, s rodiči se nestýká a děti vídá jen občas. Zrovna byl na cestě do
Nepálu jako dobrovolník pro místní sirotky. Pak ho čekala meditace v Indii, aby
našel vnitřní klid a pak možná domů, i když, jak řekl, ta vidina ho moc nelákala.
Zůstal jsem jako opařený a vzpomněl si na Amazonii a na Indiána v pouliční
restauraci, který se mě ptal, co tam dělám. Řekl jsem mu, že jedu do pralesa ho
chránit před těžaři. Udiveně vzhlédl od misky fazolí a zeptal se: „Vy u vás
nemáte lesy?"
Tak to bolelo!
A pak jsem se vrátil domů. Vzal pytel na odpadky a šel k silnici kolem mého
domu uklidit poházené petflašky, plechovky a obaly, co tam kolemjedoucí
odhodili. Seděl jsem tam na hromadě odpadu a jen vnímal to, co mi starý Indián
předal.
Jak jsem já mohl pomáhat druhým, když jsem si nejdřív neuklidil doma!
Jaký smysl dávalo létat na druhý konec světa a zachraňovat prales, když
prales umírá kvůli tomu, že všechno co dělám je závislé na ropě, kterou
odtamtud chtějí vytěžit, abych tam pak já mohl nadšeně přiletět a držet
transparent: „Zachraňte prales!“?
Jaký smysl dávalo někam jezdit a ukazovat druhým řešení jejich problémů,
když to znamenalo obírat je o jejich zodpovědnost za vlastní chyby? Obírat je o
sílu najít vlastní řešení. A tím prohlubovat jejich závislost na mně. Bylo to stejné
jako s dětmi. Nemohly se naučit chodit dokud xkrát nespadly na zadek. A jak to
někdy bolelo! Čím déle je někdo držel za ruku, tím později začaly samy chodit.
Mohl jsem tam jen být a povzbudit je, že to zvládnou a naučí se to. Samy! Jejich
chyby je naučily, co udělat příště líp. Tak jako mě poučily vlastní chyby.
Nemohl jsem zachránit Afriku, ani prales, či léčit problémy světa, ale mohl
jsem začít u sebe.
Chodit víc pěšky!
Přestat kupovat hloupé marketingové produkty z druhého konce světa a místo
toho něco vypěstovat na své zahrádce nebo jít k zelináři na náměstí!
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Mohl jsem toho změnit tolik! Každý den, 365 dní v roce – to není málo! A když
to udělá každý z nás? Nebude koho zachraňovat! Africké děti nebudou
hladovět, protože jejich rodiče otročí ve zlatých dolech do mého chytrého
telefonu. Prales nebude umírat, protože nebude potřeba tolik ropy.
Mám pokračovat?
A já si nebudu kupovat své svědomí charitou, ale budu dělat to, co dává
smysl! Zodpovědně se starat o pořádek u sebe doma. Učit děti, že když mám
jen malou loď, nevezmu si nic navíc – nejlepší lekce skromnosti, kterou znám.
Když jsem já spokojený, je takový i můj svět. Potřebuji tak málo! Svou rodinu a
kus chleba, čistou vodu a jedno jablíčko. Jako na vodě. To, co je nejcennější je
smích našich dětí, které mohou pozorovat říčního raka, či srny na pasece, a
cestou sbírají odpadky po lidech, kteří jezdí okázale v nových autech anebo
pomáhají světu – ale doma si neuklidí.
Ano, i my tu máme lesy! A jak o ně pečujeme, to vidíme každý den. Nijak –
všude skládky, pneumatiky, odpadky. Pohltila nás pýcha a ovládl parazit
chamtivosti. Touha mít a dobýt! Ty nejvyšší hory, ty nejhlubší oceány. Ale uvnitř
jsme neskutečně chudí.
Pomozme nejdřív sobě! Uzdravme sebe, svou rodinu. V ní to všechno začíná i
končí. Pak naše děti nebudou muset hledat smysl života v hypersupermarketech, autech a někde na luxusní pláži, ale budou si vážit rozkvetlé
louky za domem.
Hloupý Honza šel do světa, aby se pak vrátil domů. A já? Sázím stromy v
tichosti a pokoře. Uklízím "naši" studánku v obci.
A vím, kde je moje místo!
Doma. V lese.
Podle námětu z internetu zpracoval © 2016 ZT
Necháme-li svět na pokoji, budeme mít víc času, abychom se zabývali
vlastními záležitostmi. Dějiny učí, že ten, kdo se energicky věnuje vlastní
zahrádce, dlouhodobě vítězí nad tím, kdo se příliš stará o cizí. Jinak řečeno:
kultivace vlastního je lepší než redukce cizího.
Gilbert Keith Chesterton (* 1874 – † 1936) anglický spisovatel.
Proč hledáš třísku v oku bratra svého, když nevidíš trám v oku vlastním!
Ježíš Nazaretský

strana 7

informace z OÚ

PODĚKOVÁNÍ OBCE
Obzvláště nás těší, že se najdou mezi námi lidé, kteří rádi nezištně pomohou
a dělají něco pro to, aby naše obce vzkvétaly.
Na prvním místě tak děkujeme panu Adolfu Vogelovi za finanční příspěvek ve
výši 10 tisíc korun, který bude využit v souvislosti s pořádáním adventních akcí
v blatenském kostele Svatého Michaela archanděla, a to ve spolupráci s
Mladými hasiči.
Dále bychom rádi poděkovali panu Josefu Kudrnovi, díky němu máme na
historicky významných budovách v našich obcích také kvalitní cedulky s
popisem dějinných faktů.
Poděkování také patří rodině Osvaldových a Bálintových, které dlouhé jarní
týdny, den co den, a často několikrát denně trpělivě přenášeli desítky a stovky
žab z kyblíků od bariér pod Blatnem do blatenských rybníků. Letošní číslo
přenesených žab je 1 526 kusů.
Speciální poděkování patří ještě panu Františku Moulisovi, který coby
profesionální hasič s příslušným oprávněním, připravil a provedl většinu nutných

proškolení naší zásahové jednotky a výraznou měrou tak přispěl k její
stabilizaci.
Díky daru od společnosti ČEZ, Integraz Litoměřice (firma chovající krávy v
Radenově) a obce Blatno má Sbor dobrovolných hasičů nové zásahové vozidlo.
Děkujeme!

BEZPEČNOST PŘEDEVŠÍM
Povinnost nosit při chůzi ve tmě reflexní prvky na oděvech vám pomůže
vyřešit vaše obec! Obec zakoupila pro všechny občany reflexní pásky, které
mezi vás distribuují naši zastupitelé. Pokud jste pásky ještě neobdrželi, můžete
se pro ně zastavit také přímo na úřadě.
Dbejte, prosím, na jejich nošení. Nejen, že tím můžete sebe lépe ochránit, ale
také se díky tomu vyhnete placení pokut, která může vyšplhat až na 2000,- Kč.
A období „hájení“, kdy policie hříšníkům jen domlouvala, již skončilo!

nabídky, informace
18. června 2016

11. června 2016

Blatně. Pro děti budou připravené atrakce, soutěže, včetně řádění v
hasičské pěně (náhradní oblečení sebou), nebudou chybět odměny!!!

penzionem U Štěpána v Blatně, kde proběhnou
zápolení týmů v netradičních, zábavných hasičských
disciplínách.
4 - členné týmy si mohou zájemci utvořit i přímo na místě.
Nebude chybět živá muzika, občerstvení a samozřejmě
spousta srandy.

SLUNÍČKOVÝ DEN 14 - 16 hod. v parku před Obecním úřadem v

VENKOVSKÉ
FARMÁŘSKÉ TRHY V
BLATNĚ
V sobotu 28. května proběhnou v Blatně, v
parku a před obecním úřadem opět
farmářské trhy, které v obcích na
chomutovsku spoluorganizuje Místní akční
skupina s příslušnou obcí.
Součástí trhů, které budou probíhat v čase
od 9. do 12. hodin bude i doprovodný
program pro děti, zpívání, hry a soutěže, o
které se postará Jana Maya Juana, kterou
místní znají už z adventního koncertu v
kostele z loňského prosince.
Účast přislíbilo na 20 trhovců, kteří nabízí
regionální produkty a sazenice, občerstvení
zajistí Studio Vawra, proběhne také soutěž
mezi našimi třemi obcemi o nejlepší
kotlíkovou polévku!
Tak budeme věřit, že nám počasí bude přát
a těšíme se na setkání s vámi.

POUTĚ V KVĚTNOVĚ
které se konají 1., 2. a 3. neděli v červenci tohoto roku v poutním kostele navštívení Panny
Marie v Květnově.
Program:
8,00 hod. modlitba růžence na tzv. Růžencových schodech
8,30 hod. a 10,30 hod. české mše
14,15 hod. mše německy
Kostel bude otevřen od cca 8,00 – 16,00 hod. Bude vystavena milostná soška Panny Marie.
Možnost zakoupení suvenýrů.
Jinak mše pravidelně každou 1. a 3. sobotu v měsíci, cca 13,45 – 15,30 hod.

BLATENSKÁ POMSTA 14 – 18 hod., sraz před

11. června 2016: Klíč do Deutschneudorfu…
Po stopách pana Heinze Wenische a jiných – Pochod smíření
ve spolupráci s Kulturním sdružením občanů německé národnosti Oldřich Moravec
+ Obecní úřad v Blatně u Chomutova - Iveta Rabasová Houfová
+ Paměť národa - Kristina Koblasová
+ Thomas Lang (http://www.boehmerlangi.de/)
+ zámek Jezeří?
Program:
Pěší cesty - (svačinu i oběd i nápoje s sebou, dobrá turistická obuv,
doporučené prostředky pro případný déšť, sluneční žár).
Pro některé možná prohlídka Jezeří.
Trasa 1: Chomutov - Jirkov - Vysoká Pec – Jezeří –
Deutschneudorf (cca 20 km), rodiny mohou absolvovat i vybrané
úseky – organizace Josef Märc
10. 6. v 18.00 – Chomutov, stadion, bývalé fotbalové hřiště DFK a
VTŽ Chomutov
v 8.00 – Jirkov, restaurace Pod Kaštany
cca v 9.00 – Vysoká Pec, u zákazu vjezdu na bývalou silnici číslo
13: 50°31'22.4"N 13°28'25.7"E
Trasa 2: Blatno – Kalek – Volárna – Malý Háj – Deutschneudorf (cca
27 km), možnost absolvovat vybrané úseky – organizace Iveta
Rabasová Houfová
start 9.00 – bude upřesněno: pravděpodobně v Kalku u bývalé pily
50°34'47.3"N 13°19'25.7"E
13. 00 – setkání u pomníku chomutovských událostí 9. června 1945
+ mírné občerstvení
14. 00 – návrat autobusem směr Vysoká Pec, Jirkov, Chomutov,
Blatno
Přihlášení nutné do 30. května 2016 (omezená kapacita autobusu) +
další info: Josef Märc - cram@volny.cz
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