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PŘÍŠERY OVLÁDLY
BLATNO!
Sobotní odpoledne 24. října se neslo
v duchu příprav, v našich končinách
možná počínající tradicí, oslav svátku
Všech svatých, ke kterému se pojí
dlabání dýní. S velkým úspěchem se
opět, stejně jako vloni, podařilo
občanskému sdružení Blatenská beseda
naplnit celý náš kulturní dům Horalka
v Blatně dětmi a dospěláky, kteří přijeli
popustit uzdu své fantazii.
Ti nejodvážnější, kterých byla většina, se
pustili do dlabání dýní obřích rozměrů.
Výsledkem
byly
strašidelně
vyhlížející
haloweenské dýně, které si zúčastnění odnesli
domů. Ani letos nechybělo úžasně chutné
občerstvení z dýňových specialit v podobě
koláče, marmelády a samozřejmě nechyběla
oblíbená polévka. Takto vydařená akce nemohla
být zakončená ničím jiným, než lampionovým
průvodem, na který se nejvíc těšily dětičky, jenž
se sešly ve velmi hojném počtu. Jako had se
vinul štrůdl malých světlušek okolo horní části
blatenského rybníku a zpět do Horalky.
pokračování najdete na str. 3

EDITORIAL aneb sloupek vpravo
Po prázdninových vedrech a suchu tu máme
podzim, teplotní rekordy padají a kdo může,
využívá slunných dnů k pobytu venku.
Našinec zvyklý na plískanice a mlhy, kdy vše
je mokré a studené, je překvapen ve slunci
zářícími barvami padajícího listí. Jaká bude
zima, bůhví, pranostiky říkají jedna to, druhá
ono – a tak si člověče vyber!
Kromě zpráv, co se vše u nás událo, nově
začínáme cyklus článků o občanských
aktivitách; že se dá dělat něco smysluplného,
člověka naplňujícího, a ne jenom sedět u
televize a piva.
Pokračujeme Krušnohorským vyprávěním;
zde musíme napsat omluvu za minulé číslo,
kde došlo vinou tiskárny k oříznutí horního
okraje. V tomto zpravodaji by tedy měly být
přílohy dvě – nová, a minulá, jako náhrada.
Přichází čas adventní a blíží se Vánoce.
Můžeme uposlechnout hlas reklam –
stresovat se v obchodech, utrácet za
hlouposti, dokonce si na ně půjčit peníze…
laskavé slovo, pohlazení je víc než drahý
dárek, na který se dá zvyknout. Zveme Vás
na koncerty v Hrádečné a prvně konaný v
blatenském kostele, kde by měl být, kromě
klasických betlémů, také betlém živý. A na
řadu dalších akcí.
Za redakci BB přejeme pohodové prožití
Vánoc a v novém roce hodně štěstí - protože
to potřebujeme, spokojenosti a poklidu v naší
neklidné době.
ZT

MEZIHOŘSKÝ VRŠEK
Ve dnech 19. a 20. září 2015 proběhl ve skiareálu Mezihoří již tradiční
závod cyklistů a běžců pod názvem „Mezihořský vršek“. Závod byl
tentokrát pořadateli zařazen i do série závodů Peruna. To významným
způsobem přispělo nejen k masivní účasti závodníků, ale i ke kvalitě
soutěže v boji o pódiová umístění.

tento závod celou řadu obtížných překážek a skoků, takže o dramatické situace
a pády nebyla nouze. Naštěstí byl ošetřovaný pouze jeden závodník s drobným
poraněním, a tak i z tohoto pohledu proběhla celá akce bez problémů. Velkou
prioritou pořadatelů byly vedle hlavního závodu samozřejmě závody dětí ve
všech kategoriích. Ty proběhly za velkého povzbuzování všech přítomných.

Závodu se zúčastnilo celkem 159 závodníků z 38 klubů a soutěžilo se ve 34
kategoriích. Králi Mezihoří se stali manželé Ježkovi z Kadaně. V celkovém
hodnocení sportovní části se neztratili ani zástupci TJ Mezihoří, kteří v soutěži
družstev obsadili 5. místo.
V sobotu proběhly všechny závody na kolech i v běhu a v neděli potom sjezd
bikerů s cílem u nástupní stanice lyžařského vleku. Pořadatelé připravili pro

Počasí vyšlo, atmosféra závodů po oba dny byla bezvadná, všichni pořadatelé
odvedli dobrou práci, tratě byly kvalitně připravené a tak snad jenom velké
poděkování, že i v našem regionu umíme uspořádat akci takového významu
Jaroslav Toman
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ZEPTALI JSME SE…
NA OTÁZKY ODPOVÍDÁ STAROSTKA PANÍ IVETA RABASOVÁ HOUFOVÁ
Tak tu máme podzim, kupodivu nezvykle teplý a suchý, příroda hýří
barvami – je to něco, co našinec moc nezná neboť je zvyklý na mlhy a
plískanice. Jak Vy si užíváte hezkého počasí?
Hezkého počasí využíváme hlavně k přípravě na zimu. Při čtení těchto řádků už
budou mezi obcemi rozmístěné kůly vyznačující krajnice v případě velkých
sněhových jazyků a nově před Hrádečnou a na objízdné trase do Mezihoří také
zásněžky.
Zaměstnanci OÚ jistě využili každé chvilky k úklidu našich obcí, je to
všude vidět. Místa, která byla dlouhé roky zarostlá, jsou dnes čistá,
uklizená. Co byste ještě rádi, pokud to počasí dovolí, stihli?
Snažíme se, to je pravda, ale je toho ještě mnoho, co bychom rádi uklidili.
Takových míst, která jsou v obcích zarostlá nálety, tam kde by měl být pořádek,
je spousta. Máme také omezené možnosti, co se lidských sil a techniky týče.
Nemáme naplánované, co bychom ještě rádi stihli uklidit, zkrátka v úklidu
pokračujeme, dokud to příroda umožní.
Někdy mám pocit, že se jedná o sisyfovskou práci. Jeden nepořádek
uklidíte a už vyroste nový. Někteří lidé jsou nepolepšitelní.
To máte pravdu. Na jedné straně obce vyřežete nálety, zlikvidujete nánosy
ulámaných větví, posekáte prastaré chroští, abyste dali vyniknout krásnému
solitérnímu stromu s mohutným kmenem, a na druhé straně vám někdo vyklopí
hromadu stavební suti z rekonstrukce svého domu…. Uklidíte prostor kolem
kontejnerů, odvezete vše, co lidé odložili mimo kontejnery, a když jedete kolem
tohoto místa druhý den, je tam spousta dalšího nepořádku, a tak zatnete zuby,
zhluboka se nadechnete a vše zase uklidíte a tak pořád dokola. Na druhou
stranu, jsou i místa, kde se udržovat pořádek daří docela dobře, a to také díky
pomoci místních obyvatel.
Brzy nastane doba adventní a vánoční. Prožíváte tento čas hekticky, jak je
zvykem v dnešní době, nebo si najdete také chvilku na rozjímání a
přemýšlení?
Hektiku před Vánoci ráda opravdu nemám, a tak se snažím o různá opatření,
která už několik posledních let způsobují, že máme předvánoční čas zaplněný
různými zajímavými akcemi, aktivitami, v jejichž důsledku nás dožene právě ta
hektika. Ale hektika pro hezké zážitky není tak škodlivá. 
Chystáte něco nového, mimo tradičních akcí jako je na 1. adventní neděli
v Hrádečné a rozsvícení vánočního stromku v Blatně?
Program na Advent v Blatně ve zkratce vypadá asi tak, že o 1. adventní neděli
proběhne, jak píšete, koncert v Hrádečné, 1. prosince nás pak čeká velmi
nevšední událost – přednáška paní Petersen o malíři Edvardu Munchovi, 5.
prosince Mikulášská besídka, 3. adventní neděli, tedy 13. veliká událost, kterou
je koncert v kostele sv. Michaela archanděla v Blatně, v rámci kterého nejen, že
vystoupí několik souborů a umělců, ale uskuteční se také obnovená tradiční
akce Mladých hasičů, a to Živý Betlém! 19. v sobotu pak také již tradiční –
Adventní dílna, při které budeme vyrábět různé zajímavé dárky a po ní
proběhne třetí setkání s astrologií a Leonou Hrnkovou. 4. adventní neděli si
můžete užít koncert u sousedů v kaleckém kostele… zkrátka, bude to hektický
čas, ale plný dojmů, milých setkání a provoněný skořicí, vánočním cukrovím,
punčem a svařeným vínem a vším tím krásným, co k Vánocům patří.
Tak ať se vše zdaří v poklidu, počasí vyjde vstříc a nejsou nějaké kalamity.
Hlavně ať je pohoda mezi lidmi. Děkuji za rozhovor.
Jménem vedení obce a všech pracovníků obecního úřadu Vám moc děkuji a
přání v plném rozsahu opětuji směrem ke čtenářům. Tedy ať je zima vlídná, bez
kalamit a holomrazů, ať se potkáváte všichni jen s pohodovými lidmi, a alespoň
v nejbližším okolí a v rodinách ať vládne klid a mír.
Za redakci BB se ptal ZT

povrch opět komplet asfaltový. Staré sypané cesty by měly být pokryté
asfaltovým recyklátem. V jarních měsících pak všechny komunikace
dokončíme. Asfaltové dostanou jednolitý koberec, nájezdy a sjezdy také a
budou doopraveny všechny boční cesty s ohledem na vlivy přírody, tedy přívaly
vody po zimě a lijácích.
Práce pokračují i na stavbě přečerpávací stanice a modernizaci ČOV.
Podařilo se nám získat souhlas se všemi změnami a úpravami původního
projektu do té míry, že bychom měli získat i více peněz do kolonky uznatelné
náklady a také jsme získali doplňující dotaci od Ústeckého kraje z Fondu
vodního hospodářství, což ve zkratce znamená, že pokud nic nepokazíme,
mohla by obec celá stavba namísto původních cca 5 milionů korun stát zhruba 1
milion korun. V tuto chvíli ještě nejsou všechny podklady ve stavu, abychom
mohli mluvit v přesných číslech, také nás čeká obrovské papírování, ale zhruba
tak si stavba stojí.
Připojování té části obce, která bude svedena do přečerpávací stanice,
proběhne v jarních měsících. Nejzazší termín kolaudace je v srpnu 2016.
Rekonstrukce vodovodu je v podstatě ukončena, proto budete-li mít jakékoliv
problémy s pitnou vodou, obracejte se už přímo na provozovatele, tedy SČVaK
417 808 111 - spojovatelka 6:45 - 14:45 hod.
726 828 111 - spojovatelka 6:45 – 14:45 hod.
840 111 111 – zákaznická linka
726 828 282 – kontaktní centrum
IRH

NOVÁ SILNICE NA KVĚTNOV

Další místní komunikace se dočkala „revitalizace“. Od křižovatky silnice
z Blatna do Jirkova, až téměř k začátku obce, je položen nový živičný povrch.
Řidiči, a nejen oni, mohou jezdit konečně po pořádné silnici, neboť ta původní
už mnohde připomínala spíše tankodrom.
ZT

OČISTA NÁDRŽE V ŠERCHOVĚ

KANALIZACE A VODOVOD
POKRAČUJÍ
Už se téměř stává tradicí, že v BB informujeme o tom, jak pokračují práce na
kanalizaci v Blatně. Jedná se o veliký zásah do života obce a obyvatel, a rádi
bychom se vším, co se děje a bude dít, občany seznamovali.
Stavba ještě zdaleka nekončí, ale přeci jen už bude život v obci brzy
snesitelnější, především co se dopravy týče. Intenzivně se pracuje na
dokončení všech překopů tak, aby bylo možné všechny komunikace do začátku
zimy opravit do té míry, že budou zaasfaltovány všechny překopy, tedy bude
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Poslední týden v měsíci září provedli blatenští dobrovolní hasiči vyčištění
požární nádrže v Šerchově. První den se voda z nádrže odčerpala, poté se
provedlo odbahnění pomocí technikou a závěrem očišťovací práce. Chceme
tímto poděkovat všem, kteří se na akci podíleli, ale hlavní poděkování patří
panu Kordošovi, který poskytl techniku na vyčištění a odvoz nánosu.
Jiří Kolář
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co se událo
pokračování ze str. 1

PŘÍŠERY OVLÁDLY BLATNO!
Halloween
je
anglosaský lidový svátek,
který se slaví 31. října,
tedy
den
před
křesťanským
svátkem
Všech svatých, z jehož
oslav se v Irsku vyvinul.
Děti se oblékají do
strašidelných kostýmů a
chodí od domu k domu s
tradičním
pořekadlem
Trick or treat (Koledu,
nebo vám něco provedu v
Americe
typické
pomalovávání automobilů, dveří, zubní pasta na dveřích…) a „koledují“ o
sladkosti. Svátek se slaví většinou v anglicky mluvících zemích, převážně v
USA, Kanadě, Velké Británii, Irsku, Austrálii, Novém Zélandu aj. Název vznikl
zkrácením anglického „All Hallows' Evening“, tedy „Předvečer Všech svatých“.
(pozn. red.: K osvětlení tohoto svátku zdroj Wikipedie)

aj. A obal nám poslouží jako prostředek naší kreativity, aby posléze ozdobil
naše byty a zahrádky, obzvláště umístí-li se dovnitř hořící svíčka, z čehož mají
děti velikou radost. A po čase, až se příšerky počnou rozpadat, můžeme je
ekologicky zlikvidovat v nových kompostérech, aby nám přinesli užitek ve formě
živin pro novou úrodu.
ED, foto ED + ZT

SEMINÁŘ ASTROLOGIE
S LEONOU HRNKOVOU
Na sobotní večer dne 17. října se těšili všichni příznivci astrologie. Tento
večer proběhl v KD Horalka seminář na téma "Naše emoce, způsob myšlení a
energie ve vztahu k astrologii" s lektorkou paní Leonou Hrnkovou. Ta je
nezávislou astroložkou, lektorkou, cestovatelkou a mimo jiné také obyvatelkou
Blatna. Astrologii se věnuje již téměř 20 let. Její snahou je ukázat druhým skrze
astrologický rozbor způsob, jak v sobě nalézt ty nejlepší schopnosti, které by
každého mohly dovést ke splnění svých snů a cílů a tím i k podstatě štěstí.
V tomto semináři se zaměřila na vysvětlení základní pojmů hlediska astrologie.
Dozvěděli jsme se např., že sluneční znamení (Vodnář, Ryba, Beran, Býk atd.)
je pouze 1/3 osobnosti, a dále že je dělíme do 4 živlů (oheň, země, vzduch,
voda). K tomuto tématu proběhla obšírná diskuze, do které se zapojily všechny
přítomné dámy. Seminář se celý večer nesl ve velmi příjemném duchu. Další
pokračování by mělo být jednou za měsíc.
ED

ASTRONOMICKÝ VEČER
Ve čtvrtek 5. listopadu od 18 hod. nám pan Sušienka, zapálený astronom,
přednášel další informace o vesmíru. Tentokráte si jako téma zvolil naši
sluneční soustavu. Dověděli jsme se spoustu údajů o planetách, kometách,
asteroidech a našem domově Zemi.
ZT
U nás nebyl tento svátek přejat absolutně, spíše jsme se tímto svátkem
inspirovali, pojali ho po svém a přetvořili ho k obrazu svému. Snažíme se
zužitkovat úrodu dýní, vnitřek použít na dobré pochutiny – polévky, marmelády

ZATMĚNÍ SLUNCE A MĚSÍCE
V letošním roce jsme měli možnost zažít a hlavně pozorovat dva významné
astronomické jevy. Prvním bylo zatmění Slunce 20. března. Bylo ideální počasí,
slunný den bez mráčku a kdo mohl, pozoroval. Krátce před polednem jev
vrcholil, bohužel u nás se nejednalo o úplné zatmění, ale více než 90 % zakrytí
slunečního kotouče bylo již znát. Zešeřilo se a z teplého jarního dne se stal
chladný zimní den. I štěbetající ptáci ztichli.
Další zatmění, tentokráte Měsíce se událo 28. září. Jednalo se o úplné
zatmění, nepříjemné bylo na něm, že bylo v pozdních nočních, spíše ranních
hodinách a po obloze se trochu toulaly mráčky. Přesto pozorování stálo za to.
Někteří lidé si pletou příčinu těchto dvou jevů. Pro vysvětlení: Zatmění slunce
vzniká, když Měsíc se pohybuje před slunečním kotoučem, máme ho tedy před
sebou. Zatímco zatmění Měsíce je stín Země, který se promítá na povrch
Měsíce, Slunce máme za sebou, tedy za Zemí.
ZT

Zatmění Slunce, foto a PC animace ZT
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DRAKIÁDA

louku a alej ke kostelu, po cestě se modlili a zpívali mariánské zpěvy. Mši
svatou sloužilo několik kněží z krušnohorského vikariátu. Při kázání zdůraznil
otec vikář význam modlitby růžence, ať už v životě svatého otce Jana Pavla II.,
nebo farní rodiny či rodiny lidské vůbec.
V poutním stánku si lidé mohli koupit suvenýry, zvláště poutní oplatky
s motivem Květnova.
Přes zimní období zůstávají na Květnově bohoslužby každou 1. a 3. sobotu v
měsíci od 14 hodin. Upozornění: 17. října bohoslužba není! Většina kněží a
věřících jede totiž do Brna na eucharistický kongres.
Příští poutní den plánujeme až na sobotu 7. 5. 2016 (mše svatá v 10:30
hodin, průvod od kříže z návsi v 10:00 hodin).
Děkanství Jirkov, R. D. Mgr. M. Dvouletý

U SOUSEDŮ SE SLAVILO

sousední obec Kalek slavila 460. výročí svého vzniku

Mladí hasiči již po XIII. uskutečnili v poslední říjnovou sobotu na našem hřišti
„Drakiádu“. Počasí nám tentokrát vyšlo skvěle, svítilo nám sluníčko a o naší
akci se dozvěděl i vítr, který k nám přivál na pomoc. Maminky a tatínkové se
pak nemuseli tolik snažit v běhu s dráčky. Draci nám krásně lítali a jeden byl
hezčí jak druhý. Hodnotili se dráčci domácí výroby a těch tam bylo bohužel
poskromnu. Nejvýš vystoupal drak Matěje Nového a nejkrásnějšího, hezky
vymalovaného, měla Sárinka Gergelů. Druhé místo získal Matěj Nový a na
třetím místě se umístil David
Osvald.
Celkem
bylo
napočítáno patnáct drakovodů,
kteří obdrželi sladkou odměnu,
s doprovodem dospěláků, kteří
jim byli oporou. Děkujeme všem
za účast.
Mladí hasiči Blatno, foto ZT

Kdo přijal pozvání na oslavu, určitě nelitoval. Po úvodním uvítání především
nejstarších občanů, zazněly tóny žesťových nástrojů, písně smíšeného
pěveckého sboru z Německa a o závěr se postaral již tradičně pěvecký soubor
MADRIGAL z Kadaně.
Velmi zajímavá byla možnost nahlédnout do vystavených starých kronik, ale i
jejich citace vybrané a osobně přednesené historičkou z Oblastního muzea
v Chomutově. Návštěvníci dostali na památku hezký dárek. Aby byla oslava jak
se patří, nechybělo ani pohoštění.
Jiřina Tollarová, foto ZT

ZLATÁ SVATBA

PODZIMNÍ POUŤ
Krásný podzimní
den, za svitu
hřejivého sluníčka
se konala v sobotu
3.
října
tzv.
Růžencová pouť
ke
kostelu
Navštívení Panny
Marie v Květnově.
Věřící se sešli u
opraveného
„červeného“ kříže
na návsi, kde je
uvítal vikář Řehoř.
Odtud šli starou
poutní cestou, přes
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Dne 30. října 2015 oslavili manželé Herta a Mirek Grusovi 50. let od vstupu do
svazku manželského. Pan Miroslav, je vyučený horník, paní Herta se vyučila
prodavačkou textilu. V současné době žijí oba manželé již několik let na své
chalupě v Krušných horách.
Slavnostní obřad se ke Zlatému svatebnímu výročí konal 31. 10. 2015 na
Městském Úřadě v Jirkově. Poděkování za pěkný obřad patří starostovi města
Jirkova ing. Radkovi Štejnarovi, matrikářce paní Leoně Šístkové, Kateřině
Jechové za varhanní doprovod i Kristýně Babkové za zpěv. Poděkování patří
také všem, kteří přišli manželům osobně popřát.
Mirek Grusa
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PODZIM
Podzim na strakaté kobyle jezdí.
Na hory přichází podzim již v létě.
Když ze stromů dlouho listí nepadá, tuhá zima se přikrádá.
Podzim je-li na mlhy bohatý, věští kraj v zimě zavátý.
Roste-li na podzim mnoho hub, přijde tuhá zima.
Přijdou-li na podzim časně mrazy, bývá potom ještě dlouho
pěkně.
Rozkvetou-li na podzim stromy podruhé, bude následovat zlý
rok.
Je-li dlouhý a teplý podzim, bude následovat krátká zima.
Po pěkném podzimu následuje vždy tuhá zima.
Kdo šetří na podzim, toho zima nevyhladoví.
foto ZT

povídání, zajímavosti

POJĎTE S NÁMI NĚCO DĚLAT!
V následujících několika číslech Blatky, bychom Vám rádi přiblížili aktivity
pravidelně konané v průběhu celého týdne, v našem kulturním domě Horalka,
na které Vás pravidelně zve občanské sdružení Blatenská beseda a obec
Blatno.
Začneme, jak jinak než prvním dnem v týdnu, a to keramickou dílnou. Od

17,00 do 19,00 hodin si můžete přijít vytvořit jedinečné výrobky z pálené
keramické hlíny. K tvoření Vám poslouží základní surovina – modelovací hlína
různých odstínů, dále všelijaké keramické pomůcky jako jsou modelovací
špachtle, děrovače, očka, čepele atd. Ovšem tím nejdůležitějším komponentem
je bezesporu
vypalovací
pec. Bez té se
neobejde
žádná správně
vybavená
keramická
dílna.
Tu
blatenskou
vede, a na
jejím vzniku se
podílela, paní
Petra
Brumeisenová,
která před více
než dvaceti lety vystudovala uměleckou školu, obor keramika a od té doby
vyučuje a tvoří jak s dětmi, tak dospělými. V Blatně, kde bydlí, má svou

keramickou
dílnu
,,U
Brumíků‘‘,
a
její
trojrozměrné
keramické
domečky
s vyříznutými
okny, získaly certifikát –
KRUŠNOHOŘÍ regionální
produkt ®.
To skvělé na práci
s keramikou je, že záleží jen
na Vaší fantazii a při
dodržení správného postupu
si můžete vytvořit originální
umělecká díla. Těmi si
můžete ozdobit svůj domov
nebo i zahrádku. A kdo
nemá tu správnou fantazii a
nápady, může inspiraci najít
v řadě tištěných předloh
nebo okouknout, co dělá
soused (tady se na autorská
práva moc nedbá ☺),
anebo poradí a pomůže
paní Petra. A že se při tom
povídá,
je
naprostou
samozřejmostí. Tvoří děti, dospělí – mladí i starší, prostě každý, kdo přijde a má
chuť něco zkusit.
Především v předvánočním čase někteří vytvářejí postavičky a vše, co k tomu
patří,
ke
keramickému
betlému. Je to
práce na dlouhé
roky, na každé
Vánoce přibude
něco nového a
tak bude betlém
pokaždé
jiný.
Časem by měl
přibýt i skládací
terén.
Poprvé
byste ho měli
vidět v kostele při
koncertu na 3.
adventní neděli v Blatně.

Tak přijďte a dělejte něco s námi!

ED +ZT, foto ZT
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POHÁDKA nejenom pro děti.

BYLO JEDNOU JEDNO KRÁLOVSTVÍ…
…V tom království žil pracovitý lid, pilně a moudře obhospodařoval svou zem,
která se mu odvděčovala dobrou úrodou a spokojeným životem. U svých
chalup sázeli stromy, které je chránily před žhoucím letním sluncem a blesky
bouřek. Stejně tak zelené aleje podél cest zpříjemňovaly putování pocestným.
Spadané listí dalo živiny příští úrodě, a když stromy zestárly, daly dřevo
truhlářům, řezbářům a na otop v zimě. Lidé vytvářeli zdobné parky, aby se
v nich těšili z krásy a mohli přemýšlet a meditovat, a děti si měly kde hrát. Na
stráních rostly ovocné sady, kde z jara skvěl se samý květ. Po horských
skalinách šuměli bory, bučiny, dubiny a smrčiny. Voda hučela v bystřinách,
potocích a řekách po lučinách s léčivými bylinami. Všude se těšilo životu
množství zvěře. V lesích vyváděly kolouchy srny a laně, po lukách pobíhali
rozverní zajíci. Z květu na květ poletovali pestrobarevní motýli, a všude bzučeli
broučci a zpívali ptáci, a pilné včelky sbíraly nektar na sladký med. Prostě
zemský ráj to na pohled.
A jak šel čas, generace střídala generaci, lidé začali pychnout, mysleli si, že
všechno vědí a znají, za vším začali vidět majetek a peníze. Zemi, která tu byla
odjakživa, začali prodávat, a za peníze si kupovali hlouposti, které
nepotřebovali. Na polích, kde dříve zlátlo obilí, vyrostly ohyzdné krabice, ve
kterých se montovaly a skladovaly zbytečnosti, anebo se v nich dokonce
bydlelo. Zdobné parky vybagrovali, a uhlí, které bylo pod zemí, shořelo
v továrnách. Ovocné sady spálili, a na jejich místě se objevily domy, kde místo
stromů byly bazény s otrávenou vodou a garáže. Staleté aleje podél cest
vykáceli, aby nepřekážely dopravě.
Někteří lidé vzpomínali na chybějící přírodu. Když někdo objevil nějaké
kouzelné nedotčené místo, zplanýroval ho a postavil si tam domeček. Brzy přišli
jeho známí a vybudovali další domky. Časem starou lesní cestu nahradili
asfaltkou, aby se jim lépe jezdilo auty, protože bez nich se už nedovedli

pohybovat. Potom začali přemýšlet co s listím, které padá ze stromů a co se
musí pořád shrabovat. Někdo přišel s tím, že prý někde spadl strom. „Proboha,
co kdyby spadl ten u našeho domku, vždyť by ho mohl pobořit anebo nám zničit
naše autíčko!“ A tak je raději vykáceli.
Jenomže to už nežili v hezké přírodě, kolem byla holá pláň, kudy se valila
voda z lijáků a zaplavovala auta a domky. A tak hledali další kouzelné místo.
Ale tam se vše opakovalo znovu. A to trvalo tak dlouho, až nikde nezůstal žádný
strom, žádná louka a pole. Lidé jedli mrtvou potravu vyrobenou v továrnách, vše
bylo zabetonované a vyasfaltované, všude haldy odpadků.
Někde přeci jenom zbyly kousky lesů a přírody, ty ale byly obehnány vysokými
zdmi, a lidé přijížděli a po zaplacení drahého vstupného se na ně mohli na pár
hodin podívat.
A pohádky je konec.
Že správná pohádka musí mít dobrý konec? Tak tedy:
Jednou se přihnala veliká voda a všechno odplavila pryč, až do moře. A po ní
silný vítr přinesl prach, který vše přikryl. A ten prach, to byla vlastně nová půda.
A protože život je věčný, znovu začaly bystřiny, potoky a řeky hučet po
rozkvetlých lučinách. Na horských skalinách zašuměly bory, bučiny, dubiny a
smrčiny. A celá země se skvěla zjara květem. Z kytky na kytku poletovali
pestrobarevní motýli, všude bzučeli broučci a zpívali ptáci, a pilné včelky sbíraly
nektar na sladký med. V lesích vyváděli kolouchy srny a laně, a po lukách
pobíhali rozverní zajíci. Opět tu byl zemský ráj na pohled.
A to je pohádky opravdový konec.
Teď si říkáte, že tu něco chybí. Opravdu? Opravdu něco chybí?!
© 2015 ZT

I zde můžete mít Váš příspěvek, článek, fejeton, povídání, foto, obrázek… Stačí nám ho poslat e-mailem, předat na OÚ v Blatně nebo některému členu
redakce osobně. Těšíme se!

informace z OÚ

ROK SE S ROKEM SEŠEL…
…Je to v podstatě rok, kdy jsme se spolu se zaměstnanci obecního úřadu, kteří
jsou u nás zaměstnaní díky finanční podpoře Úřadu práce, pustili do společné
práce.
Pracuje u nás v průměru 5 žen a 5 mužů a to už je počet lidí, s kterým se dá
něco dělat. Od jara do zimy pracovaly dvě zaměstnankyně soustavně v
obecních lesích a všichni ostatní se starali o pořádek a údržbu ve všech obcích.
Samozřejmě jsme nestihli všechno, co jsme si na seznamy ke každé obci
napsali, ale naprostou většinu úkolů se zvládnout podařilo. Zlikvidovali jsme
skládku v lese, i jinde se dlouhá léta povalující odpad, obrovské množství větví
spadaných, ulámaných na celém našem území, opravili jsme autobusové
zastávky a vybudovali první stání na kontejnery, opravili řadu obecních cest. Ve
všech těchto činnostech budeme příští rok pokračovat a vynasnažíme se vyřešit
i různé resty, jako jsou propadlé propusti, zanedbané lesní a polní cesty,
výsadba alejí podél polních cest, obnova návsí atd.

Že se zaměstnanci snaží, ocenila i řada našich občanů (viz e-mail na konci
článku, který v létě přišel na OÚ), což samozřejmě potěšilo zase zpětně i nás,
protože leckdy jde o práci velmi nepříjemnou, mezi které patří především úklid
nepořádku kolem popelnic, dotřiďování odpadu po lidech, kteří povinnost třídění
odpadů ignorují ať už záměrně či z jiného, těžko pochopitelného důvodu.
Všem zaměstnancům patří poděkování, všem občanům, kteří nám v obcích
dobrovolně pomáhají kolem svých obydlí samozřejmě také. Seznamy prací na
příští rok máme, ale může se stát, že jsme na něco zapomněli, něčeho jsme si
nestihli všimnout. A tak Vám budeme vděční, pokud nám pomůžete třeba i jen
tím, že nás na různé nedostatky upozorníte, že nám sdělíte své podněty, co
bychom kde mohli vyřešit.
IRH
Dobrý den,
dovolte, abych jménem svým i dalších obyvatel Bernova, Zákoutí alespoň touto
cestou vyjádřil velký dík a pochvalu za prováděné práce na údržbě veřejných
prostor.
Vzorně posekané okraje komunikací, odvážené větve, zametené silnice od
štěrku a zejména přístup pracovníků, kteří i v největších vedrech usilovně
pracují bez odpočinku, to zaslouží ocenění.
Takže ještě jednou děkujeme nejen těmto pracovníkům, ale i zaměstnancům
Úřadu v Blatně, kteří je umějí motivovat.
Aleš Andera

NOVÉ BIOKOMPOSTÉRY
V uplynulých týdnech si většina lidí, kteří si objednali biokompostér, již tyto
nádoby vyzvedla. Stále ale ještě ne všichni, proto tímto připomínáme, že jsou k
vyzvednutí na obecním úřadě v Blatně proti podpisu smlouvy o bezplatné
zápůjčce na dobu pěti roků.
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Velkoobjemové kontejnery a štěpkovač ještě nemáme; po celé republice je
nyní obrovská poptávka, protože každá obec, každé město, všichni dostali
stejné dotace.
Domácí biokompostér je určen především na bio-odpad, organické látky,
zbytky ovoce a zeleniny, trávu, listí, větvičky, plevel, popel ze dřeva, ale také
např. lógr z kávy, skořápky z vajíček, piliny a kůru. Rozhodně není vhodné
dávat do kompostu chorobami napadené rostliny, chemicky ošetřené materiály,
plasty, sklo či kovy.
Kvalitní kompost vzniká zhruba půl roku. Ve Vašem kompostéru to ale může
jít rychleji, záleží především na pestrosti odpadu, který do něj budete ukládat,
případně si můžete ještě pomoci bakteriálními kulturami, enzymy, které se dají
zakoupit a vše urychlují. (Kompost nesmí být příliš „ulitý“ ani suchý. Žížalky si
do něho najdou cestu sami a rozmnoží se – buďte jim vděčni, to ony Vám
udělají ten správný humus. Pozn.: ZT)
Co se Vám nevejde na klasický kompost, nebo do kompostéru, budete moci
od příští sezóny odvážet do obecních velkoobjemových kontejnerů, které budou
v každé obci; o jejich vývoz se postará obec. Nad vhodným umístěním ještě
uvažujeme a včas Vás budeme informovat. K němu budete moci odvážet i své
větve, které obecním štěpkovačem rozdrtíme a štěpku budeme zase rozdávat,
jako tomu bylo již letos.
Ještě jedna nabídka na závěr, pokud jste propásli možnost objednat si tašky
na třídění odpadu v domácnosti, obraťte se na OÚ v Blatně, kde máme ještě
nějakou zásobu k dispozici.
Třídění odpadu je nejen povinné, ale zároveň i skutečně výhodné, protože
například v loňském roce obec získala zpětný bonus ve výši 90 tisíc korun, v
letošním roce díky všem opatřením a Vašemu lepšímu třídění už 170 tisíc
korun! Sice likvidaci odpadů obec stále ještě dotuje, ale již to nebude na 100%.
Přesná čísla sdělíme v prvním čtvrtletí příštího roku.
Stává se, že nás upozorňujete, kdo ve Vašem okolí vyhlášku stále
ostentativně ignoruje, občas se pokoušíme lidem domluvit a zatím jsme ještě

nepřikročili k podání podnětu přestupkové komisi na chomutovském magistrátu,
byli bychom ale mnohem raději, kdybychom domlouvat nikomu nemuseli.
Osobně všem, kteří se podílíte na třídění odpadů, moc děkuji.
IRH

AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY
V NOVÉM KABÁTĚ
Radenov, Mezihoří a Zákoutí… vypadaly jako chudé příbuzné Blatna a
Hrádečné.
Tak
jim
zaměstnanci
obce letos
trochu
pomohli.
Nová nebo
natřená
střecha,
odvodnění,
výměna
fošen,
nátěry,
pořádný
úklid,
lavička,
nástěnka, truhlíky a také nová cedule - pěkná, velká, smaltová, aby každý
věděl, v jaké obci se nachází. Snad budou všechny dobře sloužit.
IRH

ZMĚNA JÍZDNÍHO ŘÁDU
Na přání občanů, jejichž děti nestíhaly odpolední
autobusový spoj domů, se podařilo domluvit
s provozovatelem veřejné dopravy Autobusy Karlovy
Vary, a. s. posun odjezdu o pět minut. Vice to bohužel
možné není, neboť následný spoj do Chomutova
navazuje na vlak ČD. Posuny v časech jsou ještě u
víkendových linek. Změna bude platit od 13. 12. 2015.
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nabídky, informace

KULTURNÍ DŮM HORALKA
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