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PRVNÍ BLATENSKÝ
ROCKFEST
9. července v sobotním
podvečeru proběhl v parku
obce Blatno „1. Blatenský
rockfest"
se
skvělou
kapelou z Ústí nad Labem,
která si říká „Štíhlá Koza".
Partička tří rockbluesových
muzikantů bavila místní i
přespolní až do dvacáté
třetí hodiny.
Pokračování na str. 3

EDITORIAL aneb sloupek vpravo
Tak prázdniny máme za sebou, někteří
cestováním, turistikou, koupáním, lenošením,
ti náročnější i adrenalinovými sporty.
Adrenalin zažili jistě i ti, co byli ubytovaní
v penzionu Mezihoří, aniž ho vyhledávali –
více na našich stránkách.
V Blatně se konal první „rockfest“, mládež si
zařádila, bylo to slyšet až v sousedních vsích.
Ti, co tenhle „kravál“ nemusí, si mohli v srpnu
vyrazit na nedaleký zámek Jezeří, kde se
konaly o víkendech koncerty klasické hudby.
Děti měly zase spoustu aktivit, jak se dá
usoudit podle množství příspěvků, které do
redakce dorazily. Doufejme, že ve školách
budou stejně snaživé a aktivní, protože život
není jenom zábava, jak se nám snaží
masmédia s reklamou naservírovat. A proto
srdečně zvu do Horalky na přednášku
cestovatele Viliama Poltikoviče.
ZT

OPĚT HOŘELO
V MEZIHOŘÍ!
Říká se, že neštěstí nechodí po horách ale po
lidech. U nás už to tak úplně neplatí – neštěstí
chodí po horách i lidech. Když jsme psali v loňském
jarním – novém vydání Blatenské Blatky o požáru
hrázděné chalupy v Mezihoří, nikdo netušil, že o
rok později budeme psát o dalším požáru
v Mezihoří a to rekreační chaty, a za čtvrt roku
znovu, tentokráte o penzionu a restauraci Mezihoří.
V tak krátkém časovém období a ve stejné obci!
Jakoby tam fungoval nějaký špatný „duch místa“.
Přejme si, aby to byla poslední zlá zpráva
z Mezihoří a z našich obcí vůbec!
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ZEPTALI JSME SE…
NA OTÁZKY ODPOVÍDÁ STAROSTKA PANÍ IVETA RABASOVÁ HOUFOVÁ

V okolí Hrádečné a jinde se pase dobytek na lukách vedle silnic. Na
příjezdové silnici k Hrádečné se často stahuje k ní a stává se, že se nějaký
kus potuluje přímo na vozovce. Nějaké upozornění, značka, nikde nic!
Někteří pěší se dokonce bojí tam jít, když je vedle veliké stádo i s býky!
Na tento problém jsem zástupce majitele upozorňovala již několikrát, víc toho
moc dělat neumím. Pozemky jsou soukromé, zajištěné. Každému zemědělci v
našem katastru občas dobytek uteče, občas mu i někdo pomůže. Všechno je to,
bylo a bude vždy o lidech. Někteří zemědělci se snaží různé komplikace
spojené s chovem dobytka našim občanům různě kompenzovat, někdo
finančně, jiný pomocí, ale vždy je potřeba ohleduplnost a na druhé straně
tolerance. A hranice, jak víme, jsou tenké.
Za redakci BB se ptal ZT, foto ZT

KANALIZACE V BLATNĚ

Chtěl bych s vámi probrat bezpečnostní situaci na našich komunikacích.
Po nedávné autonehodě v Hrádečné, kdy opilý řidič naboural osobní auto
a zdemoloval plot, je nutno si klást otázku, jak bezpečné je pohybovat se
na našich obecních cestách.
Co k tomu dodat. Pravidla platí pro všechny, za jejich porušení následuje trest.
Je štěstí, že se nikomu nic nestalo.
To, že řidiči po konzumaci alkoholických nápojů nejenom v hospodách,
jezdí domů auty, je u nás docela běžný jev – přeci nepůjdou pěšky! Policie
se tu neukáže a hostinským je to jedno, hlavně, že mají kšeft.
Co mám zkušenost, tak se tu policie ukazuje, asi ne tak často, jak by bylo třeba,
ale znám případy, kteří už raději chodí pěšky.
Už déle než rok je na webových stránkách OÚ dotazník ke zpomalovacím
prahům. Zatím nevím, že by se někde nějaký nainstaloval.
Neinstaloval. Máme pro jejich instalaci zajištěná potřebná povolení pro obce
Bečov, Blatno a Hrádečná, ovšem je to zčásti otázka nákladů na jejich pořízení,
zde nás brzdila velká akce „kanalizace Blatno“ a pak hlavně, jakmile jsme začali
seznamovat obyvatele konkrétního místa s faktem, že u jejich domu budeme v
budoucnu instalovat zpomalovací prahy, zvedla se vlna nevole z obav z hluku,
který vzniká, pokud jej přejíždí auto, nebo traktor apod. Nezanedbatelný je také
fakt jejich poruchovosti právě např. kvůli těžké technice. Takže je to věc, kterou
se teprve budeme zabývat a budeme hledat kompromis.
V našich obcích je většinou povolená rychlost 50 km/h. To bohužel
mnohdy neodpovídá situaci, úzká vozovka, děti, pěší a cyklisté pohybující
se na nich, špatný výhled, zatáčky, stromy. Nové kvalitní povrchy k vyšší
rychlosti přímo vybízejí, dokud byl povrch rozbitý, tak se jezdilo pomaleji,
opatrněji.
To je pravda. Na druhou stranu ale zavalit obce dopravními značkami
omezujícími rychlost zase také neřeší všechno a na některé komunikace je ani
umístit nelze. Navíc schvalovací proces, kterým bychom dosáhli omezení
rychlosti na místních komunikacích, není vůbec jednoduchý. Jistou naději
představují tzv. obytné zóny, ovšem ty musí začínat a končit právě těmi
zpomalovacími prahy. A co zima a nákladní auta… To všechno jsou velké
komplikace
Co instalovat na vhodná místa dopravní značky jako: IP 26 – obytná zóna,
nebo B 20 – nejvyšší povolená rychlost (s max. rychlostí 20-30 km/h.).
Případně značky: Děti, cyklisté, jiné nebezpečí, s dodatkovými tabulkami?
Jak říkám, možností existuje mnoho, ale jen málokteré je použitelné v našich
obcích. Budeme instalovat značky děti, pořizujeme ještě jeden ukazatel
rychlosti, ale obytné zóny nebo omezení rychlosti řeší odbor dopravy
chomutovského magistrátu a není jednoduché získat povolení.
Samozřejmě řidiči nemusí značky respektovat, ale pokud je v daném místě
povolená rychlost 50 km/h a dodržím ji a způsobím nehodu, tak s dobrým
advokátem mám šanci se z toho „dostat“. Pokud tam bude povolená nižší
rychlost a při nehodě mi naměří vyšší, tak to odskáču s plnou parádou!
Ano. Já bych jen ale potřebovala, aby měl den 48 hodin, nebo abych se
dokázala já nebo kolega alespoň rozpůlit a stihli se tak zabývat vším, co nás
trápí.
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V srpnu byla zkolaudována. Je tedy celá konečně v provozu a funkční. Máme
sice ještě pár věcí k řešení, ale to tak bývá s každým uvedením do provozu
nového zařízení. Pro občany Blatna v každém případě platí, že kdo ještě není
připojen, může tak učinit. Vždy by však měl o svém úmyslu předem informovat
obec (474625839, 603563675), napojení své přípojky na obecní vysazenou
odbočku je třeba řádně zdokumentovat a zajistit naprosté utěsnění tak, aby se
do kanalizace nedostala žádná spodní voda. Taktéž platí, že se do kanalizace
NESMÍ napojovat žádné dešťové svody ani jiné vody, pouze odpadní domovní
kanalizace. V průběhu podzimu zkontaktujeme všechny majitele nemovitostí na
trase a vše dáme papírově do pořádku, tedy převezmeme fotodokumentaci,
předáme pokyny k řádnému používání kanalizace a uzavřeme smlouvu.
Čeká nás nyní ještě jedna důležitá fáze, a tou je vyúčtování obou dotací, které
nám pomáhají snížit celkovou zátěž obecního rozpočtu, stanovení ceny
stočného, kterou musí posvětit Státní fond životního prostředí. Snad vše
proběhne do konce letošního roku.
Poděkování není nikdy dost, a tak tímto děkujeme všem obyvatelům za pevné
nervy a trpělivost, kterou projevili po mnoho měsíců, kdy stavba komplikovala
zvláště blatenským občanům každodenní život.
IRH

I TAK SE „UKLÍZÍ“!
Vážení občané, chalupáři, patrioti Blatenska, vyznavači jeho okolí, lesů,
přírody - mám pro Vás smutnou zprávu. Někdo z našich řad si zřejmě nedávno
krásně uklidil své stavení, zkrášlil svou zahrádku, ale bohužel zde jeho smysl
pro krásno skončil. Veškerý tento odpad vyvezl do obecních lesů. Konkrétně
porost 561D4, je to za zastávkou Hrádečná, směr Bezručovo údolí, šikmo na
JZ- okraj lesa, nebo ještě blíže: lokalita u tzv. Zabitýho - přes loučku nahoru.
Jenom se zamýšlím nad tím, zda tento „druh člověka", např. když jde na houby,
se tomuto místu zdaleka vyhne, nebo projde kolem s pocitem dobře vykonané
práce - nevím.
Váš lesní hospodář Josef Gallo
Pozn. red.: Možná to nebyl nikdo z našich řad, ale z města. Z okraje
Chomutova, kde je pod lesem veliká výstavba rodinných domů, je to na
křižovatku na Hrádečnou „coby kamenem hodil“ – proč se trmácet přes celé
město na skládku!
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co se událo
pokračování ze str. 1

evakuováno 43 lidí. Podle svědectví jednoho z ubytovaných museli po
probuzení okamžitě vyběhnout z budovy, v nočním oblečení. Vše, co měli hosté
na pokojích, zůstalo na místě, včetně peněz a dokladů.
Požárem bylo zasaženo třetí nadzemní poschodí a střecha. Doprava na silnici
byla po dobu zásahu přerušena. Zasahující hasičské sbory nasadily čtyři vodní
proudy a z areálu vynesli cenné věci. Požár se podařilo lokalizovat v 4:09 a
definitivně byl zlikvidován až dopoledne v 10 hodin.
Příčina vzniku požáru doposud není známa, vyšetřuje se, ale asi se bude
jednat o nějakou technickou závadu.
ZT, foto: HZS Ústí n. L., Pavel Suchopárek

PRVNÍ BLATENSKÝ
ROCKFEST
Akci zorganizovali za podpory
obce Blatno místní hudební
nadšenci, kteří připravili i působivé
kulisy v podobě koz. Počasí přálo,
návštěvníci se bavili, tančili, jedli a
pili. Podával se symbolicky domácí
kozí sýr ze Chban a Třeboně. Večer
se vydražil nádherný „kozí" dort, jež
upekla Petra Brumeisenová a díky
němuž se dobrovolné vstupné
navýšilo více jak na 5 000,- Kč.
Tento výtěžek bude sloužit jako
základ pro další letní rockfesty, které
právě díky první kapele ponesou

1. SVATBA V KOSTELE

název „Blatenská rocková
koza".
Návštěvníci mohli přinést
i rekvizity, nápady a
umělecká díla týkající se
tématu
koz.
Jako
nejpovedenější
dílo
vyrobila
Lucie
z
Chomutova,
které
děkujeme za její kreativní
talisman, jež nás bude
provázet i na dalších
hudebních akcích, které by
se mohly po čase stát
jakousi tradicí.
Děkujeme všem, kteří
nám pomohli připravit
první fesťáček. Velké
poděkování patří těm, kteří
se na organizaci a
technickém zajištění akce
podíleli,
především
Dobrovolným hasičům z
Blatna pod vedením pana
Bezděky, ostatním dobrovolníkům a Obci Blatno za finanční zajištění akce.
Těšíme se na další "Blatenskou rockovou kozu" která bude 8. července
2017, kde bude také již více kapel. Vítáme jakékoliv nápady, poznámky,
návrhy a také šikovné ruce při samotné akci.
Leona Hrnková

V srpnu
proběhla
v blatenském kostele první
svatba v novodobé historii.
Těmi, kdo měli odvahu a
náležitě si jako první vychutnali
jedinečnou atmosféru, byli
Kateřina a David Sedláčkovi
z Blatna. S výzdobou pomohli Petra Brumeisenová, Leona Hrnková a vybavení
zapůjčili sousedé, obec Kalek. Děkujeme a novomanželům hodně štěstí!
IRH

FARMÁŘSKÉ TRHY

pokračování ze str. 1

OPĚT HOŘELO V MEZIHOŘÍ!
9. srpna v noci
dostalo operační
středisko ve 3,10
hod. hlášení o
požáru penzionu a
restaurace
Mezihoří,
kam
vyjely
čtyři
hasičské jednotky.
Z penzionu
stojícího u silnice
na Kalek muselo
být
okamžitě
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V sobotu 28. května se konaly v Blatně v parku před obecním úřadem opět
farmářské trhy. Součástí byl i doprovodný program pro děti, kterého se skvěle
zhostila Jana Maya Juana, kterou už známe z adventního koncertu z minulých
Vánoc. Natěšené děti s nadšením spolupracovaly v jejím divadelně-loutkovém
představení. Trhovci nabízeli své produkty, o občerstvení se postaralo Studio
Vawra. Vyhlášená soutěž o nejlepší „Kotlíkovou polévku“ se nakonec nekonala
pro nedostatek soutěžících.
ZT
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DĚTSKÝ DEN
Dne 18. 6. 2016 proběhl
ve Ski areálu Mezihoří již
tradiční Dětský den. Vedení
pořádajícího spolku touto
cestou děkuje obci Blatno
za podporu celé akce a
všem zúčastněným za
vytvoření
příjemné
a
přátelské atmosféry.
Do celkem 10 soutěží a
atrakcí se zapojilo skoro 60
dětí. A bylo se do čeho
zapojovat. Kreslilo se na
folii, jezdilo se na koni,
střílelo se do plechovek
paintballovými kuličkami,
pochodovalo
se
na
párových lyžích, chytaly se

rybičky, nosila se voda, hrálo
se obří pexeso, chodilo se
po provazolezecké gurtě,
řádilo se na nafukovacím
hradě se skluzavkami,
opékaly se buřty a děti si po
vyplnění
účastnických
kartiček mohly vybrat drobné
dárky a hračky jako
vzpomínku na Dětský den.
Hlavní a nejoblíbenější
atrakce pak přišla na závěr.
Sjezd části sjezdovky po
hasičské pěně. Tuto atrakci
nejde snad překonat. Děti se
nedaly od pěny odtrhnout.
Velký dík ještě jednou
hasičům. Byli perfektní a
ještě se postarali spolu

disciplíny, které vyvrcholily dostihem na nedaleké louce. Večer následoval
countrybál s vyhlášením vítězů.
ZT

„BLATENSKÁ POMSTA“
Po loňské úspěšné soutěži se hasiči z Blatna rozhodli soutěž zopakovat s
menší změnou disciplín. Tou první bylo stavění věže. Soutěž spočívala v tom,
že lanem zajištěný člen družstva si pod sebe stavěl bedny, po kterých
vystupoval výš a výš. Maximálně mohl vylézt na 15 beden. Poté se házelo
sekyrou na terč, pro některé členy to byl nadlidský výkon a disciplína byla dosti
nebezpečná, ale bohudík nikdo nebyl zraněn.
Pokračovala disciplína požární útok a tady začalo platit slovo „pomsta", jelikož
soutěžící museli běžet více jak 300 metrů ke splnění úkolu a po náročném
požárním útoku běžet zpět, kde cestou uhasili hořící hrad. A pak „pomsta“
pokračovala – pro každého člena byla připravena plynová maska, ve které
museli běžet do místního kostela Sv. Michaela archanděla a tam nalézt
zraněnou osobu, zhruba metrákovou, a tu vyvézt ven, osobu ošetřit a přenést
na nosítkách k další disciplíně.
Dalším úkolem byla jízda na lyžích, přesněji na jednom páru lyží se čtyřmi
vázáními a bez hůlek. Poté bylo připraveno občerstvení, ale ne ledajaké. Každý
soutěžící obdržel dlouhé brčko, které všichni vsunuli do lahve s bublinkovým
vínem a víno vypít, nebo si vybrat perlivou limonádu. Po velice náročných
úkolech a vysokém zadýchání a ještě vyšším srdečním tepu se napájelo velice
těžko.
Závěrečná disciplína byla střelba na špalíčky. V bublajícím žaludku po
perlivých nápojích byla střelba zcela náročná – „pomsta byla naplněna". Celá
soutěž byla na čas, po celou dobu plnění úkolů se nemohli členové družstva
věnovat odpočinku, pokud chtěli mít dobré umístění. Na úplném závěru nám
každé družstvo zazpívalo některou vybranou píseň, a bylo co „poslouchat“!
Pro každého účastníka byla připravena chutná grilovaná klobása a osvěžující
nápoje, a tak nastal dlouze očekávaný odpočinek, při kterém se probíraly
závodní zážitky. Někteří odsoudili organizátory za velice náročné úkoly, ale po
zchladnutí svých emocí se nakonec všem soutěž velice líbila. Zúčastnili se jí
SDH Jirkov, Kalek, Libědice a domácí Blatno, dále občané ze Šerchova a KŠV
Jirkov - prodavačky vozidel, kterým patřil velký obdiv za náročné výkony.

s pořadateli o větší bezpečnost. Majáčky na cestě, blikající auto atd.
Pořadatel ještě jednou děkuje všem a zve již nyní na Dětský den 2017. A
pozor, ještě jedna pozvánka na konec. Dne 17. 9. 2016 se uskuteční další
ročník „Mezihořského vršku“. Bude se opět jezdit na kole v mnoha kategoriích,
bude se běhat rychle i pomalu. Zkrátka bude se čeho zúčastnit a bude se na co
koukat. Pořadatel se na vás všechny moc těší.
Jaroslav Toman

RODEO V HRÁDEČNÉ
Poslední sobotu v srpnu se sešli milovníci koní a westernového jezdění
v Hrádečné. Každý, kdo má rád koně, se mohl přijít podívat na různé soutěžní
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Po vyhodnocení a sečtení všech jednotlivých disciplín vyšlo najevo, že
domácí Jednotka sboru dobrovolných hasičů byla nakonec nejlepší. Druzí byli z
Libědic a třetí loňští vítězové z Jirkova. Poděkování patří všem, kteří se na
„Blatenské pomstě" podíleli.
SDH Blatno, Jiří Kolář

POCHOD SMÍŘENÍ
Letos 11. června se opět konal pochod smíření do Deutschneudorfu. Ti
nejodhodlanější vyrazili časného rána z Blatna směr Kalek. Tam se připojila
skupina, která do Kalku přijela autobusem nebo auty. Na radu „Ády“
Eisenhamera se tentokráte šlo, aby se vyhnulo vysokým vrškům, více po rovině.
Jenomže to většina netušila, že si tím přidá do nohou pěkných pár kilometrů
navíc. Trasa Kalek, Gabrielina huť, Brandov, Hora Sv. Kateřiny, Deutschneudorf
mluví dostatečně. Nakonec všichni dorazili do cíle, i když z posledních sil. Tam
se sešli s druhou skupinou, vedenou Josefem Märcem, jdoucí z Jirkova přes
Vysokou Pec a Jezeří. Po krátkém posezení se všichni vraceli autobusem zpět
domů.
ZT

SLUNÍČKOVÝ DEN

Polští kolegové pro nás připravili bohatý program směřující k seznámení a
vzájemného poznávání. Některé akce měli adrenalinové zážitky, jako například
sjíždění řeky na kanoi plných překážek v podobě padlých kmenů přes řeku či
větví. Adrenalinový zážitek proto, jelikož nikdo z nás neměl žádné zkušenosti v
řízení takového plavidla, a tak se někteří několikrát v řece vykoupali. Dále se
uskutečnil výlet na kolech, prohlídka města formou hry, nácvik různých tanců a
mnoho dalších zábavných disciplín. Na poslední den setkání byl pro nás
připraven večer skvělých her a tanců v prostorech místního kempu u jezera.
Grilovalo se, bylo tam plno lákavých dobrot a nakonec byl večer zakončen
dětskou diskotékou. Děti si přivezly ze setkání mimo jiné i mnoho bohatých
zážitků.
Jiří Kolář

SOUSTŘEDĚNÍ MLADÝCH
HASIČŮ
Ve dnech 21. – 27. srpna proběhlo historicky první soustředění mladých
hasičů Blatno, a to v areálu loděnice Povodí Ohře na Nechranicích. Cílem
soustředění bylo kromě her a koupání hlavně procvičování dovedností
soutěžních disciplín ke hře Plamen, např. hasičský útok, určování azimutu,
vázání uzlů, topografie, zdravověda, střelba ze vzduchové pušky aj., které se
mladí hasiči účastní.
Odpolední program soustředění se nesl v duchu výletů. Navštívili jsme
Nábřeží Maxipsa Fíka v Kadani, svezli se policejním motorovým člunem po
Nechranicích, shlédli pohádku v letním kině a hlavně koupání a zábava u vody
neboť odpolední teploty málokdy klesly pod 30°C. Dětské snažení bylo
motivováno penězi – tzv. „Blaťáky“, které získávaly za správné plnění úkolů a
disciplín, ale také za úklid a jiné drobnosti. Na závěr si děti mohly od potulného
prodavače za své vysoutěžené „peníze“ nakoupit něco dobrého.
Soustředění bylo zakončeno pátečním táborákem a sobotním rozdáním
diplomů a medailí všem zúčastněným mladým hasičům, kteří budou moci již na
podzim své získané a zdokonalené dovednosti předvést v praxi při soutěžích.
Tak ať vám to kluci šlape!
Radek Nový, foto Aleš Bár

Sobotní odpoledne 18. června se pořadatelům dětského dne velice vydařilo,
krásně svítilo slunko a bylo teplo, nakonec to přeci byl „Sluníčkový den". Pro
děti bylo připraveno několik disciplín, například hašení hradu, střílení ze
vzduchovky, lovení ryb, různé házení míčkem a další. Děti plnily disciplíny, za
které pak obdržely sluníčkové penízky. A když si jich hodně vydělaly, tak si za
ně mohly koupit různé hodnotné ceny, které byly pro ně připraveny. V průběhu
soutěže se děti mohly občerstvit limonádou. Závěrem Sluníčkového dne byla
pro děti připravena požární pěna, ve které se po náročném plnění úkolů, mohly
dosyta dovyvádět. Celkem se zúčastnilo 31 soutěžících.
Akci pořádal SDH Blatno a díky všem, kteří se na této podíleli.
Jiří Kolář

SETKÁNÍ MLÁDEŽE - EKOJÍZDA
Poslední červencový týden byla blatenská skupinka tvořená Vavřincem
Bezděkou, Jiřím Kolářem a pěti dětmi na výletě v Polsku. Blatenské a německé
děti z Weinbachu byly pozvány na „Setkání mládeže - ekojízda" do Debrzna.
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VYSAZENÍ LÍPY U KŘÍŽKU
Lípy provázejí v Čechách křížky od nepaměti. V Zákoutí, v místech zvaných
příhodně „U křížku“ byla v blízkosti této, do daleka bělobou zářící, drobné
sakrální památky vysazena lípa srdčitá (Tilia cordata). Lípa byla dodána po
domluvě obcí 1. srpna roku 2016 na svátek Oskara a ještě téhož dne byla i
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vysazena
obyvateli
Zákoutí.
Nadmořská
výška 775 m a tím i
drsnější
klimatické
podmínky se snad zdají
být pro lípu hraniční,
avšak i v samotném
Zákoutí se nacházejí
lípy ještě výše, v horní
části obce. V Krušných
horách lze narazit na
vzrostlé a věkovité lípy i
ve výškách kolem 900 m
n. m. Snad tedy i lípa „U
křížku“ bude prospívat.
Lípy byly slovanskými
národy
uctívány
pravděpodobně
již
v dobách „pohanských“,
ovšem
v důsledku
křesťanství byl jejich
duchovní
význam
v průběhu středověku
systematicky

FOTBÁLEK V KALKU

V rámci společných aktivit občanů Mikroregionu St. Sebastian se v poslední
červnový víkend uskutečnil na hřišti v Kalku turnaj v minifotbale. Zúčastnila se
ho družstva z obcí Blatno, Křimov, Výsluní a Kalku. Nálada mezi hráči byla
velmi bojovná, o čemž také svědčily výsledky jednotlivých zápasů.
Všichni hráči běhali po hřišti jako o život mohutně povzbuzováni přítomnými
diváky. Nejlépe si v letošním ročníku vedlo družstvo místních pořadatelů –
z Kalku, kde také zůstane do příštího roku putovní pohár. Druhé místo obsadili
hráči z Křimova, třetí obsadilo Výsluní a loňští vítězové – Blatno zůstalo letos až
poslední. Nově bylo také vyhlášeno další ocenění – vzpomínka na Ivana Langa,

potlačován. V našich zemích začala být lípa
postupem času chápána jako symbol, jako
protiklad germánského dubu. Skutečným národním
symbolem se lípa stala roku 1848 na
Všeslovanském sjezdu v Praze, kdy delegáti všech
porobených slovanských národů prohlásili lípu jako
národní symbol postavený proti velkoněmeckým
snahám, jako protiváhu velkoněmeckého dubu.
Nechť tedy nově vysazená lípa a křížek - symbol
slovanských národů a křesťanských tradic – stane
se protiváhou německému dubu, který opět
rozdmýchává nerovnováhu v Evropě vnucováním
svých nefunkčních multikulturních představ soužití
ostatním národům Evropy.
-such-

KVĚTNOVSKÉ POUTNÍ DNY
Jako každý rok proběhly v květnovském
kostele Navštívení Panny Marie poutní dny.
První tři neděle v měsíci červenci se sešli
věřící v opraveném kostele, aby se účastnili
svatých mší. Mohli se také poklonit a sdělit

kaleckého střelce super gólu v jednom z prvních turnajů. Tuto cenu pro
nejlepšího hráče získala místní fotbalistka Alena Blažková.
Nešlo však vůbec o vítěze a poražené, šlo hlavně o to, že se zase po roce
sešli milovníci kulatého míče, aby se pobavili a rozhýbali svá těla. Velké
poděkování patří organizátorům za vzornou přípravu akce, fanouškům, kteří
přišli své hráče povzbudit, ale hlavně Mikroregionu St. Sebastian za finanční
podporu turnaje.
Miluše Lauková

ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI V
ŠERCHOVĚ
Na konci prázdnin uspořádali místní v Šerchově pro své ratolesti akci plnou
soutěží a her, kterou zakončili zpěvem u táboráku.
IRH
svá přání vystavené
milostné soše Panny
Marie. Počasí přálo, byly
pěkné slunné dny.
ZT
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ZLATÁ SVATBA
4. června 2016 se na obecním úřadě v Blatně rozhodli obnovit svůj
manželský slib manželé Miluše a Petr Čemanovi ze Šerchova, kteří
jsou manželé již úctyhodných 50 let.
Zlatá svatba proběhla ve velkém stylu, pan Čeman překvapil svou
paní okružní jízdou limuzínou, kterou navštívili i své dřívější bydliště
v Chomutově.
IRH

povídání, zajímavosti

POJĎTE S NÁMI NĚCO DĚLAT!
tentokráte: ANEB „BABINEC V BLATNĚ“
Již čtvrtým rokem se každou středu od 17. – 20. hodiny scházejí ženy
z celého okolí do Horalky v Blatně, kde se hodinku nejprve protahují na
cvičení s Monikou Hálovou, a poté se babinec vrhne na tvořivou dílnu.
Své nápady zde přetvoří např. v krásné šperky z korálků, ušijí si ručně
dekorace do svých domovů, hračky pro dětičky či vnoučky, nebo si
naaranžují vánoční či velikonoční výzdobu. Na těchto setkáních si
nejenom vytvoří dárky pro radost, ale také si příležitostně vyrazí spolu do
divadla nebo na společnou večeři. Proto pokud nevíte co s volným časem
právě ve středu a baví Vás tvoření, navštivte je, budete vítáni.
Tak přijďte a dělejte něco s námi!
ED, foto ZT

NAŠE BYLINKY aneb co roste kolem nás
Pavlíniny inspirace z přírodní kuchyně
V tomto čísle BB, budeme pokračovat přehledem
bylin, které se vyskytují v naší blízkosti, a můžeme je
v období podzimu sbírat. Některé z nich je možné
sbírat od jara až do podzimu, například Jitrocel kopinatý,
Heřmánek prvý, Hluchavka květ, Jetel červený, Divizna
velkokvětá - květ, ale co nám především dozrává, je Bez
černý, který jsme si představili v jarním vydání, tak
nezapomeňte na Bezinkový likér!
Na začátek trocha teorie co jsou vlastně byliny: K
bylinkám řadíme rostliny ceněné pro léčivé účinky a
schopnost obohatit chuť i aroma pokrmu. Podle této
obecné definice se za bylinky nepovažuje jen koření, ale
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také i obyčejné pampelišky, které nám rostou na
zahradě. Máme několik vodítek, díky nimž si
můžeme ujasnit rozdíly mezi nimi. Jestliže
používáme listy nebo květy určité rostlin,
považujeme ji za bylinku, zatímco při využití semen,
kořenů, plodů či kůry rostliny ji považujeme za
koření.
Obklopuje nás spousta různých rostlin, které
většina lidí považuje jen za potěšení pro oči. Mezi ně
částečně patří i jeřabiny, jejichž červené bobulky
máme automaticky spojené s příchodem podzimu a
prvními dětskými korálky. Ale ve skutečnosti květy i
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plody tohoto stromu patří mezi tradiční přírodní léky.
Jeřabina – Jeřáb ptačí, má úžasné plody, které můžeme zpracovat mnoha
způsoby a připravit spoustu lahůdek, které zároveň léčí.
Použití: Jeřabina je účinné antirevmatikum. Velmi dobrá je také při
vyplavování a rozrušování močového písku, pomáhá při léčbě snížené
funkce ledvin. Příznivě ovlivňuje vylučování žluče do střev, díky čemuž velmi
dobře podporuje trávení (vhodné zejména u starších osob). Jeřabina také
snižuje cholesterol v krvi a je vhodným ovocem pro diabetiky. Bývá používána
i při chřipce.
Předpisy pro domácí kuchyni: Z bobulí si můžeme připravit chutný a zdravý
sirup, který připravíme tak, že vylisujeme nebo odšťavníme plody a získanou
šťávu smícháme 1:1 s cukrem, za stálého míchání přivedeme k varu a
prohříváme, dokud mírně nezhoustne (hustota sirupu je na vás), poté horké
plníme do lahví a otočíme dnem vzhůru, aby se uzávěr zatáhl.

Jeřabiny můžeme sušit a použít na čaj a do koupele, dále z nich můžeme
udělat kompot, který lze podávat k masu podobně jako brusinky, vítečná je
marmeláda, která je jemně nakyslá.
A jak poznáme tu pravou? Jedlá jeřabina má zoubkování pouze na jedné
třetině listu, bubák má tvar hvězdičky ne křížku, a když jí ochutnáme tak je
prostě dobrá. Rada na závěr – nekonzumujte jeřabinu syrovou, vždy sušenou,
nebo tepelně upravenou!
Velice podobný je i Černý jeřáb, správně jménem Temnoplodec neboli aronie,
ten však najdeme pouze na našich zahradách, ve volné přírodě se u nás
nevyskytuje.
A ještě upozornění: pokud v našem seriálu je v předpisech uvedeno použití
cukru, je lépe použít surový nerafinovaný cukr (má nahnědlou barvu a je
paradoxně dražší, protože teprve z něho se rafinuje bílý), bílý rafinovaný je
v dnešní době už považován za jed devastující naše zdraví!
Dobrou chuť,
přeje Pavlína Kardová

informace z OÚ

4. MÍSTO V TŘÍDĚNÍ ODPADU
Průměrně občan v ČR vytřídil v loňském roce cca 42 kg tříděného odpadu. V
naší obci jsme vytřídili v roce 2015 na občana cca 52 kg tříděného odpadu. A
tak se stalo, že jsme v krajském kole soutěže v třídění odpadů, která se nazývá
Skleněná popelnice, obsadili v kategorii obcí 4. místo. Je to samozřejmě fajn a
dobrý výsledek, škoda jen té jedné příčky, protože kdybychom skončili na
třetím, mohli jsme se už v příštím kole dotací na rozvoj venkova ucházet o
finanční příspěvek v kategorii, kde mohou být žadateli pouze vítězné obce a to
by bylo pro rozvoj obce moc užitečné.
Ale i tak, děkujeme všem, kdo mají na tomto krásném umístění zásluhu, tedy
všem obětavým třídičům, všem, kteří nedají svému okolí pokoj a do třídění
odpadů je nutí a všem, kterým to nedá, je-li v kontejnerech něco špatně a za
druhé dotřiďují. Je to opravdu obětavá a užitečná pomoc. A jak stále opakuji,
nejen ve vztahu k našemu životnímu prostředí, tak ale i ve vztahu k obecní
pokladně. Díky těm, kteří třídí a s tříděním pomáhají, obdržela obec za zpětný
odběr tříděného odpadu v roce 2015 do obecního rozpočtu nazpět 172 tis. Kč.
Bohužel, máme s tříděním stále ještě problémy. Je to hodně smutný pohled,
když v kontejnerech na směsný odpad prosvítají různými pytli pet-lahve, a to v
obrovském množství, různé jiné plasty, kterých je vlastně v domovním odpadu

naprostá většina. Přitom ve všech obcích jsou kontejnery na plasty a jiný tříděný
odpad srovnatelně dostupné, jako ty na odpad komunální…. Nevím, z jakého
důvodu je v domácnostech pro mnoho lidí lepší míchat vše dohromady, plasty,
papír, zbytky od oběda. Jestli je to lhostejnost vůči přírodě, našim budoucím
generacím, nebo jen obyčejná hloupost, ale jsem optimista a stále věřím, že
můžeme být lepší.
V průběhu letních měsíců jsme provedli výměnu starých kovových
kontejnerů na směsný odpad za plastové, s kterými se lépe manipuluje,
lépe vypadají. Ale pozor, jsou samozřejmě také náchylnější na špatné
zacházení, a tou největší hrozbou je horký nebo žhavý popel. Apelujeme
tedy na všechny, kdo vyhazujete popel z uhlí do kontejnerů, abyste tak
činili až po několika dnech, kdy je jisté, že je popel opravdu vychladlý, aby
nedošlo ke vzplanutí obsahu kontejneru, protože jednak tím způsobíte
škodu, ale především, jedovaté plyny nebude dýchat jen váš protivný
soused, ale i vy a co je nejhorší, i naše děti.
Naléhavě prosím, dávejte si na to pozor!
2. října proběhne svoz elektroodpadu a pravděpodobně i železa. Akci
zajišťuje Sbor dobrovolných hasičů a bližší informace ještě zveřejníme na
plakátech a sms-systémem.
IRH

nabídky, informace

MEZIHOŘSKÝ VRŠEK
Závod - horská kola, noční běh. Dopoledne celé pro děti,
co rádi sportují a závodí. Na třetí ročník jste zvaní
všichni. Děti, rodiče, sportovci i fanoušci běhání a
horských kol.
17. září 9:00 do 18 září 1:00 hod.

OŽIVENÉ PEVNOSTI NA KOČIČÁKU ANEB
80. LET VÝSTAVBY PEVNOSTÍ V OKOLÍ
CHOMUTOVA
Akce se bude konat v termínu 17. – 18. 9. 2016.
Pevnosti a polní opevnění na Kočičáku budou obsazeny
osádkami československé armády a dalšími ozbrojenými
složkami. Pevnost bude upravena do názorné podoby
jako v době betonáže. Veškerými dobovými tábory a
scénkami budou návštěvníky doprovázet odborní
průvodci, kteří návštěvníky zavedou i na druhou stranu
historických událostí a to na stranu německých obyvatel
v 30. letech. Nedílnou součástí akce bude malá ukázka
dobývání československých pevnůstek německou
armádou.
http://www.kocicak.cz/

DALEKÉ I BLÍZKÉ CESTY FILMAŘE,
CESTOVATELE A SPISOVATELE
VILIAMA POLTIKOVIČE - ANEB
SETKÁNÍ V HORALCE
V Blatně v Horalce dne 13. října od
18:00 se můžete na chvíli přenést do
Tibetu, Nepálu, Amazonie či se dozvědět
nová poznání o fenoménu smrti, práně a
dalších velmi zajímavých tématech.
Budeme diskutovat, promítat filmy,
naslouchat a sdílet vyprávění s člověkem,
který mnohokrát natáčel filmy se samotným
čtrnáctým tibetským Dalajlámou a mnoha
nejvýznamnějšími vědci, lékaři a
duchovními naší Země.
Tento večer má naprosto omezenou
kapacitu vzhledem k malému sálu v
Horalce.
Vstupné činí: 100,- Kč a rezervace nutná!
Vstupenky si rezervujte na emailu
leonahrnkova@seznam.cz,
nebo telefonu: 607 986 040
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