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DÝŇOVÁ A
SOUSEDSKÁ SLAVNOST
Poslední říjnovou sobotu se v blatenské Horalce konala tradiční akce věnovaná všem, kdo mají v
oblibě dýně, tedy dříve Dýňová párty, během které si děti s pomocí rodičů vydlabou více či méně
strašidelné dýně, zatímco děti sledují strašidelnou pohádku, rodiče ochutnávají výrobky, jejíž hlavní
ingrediencí jsou právě dýně a následuje lampionový průvod obcí.
Bližší na str. 3

EDITORIAL aneb sloupek vpravo
V tomto čísle vzpomeneme na našeho
rodáka Gustava Zindela, od jehož úmrtí
uplyne 21. listopadu 57 let (ve stejný den
zemřel před 100 roky císař František Josef I.)
a tak doplňujeme cyklus „Naši sousedé“ o
historickou osobnost.
Začíná čas adventní, mikulášsko-čertovský,
vánoční, silvestrovský, novoroční, tříkrálový –
je toho požehnaně – a k tomu ještě slunovrat
a Lucie co noci upije… Určitě ještě něco, ale
už si nevzpomínám.
Blatenská beseda s obecním úřadem nám
připravila bohatý program, takže toho bude
dost. Po loňském adventním koncertu
s divadelním představením v blatenském
kostele Sv. Michaela archanděla byla
pomyslná „laťka“ nasazena velmi vysoko.
Letos poprvé se bude slavit Advent v kapličce
v Zákoutí a vánoční stromek chystají i
v sousedním Mezihoří. Snad nepřijde nějaká
klimatická pohroma – sněhové závěje,
námraza s ledovkou!
Takže se máme na co těšit!
ZT

NÁŠ VÝZNAMNÝ
RODÁK

GUSTAV
ZINDEL
Málokdo ví, že se u nás v blatenském regionu
narodila významná osobnost, malíř Krušnohoří Gustav
Zindel. Svůj život z valné části prožil v Radenově, kde
také vznikla většina jeho děl. Jeho kresby doprovázejí i
přílohu Krušnohorské vyprávění v našich novinách.
Zajímavostí je, že jeho rodný dům v současnosti obývá
malíř Václav Nedvěd, o kterém jsme psali v loňském
roce v čísle 3. Některá místa mají svůj osud. Doufejme,
že se brzy dočkáme v Radenově informační tabulky, ať
na jeho rodišti nebo domě kde později žil, která by
upozorňovala na tohoto významného člověka.
Článek s obrazovou přílohou na str. 6 a 7 je malou
splátkou k jeho bližšímu poznání v povědomí obyvatel
Blatenska.
ZT
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ZEPTALI JSME SE…
NA OTÁZKY ODPOVÍDÁ STAROSTKA PANÍ IVETA RABASOVÁ HOUFOVÁ
Tak máme podzim v plném proudu a zimu na krku. Posledních pár zim
bylo velmi mírných, o sněhu se nedalo mluvit. Jaká bude nastávající zima,
se teprve uvidí. Jak je obec připravena na sněhovou nadílku a případnou
námrazu?
V rámci svých možností. Zásněžky jsme letos instalovali na Hrádečné, v
Mezihoří a nově také v Zákoutí. Nádob se štěrkem a solí máme instalovaných
celkem 13 na ty nejhorší úseky, vozík na posyp za obecní auto je také
připravený a traktory TJ Mezihoří a Gergelových též. Jako pojistka slouží ještě
také smlouva s Krušnohorskými službami Jirkov. Problém máme s lidskými
silami. Museli jsme zrovna na zimní období, kvůli zvláštní politice Úřadu práce,
ukončit smlouvy postupně se všemi zaměstnanci a ti se nám budou moci vracet
až po třech měsících, což znamená, že budeme mít v průměru k dispozici jen 1
až 2 pracovníky, a tak bude těžké všechno zvládnout.
V obcích nejsou jenom hlavní komunikace ale i vedlejší. Někteří obyvatelé
si pořídili sněhové frézy, samozřejmě sníh včetně nečistot odhodí na
sousední pozemky. Co na to vy a občanský zákoník?
Z mé pozice mohu řešit jen ty problémy, které se týkají obecních pozemků, tam
se věc vyřeší tak, že sníh odhrne projíždějící traktor. Pokud jde o problémy mezi
sousedy, nejsem schopná řešit všechno a všude, lidé by si měli umět své
mezisousedské vztahy řešit mezi sebou, pokud možno lidsky, slušně a na
prvním místě mít ohleduplnost. Vím dobře, že ne všude se to daří.
Dalším nešvarem je sypání popela z uhlí na obecní komunikace. Při
případném roztání sněhu a oschnutí cest se za jedoucími auty valí prach,
který dýcháme. Nejedná se o úmyslné znečišťování veřejné komunikace?
Nevidím lidem do hlavy, tedy nevím, zda jde o úmysl znečišťovat komunikace.
Spíš myslím, že je to zažitý způsob, jak si pojistit bezpečnější povrch pro chůzi
a jízdu a nad tím, že následně prach všichni dýcháme, se moc nepřemýšlí.
Mohu občany prosit a vyzývat, aby to nedělali, což také dělám. Je to ale o
lidech, někdy to funguje, jindy nepomůže nic. Všechny obecní silnice s
asfaltovým povrchem každé jaro necháváme za nemalé peníze strojově čistit.
Se zimou souvisí topení.
Od 1. ledna 2017 by měl mít
každý majitel kotle revizní
zprávu.
Bohužel to zatím neřeší
mračna uhelného kouře,
která zamořují naše obce.
Ač na horách, na vsi, tak tu
bývá mnohdy horší vzduch
na dýchání než dole ve
městě.
Ano, to je pravda. Otázka je,
zda je každý kotel ve stavu,
aby revizí bez problému
prošel. Pomáháme lidem
zprostředkovat
možnosti
získání „kotlíkové dotace“
nebo „Zelenou úsporám“ a
připravujeme pro trvale žijící
občany pravidla, za jakých by
mohli od obce po výměně
kotle získat finanční podporu,
která by alespoň částečně

pomohla snížit celkovou investici. O výši rozhodneme na prosincovém
zasedání, budu navrhovat příspěvek 20 tisíc, pro každého, kdo vyměnil kotel od
letošního roku do roku 2020.
Pro obecní úřad jsme získali dotaci na výměnu kotle a také během zimních
měsíců přejdeme z topení uhlím na dřevo a peletky.
Na závěr – jak se těšíte na letošní Vánoce a na chystané adventní akce?
Ještě jsem neměla čas se začít těšit, snad se běžné pracovní dny s příchodem
zimy trochu zklidní…
Adventní akce ale chystáme, ať už jsou to různé dílny nebo adventní koncerty u
kapliček v našich obcích. Nově se letos přidá také Mezihoří a Zákoutí, kde s
realizací pomáhají hlavně místní občané, za což jsem opravdu vděčná, protože
osm obcí je zkrátka osm obcí a to je opravdu vysoké číslo. Nově bude také
blatenský kostel otevřený každou adventní neděli odpoledne, aby si lidé mohli
zajít při procházkách na svařené víno či punč, prohlédnout si vystavené Betlémy
a hlavně se zastavit, zklidnit a nechat na sebe dýchnout sváteční atmosféru.
Přehled všech chystaných akcí naleznete v tomto vydání, na plakátech,
obecních stránkách a obecním facebooku. Průběžně budou rozesílány také sms
s pozvánkami.
Všem čtenářům zpravodaje a všem občanům našich obcí přeji jménem obce
Blatno a všech zaměstnanců krásné vánoční svátky a pro rok 2017 pevné
zdraví, štěstí, mír a klid. Upřímně také děkuji všem, kdo nám pomáháte
udržovat pořádek ve všech našich obcích. S každým rokem je Vás čím dál víc a
my si pomoci opravdu vážíme. Děkujeme.
Za redakci BB se ptal ZT, foto ZT

AUTO PRO BLATENSKOU

ZÁSAHOVOU JEDNOTKU
Zásahová jednotka sboru dobrovolných hasičů má nové vozidlo. K Fordu
tranzit, který slouží k přepravě osob, přibylo další vozidlo, a to dopravní
automobil DA Avia, sloužící k přepravě osob, ale hlavně většího množství
vybavení. Vděčíme za něj Hasičskému záchrannému sboru Ústeckého kraje,
ÚO Chomutov. Počátkem listopadu převzal klíčky z rukou profesionálních
hasičů jeden z velitelů naší jednotky, Petr Brumeisen. Díky tomuto vozidlu bude
moci jednotka provádět širší škálu zásahové činnosti.
IRH

co se událo
pokračování ze str. 1

DÝŇOVÁ A SOUSEDSKÁ
SLAVNOST
V letošním roce byla tato akce ovšem doplněná o malé
tržiště, na kterém příchozí mohli zakoupit všelicos, co místní
občané a naši sousedé vypěstovali, vyrobili, ať už jde o sušené
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bylinky, sýry, dekorativní předměty pro dušičkové období
nebo blížící se Vánoce, jako jsou koupelové soli, ručně
vyráběná mýdla či keramické domečky, nově také výrobky převážně šperky - ze středečního "Babince". K zakousnutí
byl výtečný "Nebeský dýňový koláč", jehož recept musel být
na četné žádosti zveřejněn na obecních stránkách.
Součástí akce měla být také soutěž obcí ve vaření v
kotlíku, ovšem vítěz byl jasný od samého začátku. Protože
nakonec svou účast ostatní oslovení vzdali, stali se
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jednoznačnými vítězi
občané Šerchova,
kteří uvařili skutečně
výtečný guláš, po
kterém se v závěru
akce jen zaprášilo.
Dodnes mne mrzí,
že jsem si nechala
dát jen decentní
porcičku,
byl
opravdu moc dobrý.
Zřejmě proto, že
se o chystané akci
psalo
také
v
Chomutovském
deníku, byla účast
opravdu
nad
možnosti kulturního
domu, a tak Horalka
doslova praskala ve
švech. Dýní se
vydlabalo celkem 65

draky byl trochu chladnější. Ale drakovodům, kteří se věnovali běžecké
disciplíně, potřebné k této činnosti, to určitě nevadilo. Draků bylo spousty
různých tvarů, barev a nálad, některým se vůbec nechtělo létat, radši se rozbily,
nebo ukončily své lety střemhlav. Také jsme zaregistrovali takzvané draky
stromové, to když zůstaly viset na stromě. Většina draků nám krásně létala a
předváděla své akrobatická umění s pomocí hravého větru. Cílem
této akce bylo vyhodnotit draky, které byly doma vyrobeny. První
cenu za nejkrásnějšího draka obdržel Matyáš Bár, kterému drak i
krásně létal. Na druhém místě se umístila Sárinka Gergelová a
třetí cenu získal Jindřich Sedláček, tento drakovod též získal
zvláštní cenu za draka, který vzlétnul nejvýše. Ostatní děti, které
vlastnily draky a akce se zúčastnily, obdržely sladkou odměnu.
Celkem bylo napočítáno 17 draků. Děkujeme všem jejich
majitelům a jejich rodičovským doprovodům.
Mladí hasiči Blatno.

MEZIHOŘSKÝ VRŠEK

a to nepočítám ty, které si lidé přinesli vlastní.
Díky všem, kteří s organizací akce pomohli, také všem, kteří
přišli nabídnout své zboží a díky všem účastníkům za účast,
myslím, že to bylo moc hezké odpoledne.
IRH, foto ZT a 1x Tomáš Poytera str. 2

BLATENSKÁ DRAKIÁDA
Každoročně již po čtrnácté v tomto období, poslední soboty říjnového
měsíce, pořádají Mladí hasiči Drakiádu pro všechny děti, kteří měli zájem se
akce zúčastnit. Počasí jsme měli ideální, přestože vítr tolik potřebný pro
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Dne 17. září 2016
proběhl ve skiareálu
Mezihoří již tradiční
závod cyklistů a
běžců pod názvem
„Mezihořský vršek“.
Závod byl i v tomto
roce
pořadateli
(Skicross
Team
Chomutov a TJ
Mezihoří) zařazen do
série závodů Peruna.
To i letos přispělo
nejen k větší účasti
závodníků, ale i ke
kvalitě soutěže v boji
o pódiová umístění.
Od 10 hodin, kdy
závody započaly, až do 21. hodiny večerní, kdy závody skončily vyhlášením
vítězů v jednotlivých kategoriích, bylo nepříznivé počasí, vytrvale pršelo, ale i
přesto vládla dobrá nálada a přátelská atmosféra. Soutěžilo se v 10 kategoriích
dětí na kolech,
ve
4
kategoriích dětí
v běhu, ve 14
kategoriích ve
velkém závodě
bikerů na 17,
34
a
52
kilometrů.
Novinkou
letošních
závodů
byl
večerní běh při
umělém
osvětlení
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za sebou již třicetiletou praxi v natáčení dokumentárních filmů, jež mnohé z nich
přijala jak Česká televize, tak i televize soukromé. Byl jím velice skromný, citlivý
a ve svém oboru talentovaný dokumentarista a cestovatel Viliam Poltikovič.
Viliam Poltikovič natočil více jak 150 dokumentárních filmů s psychologickou,
sociologickou, ale především s duchovní, vědeckou a lidskou tématikou, která
málokoho nechává chladným, ať již s filmy rezonuje či nikoliv. Při svých cestách
po světě natáčí jak s obyčejnými lidmi, tak i s předními vědeckými kapacitami,
lékaři, duchovními, i politickými osobnostmi. Více jak desetkrát natáčel například
se čtrnáctým tibetským Dalajlámou. Vřelé přijetí a opakovaná spolupráce právě
s ním má nejen stopy v přátelství mezi Dalajlámou a naším prezidentem
Václavem Havlem, ale i v osobnosti samotného filmaře, který svou vstřícnou,
s čelovkou na 5 a 10 km. Králem Mezihoří (kolo + běh) se stal Martin
Šindelář z týmu „HNÍZDIL TEAM KADAŇ“. Velkou prioritou
pořadatelů byly vedle hlavního závodu opět samozřejmě závody dětí
ve všech kategoriích. Ty proběhly za velkého povzbuzování všech
přítomných.
Pořadatelé vedle přípravy a značení trati také postavili 5 velkých
stanů (bylo se kde ukrýt před deštěm), zajistili catering,
reprodukovanou hudbu, zdravotníka a nezbytné spojení vysílačkami
s kontrolními stanovišti.
Závěrem snad jen velké poděkování pořadatelům, kteří odvedli
dobrou práci, tratě byly kvalitně připravené, perfektně značené a se
dvěma doprovodnými čtyřkolkami byla zajištěna mimo jiné i
bezpečnost na trati. Máme velkou radost, že i v našem regionu
umíme uspořádat akci takového významu. Tu nám ale trochu kazí
skutečnost, že z oblasti Blatna a přilehlých obcí byla účast nulová.
Věříme, že důvodem neúčasti bylo zejména trochu nevlídné počasí a
že při příštím ročníku bude již všechno jinak. Vždyť radost dětí ze
závodění přece stojí za to.
Toman

RŮŽENCOVÁ POUŤ
Podzimní
„Růžencová pouť“
tradičně uzavírala
poutní
sezónu
v Květnově. Počasí
už bylo horské,
chladné,
přesto
slunko občas na
poutníky zasvítilo a
symbolicky zahřálo.
Dorazili i poutníci
z Kadaně
a
Klášterce. Vše začalo u „červeného kříže“ na návsi motlitbou růžence.
Duchovně vedl pouť vikář z Litvínova Řehoř Czerny, který také kázal při mši
svaté.
ZT, foto: www.jirkov.farnost.cz

CESTOVATELSKÉ POVÍDÁNÍ
Ne každé setkání s cestovatelem může obsáhnout tak široké spektrum
názorů, pohledů a duchovních pravd, moudrostí a vědomě vedených informací,
jako tomu bylo 13. října v Horalce na Blatně. Mé pozvání přijal člověk, který má
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pokornou a pozitivní energií oslovuje při své práci i lidi, kteří se například nikdy
nenechali žádnými filmaři natáčet. Patří k nim například šamani a indiáni z
amazonských kmenů, kteří žijí odloučeni hluboko v pralesích.
Pouští se do oblastí filmování, kterým se mnozí dokumentaristé vyhýbají.
Jeho filmy vždy odkrývají nestandardní pohled na úplně přirozené věci, které
nás v našem životě obklopují a se kterými se potkáváme, nicméně mnohdy
děláme, že se nás netýkají. V roce 2015 natočil třináctidílný seriál o fenoménu
smrti a umírání, který vysílala právě Česká televize a který měl obrovský
úspěch. Citlivým a srozumitelným způsobem odkrývá témata, jež jsou mnohdy
tabuizovaná. A vše, co se nevejde na filmové plátno, zpracovává i do svých
knih. Potkání s ním je pohlazením duše a otevření se novým poznatkům a
věděním, které do své filmové tvorby přináší. V současné době se chystá na
cestu do Indie, kde se chce ponořit do neprobádaných vod tantrického umění.
Na internetu je množství jeho filmů, které můžete zhlédnout a udělat si svůj
obrázek o jeho práci i jeho osobnosti, pokud jste na tomto setkání nebyli. Viliam
Poltikovič byl na Blatně poprvé, ovšem zcela jistě ne naposledy a já sama za
sebe vám mohu slíbit, že naše malá Horalka brzy přivítá dalšího zajímavého
hosta.
Děkuji všem, kteří na setkání byli a také obci Blatno za podporu.
L. H., foto: ZT

KVĚTNOVŠTÍ SAMI SOBĚ
Občanům
Květnova
patří letos
velké
poděkování.
Obec Blatno
zajistila
dřevo
a
další
materiál, a
místní
občané se
postarali
vlastními
silami
o
výrobu dvou setů k posezení na návsi. Je to příklad dobré praxe, za který velice
děkujeme, protože naše možnosti jsou vzhledem k potřebám osmi obcí
samozřejmě trochu omezené. A proto, když nám takto občané pomohou ke
zvýšení kvality občanské vybavenosti v jednotlivých částech, ať už jde o úklid
obcí, sekání obecních ploch, úpravu místních cest nebo rovnou o výrobu
sezení, jako v tomto případě, je to chválihodné.
IRH, foto: Martin Vengrynský
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povídání, zajímavosti

NAŠE BYLINKY aneb co roste kolem nás
Pavlíniny inspirace z přírodní kuchyně
Každé roční období je něčím krásné. Podzim nabízí barvy a úrodu. Sklízíme,
co jsme vypěstovali a sbíráme lesní plody. Dny se krátí, pomalu se začíná
ochlazovat – nejvyšší čas připravit se na zimu a v dostatečném předstihu si
připravit zásobu bylinek. Při správném postupu nám dokážou téměř nahradit
čerstvé, na které si budeme muset počkat do příštího léta. Doporučuji poslední
sběr bylin uchovat v mrazničce.
Mražení bylinek: Tento způsob je pro svou jednoduchost velmi oblíbený.
Navíc si bylinky zachovávají svou barvu i vůni. Nejlepším způsobem je
opláchnuté bylinky naskládat do tvořítek na výrobu ledu, zalít vodou a takto dát
zamrazit. Další možností je vložit je do mrazničky v sáčku.
V dnešní BB se zaměříme na plody keřů, které máme opravdu za domem.
Zatímco pro Šípkovou Růženku znamenal keř rostliny s latinským názvem Rosa
canina neboli Růže šípková pohromu, pro člověka jsou jeho plody užitečné,
protože obsahují velké množství vitamínu C a také další zdraví prospěšné látky.
Šípek potkáme u nás na mnoha místech – roste na krajích lesů, na slunných
stráních, na okrajích příkopů a na skalách. A když je chceme utrhnout, musíme
si dát pozor, protože na větvích vyrůstají malé, do háku zahnuté trny.
Pro vysoký obsah vitamínu C jsou šípky celoročně vyhledávanou surovinou v
lidovém léčitelství. Sbírají se těsně před dozráním, kdy je v nich vitamínu C
nejvíc, a suší se. Zejména v zimě pak pomáhají proti nemocem. Čaj ze šípků je
nejen zdravý a chutný, ale obsahuje také vitamíny B1, B2, P a K, flavonoidy,
karoteny, z nichž je tělo schopné vyrobit vitamín A.
Použití: Je spousta receptů na správný šípkový čaj, já šípky rozdrtím a přeliji
vroucí vodou a nechám 15 minut louhovat. Asi třicet procent šípku tvoří cukry,
což ho předurčilo k výrobě sirupu, marmelády, vína, pálenky a likéru.

K výrobě šípkové pálenky potřebujete 2 hrsti nasekaných čerstvých nebo
sušených šípků a 8 - 10 dní louhujete při pokojové teplotě v 0,5 l slivovice či
režné, chcete-li vyrobit likér, přidáte 0,2 l cukru, (dle chuti) a každý den
protřepte, dále přecedíme přes plátýnko a poté používáme jako posilující
prostředek. Takto si můžete vyrobit i šípkový ocet, nebo olej. K výrobě
použijte kvalitní jablečný ocet. Je dobré po ránu smíchat 1 lžíci šípkového octa a
3 dl vlažné vody a vypít (povzbudí to metabolismus). K výrobě šípkového oleje,
který povzbuzuje trávení a střevní peristaltiku použijte olej olivový, postup je
stále stejný, jen všechny šípky musí být
úplně ponořené a nezapomínejte na
každodenní protřepávání.
Podzimní kořeněné šípkové víno:
Potřebujeme: 3 lžíce nasekaných
čerstvých šípků, 0,5 l kvalitního
červeného vína, 1 lžíci medu, 2 lžíce
60% lihu či ovocné pálenky, špetku
skořice,
3 tlučené
hřebíčky,
1 tlučený badyán. Šípky smícháme
s ostatními ingrediencemi a vše
necháme 14 dní odpočívat. Nesmíme
zapomenout denně protřepávat. Poté
přecedíme a užíváme denně po
štamprli. Víno skladujeme v ledničce.
Dobrou chuť,
přeje Pavlína Kardová
foto ZT

NAŠI SOUSEDÉ … portrét zajímavé osobnosti z našeho okolí
MILAN RAMPACH (* 1944)
Pan Milan Rampach se narodil v červenci na
zámku ve Vičicích pod Nechranicemi. Po
základní škole se vyučil jako zámečník a odešel
na Vojenskou leteckou školu v Košicích, odkud
se po dokončení vrátil zpět do Chomutova.
Výtvarné nadání zdědil po svém dědovi, který
studoval na Akademii ve Vídni a po návratu na
Moravu restauroval a maloval kostely. Už jako
mladý začal Milan chodit do kroužku výtvarného
umění k panu Františku Xaverovi Žáčkovi –
nestorovi výtvarného umění na chomutovsku –
v Závodním klubu železničářů v Chomutově.
Tam získal
povědomí
jak a co
výtvarně
vyjádřit, jak se dělá kompozice výtvarného
díla, a hlavně se naučil základům kresby.
V roce 1973 absolvoval soustředění, které
vedl profesor Václav Rückl a v letech 1975
až 1980 absolvoval pětileté studium u
profesorů Pulce, Rydlbacha a Smetany.
Studium zakončil závěrečnou prací.
Se studiem je spojena samozřejmě
výstavní činnost. Zde se prezentoval na řadě
výstav okresního formátu. Roku 1975 se
účastnil bienále a trienále mladých
výtvarníků v krajském městě Ústí nad
Labem, v těch dobách dostal řadu krajských
ocenění. Takovou pomyslnou višničkou na
dortu byla jeho účast na 2. národní přehlídce
výtvarných děl v Šumperku. Stal se
spoluzakladatelem výtvarné skupiny AMAS,

která vystavovala v Chomutově, Jirkově,
Kadani, Litoměřicích, Karlových Varech a
dokonce v bance v Brně.
V roce 1995 zakoupil chalupu v obci
Hrádečná, tu postupem času s citem
zrekonstruoval k trvalému bydlení, ale
hlavně tu vybudoval GALERII RAMPACH,
kterou slavnostně otevřel vernisáží 4.
června roku 2010. Každý, kdo jde či jede
kolem, se může zastavit a shlédnout
nejenom jeho díla ale i práce jeho dcery

Pavlíny, která se v tomto „potatila“.
Před několika roky, když se opravila
místní kaplička Neposkvrněného
početí Panny Marie, namaloval do ní
triptych, který je umístěn nad oltářem.
Jeho
díla
jsou
především
zastoupena krajinomalbou a přírodou
vůbec, ke které má vřelý vztah. Když
se mu nechce pracovat se štětcem,
vezme do ruky dláto a ze dřeva vytváří
své představy světa a okolí – někdy
sklouzne i k recesizmu, jak je vidět na
jeho posledním díle.
Pan Milan Rampach je v Hrádečné
výraznou osobností, přejme mu tedy
ještě dlouhá léta ve zdraví a hlavně
v jeho tvůrčí činnosti.
ZT

Jeho poslední dílo nese název Merkelová.

BLATENSKÁ BLATKA 2016 – 4

strana 5

NÁŠ VÝZNAMNÝ RODÁK GUSTAV

ZINDEL

Gustav Zindel se narodil v Radenově č. p. 11 dne
v Chomutově svou první samostatnou výstavu.
13. srpna 1883. Jeho výtvarné nadání se projevilo
Zindelovy studie života krušnohorských horalů
již v dětství. Mladý Gustav si však svůj čas na
neušly pozornosti Josefa Hofmanna, ředitele
malování musel najít až po práci v otcově
měšťanské školy v Karlových Varech. Hofmann byl
hospodářství. Jeho výtvarného nadání si povšiml i
etnograf, jehož zájem se soustředil na oblast
umělecky založený strýc Ernst Zindel obchodník
západních Čech. Počátkem února 1910 oslovil
z Aše a rozhodl se finančně svého synovce
Zindela a vyzval ho ke spolupráci. Umělcovým
podporovat. A tak mladý Gustav díky podpoře svého
úkolem mělo být obrazově zachytit zvyky a obyčeje
strýce mohl dva roky docházet na výuku kresby
západočeského kraje, zaznamenat místní kroje,
k akademickému
malíři
Johannu
řemesla, ale i interiéry lidových staveb a typické
Schottenhammerovi do Chomutova.
postavy tamního regionu. Výsledkem této pozorné a
V roce 1898 byl přijat na uměleckoprůmyslovou
namáhavé práce byly kromě množství skic i
školu v Norimberku, kde začal studovat dekorativní
následující obrazy: Svatební veselí, Svatební
malbu a grafiku. Studoval s výborným prospěchem,
průvod, Křest (Karlovarsko), Masopust (Plzeňsko),
ale absolvoval pouze čtyři semestry. Potom musel
Stavění máje, Pohřeb (Chebsko), Posvícení (Český
školu opustit. Důvodem byl stesk po domově a
les), Pouť (Žlutice), Přástky, Zájezdní hostinec
krušnohorské krajině.
(Krušné hory).
Na naléhání otce převzal Zindel starost o
V roce 1932 vydal Josef Hofmann v Karlových
hospodářství. Svou tvorbu musel přesunout na
Varech knihu Německé lidové kroje a lidové zvyky
chvíle volna po práci. Maloval dekorace pro divadlo,
západních Čech, ve které shrnul své etnografické
E. Funeck – Portrét Gustava Zindela, 1936, olej
kreslil diplomy a čestná uznání, dělal návrhy na
bádání a kde použil vedle fotografií a kreseb jiných
dopisnice, ilustroval kalendáře, knihy a nejrůznější
autorů také práce Zindelovy.
časopisy. Při svých potulkách po krajině vznikly desítky skic tužkou a
V roce 1914 namaloval Zindel obraz Sněhová bouře, který se stal okamžitě
akvarelem. Zindel vyhledával zákoutí a pohledy do krajiny výtvarně zajímavé a
předmětem obdivu. Obraz zachycuje koně zapřažené do saní plně naložených
přece typické pro Krušnohoří. Postupně zaplňoval krajinu stafáží – dřevorubci,
dřevem, které se snaží vší silou táhnout po zasněžené lesní cestě vstříc silné
oráči, uhlíři a dalšími postavami.
sněhové bouři.
V roce 1908 byla na Klínovci uspořádána výstava výrobků krušnohorského
V roce 1926 se Gustav Zindel oženil s Marií Ausflug ze Skupic u Postoloprt.
lidu. Pro tuto příležitost namaloval Zindel kromě znaků hornických měst i
Časem se rodina rozrostla o šest dětí – čtyři syny a dvě dcery. Krátce po svatbě
rozměrné plátno Hold Krušných hor císaři. Obdržel stipendium, které mu
zemřel umělcův otec a roku 1929 i matka. Po rodičích zdědil malou
umožnilo uskutečnit studijní cestu do Mnichova a do Alp. Zindel se začal ve
zemědělskou usedlost. V témže roce přikoupil v Radenově dům č. p. 18
větší míře věnovat olejomalbě. V roce 1909 měl šestadvacetiletý Zindel
sousedící s jeho pozemky a přestavěl ho na hostinec nazývaný Zindelova
bouda (Zindelbaude). Námětem jeho obrazů byla především krajina jeho
rodného kraje (Bezručovo údolí, Hasištejn, Třetí mlýn, Údolí řeky Bíliny,
Jedlák, Pyšná a další). Do vstupní haly chomutovské radnice vytvořil
velkou nástěnnou malbu s motivem Krušných hor, pro pokladní síň
jirkovské spořitelny namaloval velký obraz Pohled na Jirkov.
Zlom v jeho životě nastal v roce 1945. Konec války a s ním i následný
odsun německého obyvatelstva přerušil na čas jeho uměleckou tvorbu. I
jeho rodinu postihlo poválečné rabování. Nakonec musel 24. září 1945
opustit i s rodinou svůj dům i statek. Byl odsunut do Olešné u Rakovníka,
kde rodina pracovala v zemědělství, později byli přesunuti do Nepomyšle
u Podbořan. I v této tíživé životní situaci se Zindel pokusil vrátit ke své
umělecké práci. Znovu se snažil využít každé volné chvilky ke kreslení.
V roce 1948 se musel přestěhovat na Jáchymovsko, kde jeho syn Hans
pracoval na těžbě uranu. Zindel už natrvalo zůstal v Čechách. V říjnu
1949 se celá rodina přestěhovala do Loučné pod Klínovcem do domku č.
p. 118. Začátkem roku 1959 začal Zindel pracovat na velkém obrazu
Pozdní ráno na horské louce, než ho však stačil dokončit, onemocněl a
byl převezen do nemocnice ve Vejprtech. Zde po krátké době dne 21.
listopadu zemřel. Byl pochován na hřbitově v Loučné vedle svého
nejstaršího syna, který zemřel o rok dříve.
Dobová pohlednice G. Zindel: Radenov (nahoře)
Radek Zozulák
„Zindelbaude“ na kresbě G. Zindela a dobová fotografie (dole)
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Zimní krajina, 1930, olej

Svatba na Chebsku, nedatováno (30. léta 20. stol.), kvaš

G
U
S
T
A
V
Z
I
N
D
E
L

Babička vypráví pohádky, nedatováno (30. až 1. pol. 40. let 20. stol.), olej

Návrh na pohlednici k Novému roku, nedatováno (kolem r. 1918), akvarel
Pohlednice – Krajánci, nedatováno (30. léta 20. stol.), tisk podle kvašové předlohy

1918), akvarel

Nevěstin vůz, 1932, kresba perem

BLATENSKÁ BLATKA 2016 – 4

strana 7

nabídky, informace

POKLIDNÉ VÁNOCE A
HODNĚ ŠTĚSTÍ
V NOVÉM ROCE VÁM
PŘEJE REDAKCE
BLATENSKÉ BLATKY
Milí návštěvníci Blatenské Horalky,
v sobotu 14. ledna od 18:00 hodin, začneme naše přednášková témata a rok 2017 nahlédnutím do lidské
cykličnosti, jež se projevuje ve všech energetických systémech našeho bytí.

"Energetický systém těla ve vztahu k vesmírné a přírodní energii"
Na tuto problematiku nahlédneme z pohledu celostního.
Uvědomíme si, že vše na této planetě a ve vesmíru, má svou energii.
Energie je život a život je pod pulsem energie.

Orgánové hodiny, lunární cyklus, čakry a energetické vazby ve vztahu ke slunečním
znamením… o tom všem bude naše lednové potkání, na které navážeme i 11. března opět v
sobotu od 18:00.
Těším se na vás z celého srdce!
Leona Hrnková

Vydává: Obecní úřad Blatno, IČO 00261807; EČ MKČRE22472, jako periodický tisk územního samosprávného celku.
Redakce: Zdeněk Tollar, Erika Dvořáková. Grafika: Zdeněk Tollar. Tisk: Akord s. r. o. Chomutov. © Redakce, pokud není uvedeno jinak. Za věcnou správnost článků odpovídají
autoři. BB neprošla jazykovou kontrolou.
Kontakt: Redakce: e-mail: blatenska.blatka@seznam.cz; Obecní úřad Blatno čp. 1, 430 01 Blatno; tel. 474 625 839; e-mail: uradblatno@centrum.cz; fax: 474 625 839.
Datum uzávěrky: 11. 11. 2016; datum vydání: 17. 11. 2016.
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