BLATENSKÁ BLATKA
ZPRAVODAJSKÝ ČTVRTLETNÍK BLATENSKA,
ROČNÍK VII. ČÍSLO 2. JARO 2017
BLATNO, BEČOV, HRÁDEČNÁ, KVĚTNOV, MEZIHOŘÍ, RADENOV, ŠERCHOV, ZÁKOUTÍ

OŽIVLÉ TRADICE
MASOPUST NA BLATNĚ ANEB VESELÁ
TAŠKAŘICE TENTOKRÁT I S KOŇSKÝM POVOZEM

Tradice Masopustu,
která trvá od Tří králů až
do Popeleční středy, je
spojována převážně s

EDITORIAL aneb sloupek vpravo
Tak tu máme jarní číslo Blatenské Blatky a
venku donedávna panovalo počasí, které
spíše připomínalo paní Zimu. Sníh, noční
mrazíky a i přes den zima, zima! Od
Velikonoc, které tentokráte připomínaly spíše
Vánoce, a to byly letos dost pozdě, až téměř
do poloviny května, po vlahém máji, lásky
času, zatím kde nic tu nic. Aby narcisky, které
u nás vykvetly před Velikonocemi, kvetly
ještě nyní – po měsíci, to za těch 30 let, co tu
jsem, nepamatuji. A pro prvomájový polibek
pod rozkvetlou třešní jsme si museli zajet
trochu níže a vzít si zimní kabát. Tak snad
nám příští dny konečně přinesou skutečné
jaro!
Je zajímavé, že čím více obyvatel v obci, tím
menší zájem o ni a dění v ní. Bylo to vidět při
jarním úklidu v rámci akce „Ukliďme Česko“
(mimochodem, to obrovské množství
nasbíraných a uklizených odpadků také o
něčem svědčí – neměli bychom se zamyslet
nad svou civilizací a chováním?) a při „pálení
čarodějnic“ a stavění májek. Asi by stálo za
přemýšlení nad přednáškou Zdeňka Ordelta
v Horalce, který mluvil o úctě k naší matce
Zemi a o návratu k tradicím, o které více
píšeme uvnitř tohoto čísla.
ZT

tou poslední nejveselejší částí, tedy s
radovánkami a hodováním. Masopust můžeme
vnímat i jako mezník mezi Vánocemi a
Velikonocemi a patří mezi ty hlučné a radostné
tradice našich předků.
pokračování na str. 3

Vztyčování májky v Zákoutí

foto –such-
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co se událo

UKLIĎME ČESKO!

…v podání Zákoutí

Jarní akce „Ukliďme Česko" v blatenském podání…

I v letošním roce se Blatno zapojilo do celostátní akce „Ukliďme Česko“ – i v
letošním roce jsme posbírali stovky kilogramů odpadu. Několik dobrovolníků
doslova vytahalo z lesů odpad a obsah černých skládek v předstihu k cestám,
aby pak zaměstnanci úřadu mohli neskutečné množství nejrůznějšího odpadu
jednodušeji svážet. Jiní zase vysbírali příkopy podél všech hlavních silnic od
Chomutova až po Bezručovo údolí, Radenov a Šerchov. Jinde uklízejí místní
odpad průběžně během celého jara, a tak se v den oficiální akce mohli věnovat
zkrášlování středu své obce. Největší účast měly opět obce Květnov a Zákoutí.
Naprostá většina dobrovolníků se tak soustředila na práci, až se zapomněli
vyfotit, a tak můžeme nabídnout jen pár střípků.
Někde akce skončila táborákem a opékáním, jinde odložili opékání na Pálení
čarodějnic. Bohužel došlo v této souvislosti k malému nedorozumění a tak mají
některé partičky dobrovolníků, kteří se účastnili úklidu, u obecního úřadu buřty s
příslušenstvím k dobru na příští akci!
Všem, kteří v letošním roce s úklidem pomohli, patří veliké poděkování. Když
pomineme ty, kteří nepořádek z nepochopitelného důvodu dělají, je naprostá
většina lidí kolem nás, kterým příroda a náš životní prostor není lhostejný.

V sobotu 8. 4. 2017 se v rámci úklidové akce „Ukliďme Čechy“ sešlo na návsi
v Zákoutí poměrně dosti obyvatel, kteří vykonali kus poctivé práce. A protože
odpad v okolí obce se vysbíral loni a nový se kupodivu nevytvořil (nebo byl
průběžně odklízen), pustili se ti, co chtějí, aby jejich obec vzkvétala, do úpravy
budoucí „návsi“ u kapličky. Srovnal se terén a dostavěla rozvalená zídka.
Rovněž byl vyčištěn potůček kolem aleje, který se v zimě vylil z koryta a
způsobil problémy sněhové fréze. Všem, co přiložili ruku k dílu, patří vřelý dík a
rovněž tak obci Blatno za materiálovou a špekáčkovou podporu, která byla
poctivě zpracovávána u Bernavy do pozdních nočních hodin.
-such…a v podání muzea Čs. opevnění „Na Kočičáku“

…v podání Květnova

V předstihu – 1.
dubna uklízeli členové
muzea a jejich přátelé
pevnostní linii nad
městem Chomutovem
od Bezručova údolí až
po Březenec. Jednalo
se o největší úklid
v historii
pevností,
množství sebraného
odpadu stálo za to. Je
až s podivem, co
někteří „lidé“ dokážou
za poměrně krátkou
dobu vytvořit za
svinčík. Jakoby okraj
Chomutova
s Přírodním parkem
Bezručovo údolí se
stal skládkou odpadu
a venčírnou psů
IRH,foto redakce
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chomutovských obyvatel. Bohužel po několika týdnech se obraz krajiny opět
začíná vracet do původního stavu.
I zde všem zúčastněným patří obrovské díky, za jejich sisyfovskou práci!

ZT, foto www.kocicak.cz
pokračování ze str. 1

MASOPUST NA BLATNĚ ANEB
VESELÁ TAŠKAŘICE
TENTOKRÁT I S KOŇSKÝM
POVOZEM
Blatně
proběhl
Masopust
skutečně
vesele, ale i ve
velkém
pohybu, neřkuli téměř běhu,
protože
tentokrát
masopustní
hudebníci
a
hudebnice jeli
povozem
taženým
nádherně
nazdobenými
koňmi. Těm,

Nicméně vše proběhlo, jak se patří a pohostinnost sousedů, obou blatenských
hospod a vytrvalost všech účastníků navodilo atmosféru vskutku veselou. Závěr
patřil hodování a tancování v Horalce a nám nezbude než se těšit na další
masopustní rej.
Poděkování patří místním i přespolním a hlavně muzikantům, koňákům i
samotným koním, že vše zvládli s grácií sobě vlastní.
L.H.

VELIKONOCE V BLATNĚ

Na

Každoroční akce, podporující udržování venkovských tradic přichystal spolek
Blatenská Beseda za
podpory obce Blatno.
V Horalce se opět den
před
Velikonocemi
malovala vajíčka, i

kteří
doprovázeli
housličky a harmoniku
svým zpěvem, koně
doslova ujeli. Do kopce
od Horalky museli koně
zabrat, a proto zrychlili,
což byl pro všechny
doprovázející
vskutku
sportovní výkon – zpívat
a ještě běžet.
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zdobili břízku u místní zrenovované kapličky. I přes nepříliš jarní počasí se zde
sešlo dost lidí. Místní ženy připravily sladké i slané pohoštění a došlo i na
přípitek. Pro děti byly připraveny perníčky, které si s velkým nadšením samy
ozdobily. Akce se vydařila a všichni odcházeli s dobrou náladou.
Milena Hutařová

Výše položené obce Blatenska připomínaly o letošních Velikonocích spíše
vánoční svátky. Na fotografii zatáčka s křížkem v Zákoutí po velikonoční
sněhové nadílce.
-such-

PÁLENÍ ČARODĚJNIC V
ZÁKOUTÍ
Tradiční pálení čarodějnic spojené se stavbou májky se uskutečnilo v Zákoutí
u chaty Bernava. Počasí navzdory situaci v posledních dnech vyšlo, počet
účastníků se blížil k sedmdesátce a 22 skutečných čarodějnic a čarodějů se
postaralo o jedinečnou atmosféru. Máje byla úspěšně ozdobena, postavena a
hlídána až do brzkých ranních hodin. Symbolická čarodějnice vzplála jasným
plamenem a oheň poté plál dlouho do noci.

tentokrát zvítězila technika barvení vajec a jejich zdobení voskem. Dívky a ženy
tedy zdobily vajíčka a chlapci a muži si chystali pomlázky. Tedy až na výjimky, i
mezi ženami jsou totiž zdatné a zkušené pletařky. Soutěž o nejlepší velikonoční
nádivku měla svého jasného vítěze – výbornou nádivku, která neměla
konkurenta, upekla Erika Dvořáková.
Novinkou oproti letům minulým byla Velikonoční zábava, která následovala po
dílně. K tanci a poslechu hrála skupina místních muzikantů nepublikovatelného
názvu, která bavila tančící na parketu až do pozdních nočních hodin. O
občerstvení se postaral kolektiv přátel v čele s Jaroslavem Kaiserem a Danou
Puršovou z Bečova. Účast byla hojná, ohlasy pozitivní, a tak lze předpokládat,
že se taková nebo podobná akce bude zase opakovat.
IRH

VELIKONOCE V MEZIHOŘÍ
Hezkou tradici založili členové Spolku Mezihoří. Již druhým rokem malí i velcí

-such-

MLADÍ HASIČI SOUTĚŽILI
Dne 8. dubna na blatenském hřišti proběhla soutěž všestrannosti Mladých
hasičů. Plnilo se celkem osm převážně hasičských disciplín, kterých se
zúčastnilo 128 mladých hasičů z Chomutovska, celkem 11 kolektivů. Po
ukončení hasičských závodů byla připravena další soutěž o Blatenský poklad.
Spočívala v tom, že na hradě vznikl pomyslný požár a družstvo muselo
doběhnout pro vodu do ruční pumpy a požár uhasit. Ti nejrychlejší vyhráli
poklad v podobě velkého plyšového pejska. Vítězem se stalo družstvo ze
Spořic, kterému blahopřejeme. Ze soutěže všestrannosti Mladých hasičů si
zlato odvezl kolektiv ze Strupčic, druhé místo získali hasiči z Jirkova a třetí
bronzové místní mladí hasiči z Blatna. Ceny předávala starostka obce Blatna
paní Rabasová Houfová.
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rámci směru Slovanský šamanismus. Ten aktivně integruje prvky, které se týkají
naší kultury v mnohatisíciletém horizontu. Na tomto projektu aktivně
spolupracuje se skupinou nadšenců s podobným cítěním.
ZT

„BLUDNÝ BALVAN“

Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kteří se na soutěži podíleli, velké
díky patří obecnímu úřadu v Blatně, dále restauraci „U Štěpána" za vynikající
guláš, p. Kudrnovi za poskytnutí energie a hasičům v Blatně za přípravu a
průběh soutěže.
Mladí hasiči Blatno

POVÍDÁNÍ SE ŠAMANEM
20. dubna nás
navštívil v Horalce
Zdeněk
Ordelt,
zakladatel
šamanského hnutí
Oko bohů zabývající
se rozvojem a
výzkumem vědomí
skrze
šamanské,
meditační
a
jogínské techniky.
Jeho
přednáška
trvající dobré tři
hodiny posluchače
velmi zaujala.

Na podzim nás navštívil a přednášel v Horalce cestovatel, dokumentarista
Viliam Poltikovič. My, kteří jsme byli na jeho přednášce, si vzpomeneme na
skromného moudrého člověka.
V březnu byly udělovány ceny Českého klubu skeptiků Sisyfos tzv. „Bludné
balvany“. Zlatý balvan za loňský rok získal Viliam Poltikovič spolu s Jiřím
Vokáčem. Tímto se zařadil mezi takové velikány, kteří Bludné balvany již
obdrželi, jako MUDr. Jan Hnízdil (Mým marodům: Jak vyrobit pacienta, a další),
prof. Anna Strunecká (Doba jedová, a další), Raymond A. Moody jun.
(interpretace zážitků blízkosti smrti), ale i Erich von Däniken a jiné osobnosti.
Je to čest pro nás, že u nás přednášejí takovíto lidé, jak je vidět nejsme tu
takový zapadákov. Panu Viliamu Poltikovičovi upřímné gratulace!
ZT

PŘEDNÁŠKA O BYLINKÁCH
Čtvrteční
podvečer 18.
května
v Horalce
patřil
milovníkům bylinek a těm, co
se zajímají o svoje zdraví. Na
pozvání „Klubu 60±“ přišel
povídat PaedDr Jiří Roth –
známý znalec léčivých rostlin.
Na
zahájení
zazpívaly
Jirkovské seniorky a pak už se
jenom mluvilo o bylinkách. Paní
Tollarová upekla a přinesla
k ochutnání svoje oblíbené
pečivo, na zdravé mlsání
k přednášce. K pití bylo několik
druhů bylinných čajů, které
přednášející přinesl.

ZT

KLUB 60±
Zdeněk Ordelt se narodil v roce 1976 ve Zlíně v rodině, která měla blízko k
umění a také k léčitelství. Od svých 13 let začal objevovat tajemství mystiky a
magie. Svoje první zkušenosti získal ve svých dvaceti letech u Borise Davida ve
Skřidlech kde začala jeho šamanská cesta. Postupně studoval na mnoha
místech v Evropě a v Americe. Spolupracoval s mexickou medicinmankou
Aleshou Quetzalli, aztéckými, huicholskými a mayskými šamany. V roce 2013
byl zasvěcen Donem Manuelem a jeho chotí jako A´jkij, mayský kněz v
komunitě Chichicastenango.
V dnešní době se aktivně podílí na obnově naší domácí šamanské tradice v
rámci odkazu Slovanství, jehož nedílnou součástí je posilování cítění kořenů
české země, které vede k revitalizaci a obnovení zdravého a duchovního
vztahu k ní. Budoucím cílem by tak mohlo být znovuobjevení našich posvátných
šamanských tradic, které byly nedílnou součástí života našich dávných předků.
Tyto nové poznatky jsou nyní vkládány do revitalizace naší domácí spirituality v
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Odchod do důchodu nebo věk v kolonce „senior“ neznamená konec
společenského a aktivního života. Proto se několik místních občanů, kteří do
této kategorie spadají, rozhodlo utvořit „Klub 60 ±“.
Proč 60 ±? Protože aktivit se mohou účastnit nejenom ti starší šedesáti let,
ale i mladší zájemci. Prostě může přijít kdokoliv, kdo chce něco dělat, něco se
naučit, někam vyrazit na výlet, společně se pobavit, ale i pomoci vedení obce při
pořádání akcí, či našim spoluobčanům, kteří nějakou pomoc potřebují.
Jednou měsíčně se schází na OÚ v Blatně, za podpory paní starostky, a
připravují různé akce a přednášky na zajímavá témata.
První přednáškou bylo povídání známého chomutovského bylináře PaedDr.
Jiřího Rotha o bylinkách, o ní píšeme na jiném místě tohoto čísla BB. Připravují
se další přednášky např. o čaji a jeho obřadech, o kávě a její přípravě, a možná
přijde i somelier. Samozřejmě vše s ochutnávkami! A aby jenom neseděli, tak
se plánují pěší túry po našich obcích a možná dojde i na delší výlet.
O chystaných akcích se bude včas informovat. Členové věří, že jejich aktivity
budou mít úspěch a čas strávený společně bude příjemný pro všechny
zúčastněné.
Milena Hutařová
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povídání, zajímavosti

NAŠE BYLINKY aneb co roste kolem nás
Pavlíniny inspirace z přírodní kuchyně
Konečně jaro. Jaro pro mě začíná hodně
se připravuje skvělý med. Lístky pampelišky
brzy. Už během února obcházím obchody
obsahují vitamíny A, B, C a D, betakarotén,
s osivem a plánuji, jak bude letošní
křemík, draslík, vápník a železo. Mladé
zahrádka vypadat. Jaro je čas kdy se začíná
lístky můžeme třeba přidat do jarního salátu.
vše probouzet, a jestli chcete probudit také
Jitrocel, se používal na rány, všechny
sebe, můžete vyběhnout na louku za
druhy kašle, astma, záněty průdušek, zápal
domem a podívat se kolem, co nám na ní
plic, popáleniny a nečistou pleť, výplachy,
roste za poklady.
oplachy, obklady, záněty v zažívání
Začíná se objevovat medvědí česnek, je
a ve střevech, hemeroidy. Používají se listy,
to takový nový život, který na jaře dodá
které sbíráme do srpna, dřív než se objeví
spousty energie, a dalších pár bylin, které
květní stvol.
určitě mají místo na vašem jarním jídelním
Sedmikráska, její účinky jsou velice
stole: pampeliška list, máta, tymián, reveň,
jemné, a proto je vhodná pro děti.
popenec břečťanovitý, jetel, kopřiva,
Podporuje
vykašlávání,
působí
pažitka, řebříček, šalvěj, petržel kadeřavá,
protizánětlivě a hojivě.
hluchavka, mochna husí, fialka vonná,
Jarní očistný čaj: smícháme hrst pampelišky
jitrocel, bršlice, podběl, prvosenka jarní.
Smetánka lékařská a česnek medvědí.
(list), mladé kopřivy, sedmikrásky (květ i
Takový jarní salát, nebo polévka z bylinek
listy), jitrocele a bršlice kozí nohy, zalijeme
za plotem, je nejlepší co pro sebe na jaře můžete udělat.
vroucí vodou, necháme 15 minut odstát, scedíme a popíjíme.
Nezapomeňte si nasušit fialky (violka vonná) a petrklíč (prvosenka jarní), obě
Jitrocelovo – pampeliškový sirup: čerstvě natrhané pampeliškové květy, listy
rostlinky budeme potřebovat do směsí na čaj, který používáme převážně
jitrocelu kopinatého (množství odhadneme podle velikosti nádoby), třtinový cukr,
v zimních měsících. Fialka i petrklíč jsou využívány jako léčivky velmi dlouho a
citron (nejlépe bio). Do nádoby vsypeme hrst jitrocelových listů a hrst
ani dnes se na tom vůbec nic nemění. Pokud např. trpíte kašlem, čaj
pampeliškových květů. Proložíme plátky citronu a zasypeme vrstvou cukru.
představuje účinnou zbraň k jeho potlačení. Ovlivňují vykašlávání, dokážou
Pokračujeme další vrstvou, a pak stále stejně, až je lahev plná. Poslední vrstvou
uvolňovat zahlenění, působí kladně při astmatu a jiných potížích s dýchacími
musí být cukr. Nádobu uzavřeme a necháme stát 14 dní v chladu. Pokud
cestami a pomáhají i při bolestech hlavy, chrapotu či krčních zánětech. Působí
během této doby vrstva slehne, je možné ji doplnit. Vždy je ale třeba, aby na
také močopudně a petrklíč navíc tlumí ledvinové záněty a napomáhá rozpadu
povrchu byla vrstva cukru. Po 14 dnech by se měla v nádobě vytvořit tekutina.
ledvinových kamenů.
Tu scedíme, rozlijeme do připravených menších uzavíratelných skleniček
Listy kopřivy se doporučují sbírat mladé, poté už obsahují hodně dusičnanů.
a skladujeme v lednici.
Listy se užívají čerstvé i sušené. Kopřiva působí močopudně, protizánětlivě a
Dobrou chuť a krásné jarní tvoření
snižuje hladinu krevního cukru. Podporuje krvetvorbu a látkovou výměnu,
přeje Pavlína Kardová
urychluje hojení ran a regeneruje pokožku.
foto ZT
Pampeliška (Smetánka lékařská) je květinka skromná, ale svými účinky
naprosto báječná. Zužitkovat se dají květy, listy i kořen. Z pampeliškových květů

NAŠI SOUSEDÉ … portrét zajímavé osobnosti z našeho okolí
ALEŠ ANDERA (* 1957)
V tomto čísle BB pokračujeme
v cyklu „Naši sousedé“ trochu
netypicky. Pan Aleš Andera se
k nám
přistěhoval
poměrně
nedávno. V dnešní době, kdy lidé
opouštějí své rodné obce a
odcházejí do Prahy za „lepším“
živobytím, on naopak Prahu
opustil a nastěhoval se do horské
vísky. I když nebyl rodilým
Pražákem,
odešel
z víru
velkoměsta, aby našel klid a
pohodu pro svou práci. A protože
je společenské povahy, brzy se
seznámil s lidmi ze svého okolí a
spolu začali svou obec zvelebovat,
když předtím vzorně opravil jeden
z nemnoha zbývajících hrázděných domů v regionu, kde bydlí.
Tentokráte necháme vyprávět přímo jeho:
„Moje krušnohorské dobrodružství začalo před mnoha lety, kdy jsem navštívil
kamaráda, který už roky bydlí v Hrádečné. Po společném cyklistickém výletu v
okolí Blatna jsem si tuto část středních Krušných hor doslova zamiloval. Když se
před deseti lety naskytla možnost koupit dům v Zákoutí, neváhal jsem ani
minutu a nyní jsem již hrdým stálým občanem.
Díky velkým prostorům, klidu a geniu loci se mohu ve svém atelieru věnovat
výrobě architektonických, figurálních a technických modelů. Jedná se o tvorbu
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přesných maket v daném měřítku na základě podkladů
od zadavatele nebo vlastního měření a pátrání v
archivech. Pro upřesnění jsou to modely pro architekty,
muzea, instituce nebo podnikatele v různých oborech.
Na stavbu modelů pro vlastní potěšení času nezbývá a
doufám, že se to časem zlepší.
K výrobě je potřeba řemeslných znalostí snad ze všech
oborů, počínaje historickými uměleckými řemesly, přes
zpracování kovů, různých druhů patinování, všech druhů
barev a lepidel až po práci s nejmodernějšími
technologiemi jako jsou lepty, plasty, airbrush a

podobně.
Materiály
a
zpracování
se
musí
pečlivě
vybírat
a
kombinovat,
protože expoziční
podmínky nejsou
vždy ideální a
model v muzeu
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musí toto vydržet i desítky let.
Přestože je moje práce často
velice náročná na oči, v domě se
nedá díky tmelům, barvám a
lepidlům pořádně nadechnout,
prach a piliny jsou i v ledničce,
neměnil bych.
Vzhledem k tomu, že zakázky
jsou z různých oborů, setkávám se
zajímavými lidmi i prostředím. Při
práci na modelu kláštera
Křížovníků jsem při zaměřování
odhalil
dosud
neprobádané
prostory, při výrobě bozzetti
(zmenšený prováděcí model)
barokních soch z Karlova mostu
mám od historiků a znalců
zajímavých příběhů a informací na
knihu. Během práce na 3D modelu
zatopeného
území
Orlické
přehrady o rozměru 6 x 2m pro zámek Orlík, jsem v archivech odhalil
skutečnosti, o kterých nevěděl ani kníže. A další a další.
Největší radost mám ale vždy z práce, která má i společenský dosah.
Nedávno jsem vyráběl několik modelů původní podoby barokního Mariánského
sloupu na Staroměstském náměstí, zničeného chátrou v roce 1918. Model je
určen pro kampaň o obnovení této dominanty náměstí. Nyní pracuji na ucelené
řadě kolesových parníků Pražské paroplavební společnosti od první Bohemie

po současnou Vltavu, která
je stále v provozu. Modely
jsou určeny nejen do
muzea, ale i na podporu
snahy o zapsání do
seznamu UNESCA v
Paříži. Mé současné
aktivity
zahrnují
i
restaurování historických
hracích automatů, takže se
nenudím…
Jsem šťastný, že jsem
se
rozhodl
pro
přestěhování do Krušných
hor nejen z důvodu krásné
přírody, ale i přátelských
sousedských vztahů a v
neposlední řadě vstřícného
fungování
místního
obecního úřadu.“
Tolik jeho slova, a k jeho
povídání je třeba doplnit, že získal řadu medailí za svoje lodní modely na
modelářských soutěžích u nás, ale i ve světě. A protože pan Aleš Andera oslaví
v letošním roce kulaté jubileum narození, přejeme mu hodně zdraví, ať se mu
nadále daří v jeho práci a neztrácí svou vitalitu při zvelebování své obce.
ZT, foto Aleš Andera

NOC ČARODĚJNIC A STAVĚNÍ MÁJÍ
Do původu zvyku pálení čarodějnic jsme zavítali na stránkách Blatenské
Blatky v loňském roce. Letos si zkusme připomenout, proč se staví máje.
Májí, nebo také májkou je zpravidla označován ozdobený kmen stromu a
původním účelem pravidelného jarního stavění májí bylo snad symbolické
přenesení strážného lesního ducha do vsi a tím zajištění jeho požehnání.
Stavění májí má původ v pohanských dobách, má dlouhou tradici prakticky po
celé Evropě, avšak do dnešních dní nejčastěji přežívá ve slovanských zemích
včetně Ruska, dále i v Německu (zejména u Lužických Srbů v sousedním
Sasku), Švédsku a Anglii. Zpravidla bývá máje stavěna 30. dubna či 1. května,
avšak v některých oblastech se staví např. na sv. Jiří či o letním slunovratu.
Centrální máje stojící uprostřed dědiny se často nazývá králem.
Ve slovanských zemích máje tvořily (a tvoří) převážně smrky či břízy (dříve
nebyla nouze ani o jedle) zbavené větví a kůry oloupané až k vrcholu, který
zůstává zelený. V dávné minulosti na vrchol máje připevňovali Slované Perunův
kříž, který byl symbolem ochrany vesnice. Tyto vysoké, tzv. vesnické, obecní
máje či králové, tvoří vysoký strom, pod jehož zdobenou zelenou špicí je
upevněn věnec z chvojí uchycený čtyřmi pentlemi, které představují čtyři
světové strany. Máje jsou symbolem jara a lásky a spojení kmene stromu a
kruhu věnce symbolizuje vyjádření sexuálního spojení muže a ženy, zelený
vršek pak život, který vzejde ze spojení obou pohlaví.

Májka v českých zemích.

Typická švédská máje zvaná majstang se staví
z borovice a má připomínat muže s pažemi v bok.
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První noc po vztyčení máje u ní muži drží stráž, aby ji ti ze sousední vsi
nepodřízli. Zvyk podřezávání májky, či její špice představuje symbolické boje
mezi jednotlivými vesnicemi a rody. Podříznutá májka byla (a je) pro celou ves
velká ostuda. Se stavbou, případně s kácením májky byla spojena často
veselice a obchůzka průvodu s hudbou a výskotem po domech, před nimiž stály
májky.
Dále existují malé individuální májky – opentlené mladé stromky, převážně
břízky, které mladíci původně stavěli před okna svých vyvolených a měli-li
konkurenta, jeho úkolem bylo májku soka zničit a vztyčit svou. Podle starých
obyčejů se tyto májky stavěly pouze pannám.
Nejstarší písemný doklad o stavění májí v českých zemích pochází z roku
1422.
U nás na Blatensku byly letošního jara vztyčeny smrkové máje – králové v Blatně před kostelem, zvláště vysoká máje v Bečově, v Zákoutí u Bernavy a
březová máje v Šerchově. Menší březová májka stojí i v Radenově. A pálení
čarodějnic probíhalo ve většině našich obcí. Je jen dobře, že staré lidové zvyky
mají v minulosti těžce zkoušeném pohraničí stále své místo a že současní
horalé dokázali navázat na tradice předků.
-such-

Bavorská máje.

Dobývání máje v ruském podání.
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ODPADY, ODPADY A JEŠTĚ JEDNOU ODPADY
V dubnu proběhla ve spolupráci s hasiči Železná neděle a svoz
elektroodpadu. Obě akce mají, kromě snahy předcházet hromadění odpadu u
kontejnerů nebo na černých skládkách, také za cíl podpořit činnost našeho
Svazu dobrovolných hasičů. Starého železa hasiči svozili celkem 1.670 kg, což
představuje částku 7.946,- Kč a elektroodpadu bylo celkem 40 kusů od
monitoru, televizí, chlazení až po různé malé spotřebiče. Vyčíslení v penězích
probíhá u elektroodpadu až později, jde ale spíše jen o symbolické částky.
A pár čísel k roku 2016. V součtu jsme vyprodukovali 77 tun bioodpadu, 161
tun komunálního odpadu, což je zhruba o 20 tun méně oproti roku 2015 (hurá!)
a necelých 6 tun objemného odpadu. Zde je číslo o něco vyšší oproti roku 2015.
V penězích tato čísla představují toto: od občanů a rekreantů obec vybrala 368
tis. Kč, výnos z druhotného zpracování do pokladny obce přinesl 192 tis. (papír,
sklo, plast) a 41 tis. bioodpad a železo (podstatná část je tvořena prodejem
starých kovových kontejnerů) a proti tomu náklady na veškerý sběr odpadů
obec stál 714 tis. Kč. Rozdíl, kterým obec nakládání s odpady v loňském roce
dotovala z obecního rozpočtu, činí 113 tisíc korun.
Vzhledem k tomu, že obec obdržela pozvánku na předávání ocenění v rámci
krajského kola soutěže Skleněná popelnice, znamená to, že jsme se umístili v
první desítce nejlépe třídících obcí v kraji (loni Blatno skončilo na 4. místě). Tak
si držme palce, ať je to letos alespoň o stupínek lepší, protože to pro obec
znamená možnost získání dotačních prostředků na její další rozvoj! O výsledku
vás budeme informovat a již nyní všem, kdo se na stále se zlepšujícím třídění
podílí mnohokrát a upřímně děkuji.
Stále ale platí, že je velmi důležité snažit se vzniku odpadu předcházet,
protože brzy začne platit zákaz skládkování a to nám přinese spoustu starostí a
zvýšení nákladů na likvidaci komunálního odpadu, ale o tom zase až někdy
příště.
IRH

TRANSFER ŽAB
Letošní jaro bylo, co se týče přenosu žab opět velmi náročné. Zaměstnanci
úřadu instalovali zábrany, ale té hlavní práce, několikrát denně vybírat kyblíky,

se opět ujala rodina Osvaldových z Blatna. Přeneseno bylo opět přes 1300
obojživelníků, převáženě ropuchy obecné.
V obci Blatno se začaly stavět zábrany v roce 2012, tehdy ještě ve spolupráci
se sdružením Anthericum. Dobrovolníci instalovali zábrany a my s našimi dětmi
jsme žáby přenášeli. Díky této práci tak ročně neskončí pod koly tisíce jedinců.
Všem členům rodiny Osvaldových a Bálintových děkujeme!
IRH

JAK JSME NA TOM S DOTACEMI
Obci Blatno se v letošním roce podařilo získat finanční příspěvek na pořízení
traktůrku na údržbu zeleně (50 tisíc), na pořízení projektové dokumentace pro
výstavbu komunitního centra pro seniory (50 tisíc), v obou případech se jedná o
příspěvek z Ústeckého kraje a na opravu květnovské akumulační nádrže (839
tis.) z ministerstva zemědělství. Skutečné náklady budou u všech tří investic
známé až po výběru dodavatele.
IRH

POZVÁNKA NA SETKÁNÍ
BLATENSKÝCH RODÁKŮ
Dne 8. července v 11 hodin v Horalce proběhne setkání všech, kteří byli v
době svého narození občany Blatna. Řekněte, prosím, o tomto setkání i svým
známým, na které máte kontakt a víte, že jsou blatenští rodáci, anebo nám na
úřad dejte adresy a my je pozveme. Rádi bychom z takového setkání udělali
tradici, při které se potkáme se starými známými a přivítáme na světě nově
narozené občánky naší obce. Připraveno bude pohoštění, kulturní doprovodný
program a prosím, vezměte s sebou svá fotoalba, ať můžeme vzpomínat nad
obrázky. Sraz je v Horalce, zavítáme ale i do kostela, zájemce zavezeme do
okolních obcí a odpoledne se podíváme na hasičskou soutěž Blatenská
pomsta, při které můžeme fandit blatenskému družstvu. Poté jsou všichni zváni
na druhý ročník hudebního festiválku Blatenská koza do obecního parku.
Začátek je v 16 hodin.
Těšíme se na setkání!
IRH

nabídky, informace

GRATULACE A
PODĚKOVÁNÍ
Obec Blatno a Sbor
dobrovolných hasičů přeje
Vavřinci Bezděkovi k jeho 60.
narozeninám vše nejlepší,
předně dobré zdraví, štěstí,
lásku a pohodu.
Současně děkujeme za obětavou
pomoc a vysoké pracovní
nasazení při organizování akcí
pro veřejnost a při hasičské
dobrovolnické činnosti.
IRH

Letní prožitkový seminář
na energetický systém
Seminář bude zaměřen na uvolnění, otevření a
zvědomění si našich čaker, jako základních energetických
systémů těla přímo v praxi. Uvolňování blokád probereme
v návaznosti na celostní a psychosomatický pohled, na
osudovost a zákon příčiny a následku. Velkou část
věnujeme energetizujícím cvičením, kundalíní józe, řízené
meditaci a pomocným technikám.
Seminář proběhne ve dvou termínech nezávisle na sobě
a je stejný v obou případech:
17. června od 10:00 - 19:00
15. července od 10:00 - 19:00 v KZ Horalka Blatno a
v přírodním campu.
V ceně semináře je zajištěno občerstvení (polévka a
zákusek, živá voda, léčivé a bylinné čaje, káva)
Cena semináře činí 850,-Kč se závaznou rezervací a
uhrazením zálohy 500,-Kč na účet: 35-1910460297/0100
Rezervaci prosím utvořte na emailu:
leonahrnkova@seznam.cz, pavlina.kardova@seznam.cz
nebo telefonech: 607 986 040, 606 647 322
Těšíme se na vás s otevřeným srdcem
Leona Hrnková - astroložka, lektorka, průvodkyně
osobnostním rozvojem
Pavlína Kardová - cvičitelka kundalíni jógy a
terapeutka Sat-Nam-Rasayan
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