BLATENSKÁ BLATKA
ZPRAVODAJSKÝ ČTVRTLETNÍK BLATENSKA,
ROČNÍK VII. ČÍSLO 3. LÉTO 2017
BLATNO, BEČOV, HRÁDEČNÁ, KVĚTNOV, MEZIHOŘÍ, RADENOV, ŠERCHOV, ZÁKOUTÍ

NABITÝ ZAČÁTEK
PRÁZDNIN
Úvod července, 6. – 8., byl přímo napěchován
akcemi, které mnohdy spolu souvisely. Navštívili
nás přátelé s partnerských měst, z německého
Weinbachu a z polského Debrzna. Společně se
výletilo a v sobotu také soutěžilo. Ten den se
konala „Blatenská pomsta“, druhý ročník

EDITORIAL aneb sloupek vpravo
Tak máme prázdniny za sebou, valná část
nás dospělých si užila dovolených a vaše
Blatenská Blatka přichází s informacemi o
letním dění, co se událo, co se stalo, co jsme
zažili.
Dozvíte se o hektickém začátku prázdnin,
kdy na sebe navazovalo několik akcí –
návštěva ze spřátelených měst z Německa a
Polska spojená s rockfestem, soutěží
mladých hasičů a poprvé u nás organizované
setkání rodáků.
Po jarní návštěvě, kdy u nás přednášel
šaman z Čech, přijel k nám o prázdninách
dokonce šaman až z dalekého Mexika,
kterému se v našich Krušných horách velice
líbilo.
S tím souvisí i získání 1. ceny v třídění
odpadu. Za to patří všem slušným
obyvatelům, kteří nedělají kolem sebe
nepořádek a odpad poctivě třídí, veliké DÍKY!
I když se naši obyvatelé snaží, valí se k nám
z dolních měst spousta lidí, kteří sem vozí
zbytečnosti nebo si jedou vyvenčit svého
čtyřnohého miláčka a při té příležitosti odhodí
obal od vypitého nápoje. Pokud se budeme
k naší přírodě chovat slušně i ona se bude
k nám chovat slušně. Vše souvisí se vším!
Nedivme se tomu, co se s přírodou děje – je
to její reakce na to, co s ní děláme.
ZT

blatenského rockfestu a poprvé se sešli zdejší rodáci. O
tom všem se můžete dočíst v dalších článcích
v BLATENSKÉ BLATCE od našich přispěvovatelů a
podívat se na fotografie, které vám připomenou prožité
okamžiky či vás budou informovat o tom, jak vše
probíhalo.
ZT
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co se událo

1. MÍSTO V TŘÍDĚNÍ
ODPADŮ!
Obec Blatno, tedy my všichni, kteří se snažíme šetřit přírodu, obecní pokladnu
a třídíme odpad, jsme na červnovém vyhodnocení krajského kola soutěže
„Skleněná popelnice“ vyhráli 1. místo v kategorii obcí nad 500 obyvatel. Ano, po
4. místě za rok 2015 jsme v třídění za rok 2016 poskočili na první příčku.
Umístění je spojeno s finanční odměnou 30 tisíc korun, ale především jde o

Soutěž obcí v třídění odpadů každoročně vyhlašuje Ústecký kraj ve spolupráci
s Autorizovanou obalovou společností EKO-KOM. Letošní vítězové byli oceněni
na zámečku Větruše v Ústí nad Labem.
Součástí soutěže jsou i ceny kolektivních systémů ASEKOL a ELEKTROWIN.
V rámci prvního jmenovaného se hodnotí sběr drobného elektra prostřednictvím
kontejnerů v obcích a na sběrných dvorech. ELEKTROWIN je kolektivní systém
pro zpětný odběr a využití elektrozařízení a elektroodpadu, jako jsou velké i
malé domácí spotřebiče, elektrické nástroje a nářadí. Ocenění každoročně
přebírá také „Skokan roku“, tedy město či obec, která se v meziročním srovnání
výsledků třídění odpadů posunula o nejvíce příček směrem nahoru.
ZT

NABITÝ ZAČÁTEK
PRÁZDNIN
ČESKO-NĚMECKO-POLSKÉ SETKÁNÍ

psychickou podporu, že jdeme správnou cestou. Po roce 2020 již nebude
možné odpad skládkovat, a tak je nezbytně nutné naučit se odpad co nejvíce
třídit, aby jej bylo následně možné v co největší míře druhotně zpracovávat a
zbytek spalovat v kvalitních spalovnách. Taková by měla vyrůst v Komořanech
u Mostu.
Chystané zavírání skládek s sebou dozajista přinese i změny co se týče cen
za likvidaci odpadů. V zájmu našich peněženek se proto budeme snažit
vymyslet způsob, jak systém změnit. Bude to ale vzhledem k rozlehlosti našeho
území velmi složité.
Gratulujeme vám všem za vynikající výsledky, a jen tak dál, ještě máme veliké
rezervy!
irab
SKLENĚNÁ POPELNICE 2016 - VÝSLEDKY
kategorie OBCE do 500 obyvatel
1. Obec Doubice
2. Obec Měděnec
3. Obec Lobendava
4. Obec Kryštofovy Hamry
5. Obec Moldava
kategorie MĚSTA do 3500 obyvatel
1. Město Loučná pod Klínovcem
2. Městys Ročov
3. Město Dolní Poustevna
4. Město Libochovice
5. Městys Brozany nad Ohří
SKOKAN ROKU
ASEKOL
Obec nad 10 000 obyvatel
Obec nad 3 000 obyvatel
Obec do 3 000 obyvatel
ELEKTROWIN
Obec nad 1 500 obyvatel
Obec do 1 500 obyvatel
Nejvyšší vytíženost Wintejnerů
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kategorie OBCE nad 500 obyvatel
1. Obec Blatno
2. Obec Libčeves
3. Obec Staré Křečany
4. Obec Chbany
5. Obec Droužkovice
kategorie MĚSTA nad 3500 obyvatel
1. Město Krásná Lípa
2. Město Kadaň
3. Město Litoměřice
4. Město Louny
5. Město Rumburk
Velká Bukovina
Roudnice nad Labem
Krásná Lípa
Velemín
Úštěk
Brozany nad Ohří
Most

V roce 2017 připadla organizace setkání občanů tří partnerských obcí na nás,
a tak jsme začátkem léta v Blatně hostili celkem 16 přátel z německého
Weinbachu a 9 z polského Debrzna. Všichni k nám dorazili ve středu 5.
července, ubytováni byli převážně v Zákoutí na turistické chatě Bernava a
strávili u nás 3 dny společných výletů, setkání a zábavy.
Společně s občany Blatna se nejprve vypravili na celodenní výlet. Další den
vyrazil znovu autobus plný Čechů, Němců a Poláků do adrenalinového parku
Plešivec. Každý, kdo měl zájem, si mohl vyzkoušet stezku v lanovém centru
nebo absolvovat jinou atrakci vyžadující odvahu a odhodlání. Tento výlet skončil
pro jednoho německého účastníka na chomutovské pohotovosti, kde mu byla
ošetřena zlomenina kotníku. I s tímto výletem však byli všichni ostatní
spokojeni.
Závěrečný den proběhla v Blatně zábavná soutěž organizovaná blatenskými
hasiči „Blatenská pomsta“, které se zúčastnily i polské a německé týmy. Po
skončení si užili ještě blatenský Rockfest a v neděli se vydali zpět ke svým
domovům. Příští rok je naplánováno setkání v Německu.
Všem, kteří s organizací letošního ročníku pomáhali, patří poděkování. Je
důležité, abychom v dnešní komplikované době udržovali dobré vztahy se svými
sousedy a pěstovali mezi námi přátelství.
irab

SPOLEČNÝ VÝLET
Ve čtvrtek 6. července, v době pobytu přátel z Německa a Polska, byl
uskutečněn zájezd za poznáním krás naší země. A protože byla volná
místa v autobuse, doplnili je zájemci z řad našich občanů.
Jako první zajímavé
místo byl navštíven
zámek
v Bečově.nad
Teplou. Zde jsme se
seznámili s příběhem o
znovunalezení relikviáře
Svatého Maura, jeho
restaurováním a hlavně
jeho
prohlídkou.
Relikviář je považován
jako druhý nejcennější
historický předmět, hned
po
korunovačních
klenotech, na našem
území. Je umístěn v
zabezpečené potemnělé
místnosti, kde atmosféru
podbarvují gregoriánské
chorály. Jeho zhlédnutí
v nás zanechalo hluboký
zážitek.
Protože
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prohlídka se konala se zpožděním, byl čas využit k procházce po zahradách a
po městečku.
A jelikož všem notně vyhládlo, s radostí uvítali návštěvu v pivovarské

restauraci
v Chodové
Plané. Ta je
umístěna
v hlubokých
pivovarských
sklepeních. Že
všem chutnalo,
včetně
zdejšího moku,
netřeba
zdůrazňovat (a
jak
dokládá
aktuální
fotka!).
Posledním
místem, které
jsme navštívili,
byl hrad v Lokti, který se vypíná vysoko nad Ohří a je součástí malebného
města. Výlet se dozajista všem líbil a zanechal v nás příjemné vzpomínky.
ZT

sjezd po kladce z věže místního kostela sv. Michaela Archanděla do parku po
laně asi 40 metrů dlouhém. Nakonec se tato disciplína stala velice atraktivní,
každý chtěl slaňovat. Poté museli členové jednotlivých družstev přeručkovat po
laně z jednoho na druhý strom – lano bylo dost vysoko. Také byl připraven
špalík s vruty a bylo potřeba, v co nejkratším čase, tyto vruty vyšroubovat
připraveným nářadím uschovaným v brašně – disciplína velice náročná na
fyzičku a psychičku. Dále byly připravené již osvědčené a namáhavé disciplíny,
jako suché lyže, hašení hradu, zkrácený požární útok, stavění beden, pití

foto ZT

Lambruskového vína brčky a hned poté střelba na terč. Úplným závěrem nám
každé družstvo zazpívalo svou úžasnou písničku, mimochodem také velice
náročná a zábavná disciplína, do mikrofonu hudební kapely „4 cenová skupina“,
která nás doprovázela po celý čas plnění našich náročných úkolů hudbou.

BLATENSKÁ POMSTA

foto ZT
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Letošní
třetí
ročník
hasičské
Blatenské pomsty
se uskutečnil též za
přítomnosti našich
kolegů
z
Německého
Weinbachu
a Polského
Debrzna.
Dále
se
zúčastnili
SDH Jirkov,
Strupčice,
Bílence
a
domácí
družstvo.
Pro
soutěžící
bylo
připraveno
několik
nových
disciplín, při
kterých se
až zatajoval
dech.
Především

foto ZT

Po splnění všech disciplín a úplného vysílení, měl každý člen připravenou
pečenou velmi chutnou klobásu a krásně orosené hasičské pivo, které určitě
osvěžilo. Při vyhlašování výsledků, byl předán panu Josefovi Kudrnovi titul
„Čestný člen Sboru dobrovolných hasičů Blatno“ a poděkování za nemalou
podporu všech akcí organizovaných blatenskými hasiči.
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Závěrem
akce
obdrželo
každé
družstvo medaile s
jedničkou,
protože
nakonec
všichni
vyhráli. Všichni plnili
velmi těžké úkoly a
někteří si dokonce
sáhli i na dno svých
sil. Medaile byly velké
a těžké asi tak půl
kila, prostě „Blatenská
pomsta“ se vším
všudy.
Největší
vítězové byli nakonec
místní hasiči z Blatna,
jelikož cílem této akce
bylo pobavit ostatní
kolegy, a to se jim
bezezbytku povedlo.
Jiří Kolář

SETKÁNÍ RODÁKŮ

malá miminka či
batolata, ale také
celé mladé rodiny.
Setkání se zúčastnili
i ti starší, kteří třeba
již v obci dávno
nežijí. Někteří se tak
vzájemně neviděli i
několik desítek let.
Po stěnách kostela
byla
vystavena
zatím jen hrstka
fotografií,
která
věřím, že se s
dalšími
ročníky
tohoto setkání bude
rozrůstat a stejně se
také jistě bude
rozrůstat i počet
těch, kteří na setkání
v příštích letech
přijedou.
irab, foto ZT

BLATENSKÝ
ROCKFEST
Po úspěšném loňském
rockfestu se letos konal druhý
ročník. Jako první zahrála
kapela
Janka
Šestáka
Inspirace (také hráli „rodákům“
v kostele, kde všechny zaujal
hráč na didgeridoo – nástroj
původních
australských
domorodců),
následovala
Louka Band z Prahy (vítězové
Porty 2014) a na závěr Beef
z Plzně. O kvalitě hrajících si
každý mohl udělat svůj
Ve stejný den, sobotu 8. 7., kdy se v Blatně konala hasičská zábavná soutěž
Blatenská pomsta, na kterou navazoval odpoledne rockfest, konalo se také
historicky první setkání rodáků naší obce, tedy těch, kdo byli v den svého
narození přihlášeni k trvalému pobytu v některé z našich osmi obcí.
Účastnící tohoto setkání společně poobědvali v restauraci U Štěpána a poté
obdrželi v kostele pamětní list, který pro tuto příležitost vytvořila chomutovská
výtvarnice Marie Svobodová. Rodáků se sešlo přes 40, byla mezi nimi docela
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úsudek, návštěvníků bylo
více než dost, občerstvení
též a zábava dle libosti.
ZT
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BLATENSKÝ KOSTEL OŽÍVÁ
Kromě
adventních
akcí
pořádaných obcí a stále častějších
svatebních
obřadů
zažívá
blatenský kostel sv. Michaela
Archanděla i různé koncerty,
jedním z posledních byl také
červnový koncert pěveckého
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smíšeného sboru AURUM. Koncert měl krásnou komorní atmosféru, členové
souboru si velmi pochvalovali akustiku kostela a ujistili přítomné posluchače, že
v kostele rozhodně nekoncertovali naposledy.
irab, foto ZT

DĚTSKÝ DEN V MEZIHOŘÍ
17. června 2017 se od 15. do 17. hodiny uskutečnil na pozemcích
TJ Mezihoří již tradiční dětský den. Povedené a veselé akce se
tentokrát zúčastnilo necelých 40 dětí. V tomto termínu totiž byla
jako každý rok celá řada akcí v okolí (slavnosti v Chomutově,
letecký den v Pesvicích atd.). I když chyběla letos nejoblíbenější
atrakce, kterou je vždy bezesporu jízda ze svahu po hasičské
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pěně, tak byla akce zdařilá a všichni jsme si užili spoustu legrace.
Měli jsme celkem 8 soutěžních disciplín – her. Děti opět sbíraly podpisy ze
stanovišť do kartiček. Jednotlivé hry, slalom na chůdičkách, slackline (chůze po
provaze), velké pexeso se sportovní tematikou, podlézání lana v terénu,
honička s balónky s cílem prasknout balónek soupeře, skákání v pytlích,
namotávání bonbónu na niti do pusy jazykem (jak dostat bonbón do pusy bez
použití rukou), včeličky - nošení pylu sosáčky do úlu děti absolvovaly
s nadšením.
Kromě soutěží byl na dětském dni fotokoutek s parukami, knírky, brýlemi. Na
hřišti byl skákací hrad, neustále v obležení dětí. Zájem byl i o jízdu na koni.
Všechny děti i dospělí si mohli opéct buřt, dát si limonádu a dospělí i pivo.
Celá akce proběhla opět za podpory obce Blatno, za což velmi děkujeme a
těšíme se na další akce, které budou následovat jak na sklonku léta, tak
především v zimních měsících.
Fotky
si
rodiče
mohou
stáhnout
na
adrese
https://goo.gl/photos/dutz2YUjD4S7NkvEA.
Jaroslav Toman

SOUSTŘEDĚNÍ MLADÝCH HASIČŮ

SLUNÍČKOVÝ DEN
První červnová sobota patřila na Blatně dětem. Sbor dobrovolných hasičů a
Mladí hasiči připravili pro děti „Sluníčkový den". Tento den se velice vydařil,
protože byl opravdu sluníčkový a sešlo se mnoho dětí. Každý kdo přišel, obdržel
lístek s disciplínami, které plnil a za které dostával sluníčkové penízky. Disciplín
bylo celkem devět, nejvíce se dětem líbilo střílení ze vzduchovky na špalíky,
hašení hradu a stříkání vodou hadicemi na terč. Dále bylo chytání rybiček,
házení míčku na slepičku, která stála na plotě, skákání v pytli, slalom s míčkem
na tenisové pálce a další. Za sluníčkové penízky, které si děti vydělaly, si mohly
koupit ve stánku různé hračky a jiné zboží, kterých bylo opravdu mnoho.

Také se dostavili s technikou hasiči z Kalku, kterou si děti mohly prohlédnout
a také Policie ČR z Jirkova. Během plnění disciplín se na sluníčkovém dni
objevil také Mimoň, který pobíhal mezi dětmi a rozdával bonbónky. Závěrem
sluníčkového dne hasiči z Kalku vyrobili hasební pěnu, ve které se děti pořádně
vyřádily. Byl to opravdu krásný den, který si děti moc a moc užily. Celkem se
zúčastnilo 61 dětí a spousta dospělých.

V době od 13. srpna bylo uskutečněno týdenní soustředění mladých hasičů z
Blatna pod vedením Radka Jetenského a dalších čtyř členů SDH Blatno za
podpory OÚ Blatno. Soustředění bylo provedeno v prostoru Nechranické
přehrady na pozemku Povodí Ohře, které nám propůjčilo i se svým vybavením.
Děti měly svá zázemí ve vybavených buňkách a k dispozici byla i menší hala v
případě špatného počasí. Pobyt byl zaměřen hlavně na celoroční činnost
Mladých hasičů a
pobyt v přírodě.
Pro děti byly
připraveny různé
hry a kvízy,
hodně se běhalo,
soutěžilo
a
chodilo se koupat
do přehrady.
První den jsme
přijali výzvu na
minigolf
do
Strupčic. Vytvořili
jsme celkem čtyři
družstva
a
odvezli si stříbrné
a
bronzové
medaile, jedno
čtvrté a jedno
čtrnácté
místo
útěchy. Během pobytu jsme navštívili Policii ČR Březno, která nám předvedla
svou vodní techniku a také nás ve svých člunech svezla po vodní ploše
Nechranické přehrady. Další ze dnů pobytu jsme zajeli do Žatce k hasičům. Ti
nás seznámili se svojí technikou a závěrem jsme si vodou zastříkali na terč.
Byla to velmi zajímavá návštěva, kdy děti opět získaly nějaké ty hasičské
zkušenosti.

Jiří Kolář
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Každý večer jsme měli táborák, u kterého jsme si vyprávěli různé příběhy, své
zážitky a hráli na kytaru. Velmi nás překvapili někteří občané z Blatna, kteří nás
přijeli navštívit a dovezli nějakou tu dobrotu. Pobyt se vydařil, děti jsou na
soutěže připraveny, počasí bylo po celou dobu krásné. Závěrem soustředění
dostal každý mladý hasič tašku s malým překvapením na zub a na památku
pobytu s kamarády. Celkem se soustředění zúčastnilo devět mladých hasičů.
Jiří Kolář

ŠAMAN Z MEXIKA U NÁS
Po jarní návštěvě šamana
Zdeňka Ordelta, který nám
přednášel v Horalce, u nás
pobýval v druhé polovině
července několik dní šaman
až z dalekého Mexika.
Tecciztemoc Cozcacuahutli
Martinez
(nazývaný
zkráceně
Temok)
je
tanečník
posvátného
aztéckého tance, zpěvák a
umělec z mexického rodu
Aztéků – Chichimeků, který
přispívá k zachování a
rozvoji aztécké duchovní
tradice. Jeho umělecká
tvorba se prolíná se
šamanským
nazíráním
světa. Jeho díla nesou
odkaz
předků,
odkaz
toltécko-aztécké duchovní
tradice.
Vypráví
o
posvátných elementech, o vztahu člověka a přírody, živých bytostí a kosmu.
Zpěvem prastarých duchovních písní nás dokáže zanést až tam, kde sídlí
živoucí síly našeho srdce.
Jeho návštěva nebyla oficiální, ale byl zde na pozvání. Řada zájemců mohla
s ním absolvovat meditační pobyt v přírodě, udělat si bubínek či zažít ozdravný
pobyt v potní chýši. Ta je spojena s jejím obřadním postavením, včetně
„totemového“ zvířete a ohně.
ZT

TRADIČNÍ POUŤ V KVĚTNOVĚ

První tři neděle v červenci proběhly tradiční hlavní poutě v Květnově. Věřící se
sešli u „Červeného kříže“ na návsi, zde se pomodlili úvodní modlitby k růženci.
Odtud pokračovali procesím skrze obec a lipovou alej k růžencovým schodům,
které postupně za modlení růžence vystoupali. Následovala svatá mše v češtině
a odpoledne v němčině v kostele Navštívení Panny Marie s vystavením sošky
Milostné Panny Marie Květnovské.
Po celou dobu byl otevřen stánek s občerstvením a suvenýry. Zájemci si mohli
koupit svaté obrázky, zvonky, svíčky, hrnky a především velice oblíbené
oplatky.
ZT

ČAJOVÝ OBŘAD KLUBU 60±
Tentokráte přijal
pozvání přednášet
v Horalce
pan
Aleš Andera ze
Zákoutí, mimo jiné
znalec čajů a
čajových obřadů.
Protože
se
nepovažuji
za
odborníka na čaje,
raději
předám
slovo jemu:
„Staré
čínské
přísloví – Lepší tři
dny bez jídla, než
jeden den bez
čaje
–
mne
provází
celým
životem.
Proto
jsem velmi rád
přijal
nabídku
Klubu 60± k
uspořádání čajového odpoledne. Při přípravě akce jsem se snažil dát možnost
účastníkům ochutnat různé druhy čajů napříč celým spektrem. Je až s podivem
kolik variant různých chutí, vůní, konzistencí je možno připravit z jednoho druhu
rostliny Camellia sinensis.
Díky pomoci
přítomných dam
při vaření čajů,
jsme
mohli
ochutnat
od
černých,
přes
polozelené
oolongy, zelené,
až po vzácné
bílé a červené
čaje.
Při
rozhodování
jakou
ukázku
čajového obřadu
vybrat, jsme dali přednost korejskému kung-fu před tříhodinovým japonským. Z
Japonska jsme ochutnali zelený práškový čaj Matcha, který kupodivu přes svůj
vzhled a chuť „žabince“ i některým účastníkům chutnal (pozn. autora: „Velmi
chutnal!“).
Doufám, že příjemné odpoledne s čajem si budeme moci někdy zopakovat a
děkuji za podporu Klubu 60±, Obecnímu úřadu Blatno a Jiřině Tollarové za
výborné pečivo“.
ZT

povídání, zajímavosti

NAŠE BYLINKY aneb co roste kolem nás
Pavlíniny inspirace z přírodní kuchyně
Pro všechny, kteří si chtějí vyzkoušet účinky bylinek z vlastního sběru, uvádím
pár osvědčených rad pro maximální obsah účinných látek v nasbíraných
bylinách a maximální trvanlivost bylin:
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Snažte se sbírat byliny v době, kdy je jejich síla největší. Kromě vegetační
fáze byliny je vhodné se řídit podle fáze Měsíce. Obecně platí, že při
dorůstajícím Měsíci se sbírají nadzemní části bylin, a při ubývajícím Měsíci
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kořeny, oddenky, či
cibule. Totéž platí i
pro uchování. Byliny
nasbírané
při
přibývajícím Měsíci
mají delší trvanlivost,
kdežto při ubývajícím
kratší a snadno
plesniví. Stejné byliny
sbírané na různých
lokalitách se mohou
lišit ve svém účinku a
obsahu
účinných
látek.
Kořeny se obyčejně
sbírají na jaře, kdy se
síla byliny ještě neprobudila nebo na podzim, kdy je síla byliny již stažena do
kořenů. Pokud tuto zásadu nelze dodržet, měly by být sbírány alespoň při
ubývajícím Měsíci, nejlépe novoluní (je to fáze, kdy je Měsíc přikloněn k Zemi
pouze neosvětlenou stranou.), kdy se síla rovněž stahuje do kořenů.
Nejpříhodnější denní dobou je časné ráno, navečer a noc. Kořeny a oddenky
omyjeme pouze studenou vodou. Kůra se loupe na jaře před rašením nebo na
podzim po opadnutí listů. Nať se sbírá obvykle v době květu. Není to však
stoprocentní pravidlo. Některé byliny trhané v plném květu se při sušení
znehodnotí tím, že dozrávají (Zlatobýl obecný, Vrbka úzkolistá). Jestliže lodyha
dřevnatí, sbírá se část nad zdřevnatělým stonkem. Tuhé lodyhy je vhodnější
řezat než trhat. Pozdní dopoledne, kdy rosa již oschla, je nejvhodnější dobou
pro sběr listů. Lze je sbírat během celého vegetačního období. Podzimní sběr je
však méně hodnotný než jarní. Květy se sbírají počátkem rozkvětu, plně rozvité
a za slunečného počasí. Krátce před odkvětem se jejich léčebná síla snižuje.
Cibulky se sbírají po odkvětu bylin, v době, když nať částečně zavadne. Pro

všechny bylinné části je
neméně důležité správné
sušení, nakládání a
louhování bylin.
Kdo by chtěl trochu
experimentovat, nabízím
recept na spojený čaj:
Čaj vzniká spojením
(slitím),
různě
připravovaných čajů, jako
je například čaj a odvar.
Tato úprava je nutná v
případech, kdy jednotlivé
byliny vyžadují různé
Aronie a Brusnice. /foto ZT
způsoby přípravy. Jedna
bylina např. formou čaje a druhá formou odvaru (Skořicovník ceylonský). Jinou
možností je, že nejprve připravíte odvar právě například ze skořice, kterým pak
přelijete byliny připravené k přípravě čaje. Po příslušné době je scedíte a
užíváte tradičním způsobem.
Na podzim nám příroda nabízí velké množství plodů, ráda bych připomněla
některé, ty pro zdraví nejvíce důležité a právě dozrávající:
Bezinka, jeřabina, jeřáb černý (Aronie) královna antioxidantů, šípek, brusinky.
Někteří jste vysadili také rakytník, má úžasné plody právě dozrávající a v našem
prostředí se mu daří. Obsahuje velké množství vitamínů a nejvíce vitamín C, pro
denní doporučenou dávku vitamínu C stačí pouze jedna jeho oranžovožlutá
bobule. Zajímavostí je, že obsahuje rutin (vitamín P), který zabraňuje rozkladu
vitamínu C a tím si ho rakytník uchovává při sušení, ale i při tepelném
zpracování.
Tak už víte, co z jara vysadíte?
Dobrou chuť přeje Pavlína Kardová

informace z OÚ

REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ

REKONSTRUKCE VODOVODU

V průběhu léta probíhají na našem území opravy komunikací, ať už těch
obecních, tak také těch ve vlastnictví Ústeckého kraje. Asi nejvíce řidiči pocítili
opravu komunikace mezi Blatnem a Radenovem, dále pak proběhne ještě
oprava komunikace mezi Boleboří, přes Orasín do Květnova. Investorem je
Ústecký kraj, realizaci má na starost Správa a údržba silnic Chomutov. Samotné
práce pak provádí firmy, které vyhrály výběrová řízení.
Z obecních silnic se letos podařilo dokončit opravu páteřní komunikace v
Mezihoří, opravy proběhly také v Zákoutí, Šerchově, Blatně, v Hrádečné, v
Květnově a v Bečově. Do oprav obec investovala cca 1 milion korun a
pokračovat v nich budeme i v příštím roce, kdy by už mělo dojít také na různé
boční „ulice“.
irab

V okolí Květnova a v jeho samotném centru můžete v posledních měsících
potkat řadu stavební techniky, rozkopané louky, hromady stavebních hmot. To
vše souvisí s rekonstrukcí dálkového vedení vodovodu, který naším územím
prochází, nemá však s naší obcí přímou souvislost. Investorem je Severočeská
vodárenská společnost, a.s., jeho provozovatelem SČVaK. V průběhu stavby
dochází také k různým nepříjemnostem, na které občané upozorňují, jako je
např. odpad všude kolem, kudy „stavba projde", dosud se ale zatím daří s
odpovědnými osobami komunikovat a sjednávat nápravu.
irab

nabídky, informace

Spolek Zákoutí - Bernov a obecní úřad Blatno Vás srdečně zve na:

SETKÁNÍ OBYVATEL A PŘÁTEL OBCE ZÁKOUTÍ
PŘI PŘÍLEŽITOSTI 660. VÝROČÍ PRVNÍ ZMÍNKY O
OBCI.
Sobota 16. září 2017 od 14,00 hodin.
Proběhne slavnostní předání nově upravené návsi do užívání,
včetně opraveného spolkového sklípku Patriot.
Součástí akce bude i odhalení a žehnání sochy sv. Jana Nepomuckého.
Kulturní program a občerstvení zajištěno.
Parkování zajištěno "U křížku".
Těšíme se na setkání!
Vydává: Obecní úřad Blatno, IČO 00261807; EČ MKČRE22472, jako periodický tisk územního samosprávného celku.
Redakce: Zdeněk Tollar, Pavel Suchopárek. 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: 30. 8. 2017; datum vydání: 6. 9. 2017.
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