BLATENSKÁ BLATKA
ZPRAVODAJSKÝ ČTVRTLETNÍK BLATENSKA,
ROČNÍK IX. ČÍSLO 2. JARO 2019
BLATNO, BEČOV, HRÁDEČNÁ, KVĚTNOV, MEZIHOŘÍ, RADENOV, ŠERCHOV, ZÁKOUTÍ

NÁLEZ HISTORICKÉHO
SKVOSTU
OBJEV KŘÍŽE Z POČÁTKU 19. STOL.
Ve starých mapách Františko - josefského mapování z let 1877 - 1880 je zakreslen jeden z
křížků, jeden z několika dalších sakrálních objektů v okolí Hrádečné, dřívějšího Sperbersdorfu.
Nespočet sakrálních památek v poválečných dobách, nejen v okolí Hrádečné, bylo poškozeno,
zmizelo, či v nejlepším případě zarostlo vegetací. I tento zmíněný „kousek“ byl po desetiletí
považován za zmizelý. Ale nedalo mi to, a až letos zjara (po kolikáté už) jsem v zarostlých
remízcích místo křížku začal hledat anomálii ve vegetaci. Trefa do černého. V hustém, druhově
rozmanitém náletovém
a neudržovaném křoví poblíže
muzea
na
Kočičáku rostl
najednou osamocený, ne příliš
starý,
lipový
výmladek.
Pařezový výmladek již zaniklé
lípy. A po podrobnějším
prohledání místa vyčníval
nedaleko z půdy nepatrný
růžek opracovaného kamene.
Nabyl jsem téměř stoprocentní
jistoty, že jsem našel to, co
jsem hledal…
pokračování na str. 2
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EDITORIAL aneb sloupek vpravo
Tak máme jaro, trochu chladnější a deštivější
oproti loňskému. A je to asi dobře, deště je
potřeba. Však pranostika říká „Studený máj
ve stodole ráj“.
Jak to bude ovšem se žábami, to se teprve
uvidí, letošní jarní migrace byla sotva
desetinová.
V krajské soutěži jsme už potřetí zvítězili
v soutěži Skleněná popelnice, což je fajn, byť
pohled do odpadových kontejnerů někdy
napovídá něco jiného. Jak to musí vypadat
v jiných obcích ani nemyslet. K těm stovkám
tun vyprodukovaných pouze v našich osmi
obcích lze dodat jenom jedinou přímou
úměru: Čím budeme bohatší – tím více
odpadu, ale také naopak! Veškerý průmysl,
včetně potravinářského, vymýšlí stále
rafinovanější obaly, aby si přišel na ještě
větší zisky, podle hesla, kdo neroste, zaniká.
A to vše samozřejmě zaplatíme z našich
peněženek.
Jak vedlejší titulek napovídá, objevil zdejší
znalec křížků a drobných sakrálních památek
Pavel Suchopárek křížek starý více než dvě
století. Dobrá zpráva pro milovníky památek,
už se těšíme na další nálezy.
Také u nás proběhly volby do Evropského
parlamentu. Výsledky ponechávám bez
jakéhokoliv komentáře!
Co ještě se dočtete v tomto čísle BB? Stačí
otevřít a uvidíte.
ZT
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co se událo
pokračování ze str. 1

NÁLEZ HISTORICKÉHO SKVOSTU
OBJEV KŘÍŽE Z POČÁTKU 19. STOL.

Předem plánovaný odvoz k
obecnímu úřadu k následnému
restaurování se však nepodařil,
neboť jednotlivé kvádry vážící
kolem sta kilogramů byly nad
naše síly. Odvoz se podařil až
za několik dní za pomoci vozu s
hydraulickou rukou. V květnu
byl již křížek odvezen firmou
Archkaso, s několika dalšími z
Blatenska, do ateliéru a zpět se
vrátí na své původní místo v
plné kráse v průběhu roku, o
čemž budeme na stránkách
Blatenské
Blatky
jistě
informovat.

-suchfoto: ZT, A. Andera (1x)

BLATNO A ODPADY V ROCE 2018

…V horizontu několika dní, již s nářadím, stojíme spolu se Zdeňkem Tollarem
a Alešem Anderou na místě, s cílem památku vysvobodit. Nakonec se při
dvouhodinovém kopání střídá skepse s vlnami optimismu. Kopané segmenty
totiž nepřipomínají tvarem ani materiálem žádnou památku z okolí, ale spíše
betonové kvádry, které si lze spojit s výstavbou nedalekých bunkrů. Nakonec po
přetočení kvádrů zíráme v němém úžasu na minimálně poškozené reliéfy Panny
Marie na horním segmentu a zachované písmo na podstavci památky, na němž
je vytesán letopočet 1812, což znamená, že máme co do činění s více než
dvousetletou „záležitostí“. Na samém vrcholu byl v minulosti pravděpodobně
ještě umístěn kříž, který však již chybí. Zajímavostí je, že ač jakoby pohozeny,
byly oba kvádry uloženy reliéfy dolů, což navozuje dojem takového úmyslného
uložení z důvodu ochránění nejchoulostivějších částí.
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Jak už mnozí víte, naše obec v letošním roce již potřetí za sebou zvítězila v
krajské soutěži Skleněná popelnice, kterou společně organizuje společnost
EKOKOM a Ústecký kraj. Vítězství se týká třídění odpadů a Blatno je nejlepší
obcí v kraji v kategorii obcí nad 500 obyvatel. Je to skvělá zpráva, s bonusem
35 tisíc korun pro potřeby obce. Máme celkem 16 sběrných míst ve všech
částech obce. Celkové náklady na svoz všeho odpadu v loňském roce, údržba a
opravy a další výdaje za odpadové hospodářství činily 700 tis. Kč. Na poplatcích
od občanů a podnikatelů
obec vybrala 390 tis. Kč, za
zpětný odběr druhotných
surovin získala 55 tis. Kč a
od společnosti Ekokom za
tříděný odpad necelých 200
tis. korun. Rozdíl je hrazen z
obecního rozpočtu. Největší
množství odpadu tvoří ten
směsný, komunální, toho
bylo z našich obcí loni
svezeno 160 tun a 4 tuny
nadrozměrného. Jsou to
stále
obrovská
čísla,
obrovské množství odpadu,
které končí na skládce, tedy
v zemi. Stále platí tatáž
naléhavá prosba, výzva –
nejlepší je vzniku odpadu
předcházet,
nekupovat
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zbytečně balené potraviny, balenou vodu apod.
Naštěstí se už i v Chomutově chystá otevření obchodu "BEZOBALU", který
sice bude na ne úplně praktickém místě, na chomutovské Poliklinice, ale
alespoň někde bude možné nakupovat do vlastních sklenic a nádob a kdo chce
přírodě pomoci, nemusí kupovat stále nové a nové obaly.
Teď ještě kdyby se podařilo z tříděného odpadu co nejvíce jej druhotně
zužitkovat, ale tomu můžeme my spotřebitelé pomoci „jen“ tím, že budeme
všechny obaly do kontejnerů dávat čisté, bez zbytků potravin.
Nově ještě připomínám, že můžete u obecního úřadu vyhazovat do speciální
nádoby plastové lahve s použitým kuchyňským olejem!
A ještě jednou děkuji všem, komu není naše životní prostředí lhostejné a
snažíte se o co největší eliminaci odpadů a kvalitní třídění. První cena patří vám
všem!
IRH

DĚLO SE NA JAŘE V NAŠICH
OBCÍCH
Fotky jsou jen výběrem toho, co se v předjaří a v Blatně konalo za akce.
Masopust tentokrát proběhl jako Masopustní karneval v kulturním domě
Horalka, děti navštívil kouzelník a všichni zúčastnění se moc dobře bavili. Velmi
pozdě letos proběhla také tradiční velikonoční dílna, na které dívky a ženy
malovaly vajíčka a hoši a pánové pletli pomlázky. Dále probíhalo v mnoha
obcích stavění májky a pálení čarodějnic. V Blatně akci organizovali místní
hasiči ve spolupráci s restaurací U Štěpána. V Bečově, Květnově, Šerchově a v
Zákoutí pak místní lidé sami sobě, pouze za přispění obce na občerstvení.
IRH, foto: archiv OÚ Blatno

Vztyčování májky v Šerchově.

JARNÍ BRIGÁDA
V ZÁKOUTÍ
Akci Ukliďme Zákoutí jsme letos v
obci, na rozdíl od ostatních, o týden
posunuli z důvodu velkého množství
sněhu na návsi. A stejně to bylo
málo. V noci na 13. dubna opět
napadl sníh a mrzlo. I tak se na
návsi několik prácechtivých sešlo a
něco se udělalo. Pohrabali jsme,
uklidili alej od popadaných větví a
tyto jsme i spálili, natřely se stoly a
rozcestník. Trochu se zavezly
zeminou vyježděné koleje na návsi
od řidičů, kteří musí parkovat a jezdit přes náves i když mráz povolí a je jasné,

Jarní úklid
v Květnově.

Tradiční
květnovský slet
čarodějnic a
čarodějů na
Filipojakubskou
noc s řádnou
oslavou.
že se v
nasycené
půdě
vyjedou
koleje.
Každý rok
je
to
stejné. Víc
toho v té
zimě
opravdu
dělat
nešlo.
-such-
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VOLBY DO EVROPSKÉHO
PARLAMENTU
V pátek a sobotu 24. a 25. května proběhly volby do Evropského parlamentu.
Ti, co se zajímají, výsledky jistě už znají. Jak dopadly u nás je v přiložené
tabulce.
Volby do EP 2019 obec Blatno
Voliči v seznamu
Volební účast
439
31,89
Strana název
celkem
ANO 2011
32
SPD
22
Česká pirátská strana
19
ODS
19
Koalice STAN, TOP 09
16
KSČ
11
Česká str.sociálně demokrat.
6
HLAS
6
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
4
Demokratická strana zelených
2
Vědci pro Českou republiku
1
Koalice Rozumní, ND
1
SPR-Republ.str.Čsl. M.Sládka
1

Platné hlasy
140
v%
22,85
15,71
13,57
13,57
11,42
7,85
4,28
4,28
2,85
1,42
0,71
0,71
0,71

svědomí bylo co se scény a kostýmů týče pojato současně. Ale stále je i
aktuální téma o moci bez mravní odpovědnosti, o tom jak se lidé snaží uchvátit
moc, aniž by zvažovali, co to přinese ostatním. Tragédie o našeptávaných
zvrácených myšlenkách, které oslavovaného hrdinu promění v podlého zrádce
a zločince. Děj Shakespearova díla má co říci i dnes. Představení stálo za
zhlédnutí a hodí se poděkovat naší obci za dopravu, která byla pro všechny
zúčastněné zdarma.
JT

Akce Klubu 60±.

PRVOMÁJOVÁ PROCHÁZKA
Nevím, jestli se odpolední pochod v délce něco kolem 12 kilometrů s
krkolomným převýšením dá nazvat procházkou, ale akce rozhodně stála za
účast. Tentokrát vyšlo i počasí, takže program pečlivě připravený Zdeňkem
Tollarem z Hrádečné vyšel dokonale. Jen škoda, že účastníků výšlapu bylo
pomálu. Zřejmě to zavinil sváteční oběd, po kterém se nikomu nechtělo opustit
kanape.
Trasa cesty vedla z Hrádečné kolem památné lípy u Šerchova, dále údolím
Malé vody k Jirkovské přehradě. Odtud kolem bývalého Siegertova mlýna k
pozůstatkům hradu Najštejn a kolem kostela v Květnově zpět do Hrádečné.

-such-

TRANSFER ŽAB – NĚCO JE JINAK !
Nachystaní jsme na transfer žab byli dobře a včas, zaměstnancům úřadu
pomohli dobrovolní hasiči a následně ještě vše pořádně doladil Šimon
Suchopárek ze Zákoutí. Tímto všem děkujeme. Ovšem, příroda začíná být čím
dál více nevyzpytatelná, a tak se stalo, že oproti předchozím letům, kdy se
především díky rodině Osvaldových a dětem ze základní školy Duhová cesta z
Chomutova podařilo přenést přes hlavní silnice v Blatně tisíce žab, letos to bylo
o mnoho méně, a sice pouhých 200 žab. Není to ojedinělý jev, stejná situace
byla na mnoha místech v republice. Zda je příčinou velké sucho loňského roku,
nebo stále se zvyšující teploty, či hrály roli jiné faktory, to zatím není zcela
jasné.
IRH

ROSTE NOVÁ KAPLE V RADENOVĚ
Pomalu, ale jistě se začíná od země klubat
obnovená kaplička na návsi v Radenově. Zatím stojí
jen základy, rostou obvodové stěny, ale už pro
kapličku máme připravený krásný, velký zvon. Obci
Blatno jej pro účely jeho použití právě v této kapli
zapůjčila paní Věra Větrovcová, dcera Edy
Sedmerové z Radenova.

Paní
Věře
Větrovcové tímto ze
srdce
děkujeme.
Nezbývá, než si přát,
aby se nám podařilo
kapličku co nejdříve
dokončit, aby mohl
být
zvon
nainstalován.
V úctě a s díky I.Rabasová H., obec Blatno

Akce Klubu 60±.

ZÁJEZD DO DIVADLA
Předposlední únorový večer využili někteří z nás k návštěvě divadla v Mostě.
Drama klasika Williama Shakespeara Macbeth o touze po moci, o pokušení a
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Během cesty jsme objevovali až pohádkově krásné ale i dramatické přírodní
scenérie s krásnými výhledy. Zdeněk má tuto trasu dokonale zmapovanou,
takže jsme se dozvěděli mnoho zajímavého nejen z historie, ale i přírodních
zajímavostí. Zdolání vrcholu hřebenu, na kterém stojí ruiny hradu Najštejn nás
odměnilo úchvatným rozhledem po kraji. Zlatým hřebem programu bylo
zastavení u květnovského poutního kostela, kde nám bylo poodhaleno tajemství
jeho výzkumu astronomických souvislostí zasazení kostela do krajiny, kde až
podivuhodně vše do sebe zapadá.
Výšlap byl nádherný a těšíme se na další trasy.
Aleš Andera, foto: ZT

Akce Klubu 60±.

ZÁJEZD OPĚT ZA
ČESKÝM
BAROKEM
V sobotu 11. května připravil Klub
60± s finanční podporou našeho
Obecního úřadu další výlet po
zajímavostech
České
republiky.
Hlavním motivem zájezdu byl odkaz
českého vrcholného baroka v podobě
architektonického a uměleckého
skvostu v obci Plasy nacházející se 25
km před Plzní.
Cisterciácký klášter založil roku
1144 kníže Vladislav II. Největší rozvoj
proběhl po třicetileté válce dílem
Jeana Baptisty Matheye. Po jeho smrti
byl do kláštera pozván geniální stavitel
a umělec Jan Blažej Santini Aichel,
jehož zásluhou se dodnes zachoval v
barokní podobě areál, který nemá ve
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světě obdoby. Vzhledem k bažinatému podloží meandru řeky Střely je celý
mohutný konvent vystavěn na 5 100 dubových kůlech a roštech. Aby rošt
nezačal na vzduchu hnít a stavba se propadat, je dodnes stav vody v podloží
čtyřikrát denně kontrolován. V budově konventu je k vidění jedno ze čtyř
samonosných schodišť, mistrovské dílo architekta Santiniho. Popis dalších
zajímavostí v klášteru by zabral celé číslo BB, takže kdo s námi nejel, pochybil a
doporučujeme mu návštěvu.
Kdo měl zájem, mohl v areálu bývalého klášterního pivovaru navštívit
nedávno otevřenou pobočku Národního technického muzea, věnovanou
stavitelství a architektuře. Pro rodiny s dětmi byla zajímavá návštěva nedaleké
ZOO, spojené s minigolfem.
Každý si přišel na své, včetně návštěvy Metternichovské restaurace s
výborným gulášem a výběrem ze čtyř druhů piva. Během zpáteční cesty
autobusem nechyběla oblíbená vědomostní soutěž o hodnotné ceny. Jediným
škraloupem zájezdu byla nekonečná objížďka přes Rakovník.
Již nyní se těšíme na další výlet s Klubem 60±.
Aleš Andera

Akce Klubu 60±.

PŘEDNÁŠKA
O JARNÍ
OČISTĚ
28. března k nám do
Horalky opět zavítal jarně
naladěný PaedDr. Jiří Roth,
aby nás poučil o tom, jak si
očistit naše těla – myšleno
vnitřně, zvenku to už nějak
zvládáme. Dozvěděli jsme
se jaké čaje a bylinky
použít, aby se náš
organizmus zbavil toxických
látek a my si radostněji
užívali jarních dnů.
ZT

MLADÍ HASIČI SOUTĚŽILI
Na 13. dubna jsme připravili soutěž pro mladé hasiče a to soutěž
všestrannosti. Počasí se nám moc nevyvedlo, protože byla zima a ještě k tomu
padal sníh, nicméně soutěž probíhala a nikdo neměl námitek. Přijelo celkem
sedm kolektivů. Pro soutěžící jsme měli připraveno osm disciplín. Jako první
byla střelba na špalíčky, mimo „Přípravky“, ti házeli míčkem na plechovky. Dále
hod sáčkem na cíl, následovaly uzle, topografické značky, zdravověda - vše dle
směrnic „Plamen“. Následoval hod na cíl špalíčkem, určování hasičských
přístrojů a poslední disciplína, naše úplně nová, a to střelba lukem a šípem na
terč. Po splnění uvedených disciplín, jsme měli připravený dobrý guláš a čaj od
Štěpána. Dále byla připravena soutěž o „Blatenský poklad“. Z každého kolektivu
byli vybráni tři soutěžící a ti hasili hrad, a kdo uhasil nejrychleji, vyhrál. Tato
soutěž je velmi oblíbená, všichni se na ni těšili.
Celkem se zúčastnilo 110 soutěžících a mnoho dospěláckého doprovodu. Je
třeba tímto poděkovat všem, kteří se na soutěži podíleli, hlavně členům
Blatenských hasičů a velkou podporu Obecního úřadu Blatno. Po nástupu, se
vyhlásily výsledky celého soutěžního dne. Ceny předávala starostka pí. Iveta
Houfová Rabasová a starostka SDH Blatno pí. Martina Machtová. Soutěž
dopadla následovně:
Přípravka:
Ml. družstvo:
St. družstvo:
1. Blatno +
1. Strupčice "B"
1. Strupčice "B"
Bílence
2. Strupčice "A"
2. Jirkov "A"
2. Pětipsy
3. Bílence
3. Strupčice "A"
3. Strupčice
4. Vejprty "B"
4. Jirkov "B"
5. Pětipsy
5. Bílence
6. Vejprty "A"
6. Pětipsy "B"
7. Strupčice "C"
7. Blatno
8. Spořice "A"
9. Pětipsy "A"
10. Spořice "B"
Dorostenky
Dorostenci
Blatenský poklad
1. Pavlišová
1. Latina
1. Pětipsy 28,72 s
2. Pavlíková
2. Hrdý
2. Spořice 32,69 s
3. Rottová
3. Brožík
3. Strupčice 35,03 s
4. Abrahamová
4. David
4. Jirkov
36,56 s
5. Šmejcová
5. Malík
5. Blatno
42,69 s
6. Bílence 56,33 s
7. Vejprty
60,00 s
Jiří Kolář

povídání, zajímavosti

NAŠI SOUSEDÉ … portrét zajímavé osobnosti z našeho okolí
HERTA GRUSOVÁ
Náš nepravidelný
cyklus o osobnostech
našeho
regionu
tentokráte uvádíme
trochu jinak.
Dne 23. května
2019 oslavila 78.
narozeniny paní Herta
Grusová ze Zákoutí.
Ač se narodila v
Pardubicích, od svých
4 let žije v Chomutově
a od 15 let jezdila na
chalupu v Zákoutí,
kam
se
později
přestěhovala nastálo.
Po smrti manžela zde
nyní žije se svým synem. Paní Herta je mezi sousedy v Zákoutí velmi oblíbená
pro svou milou, veselou a přátelskou povahu. Proto jsme se v den narozenin ve
velkém počtu sešli na návsi a společně jubileum oslavili.
Paní Herta je ve svém věku velice aktivní a kromě starosti o domácnost a
zahradu, procházek s pejskem se věnuje i aktivitám, které bychom do ní neřekli.
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Naposledy minulý týden byla pořadateli pozvána na prestižní německé závody
sportovních vozů ADAC GT Masters, konané na okruhu v Mostě. Díky své
dokonalé znalosti německého jazyka zde byla velice užitečným partnerem
pořadatelského týmu.
Přejeme mnoho dalších let ve spokojenosti a pevném zdraví!
Aleš Andera
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ASTRONOMICKÝ KOUTEK, aneb na co se těšit v následujících měsících
Po minulém zimním vydání blatenských novin Blatenská Blatka tu máme opět
jaro. Pojďme si úvodem trochu přiblížit co to vlastně JARO je.
Z meteorologického hlediska začíná jaro 1. 3. a končí 31.5. Z astronomického
hlediska začíná jaro 20. 3. jarní rovnodenností – dny se opět začínají
prodlužovat a končí letním slunovratem 21.6 (nejdelší den). Zajímavostí je, že
rozdělení roku do čtyř ročních období, tak jak ho známe my, se používá pouze
v mírném a subarktickém pásu. Např. v subtropech a tropech je rok rozdělen na
období sucha a dešťů, na polárních kruzích jsou roční období definovány
polárním dnem a nocí.
Pomalu nám bude začínat léto, kdo by neměl rád měsíce červen, červenec a
srpen. Ačkoliv si na noční oblohu musíme počkat o poznání déle než v zimě,
nastanou úkazy, na které se vyplatí být
vzhůru nebo si naopak trochu přivstat.
V měsíci
červnu
nastávají
z astronomického hlediska nejlepší
pozorovatelné podmínky planety
Jupiter (planeta bude od Země
vzdálena „pouhých“ 660 mil. km).
Jupiter je největší planetou Sluneční
soustavy. Je to právě její velikost,
která způsobuje, že se od její plochy
odráží v poměru nejvíce slunečního
záření. Musíme si však uvědomit, že
máme na mysli pouze objekty planet
(většina svítících objektů na noční
obloze jsou hvězdy, jako je naše
Slunce). Jasností se planetě Jupiter
blíží planeta Venuše, které je výrazně
menší, ale nachází se blíže ke Slunci.
V porovnání velikostí a vzdáleností
planet od Slunce, je Jupiter nejjasnějším planetárním objektem v naší Sluneční
soustavě. Jasnost vesmírných objektů se měří v tzv. magnitudě „m“ (zdánlivá
jasnost - čím vyšší číslo za mínus, tím jasnější, a naopak). Slunce má „m“ 26,74, „m“ Měsíce v úplňku je -12,6, „m“ Jupitera v opozici (nejblíže ke Slunci) 2,6. Pochopitelně se hodnota „m“ u objektů sluneční soustavy mění podle toho,
jak se pohybují a jsou ozařovány Sluncem, na rozdíl od ostatních hvězd, které
se zdánlivě nepohybují a jejich „m“ lze považovat konstantní. A jak vlastně
planetu Jupiter najdeme na noční obloze? V první polovině měsíce hledejme po
půlnoci nízko nad jižním obzorem jasný objekt, který se každou následující noc
bude vzhledem k okolním objektům nepatrně pohybovat.
Dne 21. 6. nastává letní slunovrat. Pro naše zeměpisné podmínky platí, že
nastane nejdelší den v roce. Poté opět můžeme očekávat zkracování dnů až do
doby zimního slunovratu, který nastává 21. prosince.
V měsíci červenci proběhne zatmění Slunce a částečné zatmění Měsíce. Na
rozdíl od zatmění Slunce, které nebude z našich zeměpisných šířek

pozorovatelné, nastane částečné zatmění Měsíce 16. 7. Z časového hlediska
připadá střed zatmění na 22 hod a 31 min.
Ve čtvrtek 4. 7. ve 23 hod. se bude Země nacházet nejdále od Slunce 152,1
mil. km.
V měsíci srpnu se můžeme nejvíce těšit na meteorický roj Perseidy, jehož
maximum připadá na 13.8. Perseidy však budou pozorovatelné již od 11.8.
Průměrná hodinová frekvence se odhaduje na 110 jevů („padajících hvězd“).
Pozorování však bude kazit svit Měsíce, který bude těsně před úplňkem.
Perseidy jsou vlastně pozůstatky kometárního ohonu, kterým bude naše Země
procházet. V tomto případě se jedná o kometární ohon komety 109P/SwiftTuttle. Pojmenování Perseidy je odvozeno ze souhvězdí Persea, z jehož středu
perseidy zdánlivě vylétají. Lidově se
Perseidám říká „Slzy svatého
Vavřince“, který má svátek 10. srpna,
toho dne byl roku 258 umučen. Za
zmínku stojí, že starověcí Římané
považovali Perseidy za ejakulaci boha
Priapa, boha zemědělské plodnosti. Až
roku
1762
bylo
holandským
přírodovědcem
Pieter
van
Musschenbroeckem dokázáno, že se
jedná o tentýž jev pravidelně se
opakující. O půlnoci dne 13. 8.
najdeme souhvězdí Persea nad SV
obzorem. Další pomůckou může být,
že po druhé hodině ranní bude již
patrný Velký vůz a seskupení hvězd
Plejády (lidově kuřátka) nad jejichž
pomyslnou spojnicí (blíže ke kuřátkům)
se souhvězdí Persea nachází. Naše
Foto:https://img.obrazky.cz/?url=5003d9a1480b12ba&size=3
pohledy by měly směřovat směrem na
Jedlovou horu. Pro dobré pozorování si přejme jasnou oblohu. Nejlépe je vyjet
někam, kde je malé světelné znečištění. Kupříkladu by stálo za zvážení, pokud
budou příhodné klimatické podmínky, zhasnout obecní veřejné osvětlení.
Vraťme se ještě k předchozímu článku z Blatky, kdy jsme psali o úplném
zatmění Měsíce, během kterého došlo k impaktu malého tělesa na povrch
Měsíce. V současné době lze na internetu nalézt video zachycující samotný
impakt. Na krátké video se lze podívat např. zde:
https://www.youtube.com/watch?v=K4yyYHzUxAo
Letos si připomínáme 50 let od prvního přistání lidské posádky na povrchu
Měsíce v rámci programu Apollo. Více informací o této události se dozvíte
v příštím vydání Blatenské Blatky.
Radek Sušienka

KŮROVCI OHROŽUJÍ NAŠE LESY,
a to hned několik druhů.
Nejvýznamnější
je
lýkožrout smrkový, který
napadá
především
dospělé porosty smrku,
druhotně i modřínu.
Nálet je především do
střední a spodní části
kmene, kde se dospělci
rojí a následně kladou
vajíčka do komůrek.
Foto:https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/12/Ips.typographus.jpg
Vylíhlé larvy pak pod
kůrou provádí žír ve
formě požerku, který je charakteristický pro každý jednotlivý druh.
V současné době pak hrozí vážné nebezpečí i dalších kůrovců, jako je
lýkožrout severský, lýkožrout lesklý a lýkožrout menší. Tyto druhy napadají
stromy především v horní části, tedy od koruny, a my pak vidíme rezavé a
zasychající špičky. Tyto druhy napadají i mladé porosty a mlaziny, takže se
problém násobí.
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Kůrovce
významně
podporují trvající sucha a
úbytek spodních vod. To
smrky oslabuje natolik, že
nedokáží
kůrovcové
komůrky zalévat pryskyřicí
a takto se přirozeně bránit
náletu. Teplé počasí
rovněž
podporuje
navýšení
vylíhlých
generací
brouka,
Foto:https://cz.123rf.com/profile_wjarek
v současné době až 4
generace. V rámci boje
s kůrovci se využívají i feromonové lapače, kde návnadou je pachový atraktant.
Dále je nutné vyhledávat napadené stromy a včas je zpracovat a sanovat –
nejlépe včasným odvozem z lesa, nebo i chemicky, ale tímto může být postižen
i užitečný hmyz a ekologická zátěž krajiny se tak prohlubuje. Kůrovec je dnes
významnou kalamitou a všeobecným problémem, který nesmí být podceněn.
JG.
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HUDEBNÍ SLAVNOSTI U NÁS

Jako posluchači koncertů klasické hudby na zámku Jezeří, které jsem
navštěvoval téměř pravidelně se svou manželkou, někdy i s dalšími rodinnými
příslušníky a přáteli, mi bylo líto, že skončily.
Říká se, že vše jednou začíná, ale také končí. Proč by to nemělo platit jednou
i obráceně! Shodou okolností moje manželka navázala kontakt s paní Alenou
Hönigovou, organizátorkou jezeřského hudebního festivalu a skvělou hudebnicí,
ohledně prodeje CDéčka nahrávaného v Květnově, a tak vznikl nápad pořádat u
nás hudební slavnosti. Od zámku Jezeří je to k nám nedaleko, skoro by se dalo
mluvit o sousedství. Na první informativní schůzce se sešli lidé se zájmem a
dobrou vůlí, slovo dalo slovo, a zrodil se projekt Květnovské hudební slavnosti.
A protože je to běh na delší trať, tak v letošním roce byl domluven jeden koncert
– jakýsi nultý ročník. Ale k tomu blíže dopis od paní Hönigové:

Vážené dámy a pánové, milí přátelé,
jak někteří z Vás již víte, festival Hudební léto v Jezeří se konal vloni naposledy.
Myslím, že se nám na Jezeří podařilo zrealizovat spoustu krásných hudebních
akcí a vytvořit jedinečnou atmosféru!
Proto mě velmi těší, že Vám mohu oznámit, že se na příští rok připravuje
mezinárodní festival staré hudby v neméně charismatickém místě nedaleko
Chomutova, v panenské krajině Krušných hor – v poutním kostele Navštívení
Panny Marie v Květnově.
Toto nádherné místo jsme objevili při natáčení CD s orchestrální hudbou Jana
Josefa Röslera, které je nyní na trhu.
Pokud vše dobře dopadne, budu Vás moci v červenci 2020 přivítat na festivalu
Květnovské hudební slavnosti, pořádaném obcí Blatno ve spolupráci
s Římskokatolickou farností – děkanstvím Jirkov. Předzvěstí věcí budoucích, ale
i příležitostí prožít společně krásné matiné s hudbou,
popovídat si o budoucích plánech,
a to vše v neformální atmosféře, jak to znáte, se sklenkou vína a občerstvením,
budiž koncert 14. července 2019 ve 12:30 h.
v kostele Navštívení Panny Marie v Květnově.
Se srdečnými pozdravy
Alena Hönigová
Mě nezbývá než dodat přání, ať se vše zdaří a připravovanému hudebnímu
festivalu dlouhá léta a hlavně mnoho spokojených posluchačů.
ZT

informace z OÚ

DOTAČNÍ PROJEKTY - PLÁNY A SKUTEČNOST
Takto by měla
vypadat kaple
v Radenově.

stuhu jako obec nejlépe pečující o zeleň a životní prostředí v kraji a třetí v
republice (z přihlášených obcí), obdržíme také dotaci ve výši 500 tis. korun na
péči o stromy, na zdravotní řezy, výsadbu nových stromů a na jejich následnou
péči.
V letošním roce proběhnou bez ohledu na dotace opět opravy dalších
místních komunikací, finance jsou na tyto opravy vyčleněny v obecním rozpočtu
a jedná se o cca 1 mil. korun. Opravy budou probíhat v několika etapách
prakticky ve všech našich obcích, vždy budete předem upozorněni, pokud bude
omezena průjezdnost. Dále bude konečně opravena požární nádrž v Blatně za
Hostincem U Divouse a zpracovávají se projekty na opravu požární nádrže za
blatenským hřištěm a na obnovení vodní nádrže pod Zákoutím u bývalého
mlýna.
IRH

KOTLÍKOVÁ DOTACE

Většinou na přelomu roku bývá vypisováno nejvíce výzev, o které se může
obec ucházet, aby získala finanční prostředky na projekty, na které vlastní
rozpočet nestačí. Nejinak tomu bylo letos, a tak jsme požádali o podporu na
opravu místní komunikace v horní části Blatna, která je v našem katastru
bezpochyby v zcela nejhorším stavu. Podali jsme rovnou žádosti do dvou
různých výzev, a jak to vypadá, v jedné z nich jsme uspěli, ale nerada bych to
zakřikla a tak se ještě z opravy raději neradujme. Dále jsme požádali o finanční
podporu na opravu zbytku fasády obecního úřadu, obnovu mariánského sloupu
pod Hrádečnou, opravu vnějšího pláště a schodišť blatenského kostela Sv.
Michaela archanděla a o dokončení oprav kapličky v Hrádečné.
Většina výsledků hodnotitelských komisí ještě není známa, musíme tedy ještě
chvíli vyčkat, zatím jen víme, že na opravu kostela pro nás nezbylo, na opravu
mariánského sloupu ano, a jak už jsem psala, velmi pravděpodobně jsme uspěli
s opravou obecní komunikace. A jak víte, díky tomu, že jsme získali Zelenou
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Před pár týdny dostali všichni občané Blatna a spádových obcí do schránek
leták s nabídkou pomoci se zajištěním kotlíkové dotace, s možností poskytnutím
bezúročné půjčky a s pomocí se splněním administrativních požadavků. O
výměnu starého kotle a pořízení nového zdroje vytápění, ať už kotle na biomasu
nebo tepelné čerpadlo projevilo celkem 13 domácností. S těmito lidmi se pak
konala schůzka, na které jsme spolu s tzv. kotlíkovými specialisty probrali
všechny podstatné informace a dohodli se na dalším postupu. Pokud tito
zájemci o dotaci a případně i půjčku splní všechny parametry, aby se mohli o
dotaci ucházet, znamená to pro obec příjem ve výši až 2,6 milionu korun, které
budou určeny na pokrytí půjček, současně je ale obec může použít na vlastní
ekologická opatření, snižující energetickou a ekonomickou zátěž obce.
Pokusíme se tak zajistit obnovitelný zdroj energie pro budovu obecního úřadu,
abychom nemuseli topit na podzim a na jaře spalováním dřeva. Rádi bychom
zateplili střechu hasičské zbrojnice a pořídili pro ni ekologickou formu topení.
Dále lze tyto prostředky použít na hospodárné nakládání s dešťovou vodou z
obecního úřadu a také na revitalizaci rybníka - požární nádrže na blatenském
hřišti.
Zda se nám to vše podaří zrealizovat, záleží také na tom, jak velký zájem o
peníze na kotlíkové půjčky budou mít ostatní města a obce v kraji. Tak si držme
palce.
Pokud je mezi čtenáři ještě někdo další, kdo si letáku ve schránce nevšiml,
nebo si to dodatečně rozmyslel a měl by zájem, abychom se zajištěním dotace
na výměnu kotle pomohli, ozvěte se, prosím, co nejdříve!
IRH
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