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ZIMA JAK MÁ BÝT
A JAK BÝVÁVALA
Příroda je čím dál tím více nevyzpytatelná a hned
začátkem ledna nám připomněla, jaká v Krušných horách
dokáže zima být. V podstatě týden (9. – 15. ledna), během
něhož na území Blatna zapadly desítky aut, došlo k
několika dopravním nehodám, někteří lidé se nedostali
včas do práce, některé děti měly tak trochu „prázdniny“,
protože se buď s rodiči nedostaly autem včas do města,
nebo zrovna nejel autobus. Ty z nás, kteří žijí na horách
krátce, počasí zaskočilo, nezřídka nové obyvatele donutilo
začít konečně vozit lopatu či řetězy (nejlépe obojí) a těm z
nás, kdo tu žijeme již dlouho nebo od narození, ten týden
připomněl dětství a tedy časy, kdy nám bylo úplně jedno,
zda by se do našich končin dostala sanitka či hasiči, hlavní
bylo, že se nedalo chodit do školy. A to bylo samozřejmě
pro většinu dětí milé. Očima dospěláka je ale úhel pohledu
samozřejmě docela jiný.
pokračování na str. 2
foto: -such-, ZT (2x)
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EDITORIAL aneb sloupek vpravo
Tak nám zima ukázala své zoubky. Po
několika letech poměrně mírných zim se
dostavila s celou parádou. Náledí, vítr, sníh.
Nevím, jak ve vyšších končinách našeho
regionu, tam jsou asi zvyklí, ale z pohledu
obyvatele Hrádečné zase tak nic moc! Zažili
jsme už horší, závěje na příjezdové silnici
vysoké půldruhého metru – i několik dní jsme
byli odříznuti od „světa“! Stalo se, že se
nedalo dojít ani na autobus, ten také v krizi
měl veliké zpoždění nebo nedojel. Problém je
v tom, že lidé, kteří se k nám přistěhovali z
měst, si myslí, že tu bude jako dole. Omyl,
jsme přeci na horách! Kdo jde na hory bydlet,
musí s horskými klimatickými podmínkami
počítat. Lednová „kalamita“ toho byla
krásným příkladem – v Krušných horách
sněhové závěje a dole nic! A první únorovou
neděli jsme si to zopakovali, tentokráte
nasněžilo vydatně i dole. A když se k tomu
přidají lidé, kteří mají v hlavách místo rozumu
a pudu sebezáchovy reklamní a masmediální
informace, a věří tomu, že se svými auty se
dostanou všude, výsledek se dostaví…
Přesně o tom samém jsem psal před dvěma
roky (viz BB 2017 č. 1), což není tak dávno.
Prostě napadl sníh! Navíc, po loňském, pro
nás velice suchém létě, je třeba, aby toho
sněhu napadlo co nejvíce a srážkový deficit
se doplnil. Tak ať nám vesele sněží dál, zima
ještě nekončí. Kdo ví, jak bude vypadat to
letošní léto.
Ale o tom, jak probíhala sněhová kalamita, se
dočtete v našem zpravodaji. Také, jaké byly
Vánoce a co všechno se dělo během
Adventu a mnoho dalších zpráv.
ZT
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co se událo
pokračování ze str. 1

ZIMA JAK MÁ BÝT
A JAK BÝVÁVALA

nasazení, některé dny jsem se už začínala bát, že mi přestanou zvedat telefon ale nestalo se. Velké díky patří také všem pracovníkům Správy a údržby silnic,
kteří neúnavně vytahovali auta z příkopů, aby doprava drhla co nejméně a
hlavní tahy mohli udržovat alespoň s opatrností sjízdné. Dále hasičům za jejich
pomoc se zdoláváním jedné z nejhorších ledovek v posledních letech.
Poděkování si zaslouží také všichni z vás, kteří jste pomáhali vytahovat auta ať
už nezodpovědných výletníků nebo našich spoluobčanů a že vás, kteří jste
pomohli, bylo! Těžko předjímat, zda tyto dny byly jen závanem vzpomínek na
bývalé skutečné zimy, nebo zda nás podobné situace
čekají častěji, v každém případě ale platí, že je dobré
nenechat se zaskočit a je skvělé, když si ve složitých
chvílích dokážeme poradit a vzájemně pomoci.
Není možné úplně každý den, když se blíží sněžení
a vichr, chtít zaparkovat ve všech případech až u
svého domu nebo v garáži, občas je nutné auta
nechat na návsích nebo jinde u hlavního tahu, což
ostatně mnoho z vás i dělá. Lano, řetězy, lopata a
ochota si vzájemně pomoci, nejlepší kombinace.
V sms-systému obce je nyní cca 360 telefonních
čísel vás všech, kdo chcete být informováni o
aktuálním dění. Právě v takových dnech, jaké nám
zima přichystala, se ukázalo, jak je tento systém
užitečný.
Mohu
rozesílat
výstrahy
hydrometeorologického ústavu a díky zprávám od
vás i poslat rychlou informaci o tom, že právě nejezdí
autobusy, nebo kde je který příjezd do obcí
neprůjezdný, kdy a kudy pojede fréza…
Moc vám všem, kdo komunikujete a pomáháte,
děkuji za pomoc a spolupráci. 135 telefonních hovorů
je můj denní rekord z jednoho lednového dne! Tak
uvidíme, zda bude překonán. Přeji hezkou a klidnou
zimu!
IRH

foto: -such-, Zima v Zákoutí.
Byl to náročný týden, hlavně pro občany Zákoutí, Mezihoří, Radenova a
Hrádečné, pro naše traktoristy, kteří den co den usedají do strojů ve tři, či ve
čtyři ráno, aby prohrnuli hlavní cesty ve všech obcích, aby se lidé dostali do
města, aby po hlavní ranní fušce vyčistili všechny vedlejší cesty a neustále se
vraceli na místa, kde fičelo v podstatě nepřetržitě. Pracovali každý den daleko
nad rámec standardní pracovní doby.

Nejvíce náročné to bylo pro pana B. Dědka, který jezdí s traktorem TJ
Mezihoří a stará se převážně o nejkomplikovanější obce, Zákoutí a Mezihoří,
dále o Květnov a v klidnějším režimu o Radenov a Hrádečnou. Druhým je
traktor Arcibiskupství Pražského s panem J. Houfem, ten má na starost v
horších dnech Hrádečnou, Radenov a vždy Bečov a Blatno. O Šerchov se stará
pan P. Kordoš. Některé večery či víkendy ještě pomáhá Z. Gergel, kolem
Květnova pan J. Vaněk. Všem těmto pánům patří veliké poděkování za jejich
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ČAS ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ
Rozsvícení stromku v Mezihoří
V sobotu
1.
prosince, den před
adventní nedělí, se
obyvatelé Mezihoří
již po třetí sešli
k rozsvícení
vánočního
stromku. Zatím, co
ve většině okolních
obcí byla mlha a
nevlídno,
v Mezihoří svítilo
sluníčko. A tak
nejen místní, ale i
někteří chataři se
s nadšením pustili
do
zdobení
stromku.
V přátelské
atmosféře a za
zpěvu
koled
s houslovým

slavnostní rozsvěcení
proběhlo.
Pověšení
hvězdy ke kapličce jsme
však pro náledí opravdu
museli posunout na
jindy. Muzikanty jsme
tentokráte
z důvodu
vydatného mrznoucího
deště museli umístit do
kapličky.
Trochu
stísněné, ale zase
trochu jiné. Sešlo se
nás tu tedy o něco
méně než obvykle, ale
vzhledem k nečasu se
nebylo čemu divit.
Zapěli jsme koledy,
ochutnali cukroví od
sousedů, popili svařáku,
prostě
pohodový
Advent. Nakonec děti
našly i vánoční poklad
ve hře, kterou jim
připravil
Aleš.
Co
dodat? Snad jen abychom se tu všichni za rok opět ve zdraví sešli.
-such-

Advent v Hrádečné
se tentokráte po několika letech nekonal. Nepřízeň počasí – na zamrzlou zem
začalo pršet a na povrchu se vytvořila dokonalá skluzavka, takže pořadatelé byli
nuceni akci odvolat.
ZT

Vánoční posezení v Květnově
Počasí letos před Vánoci nějakému velkému veselení se na obecních návsích
nesvědčilo, což ale neodradilo „partičku“ květnováků, která se sešla v
náhradních prostorách a z fotek je vidět, že si setkání parádně užili.

doprovodem manželů Svejkovských, rychle mizely nejen ozdoby z krabic, ale i
výborné cukroví z táců. Vánoční punč chutnal také všem. Když se setmělo, nad
vchodem do kapličky se rozsvítila krásná kometa a stromek se rozzářil
množstvím malých světýlek. V nastalé vánoční pohodě si děti rozebraly balíčky
a všichni si popřáli „šťastné a veselé“ a rozloučili se se slovy „tak zase za rok“.
Milena Hutařová

Advent v Zákoutí
Tak letos si počasí na
zahájení Adventu opět připravilo
parádní kousek ze své
rozmanité mozaiky roztodivných
nepřízní. Loni byl mráz, že
muzikantům přimrzaly prsty ke
strunám a letos se pro změnu
nedalo ke kapličce ani rozumně
dojít, natož dojet. Pro Arkusáky
jsme
museli
ke
skále
čtyřkolkami. Celý den mrholilo
a namrzalo, takže to na návsi
vypadalo jak na tréninku
mistrovství
republiky
v krasobruslení. Těch salchovů,
tulupů a akslů bylo skutečně
nepočítaně. Kupodivu vše bez
následků.
Podařilo se nazdobit i vánoční
stromeček na návsi, který jsme
ovšem museli nejprve vysekat
z ledového sevření a dokonce i
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IRH, foto: L.Mutinský

Vánoční strom
v Bečově
Pokud někdy o vánočním čase
procházíte naše obce, nemohlo
vám uniknout, že tradičně největší
vánoční stromeček a vždy krásně
ozdobený mají místní na návsi v
Bečově. Je to již dlouholetá tradice,
kdy se místní schází, aby společně
postavili a ozdobili strom, při čemž
se samozřejmě po práci také pije a
hoduje.
IRH
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Adventní akce v Blatně

IRH, foto ZT (3x)
V průběhu Adventu se v blatenském kostele konal, již tradiční, koncert
smíšeného pěveckého souboru Aurum a také již tradiční komponovaný koncert
různých umělců a lidí, kteří mají rádi hudbu a zpěv. Vystoupili na něm, jako milé
překvapení Dobrovolní hasiči z Blatna, své klavírní umění předvedla Eliška
Dvořáková z Blatna, tradičně nás svým zpěvem potěšila Tereza Svobodová z
Bečova a všichni si mohli zazpívat s pěveckým amatérským souborem Lodyha,
pod vedením
Jany Šulcové a
za doprovodu
houslí
Jana
Svejkovského a
dalších
muzikantů. Na
závěr
pak
vystoupil Luboš
Pospíšil,
písničkářská
legenda
z
Prahy.
Do příštích
Vánoc je ještě
daleko,
ale
pokud víte o
někom, kdo žije
zde u nás,
nebo poblíž a
bylo by hezké
jej pozvat jako
vystupujícího
na některou z
obecních akcí,
dejte vědět, za
případné typy
budeme rádi!
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Betlémské světlo na Blatensku
Letos poprvé se Betlémské světlo, dostalo do všech našich osmi obcí a tak
mohl skutečně každý, kdo chtěl, mít na štědrovečerním stole plamínek až
z Betléma. V některých obcích již Betlémské světlo na vánočních stolech je
téměř samozřejmostí a jinde se tato novodobá tradice teprve ujímá.
Každopádně je to krásná možnost se sejít se sousedy v předvečer Štědrého
dne někde na návsi či u kapličky a ve výjimečné sváteční atmosféře prohodit
pár slov či připít něčím na zahřátí. Starost o to, jak ve větru přenést plamínek do
svého domova a jak ho uchovat přes noc do Štědrého dne aby nezhasl a
zároveň abychom nevyhořeli, k tomu už tak nějak patří.
Podrobnosti o Betlémském světle, které každoročně před vánoci rozvážejí po
všech koutech světa skauti, lze najít na internetu, či v některém z
minulých vydání Blatenské Blatky, jehož všechna vyšlá čísla jsou umístěna na
stránkách obce.
-such-

NOVOROČNÍ VÝSTUP NA
MEZIHOŘSKÝ VRCH
Nevím, zda když se něco koná podruhé, lze to již označit přívlastkem tradiční,
ale budiž (pozn. red.: tradice, hist. vzniklé zvyky, návyky, způsoby chování a
jednání; instituce, ideje, normy a hodnoty, jež se předávají z generace na
generaci… Encyklopedický slovník 1993). Druhý ročník tradičního novoročního
výstupu na Mezihořský vrch zvaný v minulosti (a vlastně i dnes) spíše
Beerhübel (Berhýbl) je za námi. Nápad vystoupat hned první den v roce na náš
nejvyšší kopec (916 m) vznikl spontánně v loňském roce a všem zúčastněným
se nesmírně zalíbil.
Na návsi v Zákoutí se nás sešlo devět, což sice není moc, ale vzhledem
k mizernému počasí, mrznoucímu dešti, nepříjemnému větru a
postsilvestrovskému vyčerpání se není čemu divit. Větší množství sněhu se
nalézá až ve vrcholových partiích a tak i výstup je celkem pohodová procházka.
Všudypřítomná mlha s vrcholu znemožňuje výhledy a tak alespoň připíjíme
znovu šampaňským na nový rok a Míra Laban dokonce připravil chlebíčky, které
také přijdou vhod. Značně provlhlí, ale příjemně vyvětraní se vracíme zpět do
svých domovů a … už se zase těšíme. Tak za rok.
-such-
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ADVENTNÍ VÝLET DO ANNABERGU
Druhou adventní neděli zajistil Obecní
úřad v Blatně zájezd do německého města
Annabergu. Ústředním bodem programu
byla návštěva Manufaktury snů (Manufaktur
der Träume), která prezentuje krušnohorské
lidové umění, především lidové hračky,
pyramidy, betlémy a další dekorativní
předměty.
A bylo na co koukat! Nejenom děti ale i
dospělí obdivovali výrobky obyvatel
Krušnohoří. Škoda, že na naší straně
hranice se tato tradice (až na jednu výjimku)
nedochovala. Pohyblivé betlémy a hornické
werky, točící se pyramidy a v podkroví
relaxační audiovizuální program. A pro koho
to bylo málo, mohl obdivovat a nakupovat
svých možností hodná, se i to loňské setkání obešlo bez únosů dětí do pekla.
IRH

MEZIHOŘSKÝ OBŘÁČEK 2019
Ve čtvrtek, dne 31. ledna se ve Ski areálu Mezihoří uskutečnil veřejný, večerní
závod. Za umělého osvětlení jsme zde přivítali malé závodníky ve třech
věkových kategoriích (U8, U10 a U12). Závodilo se v obřím slalomu podle
pravidel SLČR. Závod Mezihořský obřáček se zde konal již po několikáté a
navázal na tradici dětských lyžařských závodů na Mezihoří, která byla na pár let
přerušena z důvodu nevhodných sněhových podmínek. Kromě ostřílených
závodníků z lyžařských klubů si zde zazávodili i místní lyžaři a mohli si tak
vyzkoušet tu pravou závodní atmosféru. Na start se postavilo více než 50 dětí!
Některé z nich dorazily až z Karlovarského nebo Středočeského kraje. Počasí
nám přálo, sjezdovka byla perfektně upravená a závodníkům i trenérům se na
Mezihoří moc líbilo. Počítáme proto s uspořádáním závodu i v dalších letech.
Nejbližší akce, na kterou se můžete těšit ještě během zimní sezóny, bude
tradiční karneval na lyžích s plánovaným termínem 16. 3. 2019. V letních
měsících nevynecháme ani oslavu Mezinárodního dne dětí a v neposlední řadě
začátkem září přivítáme cyklisty i běžce všech věkových kategorií na již 6.
ročníku Mezihořského vršku.
TJ Mezihoří z.s.

DALŠÍ OPRAVENÉ PAMÁTKY

na adventním trhovišti na náměstí. Po setmění sem přišel hornický průvod se
sochou Svaté Anny, s pochodněmi a hudbou. Škoda, že počasí příliš nepřálo,
studený déšť skrápěl návštěvníky. Ale protože bylo co obdivovat, na nepřízeň
se dalo zapomenout.
ZT

MIKULÁŠI A ČERTI
V BLATNĚ
Tradiční setkání blatenských dětí s
Mikulášem, anděly a čerty proběhlo v
blatenské Horalce začátkem prosince. Dětem
zkrátil čekání na Mikuláše zábavný kouzelník
Grino. Dárkové balíčky pro všechny děti
zajistila obec Blatno. Čerti byli na děti hodní,
nějaké šarvátky však mezi nimi a obzvláště
odvážnými hochy sice proběhly, ale asi proto,
že většina dětí bývá přes celý rok v rámci
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Opravdu začíná být radost toulat se zádumčivou krajinou Blatenska.
Přibývající nové aleje podél silnic, udržovaná zeleň, opravené cesty a množství
zachráněných, mnohdy již naprosto zdevastovaných a zapomenutých památek
vybízí k dalšímu a hlubšímu poznávání našeho kraje. Je opravdu dobře, že
krajině
vracíme
dominanty a prvky,
které byly po léta a
po
staletí
její
součástí a součástí
života
mnohých
generací
před
námi. A s každou
opravenou
památkou, domem,
s každým
vysazeným
stromem prorůstají
naše životy do
krajiny a krajina se
stává součástí nás
samých.
Poslední
dvě
památky, kterým se
podařilo vrátit punc
zašlé slávy, se
vrátily na svá
původní
místa
v prosinci loňského
roku.
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Jedna z nich je pískovcová socha Madony s dítětem z roku 1899 před
Květnovem. V podstatě jde o jednu z nejmladších památek na Blatensku. Přesto
měla socha povětrnostními vlivy výrazně poškozené zejména obličejové rysy a
byla povážlivě nakloněna. V jarních měsících bude ještě na místě dokončena
renovace vyrytých nápisů na
podstavci sochy.
Druhou téměř zaniklou památku
mohli projíždějící do Blatna vídat
po desetiletí jako torzo po levé
straně silnice asi 500 m před
odbočkou do Hrádečné. Křížek
pocházející z 19. století rovněž již
opět stojí v celé své kráse na svém
původním místě. Sic zatím dosud
v sevření náletové vegetace nedá
jeho krása plně vyniknout, ale i to
se do jarních měsíců napraví.
Obě naše památky renovovala,
stejně jako většinu ostatních,
osvědčená firma Archkaso s.r.o.
A až na jaře půjdete procházkou
do Květnova, nebo se třeba vydáte
po silnici z Blatna dolů do města,
nezapomeňte se zastavit u těchto
dvou obnovených klenotů naší

krajiny a chvíli
postát
a
popřemýšlet
proč zrovna tady
byl
křížek
vystavěn, kdo ho
asi vytesal a
proč? Co se
v těchto místech
odehrálo?
Bohužel většinu
příběhů vztahujících se k těmto místům odvál neúprosný běh času a je jen na
nás, abychom alespoň tuto tenkou nit, tuto spojnici mezi přítomností a minulostí,
v podobě těchto kamenných památníků, zachovali i v budoucnu.

kdy většina lidí vstává do práce a mohli si tak vychutnat krásnou podívanou.
Pozorovací podmínky v našem regionu byly vskutku výborné – téměř žádná
oblačnost a teploty hluboko pod bodem mrazu, které způsobují, že ve vrstvě
atmosféry u země se vyskytuje menší množství vodních par a vzduch je tak
sušší a „průhlednější“. Při pozorování pouhými očima není tento jev až tak
důležitý, ale hraje velikou roli při pořizování kvalitních a profesionálních
fotografiích.
Z astronomického hlediska nastal začátek zatmění v 3 hod. 36 min. a 30 s,
konec zatmění byl v 8 hod. 48 min. a 00 s. Z pozorovacího hlediska nastal
konec zatmění v 7 hod. 58 min., kdy Měsíc zapadl za obzor. Za nejkrásnější
pohled lze považovat dobu kolem 6 hod. 30 min., když bylo zatmění ve své
druhé fázi (docházelo vlastně o odtemnění), horní část (asi ¼) měsíčního tělesa
byla již klasicky osvětlována Sluncem (Měsíc zářil bíle), ale jeho spodní okraje
byly stále hnědě a červeně zbarveny. Úplné (doba, po kterou je zakryt celý
měsíční kotouč) zatmění Měsíce trvalo 1 hod. 2 min.
V průběhu týdne bylo při vyhodnocování digitálních záznamů pozorováno, že
v době zatmění dopadl na měsíční povrch meteoroid. Záblesk při dopadu
(impaktu) nebyl vzhledem k utlumenému osvícení patrný ani v kvalitnějších
dalekohledech. Tento jev byl zachycen pouze speciálními kamerami. Na
měsíčním povrchu tedy vznikl nový kráter, jehož poloha byla spočtena
s přesností +- 4 km. Při budoucím snímkování Měsíce družicí Lunar
Reconnaissance Orbiter, která patří americkému národnímu úřadu pro letectví a
kosmonautiku (NASA), bude kráter hledán a s vysokou pravděpodobností
nalezen a zdokumentován. Nový kráter na měsíčním povrchu bude tedy
zapsán, jako kráter, jehož vznik byl zdokumentován v přímém přenosu (díky
digitálnímu natáčení zatmění) a zároveň ho pozorovalo, i když nevidělo, nejvíce
lidí v historii lidstva.
Další úplné zatmění Měsíce pozorovatelné z našeho území nastane 14.
března 2025, avšak k úplnému zatmění dojde až po západu Měsíce za obzor.
Další skutečně pozorovatelné zatmění Měsíce nastane 7. září 2025 v 1 hod. 22
min. – nastane při východu Měsíce, nikoliv při západu jako letošní zatmění.
Dalším astronomickým jevem k pozorování, toho rána, byla blízká konjunkce
(přiblížení) planety Jupiter a Venuše. Při pozorování zatmění Měsíce se stačilo
otočit o 180° a před pozorovatelem se přibližně v úhlu 30°nad horizontem
objevila zářící dvojice objektů, které se nacházely těsně v řadě nad sebou.

-such-

JEŠTĚ JEDNO ZATMĚNÍ MĚSÍCE
Po loňském červencovém (27.) zatmění jsme mohli sledovat 21. ledna
v ranních hodinách další úplné zatmění Měsíce.
V obecné rovině lze říci, že zatmění Měsíce je astronomický jev, kdy se těleso
Měsíce částečně či úplně nachází v zemském stínu (z pohledu Slunce se tedy
nachází až za Zemí), tedy, že planeta Země vrhá svůj stín na těleso Měsíce. Při
tomto jevu jsou tělesa Slunce, Země a Měsíce v jedné přímce. K veřejnému
pozorování tohoto jevu nepochybně přispělo, že k zatmění docházelo v době,

Radek Sušienka, foto: T. Kosek www.astro.cz

povídání, zajímavosti

ZIMA V KRUŠNÝCH HORÁCH
Touto fotografií se vracím k úvodnímu článku Blatenské Blatky o zimě. Není
z našeho regionu, ale od sousedů, což je lidově řečeno „za humny“. Na ní je
vidět kolik sněhu dokázalo některou zimu napadnout. Tenkrát nebyly žádné
sněhové pluhy natož frézy, štěrk a sůl už vůbec nepřipadaly v úvahu. K uvolnění
cest musely stačit lopaty a lidské svaly. A cesta do kostela musela být v prvé
řadě volná.
ZT
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ROZPOČET OBCE
Obec v loňském roce hospodařila s veřejnými prostředky takto. Na straně
příjmů obec získala 14,512 mil. Kč a vydala 14,514 mil. Kč. Pro rok 2019
zastupitelstvo schválilo rozpočet s příjmy 10.947 a s výdaji 10,935 mil. Kč. Obě
čísla se mohou v průběhu roku měnit podle toho, jaké dotace se nám podaří
získat, jaký vývoj bude v oblasti výběru daní.
Z připravovaných akcí letošního roku - pokud na ně získáme dotaci, uvádím
pro příklad: obnova mariánského sloupu v Hrádečné, fasáda a schodiště v
blatenském kostele, 2. etapa fasády na obecním úřadě, oprava komunikace v
Blatně (horní část směrem na "Anděly"), Zindelova stezka (výsadba stromů,
posezení a infotabule), oprava požární nádrže v Blatně, oprava kapličky v
Hrádečné - 2. etapa.
Podle toho, jak dopadne letošní zima, tedy kolik spotřebuje zimní údržba
peněz, budou pokračovat opravy místních komunikací. Zatím, bohužel, nejsou
čísla příliš dobrá. Zatímco v předchozích letech jsme se s náklady na zimní
údržbu s přehledem vešli do 200 tisíc korun, jen letošní leden stál cca 300 tis. a
to není konec. Zima tedy s letošním rozpočtem pořádně zamává, ale na druhou
stranu vody je zapotřebí, a tak nám díky množství sněhu třeba odpadnou
starosti s dovozem pitné vody pro Radenov.
Z akcí, které jsou již finančně zajištěné a proběhnou v letošním roce, je možné
zmínit úpravu sadu v Blatně za restaurací U Divouse. Sad bude upraven díky
česko-německému projektu, kdy studenti z chomutovského gymnázia a
gymnázia v Marienbergu v Rübenau obnoví bylinkovou stezku a u nás pomohou
s vybudováním sadu, který bude také obsahovat bylinkové záhony a další
zajímavé prvky. Druhá již známá akce bude posílení vodovodu v Radenově.
IRH

OBECNÍ KNIHOVNA V NOVÉM
Dobrá zpráva pro čtenáře dobré knihy. Věřím, že je nás ještě hodně co
odoláváme diktátu nových médií a místo sledování novinek na Facebooku,
brouzdání na internetu, nebo marnění času při nekonečných televizních
seriálech si raději otevřeme krásnou voňavou papírovou knihu.
Během účasti na soutěži o Vesnici roku 2018 jsme se s porotou shodli na
faktu, že naše knihovna na Obecním úřadě v Blatně není v ideálním stavu.
Proto jsme v rámci nápravných opatření začali třídit a zařazovat stávající knihy,
zatím odložené v prostorách úřadu. Současně si odkládáme do rezervy část
knižního fondu a po vytvoření vhodných podmínek budou knihy uloženy ve
veřejném prostoru. Na jaře instalujeme na návsích budky - venkovní knihovny.
A na závěr největší příjemné překvapení pro čtenáře. Po návštěvě a
konstruktivním a vstřícném jednání se zástupci Městské knihovny v Chomutově
nám byla nabídnuta možnost zřídit přímo na úřadě v Blatně detašovanou
pobočku. V praxi to znamená, že do skříní na chodbě, které jsou již připravené,
nám bude knihovna dodávat zajímavé nové tituly dle našich požadavků. V
dohodnutých termínech se budou knihy měnit za nové tituly. Knihy zapůjčené
od chomutovské knihovny budou k dispozici již od března! A pokud máte typ,
jakou knihu by bylo vhodné pořídit, sem s ním. Chomutovská knihovna
umožňuje i pořízení knihy, která běžně k zapůjčení dosud nebyla.
Aleš Andera

PODĚKOVÁNÍ !
Pokud jste se o vánočním čase vydali do

blatenského kostela, mohli
jste si kromě rozrůstající se
svaté rodiny prohlédnout také
nový, soustružený Betlém na
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pyramidovém stojanu. Je to dílo pana Rudolfa Vopata z Květnova, který Betlém
nejen vlastnoručně vyrobil, ale ještě jej v loňském roce věnoval obci. A za to mu
patří upřímné poděkování a poklona za zručnost. Konstrukce na jeho uchycení
je dílem paní Kordošové a pana Andery.
IRH

ZPRÁVA O ČINNOSTI

Jednotky SDH a SDH Blatno za rok 2018
Ke konci roku 2018 je evidováno ve Sboru dobrovolných hasičů (SDH) Blatno
celkem 45 členů, z čehož je 34 platících členů a 11 mladých hasičů (v průběhu
roku základnu tři členové opustili a jeden se přihlásil).
Z členů SDH Blatno tvoří 17 hasičů akční Jednotku SDH Blatno pod vedením
Zdeňka Gergela. 12 členů Jednotky je plně vybaveno zásahovými obleky a
všech 17 členů zásahovou obuví a pracovními stejnokroji (PS).
SDH Blatno má k dispozici zásahové vozidlo Avia, které je připraveno k
přestavbě pro nádrž s vysokotlakým čerpadlem pro prvotní zásahy. Dále
dopravní vozidlo pro přepravu osob Ford Tranzit, které je využíváno hlavně
mladými hasiči na závody, výlety a také dle potřeb Obecního úřadu.
Z technických prostředků je Jednotka SDH vybavena elektrocentrálou,
kalovým čerpadlem, kompresorem, motorovou pilou, 2 plovoucími čerpadly a
čerpadlem PS 12, které je v současné době v opravě. K dispozici má Jednotka
dále 4 vysílačky, hasící přístroje, svítilny a dostatečné vedení proudových
hadic pro přepravu vody.
Hlavním cílem Jednotky SDH v uplynulém roce bylo zvýšení odbornosti a
připravenosti svých členů. Vavřinec Bezděka a Zdeněk Gergel splnili velitelské
přezkoušení. 11 členů jednotky prošlo zdravotním kurzem první pomoci, který
zaštiťoval Hasičský záchranný sbor v Chomutově a 9 členů se zúčastnilo
školení na motorovou pilu. Tři členové JSDH absolvovali školení rozhodčích
požárního sportu, jmenovitě Pavel Slášek, Jiří Kolář a Radek Jetenský.
V loňském roce bylo odpracováno členy SDH Blatno celkem 720
brigádnických hodin. Nejvíce času bylo věnováno údržbě a výstavbě hasičské
zbrojnice.
Rozsah činnosti členů SDH a zejména Jednotky SDH Blatno je však
mnohem širší. Pomáhají obci s pořádáním kulturních a společenských akcí,
účastní se sportovních a hasičských soutěží, věnují se mládeži. Výčet akcí a
zásahů hovoří za vše:
Výjezdy:
4. 1.
výjezd - Mezihoří - likvidace polomu - 6 členů
10. 5.
výjezd - požár chaty v Radenově - 8 členů
14. 10. výjezd - lesní porost u Radenova - 8 členů
15. 10. výjezd - lesní porost u Radenova - 6 členů
21. 10. výjezd - lesní porost u Radenova - 3 členové
2. 12.
výjezd - Hrádečná a Zákoutí - posyp zledovatělých silnic - 6 členů
2. 12.
výjezd - silnice na Chomutov a Radenov - likvidace polomů - 7 členů
Další akce:
19. 1.
valná hromada v Horalce
3. 3.
zdravotní kurz první pomoci - 7 členů
3. 3.
zabíječka (III. ročník)
22. 3.
3x kácení stromů u požární nádrže - Balaton (celkem 16 členů)
14. 4.
příprava a průběh soutěže všestrannosti pro mladé hasiče (15.
ročník)
22. 4.
sběr železa a elektro odpadu v obcích - 10 členů
30. 4.
kulturní akce - stavění májky „U Štěpána" - 10 členů
19. 5.
sportovní akce - požární útok v Jirkově – 6. místo
27. 5.
sportovní akce - požární útok ve Strupčicích – 6. místo
16. 6.
sportovní akce - Blatenská pomsta – 1. místo
03. 7.
tábor v Německu se součinností SDH Strupčice (do 8. 7. 2018)
17. 8.
kulturní akce - první letní kino v parku
21. 8.
dokončení stavby naší verandy
20. 10. školení na motorovou pilu - 9 členů
26. 10. školení velitelů jednotek - 2 členové
28. 10. druhé kolo sběru železa a elektroodpadu - 12 členů
08. 11. instalace internetu v klubovně
03. 12. odvoz čerpadel PS-12 na opravu do hasičské školy v Chomutově
16. 12. kulturní akce - vystoupení Jednotky SDH v Blatenském kostele
Všem aktivním členům patří veliké poděkování a doufám, že v aktivní
činnosti bude SDH bude nadále pokračovat. Čeká nás ještě splnit spousta
úkolů, ale to až ve zprávě plánu práce Jednotky SDH na rok 2018. Děkuji!
starostka SDH Blatno Martina Machtová
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Vzpomínáme…
Psal se rok 1969, kdy se pan Josef Pácha s
manželkou rozhodli koupit bývalý statek od pana
Morgensterna v obci Zákoutí. Kouzlo této staré,
avšak rozpadající se usedlosti jim učarovalo natolik,
že se rozhodli celý statek od základů zrekonstruovat.
Prioritou a životním motorem pro něj byla vždy
rodina, kterou maximálně podporoval. Jako bývalý
letecký mechanik ovládal 10 řemesel a nic pro něj v
životě nebylo překážkou. Ten, kdo tohoto muže znal,
věděl, že nikdy neodmítl podat pomocnou ruku,
poradil, opravil. Také dlouholetá obětavá práce v
občanském sdružení Zákoutí pomohla obci v rozvoji a
sousedské vzájemnosti.
Vzpomeňme prosím společně s manželkou, dcerou
a synem s rodinou na tohoto vzácného muže, který
náhle odešel dne 18. 1. 2019.

Jak jsme vás informovali v loňském letním (3) čísle BB,
bylo o prázdninách v květnovském poutním kostele
Navštívení Panny Marie nahráno nové CD. Jednalo se o
Klavírní koncert Es-Dur a Sinfonii C-Dur od Johanna
Josepha Röslera. Obě díla provedl Orchestr Eisenberg
pod vedením dirigenta Jiřího Sychy, na fortepiano hrála
Alena Hönigová. Jak napovídá už název orchestru,
členové, ale především paní Alena Hönigová, se angažují
na státním zámku Jezeří (bývalý Eisenberg), kde
každoročně v srpnu pořádají koncerty staré hudby,
k povznesení nejenom génia loci Jezeří, ale i našeho
ducha.
O adventním koncertu v blatenském kostele si CDéčko
mohli milovníci klasické hudby zakoupit. A mnozí tak
učinili. Pokud by ještě někdo měl zájem, stále jsou
k dispozici na Obecním úřadě v Blatně.
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