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KULTURA JE, KDYŽ SE KONÁ…
SOCHAŘSKÉ SYMPOZIUM
Poslední týden v červnu se do Blatna opět sjeli řezbáři,
aby pro obec vytvořili - tentokrát umělecké lavičky.
Umělců bylo sedm, ale protože v parku uschl jeden
modřín, vznikla ještě dodatečně jedna socha k doplnění
postav z krušnohorských legend a to rovnou Marcebila,
patronka – ochránkyně Krušných hor. Ta tedy
samozřejmě zůstane v parku v Blatně s ostatními
postavami. Jejím tvůrcem je David Fiala.
pokračování na str. 2
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EDITORIAL aneb sloupek vpravo
Prázdniny utekly jako voda, děti opět vyrazily
do škol (některé rády, jiné naopak) a nastal
čas zhodnotit letošní léto v naši, a hlavně
vaši, Blatenské Blatce.
Dlouho jsem přemýšlel o čem psát a nakonec
volba padla na kulturu. Ono se toho událo
docela dost. Podruhé se konalo Sochařské
sympozium – tentokráte pro nás umělci tvořili
lavičky, abychom si mohli v dnešní
uspěchané době sednout a popřemýšlet,
porozjímat. Po vernisáži si mohli mladí, ale i
staří, jak bylo vidět, zatrsat na rockfestu. A
následující víkend v neděli zněly tóny staré
hudby v květnovském kostele, jako
„předehra“ k 1. ročníku Květnovských
hudebních slavností připravovanému na příští
rok.
Řekl bych, že toho bylo na naše horské vsi
dostatek, že by nám mnozí mohli závidět.
Nesmíme také zapomenout na důležitou
událost, a to, že 6. července letošního roku
byl zapsán na Seznam UNESCO, jako
Památka světového dědictví, Montanregion
Krušné hory. Většina lokalit je na německé
straně, takže máme co dohánět.
Klasika, dechovka, pop, country, rock, jazz,
atd., každý má rád něco jiného a je to dobře.
Má ovšem s kulturou něco společného, když
si někdo v obci pouští dunící reproduktory na
plný výkon, až jsou slyšet po širém okolí?
Pokud si dotyčný myslí, že je jediný a
jedinečný na světě a že ho všichni budou
obdivovat, mýlí se. Opak je pravdou! Kdyby
tohle udělal každý…
Na závěr mě napadá citát moudrého člověka,
Václava Cílka, který před časem pronesl
v rozhlase: „Ztratíme-li svou kontinuitu (pozn.:
myšleno historii, kulturu), nestaneme se
světoobčany, ale globálním póvlem“.
ZT

KONCERT
V POUTNÍM
KOSTELE
bližší na str. 5

strana 1

co se událo
pokračování ze str. 1

SOCHAŘSKÉ
SYMPOZIUM
Lavičky vznikly tak, že si
řezbáři prohlédli všechny naše
obce a sami se rozhodli, pro
které místo každý svou lavičku
dle vlastního vnímání vytvoří.
Vznikla tak tato spojení:
Václav Havlíček - Květinová pro obec Květnov, inspirováno
lípou, u které bude v Květnově
stát a také trochu i názvem
obce.
Zdeněk Vejražka - Podzimní pro obec Zákoutí, inspirováno
místem, bude v zadní části
návsi u dětského hřiště.

Dobře upečená lavice
potřebuje zatěžkávací
zkoušku.

Josef Švancar
„Šporgy“ - pro
obec Mezihoří,
bude
za
kapličkou,
rozhlížet se z ní
můžete jak do
kraje, tak do
obce.
Jitka Kůsová –
Vlna, tato lavička
je určena k
rybníku Tři Kříže
u Květnova.
Patrik Adamec - Inspirováno
koněm, pro obec Radenov, s
výhledem na pasoucí se koně
nad návsí.
Miloslav Jirán - Horská lavička,
pro Bečov k rozcestníku na
návsi.
Ještě doplním, že v Hrádečné
a v Šerchově nenašli řezbáři
vhodný prostor, dostatek místa,
kam by se lavička hodila, jak
coby umělecké dílo, tak k
plnění svého účelu. Sympozia
ale budou pokračovat i v
příštích letech a jistě se tak
nějakého
uměleckého
předmětu dočkají i tyto obce.
Například nějaké sošky do kaplí
apod…
Uvítáme také Vaše nápady a
podněty!
IRH, foto: ZT

Dobré pivo, správně
vychlazené, chutná i
ježkům.

Zkouška nosnosti
spojená
s odpočinkem.
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ROCKFEST! 2019
Poslední sobotu v červnu navazoval
na ukončení sochařského sympozia v
blatenském parku již tradiční rockfest,
na kterém se letos představili zase o
něco zkušenější mladí umělci s
kapelou Potěr, dále nadaná a čím dál
více úspěšná Adéla Radimcová,
multižánrové hudební těleso P-V-P s

Z vernisáže

místní
umělkyní
Ninou
Schwarzovou
a
nakonec
roztančené publikum potěšila
kapela LAKE STOPPER. Nálada
byla skvělá, vystupující sklidili
potlesk, smolný den si vybral stánek
s občerstvením, který nestíhal

Zdeněk Vejražka – PODZIMNÍ

Václav Havlíček – KVĚTINOVÁ

Patrik Adamec – KŮŇ
Miloslav Jirán –
HORSKÁ LAVIČKA
Josef Švancar
„Šporgy“ –
MEZIHOŘÍ

Jitka Kůsová – VLNA
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čepovat, došlo, co
dojít mohlo. Ale i tak
se akce vydařila a na
příští rok se pokusíme
z těchto nedostatků
poučit.
Děkujeme
všem
těm,
kdo
byli
tolerantní
vůči
zvýšenému hluku!
IRH, foto: ZT
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BLATNO A SOUTĚŽ Vesnice roku 2018

Po loňském úspěchu, kdy
jsme zvítězili v krajském kole
v péči o zeleň a životní
prostředí a v celostátním
finále skončili na třetím místě,
jsme naši obec přihlásili i
letos. Komise tu byla v druhé
polovině června a prezentace
se nám povedla. Počasí nám
přálo, na závěr se díky
balónu J. Kaisera a pomoci
dobrovolných hasičů komise
mohla podívat na naše obce i
tak trochu z výšky. S napětím
jsme proto očekávali výsledek
hodnocení, pro který jsme si
dojeli do letošní vítězné obce
titulu Vesnice roku, do obce
Lipová. Nejedná se pro obec
Blatno o tak velký úspěch,
jako loni, neobdrželi jsme
stuhu (loni zelená - nejvyšší
stupeň ohodnocení), ale
diplom za komplexní rozvoj obce. I tak je to ale milé ocenění.
Díky Vám všem, kdo se staráte o svá obydlí, o prostor kolem, ať už je
soukromý, či veřejný, díky všem, kdo jste s přípravou na soutěž pomáhali!

IRH, foto: ZT

KRUŠNOHORSKÁ PŘÍRODNÍ
STEZKA BLATNO - RÜBENAU

Těsně před prázdninami se v
Blatně odehrálo českoněmecké setkání mládeže,
spolufinancované
Evropskou unií v rámci Fondu
malých projektů. Díky
tomuto projektu, díky tomuto setkání mládeže z obou stran hranice byl v Blatně,
v centru obce, založen přírodní park, který společnými silami budovali studenti
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za velmi těžkých podmínek. Panovala totiž obrovská vedra. O to víc si vzniklého
díla vážíme, o to více nás celý projekt těší. Byly to neskutečně těžké dny, ale jak
dospělí, tak studenti se dokázali vyburcovat a vzájemně podpořit, aby byl cíl
splněn.
Místo bude místním lidem a návštěvníkům obce sloužit jak k odpočinku, tak k
poznání. Květinová louka, ovocné stromy, různé druhy květin a bylin v
záhonech, interaktivní naučné tabule pro děti…, to vše máme díky tomuto
projektu. Silke Kaden byla a je odborným garantem, že byly vybrány ty
nejvhodnější druhy rostlin a stromů s důrazem na region Krušných hor, Babett
Schreiter a Kay Maister zase odborně vedli studenty a zajistili jim i plohodnotný
volnočasový program na statku v Rübenau. A hlavní aktéři setkání, tedy
studenti z gymnázia v Marienbergu a žáci 2. základní školy z Jirkova s
doprovodem, to jsou Ti, komu vděčíme za to, že se setkání zúčastnili a že díky
nim vzniklo smysluplné místo pro další setkávání, v srdci obce Blatno. Díky patří
také všem dobrovolníkům, kteří nám s budováním pomohli, kteří zalévali v
nejhorších vedrech a také blatenským hasičům. Díky nové hasičské cisterně
pomohli se zaléváním velkou měrou.
Ještě není vše hotovo, musíme dobudovat a začistit prostor na chození,
instalovat lavičky a pak trochu čekat a trochu pomoci přírodě, aby se louka pod
stromy v příštích letech zdravě rozrostla a byla plná květů a bylin.
Doufám a věřím, že to bude v příštích letech místo, které bude Blatnu a
místním dělat radost.

IRH, foto: ZT

POCHOD BLATNO - DEUTSCHNEUDORF
Po dvou letech absence se letos konal 8. června opět pochod smíření do
Deutschneudorfu, místa kam směřoval pochod vyhnaných německých mužů
z Chomutova v roce 1945. Tentokráte byla zvolena nejkratší trasa, i když
náročnější na terénní převýšení – Blatno, Mezihoří, Svahová, Lesná, Nová Ves,
Deutschneudorf.
Cesta
vedla
krásnou
krušnohorskou
krajinou, kde byly
dvě odpočinkové a
občerstvovací
zastávky: první u
Helenčiných
vodopádů a druhá
na nejvyšším bodě
na Lesné. S druhou
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skupinou vedenou Mgr. Josefem Märcem, jdoucí z Jirkova, jsme se sešli před
Novou Vsí, kde bylo třetí posilňující zastavení v místní restauraci. Pak už jsme
seběhli z kopce k cíli našeho putování. Tam pohovořil o tehdejších událostech
Mgr. Märc a po společném fotografování jsme nastoupili do německého
autobusu, který nás dopravil zpět k domovům.
ZT

LETNÍ VÝLET DO POLSKA
V rámci česko-německo-polského přátelství jsme byli letos pozváni na 5 dní
do vzdáleného polského Debrzna. A i když to byla hlavně „mládežnická
záležitost“, těšili jsme se všichni. Počasí nám přálo, tak hurá na cestu. Z Blatna
jsme odjížděli ráno 3. července zapůjčeným hasičským tranzitem. Přijetí bylo víc
než srdečné a pobyt jsme si užili ve sportovním duchu. Už na příští rok na nás
padne milá povinnost přivítat naše přátele opět u nás v Blatně.
Takže: Auf wiedersehen a Do widzenia!

AK

KONCERT V POUTNÍM KOSTELE
TÓNY BAROKNÍ HUDBY ZNĚLY V KVĚTNOVĚ
Druhou červencovou neděli, mezi dopolední českou a odpolední německou
poutní mší, si milovníci klasické hudby mohli poslechnout „polední“ koncert
v květnovském kostele Navštívení Panny Marie.
Kostelní lodí zazněly tóny skladeb Johanna Sebastiana Bacha a Antonia
Vivaldiho, jejichž provedení na cembalo se zhostila paní Alena Hönigová. Ta
nám pověděla
nejenom
úvodní slovo,
ale i bližší
zajímavosti ke
každé
skladbě. Duše
byla potěšena
krásnou
hudbou
a
naše znalosti
se
rozšířily
novými
vědomostmi.

A aby toho nebylo málo, na závěr byl promítnut animovaný film Zahrada
uzavřená od Magdaleny Bartákové, doprovázený cembalovou improvizací paní
Aleny.
A jak už bylo zvykem na zámku Jezeří, kde Alena Hönigová byla duší osmi
ročníků hudebních slavností, nemohlo chybět malé pohoštění. Počasí se venku
umoudřilo a vykouklo slunko, jakoby i ono se potěšilo starou barokní hudbou.
Lidé si mohli popovídat, dát si sklenku vína a něco dobrého ochutnat. A protože
nálada byla pozitivní, zástupci obce a římsko-katolického děkanství v Jirkově,
majitelem poutního kostela, se domluvili na spolupráci na příštím 1. ročníku
neboť ten letošní byl považován jako „Nultý“ na zkoušku. Tentokráte by se mělo
už jednat o cyklus několika koncertů s dalšími hudebníky a tak se máme na co
těšit.
ZT

SLUNÍČKOVÝ DEN

Datum 1. června je známý tím, že je Mezinárodním dnem dětí. Tudíž jako
každý rok, již po jedenácté v tomto období, pořádají místní dobrovolní hasiči
“Sluníčkový dětský den”. A bylo tomu tak doslova, sluníčko hřálo až pálilo. Pro
děti bylo připraveno několik her - disciplín, které plnily a dostávaly za to penízky
v podobě sluníčka, za které si pak ve stánku mohly nakoupit různé dětské
zboží.
Skuteční indiáni vyhrávali na bubny a měli tu postavené své obydlí - týpí. Děti
tak měly možnost se něco dozvědět o indiánském životě, poznat jejich kulturu a

zvyky. Dále místní mladí hasiči pod vedením Daniela Novotného předvedli
požární útok, který trénovali na tuto příležitost. Útok se jim skvěle vydařil a byli
za něj oceněni velkým potleskem. Závěrem sluníčkového dne bylo připraveno
překvapení v podobě hasičské pěny, ve které se soutěžící dokonale vyřádili,
občas vyběhla z velké hromady pěny úplně bílá postavička.
Celkem se akce zúčastnilo 58 dětí z celého okolí. Zde patří velké poděkování
za podporu naší akce Obecnímu úřadu Blatno, fondu Ústeckého kraje, všem
zúčastněným hasičům za pomoc při akci a Sboru dobrovolných hasičů z
Března, kteří se nám postarali o pěnu.
Jiří Kolář

PRÁZDNINY MLADÝCH HASIČŮ
V posledním prázdninovém týdnu se konalo týdenní soustředění mladých
hasičů v pionýrské chatě v Bernově u Nejdku. Soustředění bylo zaměřeno na
zdokonalování plnění úkolů ze směrnic her Plamen. Trénovalo se ve střelbě ze
vzduchové pušky na terč, střelby z luku, uzlování, hasičské technické
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prostředky a značky, požární útoky, poskytnutí první pomoci zraněné osobě a
mnoho jiných dalších úkolů.
Z uvedených disciplín se uskutečnily různé soutěže o věcné či sladké
odměny. Pro zpestření soustředění se konaly různé poznávací výlety po okolí,
jako například na rozhlednu v Horní Blatné apod. Také jsme sbírali houby. A
protože bylo velmi horké počasí, tak se nejraději chodilo na místní koupaliště
„Lesík“. Na koupališti se používal raft, nafukovací člun, který byl výborným
pomocníkem ke cvičení záchrany tonoucí se osoby, lezení na raft z vody a styl
pádlování. Raft byl pořízen pro mladé hasiče z dotací Ústeckého kraje. Závěrem
dne se před večerkou promítaly různé pohádky na dobrou noc.
Soustředění se zúčastnilo celkem 13 dětí a 6 dospělých hasičů, pod vedením
Daniela Novotného.
Za tuto akci patří veliké poděkování Obecnímu úřadu Blatno za podporu,
fondu Ústeckého kraje, dále paní Kordošové, panu Sláškovi, který se jako
kuchař velmi osvědčil a všem, kteří se na soustředění mladých hasičů podíleli.

krytinu.
Podle současné legislativy, konkrétně dle zákona o odpadech, lze povinnost
odklizení nelegální skládky odpadu uložit pouze subjektu, který skládku založil.
Vzhledem k faktu, že odhalení zakladatele divoké skládky je často obtížné a
málokdy se podaří, padají likvidace skládek na obce. A nepříliš levnou likvidaci
samozřejmě již platíme my všichni.
Nevěřím, že by se tímto způsobem odpadu zbavoval ve svém okolí někdo
místní, někdo, kdo zde žije a tráví svůj čas. Nerad bych se mýlil. O čem sním,
když spím? Takového „člověka“, který „ukládá“ odpad nelegálně, jednou v lese
potkat. Jen tak, prostě abych viděl, jak vypadá. Nějak si stále nedovedu tento
typ „lidí“ představit. Což nechodí na houby, na ryby či jen tak na procházku?
Což je nezajímá, jak jejich okolí vypadá?
A na závěr zajímavost – zákon o přestupcích umožňuje sankcionovat založení
černé skládky pokutou až do výše 50 000,-Kč a tak může odhaleného výtečníka
nelegální pokus zbavit se odpadu přijít i poměrně draho. I přesto jsou někteří
jedinci ochotni riskovat doslova kvůli pár korunám, které by zaplatili za uložení
odpadu na skládce. Ale jak se říká „tak dlouho se chodí se džbánem…“.
-such-, foto: Gallo

SUCHO A VODA TEČE!

Koncem prázdnin zažila
Hrádečná
rojení
pracovníků
Severočeských vodovodů
a kanalizací, a. s. Na
upozornění, že v místním
potůčku teče neustále
voda, a to dokonce i

Jiří Kolář

OPĚT ČERNÉ SKLÁDKY
Po delší době se
v letním období na
Blatensku opět objevily
hned dvě, ne zrovna
malé černé skládky,
tentokráte
mezi
Šerchovem a Blatnem.
Jako
obvykle
se
převážně jednalo o
stavební suť a střešní
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v letošním suchém a horkém
létě, ač zpravidla v letním
období vysychal, bylo firmou
zareagováno.
Hledání
poruch, výkopové práce a
opravy trvaly řadu dní. Tři
poruchy – tři tekoucí
praskliny ve vodovodním
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řádu. Při pohledu do výkopu nebyl vidět kolem plastové trubky písek, v jednom
místě ležel na ní dokonce kámen. Tato větev vodovodu byla budována v 70.
letech místními chataři v rámci akce „Z“. Jak dlouho tekla voda v poruchách je
otázkou – měsíce, snad roky?! Doufejme, že nějaký čas bude vše v pořádku a
pitná voda poteče tam, kde by měla téci – ve vodovodním kohoutku. Musíme si
uvědomit, že tyto ztráty nakonec zaplatíme z našich peněženek.
ZT

ČINORODÍ KVĚTNOVŠTÍ
V Květnově se konaly dvě hezké akce. Již podruhé byla letní prázdninová
kavárna a začátkem září proběhla brigáda na přípravu volejbalového hřiště.
M. Dědková, foto: L. Mutinský
povídání, zajímavosti

KRUŠNOHOŘÍ NA SEZNAMU UNESCO
A ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BLATNO
Zprávy o obrovském úspěchu dlouholeté snahy
mnoha lidí z obou stran naší hranice byly před
nedávnem všude a tak jistě každý zaslechl něco o
tom, že se podařilo Hornický region
Erzgebirge/Krušnohoří zapsat jako světové kulturní
dědictví na seznam UNESCO. Na české straně se
jedná konkrétně o Hornickou kulturní krajinu
Jáchymov, Hornickou kulturní krajinu Abertamy –
Boží Dar – Horní Blatná, Hornickou kulturní krajinu
Krupka, vrch Mědník a Rudou věž smrti u Ostrova.
Na německé straně se jedná o 17 lokalit.
Zmiňuji se v našem obecním zpravodaji o tomto
úspěchu proto, že ač se nás, našeho území
nedotýká přímo, nepřímo rozhodně. Jsme součástí
Krušných hor a ovlivňujeme našimi životy, přístupem při
tvorbě a formování našich domovů, naším chováním se k
okolní přírodě a krajině, území o rozloze 46 km2. Taková
je velikost katastrálního území Blatna a všech jeho
místních částí. A to vůbec není málo. Pro srovnání,
katastrální území statutárního města Chomutov má
rozlohu necelých 30 km2. Krušné hory jsou krásné,
jedinečné a mají svá specifika, ale samozřejmě i svá
trápení a bolesti. Mezi to cenné, co k zachování hodnoty
Krušných hor patří, je krom přírodních krás, také pro Krušné hory typická
architektura. Klasické krušnohorské hrázděné domy, statky, nejčastěji
obdélníkového tvaru, nebo ve tvaru písmene L, se sedlovou střechou, se spíše

menšími dvoukřídlými okny (s ohledem na krušné
zimy). Ne vždy se v současné výstavbě daří alespoň
částečně takové parametry udržet, ne každému se
totiž takové požadavky líbí a ne každý je ochoten je
respektovat a ctít, a to zvláště v situaci, kdy nejsou
povinné a zavazující.
Aby to tak bylo, je třeba docílit schválení 1. změny
územního plánu obce, na což čekáme už opravdu
dlouho. Je to dáno především tím, že je úřad
územního plánování na chomutovském magistrátu
zavalen prací na územních plánech okolních měst a
obcí, kde ještě nemají splněnou ani zákonnou
povinnost mít územní plán podle v současnosti
platných zákonů. Proto na naši změnu územního plánu
čekáme již bezmála šestý rok. Snad se vše podaří
dokončit na jaře příštího roku.
Když navštívíte sousední Sasko a tamní městečka či
vesnice, nejde si nevšimnout toho, jak působí celistvě,
kompaktně, jak jejich obyvatelé ve srovnání s námi ctí
jednotný ráz. Doufám tedy, že nám naše změna
územního plánu pomůže docílit toho, aby i naše obce co
nejvíce ctily tradice. Na závěr je ale třeba říct, že i lidí,
kteří si tento fakt uvědomují a snaží se v rámci svých
možností touto cestou jít, přibývá. Tak snad svítá v tomto na lepší časy. Krušné
hory si to zaslouží.
IRH, foto: ZT

ASTRONOMICKÝ KOUTEK, aneb na co se těšit v následujících měsících
Tentokráte trochu jinak, o tom, co bude na obloze až v příštím čísle BB.
Je 20. července 1969, 20:17:40 amerického času a lunární modul kosmické
lodi Apollo 11 přistál na povrchu Měsíce. Ještě chvíle zbývá astronautům N.
Armstrongovi a B. Aldrinovi, aby, jako první lidé v historii, vstoupili na povrch
jiného vesmírného tělesa. O šest hodin později, ale již 21. červenec 1969, se
lunárnímu modulu, jehož inteligence by se dala přirovnat k dnešním tlačítkovým
telefonům, otevírá poklop a N. Armstrong se dotýká povrchu měsíce.
Program Apollo byl v 50. a 60. letech 20. stol. následník programu Mercury
(jednoposádkové lety na nízké oběžné dráze). Nutno dodat, že ke vzniku tohoto
programu velmi přispěla tehdejší politická situace mezi USA a Sovětským
svazem. V listopadu 1960 byl zvolen J. F. Kennedy novým americkým
prezidentem, který sliboval obnovení americké nadřazenosti na poli výzkumu
vesmíru. Zavázal se bez podmínek, pronesl: „not ,first if‘, not ,first but‘, not ,first
when‘, but ,first‘ period” (ne první jestliže, ne první ale, ani ne první když, ale,
první a hotovo).
Dne 12. dubna 1961 jako první člověk vzlétl na oběžnou dráhu rus J. Gagarin
a americká nadřazenost doslala velkou ránu. Proto JFK požádal viceprezidenta
USA (L. B. Johnson), aby zhodnotil americké vesmírné snažení, které by USA
dalo možnost dohonit a předehnat Sovětský svaz. Je nutné si uvědomit, že se
muselo jednat o program, o kterém ani v Sovětském svazu „nepřemýšleli“.
Johnson dospěl k názoru, že přistání na Měsíci je tak dostatečně daleko (jak
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časově, tak i technologicky), aby mohlo USA dosáhnout prvenství. Dne 25.
května 1961 tento program přednesl před americkým Kongresem („Věřím, že
tento národ si může vytyčit za cíl přistání člověka na Měsíci a jeho bezpečný
návrat na Zemi, a to do konce tohoto desetiletí. Žádný jiný vesmírný projekt
dneška nebude působivější pro lidstvo a důležitější pro dlouhodobý výzkum
vesmíru. Uskutečnění žádného nebude tak obtížné a nákladné“) a mise Apollo
dostala nejvyšší prioritu. Tato priorita si vyžádala vzestup technologické
tvořivosti a masivní soustředění zdrojů (v té době cca 25 mld. dolarů, v roce
2009 byla částka přepočtena na hodnotu dolaru – 170 mld. dolarů). Vznikl nový
rozsáhlý komplex Johnsonova vesmírného střediska v Houstonu. Uvědomme si,
že z tohoto technologického rozvoje těžíme do dnes a že se jednalo o
průmyslovou revoluci v oblasti výzkumu vesmíru.
Čas startu nosné rakety Saturn V byl 16. července 1961 v 13:32:00. Tříčlenná
posádka: N. Armstrong, B. Aldrin a M. Collins. M. Collins zůstal na oběžné
dráze Měsíce a čekal na návrat svých kolegů, kteří na povrchu Měsíce strávili
21 hod. a 36 minut (čas procházek po povrchu byl 2 hod. 31 minut). Mezitím
nasbírali 21,55 kg vzorků a 24. července 1969 přistáli v Tichém oceánu.
Za zmínku stojí, že v době pobytu posádky Apolla 11 na Měsíci, havarovala
neúspěšná sovětská sonda Luna 15, která měla dopravit měsíční vzorky na
Zemi dříve než posádka Apolla 11. Byla to součást závodů o dobývání Měsíce.
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Po úspěšném programu Apollo 11 podpora tohoto programu klesla (i z důvodu
nutného financování války ve Vietnamu) a program byl ukončen v roce 1972
letem Apolla 17. Během mise Apollo na měsíční povrch vystoupilo 12
astronautů, dopravilo se na Zemi 382 kg vzorků. Jejich analýza přispěla
k dnešní uznávané hypotéze, že Měsíc vznikl z vyvrženého materiálu při srážce
Země s velkým vesmírným tělesem v době formování Sluneční soustavy asi
před 4 miliardami let.
V rámci mise Apollo bylo na měsíčním povrchu ponecháváno technologické
vybavení (jednalo by se o zbytečnou zátěž při návratových manévrech). Aktivní

přístroje pracovaly do září 1977. Z pasivních přístrojů byly na povrchu Měsíce
ponechány pouze koutové odražeče (princip odrazek), které slouží k měření
vzdáleností mezi Zemí a Měsícem. Z těchto přesných měření víme, že se Měsíc
od Země vzdaluje rychlostí 4 cm/rok. Měření probíhá vysláním světelného
paprsku (laserem) rychlostí světla (300 000 km/s), kde se odrazí a vrátí se zpět
k vysílateli. Pokud víme, že paprsek letí tam a zpět cca 2,56 s, můžeme si
lehce dopočítat průměrnou (střední) vzdálenost Měsíce a Země, která je…?
(správná odpověď bude ve 4. podzimním čísle BB)
Radek Sušienka

informace z OÚ

POSÍLENÍ VODOVODU RADENOV
V těchto dnech probíhají dokončovací práce na posílení obecního vodovodu v
Radenově, díky kterému bychom v budoucnu snad nemuseli nakupovat vodu a
dovážet ji každý týden do obecního vodovodu tak, jak tomu bylo v minulosti.
Ačkoliv v letošním roce nám počasí přálo a k nákupu vody jsme museli
přistoupit jen naprosto minimálně (oproti roku 2018, kdy to bylo od června do
listopadu každý týden 1 cisterna), stávající zdroje vody nejsou úplně vydatné a
také kvalita není úplně ideální. A proto jsme moc rádi, že se podařilo získat
prostředky na posílení o další zdroj. Jedná se o bývalé jímání vody pro
Květnov, který nám tu zbyl po našich předcích a který je co do vydatnosti i
kvality opravdu velmi dobrý. Práce jsou téměř hotovy, zbývá ještě doladit nějaké
technické věci, 100% fungování čerpadla, automatickou chloraci a můžeme tak
doufat, že máme kritické časy, kdy byl v Radenově vody skutečně velký
nedostatek, opravdu snad už konečně za sebou. Projekt byl podpořen Státním
fondem životního prostředí, celkové nálady se pohybují kolem 2 milionů korun.
IRH

SBĚR OPOTŘEBENÝCH POTRAVINÁŘSKÝCH
OLEJŮ
Kontejnery na upotřebený kuchyňský olej z domácností budou v nejbližší době
instalovány v každé obci na jednom z kontejnerových stání. Prozatím je
kontejner na tento druh odpadu umístěn pouze před obecním úřadem v Blatně.
Potřeba třídění přepálených kuchyňských olejů a jedlých tuků je žádoucí
především z důvodu správného chodu čistíren odpadních vod a to jak malých

domácích čistíren, septiků a biologických filtrů, tak centrálních obecních čistíren
odpadních vod. Tuhnoucí tuky a oleje navíc postupně zanáší kanalizační
potrubí. Takže pokud chceme udělat něco víc pro naše prostředí a ulehčit
kanalizacím a ČOV, zkusme, ač to dosud nebylo tak úplně zvykem, třídit navíc i
oleje a tuky.
Do kontejnerů se olej ukládá v dobře uzavřených PET lahvích či jiných
plastových nádobách či kanystrech.
Upotřebené motorové oleje do kontejnerů na potravinářské tuky nepatří! Tyto
je třeba odevzdat jako nebezpečný odpad ve sběrnách nebezpečného odpadu,
případně v některých autoservisech či čerpacích stanicích.
-such-

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
Během podzimních dní obec plánuje letošní již druhý svoz velkoobjemového
odpadu, šrotu a elektroodpadu. Podrobnosti a termíny svozů budou
s předstihem oznámeny, aby měli „potřební“ dostatek prostoru dopravit odpad
na svozová místa.
Využijte tyto svozové dny k odstranění nepotřebných předmětů. Jakékoli
umísťování velkoobjemového odpadu na kontejnerová stání mimo svozové dny
(2 x ročně) je nepřípustné a likvidaci takového odpadu by měli majitelé a
obyvatelé nemovitostí řešit vlastními silami a na vlastní náklady. Technické
služby velkoobjemový odpad nesváží a obec stojí odstraňování tohoto typu
odpadu mimo svozové dny, zejména v zimních měsících, nezměrné úsilí.
-such-
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