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BETONSTORY POKRAČUJE !
Zřejmě všichni občané na Blatensku, ale i v okolních obcích sledují sebejisté chování firmy Zebre
a. s. a jejich vědomé obcházení veškerých formálních postupů včetně ignorace rozhodnutí úřadů
při budování kilometrů betonových plotů v krajině (o tom co vše řeší úřady s firmou Zebre na jiném
místě).
Jenže samotným občanům Blatenska není vzhled jejich okolí rozhodně lhostejný a v rámci svých
skrovných možností „brání“ krajinu svého domova nespoléhajíc pouze na úřady. Tak jako se v
minulosti jasně vymezili proti
výstavbě VVE (pozn. red.:
větrné elektrárny). V rámci
občanských aktivit vznikla
petice vymezující se proti
nelegálním postupům firmy
Zebre a. s. (spřízněná s nám
dobře známou APB Plzeň,
která se tu angažovala
snahou o výstavbu větrných
elektráren), kde se během
pouhých dvou týdnů sešlo
téměř ke třem stovkám
podpisů. Sbírání podpisů
probíhalo
částečně
i
papírovou formou. Petice s
podpisy již byla oficiálně
Foto: -suchpředána na stavební úřad v Chomutově, ovšem i nadále ji lze podepisovat na:
https://e-petice.cz/petitions/petice-obcanu-obci-v-katastru-blatna-u-chomutova-proti-nepovolenestavbe-betonoveho-plotu.html
Dále vyšlo tiskem několik článků popisujících vesměs postupy firmy, důvody nesouhlasu místních
s betonovými ploty a vyjádřeními příslušných úřadů. Obsáhlejší článek vyšel v regionálním
týdeníku Nástup 15. 4. 2020, další pak v MF Dnes 9. 5. 2020.
pokračování na str. 2

NOVÉ
INFORMAČNÍ
TABULE
V několika našich obcích byly tento
měsíc instalovány informační tabule
s historií a zajímavostmi konkrétní
obce. Texty s fotografiemi pro
návštěvníky připravil Zdeněk Tollar,
graficky zpracovala firma Sopko s. r. o.
-such-
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EDITORIAL aneb sloupek vpravo
Uvědomili jste si, že na titulní straně není nic
o Covidu-19, jak se nazývá odborně
koronavirus? Tedy když nepočítám tento
sloupek. Nechceme být jako ostatní
masmédia, která nás masírují (masová nebo
masírovací? – to je oč tu běží!), jakoby nic
jiného nebylo, a kdo ví, co se pod touto
rouškou skrývá.
Komu z nás došlo, že jsme s pandemií skočili
rovnou do totalitního režimu, zákaz
cestování, shromažďování, sdružování,
jenom do práce a z práce. A k tomu náhubek
– pardon roušku! Skoro hůř jak za bolševika,
to jsme mohli aspoň svobodně cestovat po
vlasti. Tenkráte se všude psalo o úspěšném
budování socializmu, dnes o úspěšném
bojování s koronavirem a brzkém objevu léku
– a kde nic, tu nic. Tehdy vzhlíželi
představitelé státu k Moskvě dnes k Pekingu.
Vše se dováží z Číny a my už jenom jsme
konzumenti zbytečností, kterými zaplňujeme
kontejnery a okolí. Moudří začínají uvažovat
o návratu výroby zpět k nám a do Evropy.
Nakolik budou úspěšní, se uvidí, koryfejové
budou dál prosazovat čínské soudruhy a
dovoz levného šmejdu, a vyzdvihovat, jak
nás zachránili před Koronou. Nepřipomíná
vám to dovoz obilí ze SSSR v r. 1947. Nic se
v divadle světa nemění, jenom obleky a
kulisy; herci a hry jsou stejné (špatné).
Ti, co se cítí být zklamaní – uvnitř Blatky
najdete přeci jenom něco o koronaviru u nás,
především poděkování všem švadlenkám,
které mnohdy nezištně šily roušky a nejenom
jim, zatímco jiní – povolení, nepovolení – si
dělali a dělají, co se jim zachce.
Co se dalšího událo, je už méně, všechny
akce a aktivity se zastavily. V současnosti se
restrikce začínají uvolňovat, tak snad přes
léto se něco konat bude, než přijde podzim a
s ním možný návrat pandemie a může být
ještě hůř!
Málokomu dochází, jaká dluhová sekera byla
zaťata. Pouze přírodě to prospívá (viz článek
v Astrokoutku). Možná se zastaví nesmyslná
výstavba nejenom u nás, a když se k tomu
přidá sucho – kdo ví, co bude? Zatím však
vše jede jako skvělý mejdan, ale to je zákon
setrvačnosti: těleso se pohybuje, dokud má
energii. Mejdan ale jednou skončí a vrchní se
zeptá: „Kdo bude platit?“, a ta kocovina co
nastane…
ZT
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pokračování ze str. 1

BETONSTORY POKRAČUJE !
O citlivosti tématu zneprůchodnění krajiny, (ne)estetického vzezření tisíců
natrvalo osazených sloupů v krajině a svévolného postupu firmy obcházející
úřady a nerespektující ani dohody s obcí či obecní pozemky svědčí i nebývalá
účast veřejnosti na zasedání květnového obecního zastupitelstva. Jistou formou
nesouhlasu občanů s chováním firmy Zebre a. s. byla i spontánní lidová
tvořivost ve formě básní objevujících se na obecních nástěnkách.
Bohužel, možnosti, jak postupovat legálně proti praktikám firmy jsou jak pro
běžného občana, tak pro obecní úřad velmi omezené. Nezbývá než věřit, že
zainteresované úřady s vyššími pravomocemi (OŽP, stavební úřady, ČIŽP,
Povodí Ohře, SÚS) usměrní jednání této a podobných firem nejen u nás na
Blatensku.
PS: Pozor při toulkách krajinou. Všechny ohradníky - i ty, ve kterých aktuálně
není umístěn dobytek, jsou pod proudem! Tento fakt sám o sobě svědčí o
vstřícnosti firmy Zebre a. s. vůči krajině, vůči zvěři, vůči lidem…
-such-

Jsou lidé, kterým se betonové sloupy zdají snesitelné, jsou lidé, kteří jsou
spokojení, že je dobytek konečně pořádně zajištěn a nehrozí tak jejich volné
pobíhání po vsích a soukromých zahradách a že nehrozí srážka s autem a jsou
tací, kteří se s nimi nehodlají smířit. Ti nespokojení sepsali petici adresovanou
stavebnímu úřadu při chomutovském magistrátu, v níž požadovali zastavení
nepovolené stavby a dodržování platných zákonů.
O to by mělo jít všem. Musíme respektovat právo majitele zabezpečit si své
pozemky, ale majitel zase musí respektovat hranice pozemků, povinnost
ochránit vodní toky a mokřady, zajistit prostupnost krajiny a činit vše na základě
povolení a v souladu s pravidly. A na to jsou dva různé pohledy. Firma Zebre je
toho názoru, že všechna pravidla dodržuje, přiznává pouze nepovolené kácení.
A tak probíhá nyní několik řízení, která vedou odbory Magistrátu města
Chomutov, konkrétně stavební úřad a odbor životního prostředí, vodoprávní
úřad a dále Povodí Ohře a Česká inspekce životního prostředí. Proběhla již
řada místních šetření uvedených orgánů, jež řízení vedou. Ta jsou neveřejná. V
době, kdy píši tyto řádky, jsme teprve před dalšími jednáními, protože některá
se mohou konat, až když je na pastvinách dobytek. Až některá řízení skončí,

Glazarova pole včera a dnes.

Foto: ZT

budou následovat další, kterých bude teprve moci být účastníkem i obec. Je to
procesně složité, zdlouhavé, ale není jiné cesty, než všechny postupy ctít a
dodržet. Jak všechny orgány a úřady rozhodnou nelze dopředu předjímat.
Za obec Blatno budeme požadovat, aby všechny stavby měly platné povolení,
aby
krajina byla prostupná, tedy aby - pokud budou ohrady stavebním úřadem
Odkud začít… V uplynulém roce ukončila na našem území svou činnost
posvěceny - byly vybudovány branky, které budou v době, kdy je dobytek na
společnost Integraz Litoměřice a prodala všechen svůj majetek a pozemky
jedné pastvině, byly všechny otevřené a tyto ohrady byly bez el. proudu.
společnosti Zebre. Do loňského roku byli občané a výletníci zvyklí, že stačilo
Všechny zdroje vody musí být zajištěny tak, aby nedocházelo k poškozování
překročit nízký ohradník a procházet se dalo krajinou mezi Radenovem a
kvality vodních zdrojů, musí být respektována pásma ochrany vodních zdrojů a
Květnovem v podstatě kdekoliv a na podzim, když firma dobytek ustájila v
musí být vypořádány neoprávněně zabrané obecní pozemky. Situace je
radenovských kravínech, byla krajina volná úplně. Tomu je konec. Nový vlastník
vyhrocená, opakovaně dochází například k tomu, že je el. proud i v těch
hospodaří jinak. Kravíny využívat pro jejich špatný technický stav nehodlá,
ohradách, kde se nepase dobytek a na druhé straně se zase firma obrací na
časem je možná i zbourá, ale své pastviny je zvyklý si zabezpečovat jinak.
policii s podněty ničení jejich majetku, kdy jim neznámý pachatel ničí betonové
Nejde si nevšimnout betonových sloupů, které jsou protkané ocelovými lany ve
sloupy. Přitom se tomu všemu dalo předejít.
třech řadách a kterými navíc ještě proudí el. proud.
IRH
Na závěr jeden citát: „Nevýhodou demokracie je, že těm, kdo to s ní myslí poctivě, nesmírně svazuje
ruce, zatímco těm, kteří ji neberou vážně, umožňuje téměř vše.“ - Václav Havel.

PASTVINY KOLEM NÁS – VELKÉ
TÉMA
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co se událo

Akce Klubu 60±.

POVÍDÁNÍ O ZVÍŘATECH NEJEMOM V ZOO

Jako jedna z posledních besed se dne 6. března uskutečnilo „Povídání o
zvířatech“ se senátorem panem MVDr. Přemyslem Rabasem, ředitelem
královéhradecké zoologické zahrady se safari parkem a hlavně naším
spoluobčanem. Jaké je zákulisí a práce s umísťováním ohrožených druhů nejen
do zoologických zahrad v Evropě, ale i navracením zpět do Afriky, nám pan
Rabas přiblížil svým poutavým vyprávěním v doprovodu úžasné fotoprojekce.
Posluchači (účast byla hojná), se loučili s bouřlivým potleskem a přáním
opětovného setkání.
AK, foto: ZT

MASOPUST

mnoha lidem mohli vybavit látkovými rouškami nejprve seniory, poté rodiny s
dětmi a všechny ostatní, kteří potřebovali. Poté ještě obdrželi lidé nad 70 let
pratelné respirátory z nanovláken, zakoupené obcí. Zřídili jsme rouškovník, tedy
místo, kde byly volně k dispozici roušky pro ty, kdo se u nás ocitli bez ní nebo
se nestihli stavit na úřadě.
Pomohli jsme i domovům pro seniory v Chomutově a Jirkově. Každé
domácnosti jsme poskytli s pomocí dobrovolných hasičů 1 litr dezinfekce.
Nabídli jsme všem, kdo se cítí ohrožen nebo u koho nefunguje pomoc rodiny či
sousedská výpomoc, že mu nakoupíme či vyzvedneme léky a v zápětí na to se
ozvala spousta z Vás a nabídla nám právě k těmto účelům svou pomoc. Bylo to
neskutečně milé.
Žákům a studentům jsme umožnili tisknout si nebo odesílat své školní
materiály a úkoly. Ať už to byly rychlé a obětavé švadlenky, ale i ty, které
vybavily v tichosti své okolí a tím nám jako celku také pomohly, dárci roušek,
nebo všichni dobrovolníci nabízející se zajistit nákup či vyzvednutí léků,
dobrovolní hasiči a spousta dalších dobrých lidí, kteří pomáhají svým sousedům
kdykoliv je potřeba a jen se o nich třeba veřejně neví, tak díky všem těmto
lidem. Vězte, že ve vážné situaci, když o něco jde, jsme jako obyvatelé
Blatenska skvělý soudržný celek se spoustou dobrých vlastností. Všem moc a
moc děkujeme. Velmi si Vás všech vážíme.
Abych na někoho nezapomněla, nechtěla jsem raději nikoho jmenovat, také
jsou mezi Vámi tací, kteří o své zveřejnění nestojí, ale jednoho člověka
jmenovat musím. A tím je paní Dana Dyková, prodavačka z našeho blatenského
obchodu. Byla to ona, kdo se nezalekl vzniklé situace a v obchodě byla den co
den, vychovávala spoustu lidí k tomu, aby nosili roušky s ohledem na ostatní,
sama po večerech také šila desítky roušek, ochotně přijímala objednávky od
mnoha místních a chalupářů, kteří se rozhodli trávit karanténu u nás a ač to
nebylo vždy a s každým úplně jednoduché, všechno vydržela a ustála. Veliká
poklona a díky!
Zdá se, že si můžeme trochu vydechnout. Získali jsme nějaké návyky, dbáme
více na hygienu a zjistili jsme, jak málo věcí v životě skutečně potřebujeme.
Nezapomeňme na to. Může se stát, že se taková nebo podobná situace bude
opakovat a bude dobré, když se s tímto vědomím naučíme žít a nebudeme tak
napříště zaskočeni a nebudeme tedy tolik bojovat se strachem a tísní. Obec je
také na příště vybavena. Máme jak roušky, tak respirátory, dezinfekci,
rukavice… Kéž by ale nic z toho už nikdy nebylo potřeba! Ale to je spíše jen
zbožné přání. Pevné zdraví, štěstí, klid a pohodu všem.
Iveta Rabasová Houfová

KAPLIČKA V RADENOVĚ
S nástupem teplejšího počasí se opět naplno rozjely stavební práce na
kapličce v Radenově a hrubá stavba kaple již pomalu dostává svůj konečný
vzhled. Jak zvenčí, tak zevnitř. Na kapličce opět neúnavně dělá Zdeněk Veselý,
který stavbu v loňském roce započal. Velké poděkování za všemožnou a hlavně
nezištnou pomoc při výstavbě kapličky patří panu Nedvědovi, který vlastní
nemovitost přímo proti vzkříšené kapli.

V polovině února, kdy jsme ještě netušili, jak udeří koronavirus, se konal
masopustní rej v kulturním domě Horalka. Především děti se dostatečně
vyřádily mezi různorodými maskami.
ZT, foto: archiv

BLATNO ZA ČASŮ KORONAVIRU
Když čtete tyto řádky, obnovuje se na celém území České republiky život do
podoby, kterou měl před paralyzováním virem COVID 19. Všechna ta vládou
vydaná opatření se samozřejmě dotkla i naší obce, což pocítil úplně každý. Bylo
to velmi zvláštní a jedinečné období, které kromě všech možných komplikací,
strachu a starostí přineslo ale i cosi dobrého. I v našich obcích se projevilo
dobré srdce, solidarita, soudržnost a akceschopnost. Velmi rychle jsme díky
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-such-
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PÁLENÍ ČARODĚJNIC V MEZIHOŘÍ
Poslední den v dubnu se
v Mezihoří uskutečnil tradiční
oheň k pálení čarodějnic.
Bohužel,
díky
současné
koronavirové nepřízni, nebylo
možné uskutečnit větší akci, jak
bylo
původně
myšleno.
Pomyslně jsme spálili zimu
pouze
v kruhu
rodinném
(Demeovi a Řehákovi). Krásnou
čarodějnici vytvořila Kačka
Edrová se synem Matym.
Čarodějnice,
doprovázená
popěvky a originálním tancem,
nakonec důstojně shořela.
Nechyběly buřty a kotlík guláše.
Příští rok se budeme těšit na
větší účast!
Věra Řeháková

Tří kříže, jedna lipka byla dosazena Ke křížku u Mlýnce a jedna jako soliter
k pramenům v Zákoutí. Nad Mezihořím byly vysazeny tři vzrostlé jasany ztepilé
do stávajícího zanikajícího remízku.
Celkem tedy během jara našlo své místo na veřejných prostranstvích v okolí
Blatna dalších 29 stromů, které v budoucnu snad svou „trochou“ do mlýna
přispějí k zadržení tolik potřebné vody v krajině. Na letní období jsou plánovány
odborné stabilizační arboristické zásahy na mnoha starších a krajinářsky
hodnotných stromech v obcích i ve volné krajině na Blatensku a v podzimním
období budou rovněž pokračovat i výsadby.
-such-

DOKONČENÍ ÚPRAV V OKOLÍ
MARIÁNSKÉHO SLOUPU

ČIŠTĚNÍ LESA
V minulých dnech proběhlo čištění lesa v Mezihoří. Stále se snažíme apelovat
(ať ústně či přes sociální sítě) na návštěvníky Krušných hor, aby si své odpadky
uklízeli a odváželi. Bohužel, stále je v lese co sbírat…

Věra Řeháková

JARNÍ VÝSADBY STROMŮ
S přicházejícím jarem na Blatensku opět přibyly nové stromky. Tentokráte
byla výsadba poněkud komplikovanější, neb se sázelo v počátku příchodu
koronaviru do Čech a to v době nejtvrdších opatření k zabránění šíření nákazy.
A hned několik dnů po výsadbě navíc padaly teploty v některých místech až k –
10°C. Na Pankráce teploty ve vyšších polohách atakovaly hranici pěti stupňů
pod nulou. Naštěstí však všechny nové přírůstky nepohodu vydržely a teď jsou
již vesměs olistěné
(krom lenivých jasanů,
těm to trvá vždy
poněkud déle).
Nejdelší
nový
souvislý úsek tvoří
stromořadí
mrazu
odolné
švestky
Hamanovy v počtu 20
ks vysázené podél
cesty v horní části
obce Zákoutí. Dále
bylo vysázeno 6 ks lípy
srdčité,
povětšinou
jako
solitery
či
dosadby. Konkrétně:
dvě lípy se staly
součástí
nově
upraveného
okolí
Mariánského sloupu u
Hrádečné, dvě lípy byly
dosazeny do proluk ve
stromořadí u rybníka
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Ještě jednou a snad již naposledy bych se chtěl vrátit k Mariánskému sloupu u
Hrádečné. Práci odvedenou restaurátory a podrobný exkurz do historie sloupu a
života jeho tvůrce zhodnotil v předposledním čísle (4/2019) BB Zdeněk Tollar. I
přes vyřčené nedostatky, které třeba v budoucnu někdo napraví, se podařilo
vdechnout znovu život jedné z nejkrásnějších památek na Blatensku umístěné
do jedinečné scenérie s nádhernými výhledy do Podkrušnohoří.
Cílem tohoto článku je připomenout, jak je znovuoživování krajiny a jejích
poškozených či zaniklých historických dominant náročné a poděkovat takto
všem, kteří se na záchraně těžce poškozeného sloupu a úpravě jeho okolí
podíleli. Výčet všech, často dobrovolníků, kteří na úpravách zanechali stopy, je
opravdu dlouhý a doufám, že na nikoho nezapomenu. Předně je třeba
poděkovat paní starostce, bez jejíhož nasazení, organizace a schopnosti
nadchnout se kdejakým nápadem by oprava asi nebyla možná a děvčatům
z úřadu za prokousání se dotačními tituly. Poděkování patří rovněž mnoha
dobrovolníkům z Muzea čs. opevnění „Na Kočičáku“ v čele s Jiřím Piramovským
za celodenní brigádu na úpravě okolí sloupu a přístupové cesty. Odborný
arboristický zásah na přilehlé lípě provedl Jakub Tichý. O hrubé terénní úpravy
bagrem v okolí se postaral Petr Kordoš a zplanýrování křovin zajistil Ota Štejnar
z Brodců. Desítky hodin zde strávili i zaměstnanci obce nejprve odstraňováním
uschlých křovin či prořezávkami v zimním období a posléze z jara při finálních
úpravách rozhrnováním navezené ornice. Nakonec byly v dubnu do okolí sloupu
vysazeny dvě nové lípy a v nejbližší době tu bude usazena i lavička.
Restaurátorská firma Archkaso ještě v nejbližších dnech opraví v rámci
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reklamací drobné nedodělky a odhalené závady.
Od zaměření sloupu v dubnu 2017 po dokončení finálních úprav uběhly
dlouhé tři roky poměrně intenzivní práce. Výsledné dílo však stojí za zhlédnutí.
Budete-li se tedy někdy toulat v okolí Hrádečné, lze ideálně spojit prohlídku
naučné stezky Muzea „Na Kočičáku“ s návštěvou Mariánského sloupu.
-such-, foto: ZT

ČERNOU MŮROU OBCÍ JSOU
ČERNÉ SKLÁDKY!
Na
přelomu
března a dubna se
rozhodl
nějaký
„opravář“ automobilů
uklidit odpad ze své
činnosti v lesích pod
Hrádečnou. A že se
nejednalo právě o
malé
množství
odpadu, je patrno ze
snímku. Více asi
slov
netřeba.
Nicméně lesy v okolí
Hrádečné
jsou
opředeny tajemnými
příběhy a dějí se
zde prapodivné věci.
Toť každý usedlík ví.
A tak se stalo, že jak
se skládka objevila,
tak také po pár
dnech beze stopy zmizela. Zda ji raději uklidil její strůjce po medializaci na
sociálních sítích a vyšetřování policie, či zda se jedná o další z paranormálních
jevů v okolí Hrádečné se již asi nikdy nedozvíme.
Ale zpět do reality. Po několika dnech se na stejném místě objevila suť, kterou
již likvidovala obec spolu se Správou a údržbou silnic. A podobná skládka
vznikla u Květnova a její likvidace šla rovněž na účet obce. V tomto případě byl
dokonce znám pravděpodobný hříšník a kauzu rovněž řešila PČR.
Nezbývá než si všímat podivných dodávek a… co tak zamykat závory na
vjezdech do lesů alespoň tam, kde jsou instalovány?
A paradox na konec: když PČR předá případného známého strůjce skládky
na Blatensku k projednání přestupku na Magistrát města Chomutova, tento si
nechá za projednání přestupku zaplatit!!! Kým? Obcí Blatno!!! Výsledek? Obec
to v konečném výsledku může přijít i dráž, než když skládku uklidí! O papírování
a času nemluvě. Žijeme v divné době, v divném státě.
-such-, foto: archiv

VĚČNÝ A MARNÝ BOJ S ODPADY

Obec Blatno disponuje 4 zaměstnanci (3 z toho díky podpoře z Úřadu práce),
kteří se musí starat o kanalizaci v Blatně, o vodovod v Radenově a o čistotu a
pořádek v osmi obcích, podél cest na území o rozloze cca 46 km2. A to je
opravdu nesnadný úkol. Poslední dobou jim ale dochází dech.
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A řeč je hlavně o udržování pořádku kolem našich kontejnerů a jedná se
hlavně o Mezihoří. Svoz probíhá každých 14 dní. Ačkoliv jsou služby stále
dražší, obec se snaží poplatek již řadu let držet na 500,- Kč na občana a
nemovitost (v případě chaty či chalupy). Zvláště v posledních třech měsících, v
souvislosti s opatřeními kvůli nouzovému stavu a pandemii, vzrostlo ale
množství odpadů do takové výše, že již naše kapacity nestačí. K tomu se ještě
přidal fakt, že se mnoho lidí rozhodlo trávit komplikované období na svých
chatách a chalupách a uklízet a renovovat a došlo to tak daleko, že již nejsme
schopni udržet pořádek u parkoviště v Mezihoří na takové úrovni jako dřív.
Situace je neúnosná. Každý den přibývá stavební suť, staré sedačky, ledničky,
televize, tuny nevytříděného odpadu, s kterým by jeho tvůrci měli zacházet
úplně jinak.
Vzniklý nepořádek a z toho plynoucí ostuda nás opravdu hodně mrzí a
upřímně doufáme, že se nad svým chováním lidé, alespoň někteří, zamyslí a
situace se zklidní. Pokusíme se najít nějaké řešení a zdražení poplatku je
samozřejmě až to poslední, protože jde o nespravedlivé a plošné řešení, ale i k
tomu může dojít. Pomozte nám, prosím, v Mezihoří obzvlášť, umravnit své
sousedy a tvůrce tohoto nepořádku – sami na to nestačíme!!!
Ač můžeme nad smysluplností třídění odpadů s úspěchem pochybovat,
protože jsou ještě stále obrovské rezervy ve zpětném odběru a využití odpadu,
není v našich podmínkách zatím jiné cesty. Tedy samozřejmě nemluvím o
předcházení vzniku odpadů, to je to nejzákladnější opatření, kterým může
pomoci každý z nás. Ale kdo jste viděl stav kontejnerového stání v Mezihoří, tak
víte, že řeč je zde o něčem úplně jiném!!!
IRH, foto: archiv

LYŽOVALO SE POUZE 23 DNŮ!
Zimní sezóna 2019/2020 nebyla
pro Skiareál Mezihoří zrovna
příznivá. O svátcích jsme nezažili
pořádnou sněhovou nadílku už
pěkných pár let, ovšem letos jsme si
na zimu počkali obzvlášť dlouho.
Malá sjezdovka byla v provozu od
26. 1. do 24. 2., s přerušeními se
však nakonec lyžovalo pouhých 23 Foto: Jan Skřivánek
dní. Velká sjezdovka se po dlouhých letech nerozjela vůbec. V počátku sezóny
byly teploty příliš vysoké, a tak nebylo možné spustit zasněžování. Na konci
února podle našich zkušeností tradičně lyžařů ubývá, neboť se již všichni těší
na jaro a teploty v té době už byly značně vysoké. Následně došlo, díky vládním
opatřením omezujícím šíření Covid-19, k uzavření všech sportovišť v ČR.
Nicméně naše sezóna již byla v té době ukončená. Přes výše uvedené
skutečnosti lze 23 dní provozu považovat za malý zázrak.
V důsledku nepřízně počasí jsme nemohli zorganizovat Mezihořský obřáček,
dětský lyžařský závod, který se vloni opravdu povedl a měl příznivé ohlasy.
Navzdory počasí se některé plány podařilo naplnit. Mezi ně patřilo například
nové vybavení ski školy zvířátky a dalšími prvky, které dětem zpestřily výuku
lyžování. Podařilo se též upravit běžecké stopy a dohodnout s Lesy města
Jirkova napojení na Krušnohorskou bílou stopu z Lesné a dalších středisek.
Podařilo se rovněž
navázat na dobrou
spolupráci
s obcí
Blatno, díky podpoře
obce si mohou zdarma
zalyžovat
blatenští
občané.
Z důvodu
omezení hromadných
akcí letos nebudeme
připravovat
náš
tradiční dětský den. O
to více se však
budeme
těšit
na
následující
zimní
sezónu. Nezbývá než
doufat,
že
bude
příznivější a že si
pořádně ve zdraví
zalyžujeme.
SKOL
Zato 11. května byla krajina
spíše zimní.
Foto: -such-
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povídání, zajímavosti

ASTRONOMICKÝ KOUTEK, aneb na co se těšit v následujících měsících
tentokráte trochu jinak
V minulém čísle BB jsem popisoval klimatickou situaci roku 2019. K tomuto
bych pouze doplnil, že rok 2020 zatím není výjimkou. Narovinu si přiznejme, že
v měsících březen a duben se mají valit proudy vody v potocích a stékat voda
ze strání, o podmáčených loukách ani nemluvně. Teplá zima bez sněhových
srážek předurčila vývoj sucha. Co jsme zažívali v měsících květen a červen
roku 2019, zažíváme v letošním roce min. o měsíc dříve.
A co je nového na obloze? Opět jsme prožili tzv. „superúplněk“. V souvislosti
s celosvětovou epidemií v podstatě přestala létat letadla a NASA satelitními
snímky prokázala v době epidemie snížení znečištění ovzduší. Pojďme si tedy o
těchto událostech povědět více - Let´s go.
7. dubna jsme mohli pozorovat největší přiblížení Měsíce v tomto roce.
Vzhledem k jasné obloze byl Měsíc dobře viditelný. Letos jsme zažili již 3
„superúplňky“ (březen, duben, květen). Právě sled těchto „superúplňků“
navozuje pocit něčeho ojedinělého a zvláštního. Jedná se však pouze
o příhodnou kombinaci v pohybu Měsíce kolem Země. Letošní rok je zatím co
do oblačnosti velmi chudý, jinak řečeno, je spíše jasná než zatažená obloha. To
nás vede k intenzivnějšímu vnímání podobných astronomických úkazů.
Asi před 14 dny nad námi přelétávalo krásné čtyřproudové letadlo, které bylo
doprovázeno charakteristickým zvukem. Na letadlo mě upozornily mé dvě
dcery, které prozatím vzhlíží k obloze téměř za každým takovým zvukem.
Podotýkám, že ne vždy letadlo odhalí. Já se jim pak marně pokouším vysvětlit,
že letadlo je vzhledem k rychlosti zvuku dávno pryč. V té chvíli jsem si však
uvědomil pokles letecké dopravy. Zejména v denních hodinách je úbytek
charakteristického zvuku a mlžných čar zřejmý.

S výše uvedeným souvisí i následující. Porovnáním družicových snímků
společnosti NASA bylo v době epidemie prokázáno radikální snížení znečištění
ovzduší. Kromě omezení letecké dopravy se na zlepšení klimatu podílí snížení
produkce v těžkém průmyslu zejména v centrální Číně a omezení dopravy
obecně. Je s podivem, že jako lidstvo diskutujeme desítky let nad kvalitou
životního stylu, vymýšlíme všelijaká opatření, děláme kompromisy a jiné
podobné „nesmysly“. Jediný, kdo v současné době skutečně a téměř okamžitě
dokáže zlepšit globální klima, je ten nejmenší z nás. Má na svědomí snížení
produkce skleníkových plynů, a to je jeho velikost pouhých 0,0000001 m. Vir
Covid-19.
Kvalita klimatu pro budoucí generace je jednou z priorit. Často bývá tento
odkaz spojován s termínem trvale udržitelný rozvoj. V dnešní době bohužel
nabývám stále většímu dojmu, že se jedná pouze o slovní spojení, které sice
hezky zní, ale nemá žádnou vypovídající hodnotu. O tom mě přesvědčila i jedna
zkušenost z naší dovolené v Liberci. Ubytovali jsme se v penzionu, který se
chlubil, jak se k životnímu prostředí chová šetrně a že je jejich cílem trvale
udržitelný rozvoj. Bohužel již takové maličkosti jako absence dvojího
splachování WC, neomezený průtok vody ve sprše a okapy do kanálů mě
přesvědčily o opaku.
Trvale udržitelný rozvoj reprezentuje správné, ekologické a méně nákladné
hospodaření nás všech tak, aby budoucí generace nestrádala.
Radek Sušienka

CO U NÁS BEJVÁVALO…
Lidové zvyky, pověry a obyčeje

2
Zdeněk Tollar ©

Svatodušní svátky neboli Letnice následovaly 50 dnů po Velikonocích. Byla
V chodbě pak visel celý rok až do okamžiku, kdy přijel první vůz s novou úrodou
to doba vyhánění krav na pastvu. „Svatodušním hulvátem“ se stával ten, kdo
(Bílence, Droužkovice, Údlice, Otvice). V Orasíně byl velký věnec upleten
dovedl své krávy jako poslední, později jím byl, kdo poslední vstal na
z obilí, které se tam pěstovalo, a nesen z jednoho ze selských dvorů do
svatodušní neděli z postele. Kdo vůdčí zvíře přehnal ve výzdobě stuhami a
hostince, kde muzikanti zahráli k tanci.
věncem, o tom se říkalo, že je vystrojen jako
Pak se slavilo posvícení. Posvícenská neděle, to
svatodušní osel. Dávná svatodušní vyjížďka na
byla vždy třetí neděle v říjnu. Pro vesničany začalo
koních měla původ v prosbách o teplý, ne příliš silný
veselé, radostné období, ve kterém zapomněli na
vytrvalý déšť pro dobrý růst polních plodin.
starosti všedního dne. O posvícení se po všechny tři
Krásné byly svatojánské zvyky v předvečer
dny slavilo s muzikou. Selky napekly všechny možné
svátku Svatého Jana Křtitele (24. června). Byly to
druhy posvícenských koláčů, žádná se nenechala
prastaré očistné a požehnané zvyky navazující na
zahanbit. Mládež žila a vznášela se v tanci. Ale také
předkřesťanské oslavy letního slunovratu. Jedním
kdejaký starší venkovan vzal svoji ženu a roztočil ji
z nich byly svatojánské ohně.
v kole. O posvícení v úterý se v Zákoutí chodilo
Někde od každého majitele domu chlapci vyžebrali
s muzikou po vesnici dům od domu. Jeden
trochu dřeva. Košťata byla namočena do smůly nebo
z mládenců vybíral peníze, druhý dělal doktora.
kolomazi a pak zapálena. Se zapálenými košťaty se
Lékem byla kořalka, punč nebo limonáda.
za tmy vytvářely ohnivé kruhy. Kolem hranice byly
Hospodyně dostávaly od doktora za svůj dárek hlt
zpívány písně, a když dohořela, tak odvážlivci
jeho medicíny. Peníze dostávali muzikanti, pokladník
skákali přes řeřavé uhlíky. To vše mělo ochraňovat
a doktor.
před neúrodou, morem a odrazit zlé démony.
Následující neděli bylo „malé posvícení.“ To se pro
O svátku Svatého Jana prý mají venku viset šaty a
obveselení a zábavu zabíjel kohout (Okořín,
peřiny, potom se do nich nedají moli ani roztoči.
Droužkovice). Používal se většinou mrtvý kohout (v
Koncem léta nastávaly dožínky. Poslední svazek
Boleboři to byl místo kohouta hrnec), kterého nesl
obilí byl při žních položen do podoby kříže
jeden mládenec. Dvě děvčata nebo dva páry běhaly
Svatojánské skákání přes oheň.
(Březenec). Teď přišlo požehnání do domu. Ve
se zavázanýma očima s cepy a pokoušela se ho
vesnicích pod Krušnými horami se pletl dožínkový věnec. Zavěsil se na hrábě
trefit. Dříve býval kohout nakonec prostě zabit a ten, který ho usmrtil, byl pak
nebo vidle a byl přivezen do dvora s posledním vozem vezoucím úrodu.
nesen do sálu, kde musel objednat pivo a za odměnu získal první tanec.

NAUČNÁ STEZKA ČS. OPEVNĚNÍ Z LET 1936–1938 NA CHOMUTOVSKU
A AKCE NA KOČIČÁKU
V minulém čísle BB jsme psali o historii budování naučné stezky muzea „Na
Kočičáku“, jako jediného muzea v našem regionu. Dnes pokračujeme dalším
článkem o letošních novinkách muzea a díky koronaviru upravené otevírací
době a konaných akcích.
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V okolí vrchu zvaného „Na Kočičáku“ se nachází naučná stezka po
československém opevnění. Na trase dlouhé skoro 5 km lze spatřit mimo 17
objektů lehkého opevnění také velké množství různých ukázek přípravy na
obranu proti Německu z roku 1938.
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Tuto naučnou stezku již
dlouhodobě rozšiřují a udržují
členové Muzea čs. opevnění z
let 1936 - 1938 „Na Kočičáku“.
Mnoho let členové své síly
směřovali hlavně do úklidu,
rekonstrukce a údržby pevností
a jejich okolí. V letošním roce
se ovšem zaměřili na realizaci
nových naučných tabulí. Již od
jara letošního roku tak podél
naučné stezky budují jednu
tabuli za druhou. Základní
kostru bude tvořit osm nových
tabulí, na kterých se návštěvník
může seznámit s problematikou
čs. opevnění a situací z roku
1938. Tabule jsou instalovány vždy u zajímavých objektů či míst. Obsah
naučných panelů je postaven na unikátních dobových fotografiích pevnůstek z
Chomutovska. Na zapůjčení fotografií se podílelo mnoho příznivců Kočičáku z
celé republiky. Kromě velkých naučných tabulí jsou dále k objektům a dalším
místům montovány malé informační cedulky. Z prostoru naučné stezky tak
vzniká unikátní památka opravené části pevnostní linie z roku 1938, kdy náš
národ byl připraven bránit svou svobodu.
Cílem a posláním členů muzea „Na Kočičáku“, je díky naučné stezce, nejen
předávat informace o naší historii dalším generacím, ale i realizovat akce v

současné době. Naučná stezka
je místem, kterým prošlo a dnes
ji velmi dobře zná mnoho dětí z
dětských táborů či kroužku
mladých bunkráků. Prostor
naučné stezky slouží i pro
konání
naučně-vzdělávacích
akcí pro veřejnost, např.
Oživené pevnosti, výšlapy na
Kočičák či noční výšlapy.
Členové muzea též velmi
děkují všem, kdo se na tomto
projektu podílí.
Kromě
rekonstrukce
a
rozšiřování naučné stezky naše
muzeum „Na Kočičáku“ v
letošním roce 2020 plánuje
ještě tyto akce:
Od června 2020 bude muzeum opět otevřeno. Díky dnešním opatřením bude
otevřeno ve speciálním režimu.
Dne 6. 6. 2020 se bude na Kočičáku konat oficiální zahájení sezony.
Dále během letních měsíců se plánují příměstské tábory, den s mladými
bunkráky, let balonem nad Kočičákem a Mobilizace na Kočičáku.
Jiří Piramovský - předseda spolku

PROCHÁZKA K PŘEHRADĚ KAMENIČKA
Máme za sebou již dva měsíce omezení vyplývajících z přítomnosti
koronaviru v naší krásné zemi. Procházeli jsme různými formami omezení
pohybu, omezení kontaktů se svými kamarády i známými a vlastně skoro
jediné, co nám pomáhalo proti trudomyslnosti, byly procházky do přírody, sport
mimo lidi a rodina.
Jeden z cílů výletů pěších nebo
cyklistů míří v okolí Blatna i na
přehradu Kamenička. Pokud
dorazíte až nahoru na hráz,
uvidíte velkou díru, ve které se
krčí malé množství vody. Co to?
To je opravdu takové sucho i ve
vodárenské nádrži? Nemohli
vodohospodáři zachytit vody
více, aby vydržela déle? Zkusím
Vám situaci přiblížit.
Protože pracuji na Povodí
Ohře, něco o této situaci vím.
Opravdu je sucho, ale situace
v nádrži je způsobená trochu
jinými
okolnostmi.
Zděnou
přehradu, která je již 116 let
stará, bude její správce, Povodí Ohře, státní podnik, za několik let opravovat.
No a pro přípravu projektu si musí zajistit průzkumné práce. Bude se vrtat přímo
do hráze i do jejího podloží, aby se zjistil stav kamenného zdiva i parametry
podložní horniny.
Hladina pozvolna klesá, a to maximálně 20 cm denně. Povodí Ohře ke
zmíněnému poklesu zajišťuje ochranu ohrožených, silně i kriticky ohrožených
živočichů. Jako první proběhla ochrana ropuchy obecné migrující v touze za

rozmnožováním do nádrže. Celá nádrž je obehnaná fólií, aby se ropuchy
nerozmnožovaly v nádrži. S klesající hladinou by se totiž žabí snůšky ocitly na
břehu, kde by velmi rychle uschly a z nových žabiček by letos nebylo nic.
Vesele se nám žáby rozmnožily v umělých tůních, kam se přesunuly od
fóliových zábran. Teď už se tam
těsně pod hladinou hemží
mračna pulců. V tůních proběhne
celá jejich metamorfóza a odtud
se pak vydají na samostatnou
cestu. V příštích letech se budou
vracet zpátky. No, a kromě
ropuchy obecné musí Povodí
Ohře ochránit před úhynem i
mníka jednovousého, střevli
potoční, slepýše křehkého a raka
říčního.
Celý letošní rok bude ve
znamení průzkumů. V konečné
fázi se podíváme v nádrži až na
dno. Dojde k tomu v polovině
října letošního roku, tedy pokud
Foto: Povodí Ohře s.p.
se nevyskytne nějaká patálie
třeba s povodněmi.
O pitnou vodu se ale bát nemusíme. Při poklesu hladiny se voda z nádrže
využívá na pitné účely a po tuto dobu se šetří voda v sousední křimovské nádrži
na pozdější období. A kdy bude Kamenička zase napuštěná? V zimě a na jaře
se nádrž začne opět napouštět a voda tam vydrží až do doby zahájení vlastní
stavby. Jestli mohu odhadnout, bude to přibližně za 5 až 7 let.
Jan Svejkovský

NAŠI OBOJŽIVELNÍ

SOUSEDÉ

Vedle mnoha jiných pozoruhodných organismů,
z jejichž přítomnosti se mohou obyvatelé
Blatenska těšit, můžeme ve zdejší krajině spatřit i
zástupce velmi zajímavých obojživelných druhů.
Při toulkách krajinou můžeme narazit na skokana
hnědého, a těm, kteří vědí kde hledat, může den
zpříjemnit
setkání
s čolkem
obecným.
Nejsnadnější je však potkat se s ropuchou
obecnou. Jedna z populací ropuch zimuje totiž
jen pár set metrů od Horalky, malý kousek za

hranicemi přírodní památky Bezručovo údolí.
Po každé zimě se ropuchy na jaře probouzejí a
vyrážejí až na několik kilometrů dlouhou cestu do
Blatenského rybníka, aby se rozmnožily.
Ropuchy musejí při své cestě bohužel hned na
dvou místech překonat komunikaci mezi
zimovištěm v Bezručově údolí a samotným
rybníkem. Není tomu ani tak dávno, co zde pod
koly aut umíraly desítky, ne-li nižší stovky, jedinců
ropuch každé jaro. Silnice v centru obce tak
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Dvě ze zachráněných ropuch z roku 2020

Foto: Suchopárek Š.
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Princip transferu žab:
Princip ochrany populace táhnoucí k reprodukčnímu biotopu spočívá ve
zbudování až několika stovek metrů dlouhé zátarasy ze speciální fólie
vysoké přibližně 30 centimetrů. Tato fólie je každé dva metry upevněna
dřevěnými kolíky a na úseku každých třiceti metrů je pod fólií zakopán
kbelík, jehož vrchní okraj je umístěn rovnoběžně s povrchem. Celá linie je
umístěna podélně s kolizní částí komunikace. Každá z žab, která se
rozhodla migrovat, narazí v určitém bodě své cesty na fólii, a protože ji
není schopna překonat, tak putuje podél ní až do doby, dokud nespadne
do zakopaného kbelíku. Výhodami tohoto způsobu ochrany žabích
populací je jednoduchost stavby, v porovnání s jinými řešeními
ekonomická nenáročnost a možnost zapojení dobrovolníků. Nevýhodou je
pak nutnost každodenního vybírání kbelíků a přenos žab. Vzhledem k
tomu, že tah může trvat až dva měsíce, je tato činnost velmi zdlouhavá.
Proto bych také rád nejen za sebe, ale i za všechny zachráněné žabky
poděkoval rodině Osvaldových, která se o přenosy žab v Blatně
každoročně stará již řadu let.
Jarní transfer 2020 v bodech:

Přeneseno bylo k letošnímu jaru 292 žab.

Letošní úmrtnost v době jarního tahu s jistotou nepřesáhla 20 jedinců.

Úmrtnost pod koly aut se ve vztahu k minulým rokům snížila o desítky
jedinců.

Přední čeští herpetologové (Mitáková a Vlašín) konstatují, že
populace je dlouhodobě schopna se se ztrátami pod koly aut vyrovnat,
nepřesáhne-li každoroční úmrtnost zaviněná autodopravou 25 %.

K této hranici jsme se letos ani zdaleka nepřiblížili!

připomínala v době, kdy všechno ožívá, více jatka, než plnohodnotnou součást
infrastruktury obce.
Naštěstí se před několika lety začalo každé jaro se stavbou dočasných zábran
a padacích pastí, které v kombinaci s neúnavnou činností dobrovolníků,
zachránily stovky životů našich obojživelných sousedů.
Ochrana a výzkum táhnou za jeden provaz:
Ropuchy mají tu vlastnost, že se často vrací rozmnožovat právě do vodního
biotopu, ve kterém se samy narodily. Dokážou se sice orientovat a míří
primárně k místu svého narození, pokud však během tahu narazí na jinou, k
reprodukci vhodnou tůň, většinou ji využijí. Další generace pak již míří
přednostně právě do tůně, kde se samy narodily. K letošní migraci naší místní
populace žab jsem se rozhodl kromě každoročně prováděného sčítání zjistit
více informací. Byl proveden výzkum, jehož cílem bylo zjistit disperzi (rozptyl)
tahu žab na kolizním úseku. Tato dílčí informace by mohla do budoucna pomoci
při efektivní realizaci mokřadu, či vodní tůně umístěné před kolizní komunikací,
tedy blíže k Bezručovu údolí. Existuje zde tedy možnost přeorientovat tah žab
do tůně umístěné na jejich tahové dráze a omezit tak střet člověka se zdejší
přírodou. Budování tůní za účelem zadržování vody v krajině se nyní stává
výrazným trendem v boji proti suchu, a tak by tento přírodě libý záměr pomáhal
v dlouhodobém horizontu nejen ropuchám, ale i místním obyvatelům.
V rámci průzkumu byl kolizní úsek rozdělen sedmnácti padacími pastmi. Po
vyhodnocení počtů žab v prostoru i v čase jsem údaje o rozptylu tahu zanesl do
mapky (viz níže). Část výsledků vyšla podle předpokladu, že část populace
pravidelně zimuje v mokřadu pod Blatnem (místními nazýváno též: „Ve
vrbičkách“). Mnohem masivnější tah (viz mapka) však proběhl o mnoho desítek
metrů jihovýchodněji. Pro takto zvláštní odklon trasy tahu od cíle své cesty
neexistuje zatím žádné logické vysvětlení. Epicentrum nejmasivnější části tahu
bude v průběhu následujících let podrobeno dalšímu zkoumání tohoto
podivuhodného fenoménu.
Mapka graficky znázorňuje tah všech žab (1 červený bod = 1
ropucha) lapených na jaře 2020 do padacích pastí a jejich
poměrové rozprostření na celém kolizním úseku. Každé číslo
označuje právě jednu padací past, mezi nimi vede fólie. Důvod
koncentrace migrujících žab v jihovýchodní části mapky bude
podroben dalšímu výzkumu, naopak část žab migrující
z mokřadu se chová dle predikce.

Pro nadšence:
Kromě rozptylu migrace byla zkoumána také iniciace tahu na základě teploty a
vlhkosti vzduchu. Celý letošní jarní tah byl zahájen po několikadenním deštivém
počasí v první třetině března. Při pozornějším přezkumu grafů je patrné, že
minusové teploty migraci poikilotermních (studenokrevných) žab úplně
zastavují. Dále je možné vidět, že srážkové výkyvy 20.3. a 18.4. iniciovaly dvě
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menší migrační vlny s dvaačtyřiceti hodinovým zpožděním. Nejvýznamnější
migrační vlna však proběhla díky vyšším teplotám (12 oC) ve dnech (2.4.-13.4.).
Ze situace jde tedy konstatovat, že jarní tah ropuch na Blatensku významně
podporuje jak deštivé počasí, tak i slunečné dny s vyššími teplotami. Migraci
naopak zpomaluje pokles teplot pod 0 oC.
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Šimon Suchopárek

FOTOSOUTĚŽ !!! Uzávěrka soutěže je
30. června.
Posílat můžete fotky o min. velikosti 3 MB, na e-mailovou adresu:
uradblatno@centrum.cz; do předmětu uveďte „fotosoutěž“, dále své jméno a
příjmení, věk, kontakt na vás a nezapomeňte na lokalitu, kde na Blatensku byl
snímek pořízen. Jeden účastník soutěže může poslat maximálně 3 fotografie.
Na obecních stránkách www.obec-blatno.cz všechny zaslané snímky
zveřejníme a přidáme i hlasovací anketu. Porotu bude tvořit hlasující veřejnost!
Vítězné snímky necháme vytisknout nejméně ve formátu A4 a stanou se
součástí letní výstavy v blatenském kostele, a samozřejmě nebudou chybět i
zajímavé ceny pro tvůrce tří nejlepších fotografií. Bližší informace najdete na
obecních stránkách internetu (viz výše), nebo vám poradí na Obecním úřadě.
Tak neváhejte, čas běží, foťte a posílejte. Moc se na vaše fotografie těšíme!
Foto: ZT
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informace z OÚ

PLÁNOVANÉ AKCE PRO
LETOŠNÍ ROK
V souvislosti s koronavirovými opatřeními jsme byli nuceni
udělat nějaké změny v chystaných akcích. Změny se nedotknou
Sochařského sympozia, to proběhne v plánovaném termínu,
tedy v týdnu 22. - 27. června. Umělci budou tentokrát tvořit včelí
úly, tzv. kláty. Po sobotní vernisáži děl pak proběhne koncert,
pokud to ovšem aktuální situace umožní.
Druhá větší akce, česko - polsko - německé setkání mládeže,
které mělo proběhnout začátkem července a na které se nám
podařilo získat finanční podporu z Česko-německého fondu
budoucnosti, jsme byli nuceni přesunout na příští rok.
Na konci prázdnin je v květnovském kostele naplánovaný
festival Květnovské hudební slavnosti, i na ten máme
podporu z Česko-německého fondu budoucnosti. Zatím s jeho
realizací počítáme, ale protože se jej mají účastnit umělci ze
zahraničí, kromě jiných z Německa a Anglie, je zatím vše nejisté
a možná se bude muset s termínem nebo s programovým
obsahem hýbat. Všichni, kteří se těšíte na koncerty, sledujte
plakáty, sms-ky a další media a aplikace. Včas vás budeme
informovat!

IRH

Pokud máte zájem využít této služby a aplikace a uvítali byste i pomoc
s dovozem, nabízí všem občanům Blatenska pomoc místostarosta pan
Aleš Andera. Když mu zavoláte na číslo 602 221 522, je schopen vám
léky objednané prostřednictvím této aplikace i doručit.

INTEGROVANÝ ROZVOJ OBCE
BLATNO
Informace o Projektu „Integrovaný rozvoj v obci Blatno“
V roce 2019 byl vytvořen a schválen „Strategický plán rozvoje obce Blatno“
(SPR Blatno), jehož cíle se v obci uskutečňují prostřednictvím vybraných a
schválených projektů. Kvalita dokumentu je jistě k debatě, jsou oblasti, které
jsou řešeny jen formálně, ale v době vzniku dokumentu jsme jej potřebovali
především jako splněnou podmínku pro získávání dotací, čímž tedy dokument
svou úlohu plní.
Díky účasti obce v soutěži Vesnice roku a především díky účasti
v celorepublikovém finále jsme ale byli osloveni s nabídkou účasti v projektu
zabývajícím se vytvářením integrovaného rozvoje obce, tedy strategickému
plánování rozvoje trochu jiným způsobem, a to za maximální účasti obyvatel a
subjektů působících na území obce. Významnou roli v projektu hraje Univerzita
J. E. Purkyně, která zpracovává metodický přístup ve strategickém plánování –
integrovaný rozvoj obce (IRO). Metodický přístup IRO je součástí programu
rozvoje venkova Ústeckého kraje jako možný model rozvoje malých obcí
v regionu. Blatno tak dostalo možnost stát se jedním z modelů v plánování a
řízení rozvoje venkovských obcí. To znamená, že dostaneme vnější podporu a
současně se nám dostane (v dobrém smyslu) více pozornosti z kraje a jeho
úřadu.
IRH
Co je IRO a co spolupráce s univerzitou obnáší?
„Integrovaný“ zdůrazňuje, že má jít o rozvoj obce jako celku. Když říkáme, že
usilujeme o jiný způsob plánování, nejde jen o změnu procesů a metod, ale
začněme kladením těch nejzákladnějších otázek, co znamená integrovaný, co
vlastně vytváří celek obce? Nejde o výčet všech dílčích témat, vždyť přece
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víme, že celek není tvořen aritmetickým součtem všech svých částí, ale že
důležité je to pojivo, díky němuž je celek smysluplný, spojitý a celistvý, a není
jen „hromadou“. Jednotlivé klasické prvky rozvoje obce (jako je doprava,
bezpečnost, infrastruktura, životní prostředí, školství apod.) tedy nemají být
řešeny odděleně – vedle sebe. Máme hledat, co nás spojuje a co „má být“, což
v první řadě znamená porozumět si. Obec je především sociální skutečnost, má
být společenstvím (latinsky communitas). To znamená, že je tvořena vazbami,
vztahy a interakcemi svých obyvatel. Proto se snaží model IRO respektovat tyto
„neviditelné skutečnosti“ a přináší prvek komunity a komunitní péče. Zde je
hledání integrujícího prvku a sjednocujícího nadhledu, který umožní postihnout
také jemné a specifické faktory ovlivňující rozvoj obce a kvality života jejích
obyvatel.
Blatno má předpoklady, aby bylo obcí (komunitou), v níž se dobře žije. Máme
zde spolky a iniciativy, které přispívají ke kvalitě života a vyžití obyvatel. Naším
cílem je navazovat na tyto aktivity a umožnit jejich další rozrůstání, ale zároveň
chceme být schopni vyslyšet i ty občany, kteří se v komunitních iniciativách
neangažují a umožňovat vzájemné přibližování a porozumění.
Spolupráce s univerzitou nám umožní moderovaný postup, expertní pohled a
inspiraci, do projektu jsou postupně zapojovány další modelové obce, o krok
před námi je např. Tisá. Žádná činnost nebude obci ze strany UJEP „vnucena“
jako experimentální, nebo bez jejího souhlasu. Smysl účasti naší obce
v projektu je reagovat na metodické podněty, přinášet vlastní a opírat se o
zkušenosti. Ve společné diskuzi pak hledat ty činnosti, na kterých se shodneme
jako pro nás vhodných a pro obec prospěšných.
Co přinese Projekt „Integrovaný rozvoj v obci Blatno“
Spolupráce na Integrovaném rozvoji obce Blatno se uskutečňuje v rámci
projektu „IKM Communitas“, který realizuje Fakulta sociálně ekonomická UJEP
a Institut kritického myšlení (www.ikm-communitas.cz) s Krajským úřadem
Ústeckého kraje (MPSV č. OPZ/03/082/0014037). V tomto projektu se jedná o
uskutečňování a ověřování nového řešení strategického plánování ve
venkovských obcích do 2000 obyvatel.
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Spolupráce bude probíhat ve 3 aktivitách:
1/ Péče o komunitu obce - je důležitou součástí integrovaného přístupu,
jinými slovy pospolitost, sociální soudržnost či spravedlivá společnost. Její
součástí je formování komunitní platformy a budování vztahů mezi lidmi, které
jsou založeny na důvěře, respektu, účasti a vzájemnosti, a také na společném
žití. Nepředstavujeme si rychlou kampaň či jednorázovou akci, ale
dlouhodobější činnost, kdy se budou scházet lidé, kteří mají zájem o
budoucnost Blatna a postupně mezi ně budou přibývat další. Nejde jen o témata
služeb a infrastruktury, ale i o vzhled obce, lokální ekonomiku, o pomoc sociálně
a zdravotně znevýhodněným občanům, o kvalitní život seniorů, o vzdělanost,
volný čas dětí a mládeže a další oblasti. Tuto část projektu nazýváme náš
název je „Program komunitní péče o kulturu a zdraví“.
2/ Evaluace (zhodnocení) „SPR Blatno“, která nebude pouhým
vyhodnocením, co ze současného „SPR Blatno“ jsme naplnili a co nikoli.
Evaluace je dlouhodobější proces, který nám umožní podívat se na minulost (co
bylo uskutečněno) a na budoucnost (která se nám otvírá) a hledat jejich průnik.
3/ Dlouhodobé plánování, jehož je tato evaluace základem, spočívá
v ujištění se v naší vizi, tedy zda ji nyní, po letech, nevnímáme jinak, případně ji
revidujeme. Ověříme, zda a jak je sdílená. Následovat pak bude příprava
nového plánu rozvoje obce integrovaným přístupem.
Komunitní platforma
Projekt IRO vznáší otázku, co nás integruje, tj. co nás spojuje – co nás v obci
spojuje a co nás rozděluje? Při běžném provozu a zaběhnutých schématech
obvykle není prostor pro takové otázky a debaty, protože jedinou diskusní
platformou, která v obci je, jsou veřejná zasedání zastupitelstva a veřejná
projednávání projektů. Odpovídat si na otázku, co nás spojuje a co nás
rozděluje, to chce více času a více klidné komunikace. Pokusíme se vytvářet
v Blatně komunitní platformu – tedy platformu (základnu či východisko) pro
komunikaci občanů, zájmových skupin, místních spolků, podnikatelů a institucí.
Platformu pro diskusi, hledání otázek a představ o budoucnosti, vyjasňování
postojů a hodnot, které se promítají do našeho jednání, a tudíž do celkové
atmosféry v Blatně. Nejde (jen) o témata, ale o porozumění.

INFORMOVÁNÍ OBČANŮ
PROSTŘEDNICTVÍM SMS ZPRÁV
Připomínáme možnost získávat informace o obecního úřadu pomocí SMS
zpráv. Přihlášeným občanům jsou zasílány SMS zprávy o mimořádných
událostech, odstávkách vody, elektrické energie, objížďkách, kalamitách,
zasedáních zastupitelstva, kulturních akcích, případně další důležité informace.
Abyste mohli dostávat informace (na mobil či pevnou linku), je nutno přihlásit se
/ registrovat do systému.
a) pro přihlášení mobilu zašlete speciální registrační SMS (viz níže) nebo vyplnit
a podepsat „registrační formulář“ na úřadě
b) pro přihlášení pevné linky je nutno vyplnit a podepsat „registrační formulář“
na úřadě
Návod pro přihlášení mobilu k odběru informačních SMS zpráv:
UST mezera BLATNO mezera INFORMACE mezera ANO mezera PŘÍJMENÍ
mezera JMÉNO hvězdička NÁZEV OBCE hvězdička ČÍSLO DOMU
Příklad zasílané SMS zprávy:
UST BLATNO INFORMACE ANO Novak Petr*Becov*20
(před a za hvězdičkou nesmí být mezera)
Možné názvy obcí: „Název obce“:
BLATNO, BECOV, RADENOV, MEZIHORI, ZAKOUTI, KVETNOV, SERCHOV,
HRADECNA
SMS zprávu můžete psát jak velkými, tak i malými písmeny, vše prosím pište
bez diakritiky. Odesláním SMS zprávy na číslo 900 77 03 dáváte současně
souhlas k tomu, že Vám mohou být příslušné SMS zprávy zasílány. Při
správném odeslání SMS zprávy ihned obdržíte zpětnou SMS, která potvrzuje
přihlášení se do databáze. Zasílané informace jsou pro Vás bezplatné a Vy
platíte pouze první registrační SMS zaslanou na číslo 900 77 03, tj. 3,- Kč (vč.
DPH).

„Péče o obec“ neznamená opečovávání obce, aby byla, aby zůstala, aby se
nepoškodila,
ale je to praktické ustavičné starání se o to, aby byla dobrá, aby žila, aby se v ní
dobře žilo.
To znamená, že vlastním cílem „péče o obec“ není sama obec,
ale ti, kdo v ní žijí – těm se v ní má dobře žít.
(Ladislav Hejdánek, filosof)
Komunitní koordinátor
Díky projektu IKM Communitas začíná v Blatně působit komunitní
koordinátorka Pavlína Knížková. Komunitní koordinátor je pozice několika tváří.
Začne se s Vámi od června setkávat a hovořit s Vámi o tom, jak se Vám
v Blatně žije, s čím byste potřebovali pomoci a naopak, jak můžete přispět Vy
obecnímu společenství. Pavlína bude také facilitátorem komunikace mezi lidmi
v obci, jednotlivci, skupinami, spolky, zástupci soukromého sektoru a veřejných
institucí a bude tak podporovat vytváření komunitní platformy. V neposlední
řadě bude case managerem neboli klíčovým pracovníkem pomoci lidem
v křehké životní situaci.
Nyní tváří v tvář krizi způsobené virovou pandemií, která paralyzovala naši
dosavadní každodennost a vystavuje nás zkoušce odolnosti zdraví, ducha,
vztahů i peněženky, se rázem snadněji hovoří, oč jde, než v době blahobytu.
Teď byl čas zastavit se a spočinout, kdy se nám vyjevilo, co je v životě skutečně
důležité. Dobře se ukazuje, nakolik je obec společenstvím, které se dokáže
postarat o své prostředí a pomoci lidem, kteří ji v nouzi potřebují – protože
člověk se může plně stát sám sebou jen účastí na životě a dílech ostatních, to
je základní charakteristika lidské osoby. Otázka tedy není, jak jsme v době krize
schopni pomoci (to zjišťujeme každý sám za sebe, že jsme), ale zda toho jsme
schopni a ochotni stále, i mimo takto vypjaté chvíle.
Tím nám tato mezní situace „ťukla hřebík na hlavičku“ a pomáhá nám podívat
se na naši budoucnost v jiném světle. Pojďme to tedy v následujících měsících
dál rozvíjet.
K. Vyhnánková, koordinátorka projektu IKM Communitas

Ukončení odběru zpráv můžete provést opět zasláním SMS v níže
předepsaném stavu:.
Příklad zasílané SMS zprávy: UST BLATNO INFORMACE NE
Tyto zprávy odesílejte z Vašeho mobilu vždy jen na číslo 900 77 03.
SLUŽBU MOHOU VYUŽÍT JAK ZDE TRVALE ŽIJÍCÍ OBČANÉ, TAK
REKREANTI.
Přihlašování se, změny nebo odhlašování si můžete vyřídit i osobně na OÚ
Blatno.

DŘEVO NA OTOP A PRAVIDLA PRO PRODEJ
V ROCE 2020
Po rok 2020 platí nadále stejná pravidla i ceny palivového dříví (v délkách 1-2m)
jako v minulých letech:
Listnaté (bříza, buk, dub, jeřabina) – 650,-Kč/prm
Jehličnaté (smrk, modřín) – 420m-Kč/prm
Doprava: paušál 1.400,- (vč. nakládky a vykládky, uhradíte přímo dovozci)
Množství dřeva, které si může občan trvale hlášený v obci na obecním úřadě
objednat je max. cca 10 prm na nemovitost.
Zájemci o dřevo na otop, dostavte se, prosím, na obecní úřad, kde vyplníte a
podepíšete pořadník. S ohledem na nutnost těžit přednostně stromy uschlé
a zasažené kůrovcovou kalamitou je k dispozici především dřevo měkké,
tvrdé pouze okrajově a ve velmi omezeném množství.
Jakmile přijdete na řadu, budete kontaktováni, dřevo Vám bude dovezeno a po
jeho převzetí pak přijdete s dodacím listem na úřad do nejpozději 7 dnů dřevo
uhradit.
Těžba probíhá průběžně, můžete se tedy zapisovat v průběhu celého roku.

Za redakci Blatenské Blatky Vám přejeme hezké prožití léta a prázdnin, hlavně bezkoronavirové a bezrouškové! Ať nám
slunko svítí a nějaký déšť k tomu. A budeme se těšit na shledanou v příštím vydání našich novin, které by mělo vyjít v 2.
polovině září.
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