Milí čtenáři,
léto vrcholí a je čas sklizní. Je čas senoseče a já si při
procházkách po našich nádherných loukách provoněných
sušícím se senem vzpomínám na dětství, kdy jsme v těchto
horkých dnech chodili koňské vandry. Potulovali jsme se
českým venkovem. Dospělí pěšky, děti se často vozily na
bryčce vezoucí spacáky, nebo proviant jak pro nás lidi, tak pro
milované koně. Spávali jsme zřídka pod širákem. Častěji nás
dobří lidé nechávali přespat u sebe na statku ve velikých
senících. Dnes se mi to zdá neuvěřitelné. Dnes už malé rodinné
statky snad ani neexistují. A kdo by nechal u sebe na zahradě
přespat 30 cizích lidí? Ne, ta doba už je pryč. Vůně sena mi
také připomíná kresby Maxe Švabinského, pro jehož malby byl
čas senoseče motivem na úžasné obrazy, na kterých rozevláté
dívky v žáru červencového slunce s hráběmi v rukou na polích
sušily seno. Dnes už jsou na loukách traktory a po nich obludné
balíky. To nevadí. Zatím je český venkov stále provoněn
sušícím se senem vyvolávající v nás krásné pocity. (Alergici
prominou  )

LESNÍ PANENKA
Lesní panenko, den se vleče
slunce už zapadá do poslední leče
kouří se od hlavně zlomené zbraně
srdcem ji pohladíš… spálíš si dlaně
Sluneční ohýnek vběhl ti do žíly
sluneční obilí dávno už skosili
a malá Markýtka se srpem v žitě
měla by svolávat nebeské posily
a zatím šeptá jen – chci Tě
Jana Ebrová

Poslední červencový týden probíhalo v Horní Blatné již
tradiční mezinárodní umělecké sympozium Milíře. V pátek 26.
července jste měli možnost navštívit otevřený ateliér v sálu
hotelu Modrá Hvězda. Účast byla celkem vysoká. Podívat se
přišli nejen místní obyvatelé, ale také letní návštěvníci Horní
Blatné i jejího okolí. Kdo neměl možnost navštívit tento
otevřený ateliér a vidět umělce přímo v akci, může si
prohlédnout některá díla z předchozích i letošního ročníku v
„Galerii Ve věži“, která je dostupná kdykoliv po domluvě
v místním infocentru. Tato akce se konala za finanční podpory
Svazku obcí Bystřice a Karlovarského kraje.

PAMÁTNÝ STROM V HORNÍ BLATNÉ
Stromy, a to obzvlášť u nás, v horách, nás obklopují na
každém kroku. Odedávna poskytují lidem mnoho užitečného –
potravu, dřevo na oheň, nástroje, stavební materiál, hračky.
Stromy nám však také poskytují příjemný stín v parném létě a
také kyslík, který dýcháme. Lahodí unavenému oku a brání
postupu písečné pouště. Stromy nám však mohou nabídnout
ještě něco navíc: zdraví a pohodu. Naši předkové to věděli, a
proto jim projevovali úctu. Mnozí z nás, zejména ti uzavření ve
velkoměstech, to však už nechápou. Neslyší je. Stromy a jejich
dřevo nás vlastně provází od kolébky až po hrob. Staré stromy
se stávaly předmětem kultu a i dnes jim můžeme projevit úctu
jako němým poslům minulosti.
Každý strom si zaslouží naši ochranu. Stromy, které jsou
neobvyklé svými rozměry, tvarem nebo historickými vazbami k
lokalitě, mohou být vyhlášené jako stromy památné. Posláním
památných stromů je jejich krajinotvorná funkce, kdy v krajině
tvoří významné dominanty, funkce estetická, tj. působení
mohutností vzrůstu, dlouhověkostí, malebností kmene a koruny
a v neposlední řadě funkce historická – váže se k nim konkrétní
historická událost nebo pověst nebo činnost významné
osobnosti apod.
Památné stromy, chráněné dle zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny, vyhlašuje příslušná obec s rozšířenou
působností, což je v případě Horní Blatné Ostrov. Ve správním
obvodu ORP Ostrov se nachází celkem 30 památných stromů,
z toho v našem sousedství je to 1 památný strom v k.ú. Potůčky
a 2 památné stromy v k.ú. Pernink. V k.ú. Horní Blatná se
nevyskytuje ani jeden vyhlášený památný strom. A to bychom
mohli právě nyní změnit. Pokud se domníváte, že právě Vy víte
o nějakém zajímavém stromu, který by si zasloužil toto vzácné
označení nosit, prosím zajděte s Vaším typem do místního
infocentra. Tyto návrhy budou předloženy MěÚ Ostrov,

odboru životního prostředí k posouzení a pokud alespoň jeden
z navržených stromů bude splňovat podmínky, město Horní
Blatná požádá o jeho vyhlášení památným stromem.
Pro inspiraci přikládám příběh památného stromu v Potůčkách
a těším se, že společně najdeme ten správný strom i u nás
v Horní Blatné. 

MAXŮV JAVOR
Dovolte, abych se Vám představil: Jsem Maxův javor u
Kozího potoka. Jsem starý, stařičký javor, který toho už hodně
pamatuje. Jsem pyšný na to, že nesu jméno po člověku,
kterého jsem si moc vážil jak já, tak i lidé v celém kraji pro jeho
srdečnost a ochotu vždy nezištně poradit a pomoci. Moc rád
vzpomínám na radostné chvilky, které jsem prožíval, když se v
domě, který jsem chránil svými silnými větvemi, ozýval křik
právě narozeného človíčka. Rád jsem šuměním svých listů
doprovázel družná setkání, která se pravidelně odehrávala pod
mou rozvětvenou korunou mezi místními sousedy… A moc se
mi líbilo, že se tu běžně ozývala čeština společně s němčinou,
nikdo s tím neměl
problém, protože lidé se
tu vzájemně respektovali.
Kryl jsem svým stínem
drobné dětské lumpárny,
poskytoval jsem útočiště
mnoha generacím ptáčků
a víte, co se mi líbilo
nejvíc? No přece, když
mě
slepičky
šimraly
svými drápky na mých
vrchních
kořenech.
Šuměním svých listů
jsem poskytoval útěchu
lidem,
když
nastaly
nejsmutnější chvíle života
a někdo blízký odešel

navždy. Víte, ve stínu mé koruny se odehrálo mnoho pohnutých
příběhů, já jen přihlížel, košatěl a stárnul. Přežil jsem
Rakousko-Uhersko, přežil jsem obě světové války, přežil jsem
totalitu, uvítal jsem svobodu, ale pak se stala ta hrozná věc:
Psychicky nemocný člověk založil požár v domě, který celý
život chráním. Ten žár byl hrozný, část větví mi hořela, ptačí
hnízda vzplála, strašně mě to bolelo. Dělal jsem, co jsem mohl,
abych byl po požáru znovu tak silný, jako dřív. Ale jsem starý.
Naštěstí jsem se dovolal pomoci u vás lidí a díky odborné práci
mohu ještě dnes poskytovat stín, odpočinek, útěchu a domov.
Děkuji Vám od mízy (jak Vy lidi říkáte: od srdce)! Těším se, že
Vás všechny jednou přivítám pod svou korunou…
Váš Maxův javor u Kozího potoka

Na měsíc říjen plánujeme jednu zajímavou akci. Jedná se
o cestopisnou besedu pana Jiřího Lehejčka, který je
vystudovaný fyzický geograf (PřF UK) a lesní ekolog (FLD ČZU)
a cestování je tedy pro něj i součást profese. Jeho cestopisné
besedy jsou kromě kvalitních fotografií doprovázeny populárně
naučným výkladem, díky čemuž jsou vhodné jako školní
pořady, tak i coby večerní programy pro dospělé. V nabídce
jeho projekcí jsou tato témata:
Pacifická Kanada, aneb půl semestru pod stanem
Island, kde se rodí Země
Bajkal a okolí, aneb transsibiřskou magistrálou k perle
Sibiře
Mongolsko, aneb přes hory k jurtám, kočovníkům a
přírody
Faerské ostrovy, skaliska plná papuchalků,
svérázných ostrovanů a ovcí
Albánie, aneb stopem po nejzapadlejším koutu Evropy
Bosna a Herzegovina, aneb spousta hor, tři národy a
jedna historie

Ráda bych Vás, občany Horní Blatné, i všech, kteří by se
této besedy chtěli zúčastnit, zapojila do výběru z výše
uvedených témat. Své návrhy mi prosím sdělujte přímo
v místním infocentru, nebo můžete využít některý z níže
uvedených kontaktů.
Infocentrum Horní Blatná
Tel.: 353 892 768
Email: infohorniblatna@volny.cz

Kdo slaví narozeniny?
Václav Hofman

2. 8.

Alena Riedlová

6. 8.

Květoslava Konečná

9. 8.

Petr Klimm

27. 8.

Své významné jubileum v měsíci srpnu
oslaví:
Milena Lajtkepová

16. 8.

Všem srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme
mnoho lásky a štěstí 

POVĚSTI A POHÁDKY – Jak nabýt bohatství
Tam, kudy dnes vede cesta do Perniniku, lesem přes
Vlčinec, bývala před lety jen úzká pěšina pro chodce. U ní, pod
starým dubem, stával kříž a lidé tudy i ve dne procházeli plni
bázně. V noci se pak tomuto místu vyhnuli i ti odvážní.
Jednou se tři muži z Vlčince rozhodli, že rychle zbohatnou.
Šli se proto poradit k poustevníkovi, který jim řekl: „Po třicet
dnů se zbožně modlete pod křížem u dubu, a to od půlnoci do
jedné hodiny, pak se vaše přání vyplní.“ Muži poslechli a měli
už dvacet devět dnů
modlení šťastně za sebou.
Poslední noc se však
náhle objevili tři duchové
a tropili kolem mužů
strašlivý hluk. Ti tři se
modlili dál. Tu duchové
založili vedle nich veliký
oheň. Dva vláčeli dřevo,
třetí stavěl šibenici. Přitom spolu hlasitě hovořili. Jeden
z modlících se mužů, ten který měl na hlavě červenou čapku, byl
zvědavý a začal je poslouchat. Jeden z duchů právě řekl: „K
čemu ta šibenice?“ Druhý mu odpověděl: „Na tu pověsíme toho
s červenou čepicí.“ Když tohle muž uslyšel, vyrazil výkřik,

pronikající až do morku kostí. Druzí dva se leknutím přestali
modlit a duchové v tom okamžiku zmizeli i s ohništěm a
šibenicí. Věžní hodiny v Hroznětíně právě odbíjely jednu
hodinu. A tak se museli ti tři vrátit domů, tak chudí jak přišli.
Muž s červenou čepicí však krátce na to onemocněl a zemřel.
Druzí dva vyvázli jen s pořádným leknutím. Kdyby se byli bez
přestání modlili až do jedné hodiny, byli by duchy vysvobodili a
všechny uhlíky z ohně by se změnily ve zlato.
Z k nihy Pověsti a pohádky z kraje mezi Klínovcem a Doupovskými horami.
Hans Nürnberger

Kulturní a sportovní akce:
Horní Blatná:
2. 8.

3. 8.
7. 8.

Sv. Vavřinecká pouť
Pouťové atrakce, občerstvení, DJ LÁĎA na
náměstí od 20:00hod.
Den otevřených dveří pro návštěvníky kostela
Sv. Vavřince
16:30 MěÚ H. Blatná
zahájení putovní výstavy fotografií hornického
podzemí Krušných hor „Tajemné podzemní
krušnohoří“

31. 8.

8:00hod. – sport. Areál na konci Lesní ulice
VI. Ročník Volejbalového turnaje smíšených
družstev

Potůčky:
17. 8.

Pot Rock, začátek akce v 15:00hod.
Pod střechou staré slévárny v rockovém sále se
koná IV. ročník minifestu rockových a
metalových skupin z celé ČR (De Bill Heads,
Satisfucktion, Hannibal Lecter, Greedy Invalid,
Ascendancy, Madness, Mawson)
Předprodej vstupenek je zajištěn v infocentrech
v Ostrově, Nejdku, Hroznětíně, Perninku,
Abertamech, Horní Blatné, Potůčkách a Nových
Hamrech.
Výtěžek jde na pomoc obcí postižených
povodněmi

Program kina Horní Blatná
3. 8.

KAMENNÝ MOST

Drama
ČR / 1996
Režie: Tomáš Vorel St.
Hrají: Tomáš Hanák, Milena Dvorská, Václav Strasser, Hana Tallerová,
Jan Slovák, Romana Sittová, Naďa Šafratová, Otakáro Maria Schmidt, Martin Horák,
Bořík Procházka, Jana Synková, David Vávra, František Novotný, Jiří Macháček,
Tomáš Vorel st., Renata Lopourová, Radomil Uhlíř, Pavel Vangeli, Václav Havel,
Josef Borek, Jaroslav Dušek
Hořká komedie, odehrávající se v samém srdci Prahy - na Karlově mostě, tak
jak jej známe z dnešních dnů. Je to příběh plný romantiky, vášní, černého humoru a
temné pražské mystiky. Hlavní hrdina Tomáš, absolvent FAMU a někdejší slibný
mladý režisér, řeší klasickou třicátnickou krizi. Potlouká se bez cíle po Malé Straně,
propadá čím dál tím větší beznaději. Všude kolem něj kraluje důmyslný i
prvoplánovaný duch komerce, na níž se on sám nechce podílet. Kromě tvůrčího
prázdna a snad i v závislosti na něm se kolem Tomáše trhají i osobní vztahy. Pro

manželku Martinu je už Tomášův bezbřehý způsob života neúnosný. Pro ní i jejího
syna Péťu svitne naděje v osobě bohatého a úspěšného producenta Roberta, který
se svižně pohybuje přebujelým světem reklamních šotů. Tak se Tomáš stává jedním
z vrcholů manželského trojúhelníku. Robert Tomáše donutí, aby se dal do psaní
filmového scénáře a slíbí mu, že bude financovat jeho natočení. Očekává, že se mu
Tomáš nebude plést do jeho slibně se rozvíjejícího se vztahu s Martinou. Dochází
však k nečekanému rozuzlení...
Cena: 70,-

17. 8.

Ani smrt nebere

Komedie
ČR / 1995
Režie: Miroslav Balajka
Hrají: Lenka Termerová, Břetislav Rychlík, Bolek Polívka, Jozef
Kroner, Ondřej Havelka, Arnošt Goldflam, Jaromír Dulava, Stano Dančiak, Miroslav
Balajka, Marie Ludvíková, Miloslav Maršálek, Mariana Chmelařová
Příběh dvou městských intelektuálů, kteří zažijí řadu groteskních a komediálních situací
způsobených střetem dvou světů: venkovského a městského.
Cena: 70,-

31. 8.

Nejkrásnější hádanka

Pohádka
ČR / 2008
Režie: Zdeněk Troška
Hrají: Jan Dolanský, Ladislav Potměšil, Veronika Kubařová,
Miroslav Táborský, Taťjana Medvecká, Pavel Kikinčuk, Jindřich Nováček, Karel Liebl,
Jan Kuželka, Miroslav Hrabě, Taťána Krchovová, Martin Lukáč, Milan Bísek, Přemysl
Kubišta, Jiří Krejčí, Radek Suchý, Zdeněk Netví Zahálka, Jan Lukeš, Svatopluk
Krmášek, Jiří Laně, Oldřich Kříž
Matěj pracuje u sedláka a miluje jeho dceru Majdalenku. Lakomý boháč však jejich
lásce nepřeje, představuje si pro dceru bohatšího ženicha. Jednou zachrání Matěj bílou
holubičku a ta jemu i Majdalence za odměnu daruje kouzelnou jahodu, díky níž oba rozumějí
řeči ptáků. A dobře slyší, jak kohout předpoví, že jednou bude sedlák vítat Matěje jako
Majdalenčina ženicha.
Zatím se ale mladík ocitne v nemilosti, sedlák ho vyžene a Matěj se dostane až na královský
hrad, kde probíhá velká soutěž o ruku princezny Rozmarýny. Kdo uhodne tři hádanky, stane
se jejím ženichem. Matěj je chytrá hlava, hádanky má rád a princezniny úkoly pro něj jsou
hračka. O svatbu s princeznou však nestojí, jeho srdce patří Majdalence. Král si chytrého
mladíka oblíbí, ale generálovi, dvorní dámě a hofmistrovi je Matěj trnem v oku, zvláště, když

se spřátelí se statečným a poctivým vojákem Ondrou, tajně zamilovaným do princezny
Rozmarýnky.
Při své další cestě padne Matěj do rukou loupežnického velitele Madlafouse, který jej nutí
pomáhat mu v loupežnickém řemesle. Matěj však ukradené zlato rozdá chudým a Madlafous
jej nechá zajmout královskými vojáky. Generál, hofmistr a dvorní dáma se konečně dočkali
své pomsty. S pomocí Madlafouse vymyslí lest, aby se šikovného chlapce zbavili navždy. A
loupežník k tomu nádavkem získá i princezninu ruku. Matěj má však pro strach uděláno a s
pomocí kamaráda Ondry odhalí všechny nástrahy. Princezna nakonec pochopí, kdo ji má
opravdu rád a díky tomu rozluští i tu „nejkrásnější hádanku“. Ale Matěje ještě čeká cesta za
milovanou Majdalenkou ...
Cena: 70,-

Kino promítá vždy od 18:00hod.
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