Milí čtenáři.
Není nad babí léto v Krušných horách. Ranní mlha ustupuje
probouzejícímu se slunci, které zalévá svými stále hřejivými
paprsky kouzelně barevné koruny stromů. Jejich síla zatím ještě
stačí potlačit ranní chlad a tak se teploty během dne vyšplhají na
příjemných 18 – 20°C. Krásná představa a vzpomínka na
uplynulá léta. Letos takovýchto dní bylo opravdu málo. Zatím. Já
stále věřím, že se tyto nádherné dny dostaví v hojnějším počtu a
snad ani Vy neztrácíte naději v teplejší zítřky 
S příchodem první poloviny října u nás vrcholí čas jelení
lásky, odborně nazývaná jelení říje. Je to období, kdy se do lesa
vypraví nejeden milovník přírody či myslivec. A nejsou mezi nimi
jen ti, kteří získali povolenku k odstřelu, ale mnoho dalších, kteří
se jdou jen podívat a poslechnout si onen nádherný koncert králů
našich lesů. Vždyť jelení říje má v sobě mnoho vzrušujících,
neopakovatelných chvil, na které se často dlouhou dobu
vzpomíná. Jelení říje zpravidla probíhá od poloviny září do
poloviny října, ale její intenzita i délka se může místně lišit v
závislosti na počasí. Jeleni si v této době vytvářejí harémy říjných
laní a bojují mezi sebou o jejich přízeň. Od večera do rána se
ozývají hlubokým hrdelním hlasem. Den pak tráví odpočinkem a
zajímavostí je i skutečnost, že v této době nepřijímají skoro
žádnou potravu. Laně po osmi měsíční březosti rodí zpravidla
začátkem června 1 až 2 kolouchy. Ti jsou hned po narození
velice čilí a následují matku, která je kojí asi čtyři měsíce.
Pohlavně sice dospívají v druhém roce života, ale mladí jeleni se
do rozmnožování zapojují zpravidla ve čtyřech letech. Mohou se
dožít i dvaceti let. Jelení zvěř žije s výjimkou nejstarších jelenů a
s výjimkou doby říje v pevně organizovaných tlupách, které jsou
tvořeny samicemi s mláďaty a nedospělými jedinci obojího
pohlaví.
Pozorovat jelena je jeden z nejtajuplnějších okamžiků,
avšak dbejte upozornění na zákaz vstupu do lesa, která jsou
v současné době upevněna na hranicích lesů.

Významná Jubilea a narozeniny našich
spoluobčanů
Své významné jubileum v měsíci říjnu oslaví:
9. 10.
23. 10.

Jiří Vaníček
Vilém Gibiec

Své narozeniny v měsíci říjnu oslaví:
1. 10.
6. 10.
9. 10.
21. 10.
27. 10.
31. 10.

Josef Borovec
Herbert Havlíček
Alois Lederleitner
Miroslav Vopalecký
Dagmar Čičmancová
Zdeňka Fuchsová

Všem srdečně gratulujeme a přejeme mnoho lásky a
štěstí 

Potřetí v Horní Blatné
Milí čtenáři, o prvním a druhém pobytu ve vašem městečku jsem
napsala do Hornoblatenských listů loni na jaře. Pěkné okolí,
dostupnost vlakem a jedno domácí posezení u paní Lehnertové
rozhodly, že se sem určitě vrátím v zimě na běžkování. Jenže
Příroda se chovala jinak než je obvyklé a já marně čekala na
sníh. V následujícím dlouhém období se nenašel jediný vhodný
termín až konečně v srpnu jsem přijela s vnukem na pěší
turistiku. A měl se na co dívat! Devítileté dítě prvně v životě
spatřilo technické památky z dob středověkého dolování podél
Blatenského příkopu, artefakty v místním sympatickém muzeu
cínu, Božídarské rašeliniště, stádo oveček a mnoho dalšího.
Zmíněné malé muzeum navíc budí pozornost velkou květinovou
výzdobou uvnitř, ale také pečlivě upravenou přilehlou zahrádkou.
Jde o dílo dámy, která se o muzeum stará. Můj pobyt v lednu
2013 měl zcela jiný, opačný ráz. Skučel ledový severák, teploměr
v budce na náměstí mi sděloval minus osm a hodně sněhu. Bylo
namáhavé dojít na lyžích k rozhledně na Blatenský vrch a ještě
horší sjíždět kamenitou roklinou dolů. Ale nyní v létě bylo vidět
vše, co tenkrát zakrývaly spousty sněhu. Na "blaťák" jsme si ve
slunečném počasí vyšlapovali vysokým lesem, fotili se u
dřevěných houbiček (kdo šikovný je vytvořil pro potěšení
ostatním?),vyklusali na rozhlednu a dali si dobrůtky od
usměvavého pána v kiosku. Klidné posezení využilo mnoho
cyklistů a nás pěšáků. Krušnohorská příroda je z mého pohledu
na dobré úrovni, dokazují to zdravé lesy, houby, koberce borůvek
brusinek a časté ptačí hlasy vysoko v korunách. Pozoruhodné
pro nás, lidi žijící v bezlesé oblasti. Turistické značky nás dovedly
do Potůčků a na okraj Johanngeorgenstadtu. Odtud jsme jeli
domů německým moderním vlakem schováni před prudkým
lijavcem. Krušnohorská ski magistrála je udržovaná, na konci
úseku odměnou nám byl pohled na známý vysoký viadukt v
Perninku a upravený lesní park pod nádražím. Každý večer u
voňavého čaje a povídání jsme prožívali opravdový odpočinek.
Paní Lehnertová učila mého vnuka přikládat do krbu,
zpracovávat brusinky a také nám darovala skvělé kompoty.
Elfriedko, opět Vám děkujeme za péči a přátelské prostředí.
Poslední den ráno před odjezdem jsme ještě stihli Vlčí a Ledové

jámy. V duchu si představuji přetěžké živobytí a dřinu horníků
před staletími. Hornoblatenští, máte bohatou historii, přírodu a
ráda se k vám vrátím.
Jelena a Jan Zýkovi ze Žatce.

Kulturní akce:
Horní Blatná:
4. 10. 2014

18:00 hod. Vinobraní
Sál hotelu Modrá Hvězda, vstup 150,- Kč

Pernink:
21. 10. 2014

19:00 hod. Divadelní představení „Volá
Melbourne“
Kinosál, vstup 50,- Kč

Ostrov:
6. 10. 2014

16:00 hod. Barevný svět Dády Patrasové
Mírové náměstí „Šapitó“

5. – 9. 2014

Dětský filmový a televizní festival Oty
Hofmana

24. 10. 2014

9:00 – 17:00 hod. Ostrovské trhy
Mírové náměstí

Loket:
4. 5. 10. 2014

Vinobraní
Hrad Loket

10. 10. 2014

19:30 koncert didgeridoo Ondřej Smeykal

11. 10. 2014

17:00 hod. Pohádka Rytíři – divadlo TOY
Machine o.s.
Hrad Loket

18. 10. 2014

20:00 hod. Plastic People of the Universe +
Blahobeat
Hrad Loket

24. 10. 2014

20:00 hod. AC/CZ (AC/DC revival)
Hrad Loket

31. 10. 2014

18:00 hod. Rej strašidel
Karneval pro děti
Hrad Loket

Program kina Pernink

Sobota 4.10. STOLETÝ STAŘÍK, KTERÝ VYLEZL Z OKNA A ZMIZEL
(Švédsko 2014) Dobrodružný/ komedie
Hrají: Robert Gustafsson, Iwar Wiklander, David Wiberg a další.
Režie: Göran Hallberg.

Allanu Karlssonovi je 100 let. V domově důchodců, kde v tomto věku tráví svůj
zbývající čas, pro něj chystají velkou narozeninovou oslavu. Ale vitální stařík ještě
nechce zůstat v bačkorách v křesle. Má docela jiné plány. Rozhodne se pro útěk. Poté,
co vyleze z okna, se vydává na úžasný a naprosto nepředvídatelný výlet... Shodou
náhod se mu do rukou dostane kufr plný peněz. Než se naděje, má v patách gang
zločinců, sem tam se objeví nějaká mrtvola a mezi společníky, které na své cestě
přibere do party, je i velmi neskladná slonice. Kromě toho po něm samozřejmě pátrá
policejní sbor v čele s nepříliš schopným komisařem. Pro kohokoliv jiného by to bylo
životní dobrodružství, ale s podobnými věcmi už má Allan bohaté zkušenosti. I když
se nikdy nezajímal o politiku, byl nechtěně hlavním aktérem mnoha důležitých událostí
20. století. Bezděčně se podílel na vynálezu atomové bomby, stal se dobrým přítelem

několika amerických prezidentů a mezi jeho další "známé" se při jeho životní pouti
zařadili i Stalin, Churchill, Mao Ce-tung nebo Kim Ir-sen.
Doporučená přístupnost: od 12 let. Délka filmu: ca. 114 min.
Vstupné: 55,-Kč, děti do 15-ti let 25,-Kč
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sobota 11.10. 10 PRAVIDEL JAK SBALIT HOLKU (ČR 2014) Komedie
Hrají: Matouš Ruml, Miroslav Donutil, Jakub Prachař, Kristína Svarinská, Tereza Nvotová,
Jan Dolanský, Petr Buchta a další.
Režie: Karel Janák.

Hlavní hrdina nové filmové komedie Marek je typickým příkladem mladého
mimoně, žijícího ve vlastním vesmíru. Je to chytrý a milý student astrofyziky, jehož
největší láskou jsou nejen hvězdy, ale i horoskopy. Jeho dráhu mu však jednoho dne
překříží dívka snů a Marek se zamiluje tak beznadějně, že ve škole není schopen ani
udělat zkoušky…
Mládeži přístupno. Délka filmu: ca. 100 min.
Vstupné: 55,-Kč, děti do 15-ti let 25,-Kč
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sobota 18.10. HANY (ČR 2014) Komedie/ drama
Hrají: Jiří Kocman, Hana Vagnerová, Tereza Vítů, Ondřej Malý, Pavla Tomicová, Jitka
Schneiderová, Michal Sieczkowski a další.
Scénář a režie: Michael Samir

Jiří, živící se prodejem drog, slečna, jež se nedokáže rozejít s dlouholetým
partnerem, protože je prostě hodnej, básník žijící ve své romantické iluzi, starostlivé
matky a snaživí otcové. Jejich osudy se vzájemně proplétají, ale každý si přitom
uchovává svůj vlastní svět, dokud jej nenaruší násilná pouliční vzpoura. HANY drze, s
nadhledem a cynickým humorem zobrazuje společnost, které čas protéká mezi prsty.
I z tohoto důvodu se tvůrci rozhodli film odvyprávět v jednom kontinuálním záběru.
Doporučená přístupnost: od 15 let.Délka filmu: ca. 90 min.
Vstupné: 55,-Kč, děti do 15-ti let 25,-Kč
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sobota 25.10. PROKLETÍ MIDASOVY SKŘÍŇKY (Fantasy; USA 2013) Dobrodružný,
rodinný, fantasy
Hrají: Michael Sheen, Lena Headey, Sam Neill, Ioan Gruffudd, Aneurin Barnard, Keeley Hawes a další.
Režie: Jonathan Newman
Rodiče a bratr sedmnáctiletého Mariaha Mundiho (Aneurin Barnard) byli uneseni neznámým
zlosynem a jemu nezbývá jiná možnost, než se spojit s tajemným Willem Charitem (Michael Sheen).
Oba se spolu vydávají po stopách ztracené Mariahovy rodiny a ty je zavedou až do tajemného
honosného hotelu Princ Regent. Nejenže se tento hotel nachází na malém odlehlém ostrovu, je navíc
velmi podivný a plný záhad. Mariah s Willovou pomocí musí rozluštit tajemství ostrova, nejen proto,
aby zjistil pravdu o zmizení své rodiny, ale také musí zabránit tomu, aby zlověstná mystická Midasova
skříňka nepadla do nesprávných rukou...
Mládeži přístupno. Délka filmu: ca. 100 min.
Vstupné: 55,-Kč, děti do 15-ti let 25,-Kč
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Změna programu vyhrazena!

Připravujeme: Přijde letos Ježíšek?, Ptačí úlet, Sobík Niko ad.

Adresa kina: T.G.Masaryka 1 (za Obecním úřadem), 362 36 Pernink

Těšíme se na vaši návštěvu !
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Týden knihoven
V letošním roce proběhne ve dnech 6. – 12. října již 18.
ročník Týden knihoven. Tuto celostátní akci vyhlašuje pravidelně
Svaz knihovníků a informačních pracovníků (SKIP). Pozornost
letošního ročníku bude upřena především na knihovny českých
muzeí.
Právě těmto knihovnám se nabízí jedinečná možnost využít
rozsáhlé mediální kampaně a představit tak rozsáhlé fondy i
jedinečné služby muzejních knihoven nejen odborné knihovnické
veřejnosti, ale také badatelům a dalším uživatelům.
Týden knihoven v Karlových Varech
Bazar knih na Lidické
Bazar bude otevřen na pobočce Lidická (Lidická 40) od 6. 10.
do 10. 10. 2014, v otvíracích hodinách knihovny, ve vstupním
foyer.
Co můžete přinést? Každý může přinést knihy, které chce
darovat, počet není omezen.
Donesené knihy musí být čisté a zachovalé, rok vydání
nerozhoduje.
Knihy nesmí být: počmárané, roztrhané, polité, mokré,
plesnivé a jinak zničené.
Co si můžete odnést? Každý si může z bazaru vybrat a odnést
ty knihy, které se mu líbí, jejich počet není omezen.
Literární dýchánek
9. 10. od 17:00 SONETY PRO ČERNOU DÁMU, sál Dvory
Shakespearovské sonety v pásmu hudby a poezie. Profesor
Martin Hilský a hudební skladatel Daniel Dobiáš.
Živá kniha
7. 10. od 17:00 ŽIVÁ KNIHA, A-klub Dvory
Motto: Každý člověk má v sobě mnoho příběhů, stačí jenom
správně "otevřít a číst".

ŽIVÁ KNIHA - pestrobarevná talk show...tentokrát s Liborem
HUMLEM na téma: Žil jsem na Zélandu.
7. 10 od 16:00 LESY KOLEM NÁS, sál Dvory
Slavnostní vyhlášení výsledků výtvarné soutěže pro děti
Karlovarského kraje, kterou pořádá Krajská knihovna Karlovy
Vary již tradičně ve spolupráci s firmou Lesy ČR s. p.
7. 10. od 18:18 A JINAK VÁM NIC NECHYBÍ?, pobočka
Lidická
Hlasité čtení z knihy Nathana Englandera „O čem mluvíme,
když mluvíme o Anne Frankové“, čte Táňa Pačísková
8. 10. od 16:00 – 18:00 LETEM SVĚTEM S POHÁDKOU, odd.
pro děti Dvory
Seznamujeme děti s různými kouty světa prostřednictvím
pohádek, výtvarných dílniček a soutěží.
Zlata ČERNÁ "Japonské pohádky"
9. 10. od 10:00 LITERÁRNÍ KLUB SENIORŮ, Pobočka Lidická
Otevřená volnočasové aktivita pro všechny zájemce z řad
seniorů. Přijít na schůzku klubu můžete kdykoli, těšíme se na
Vás!
10. 10. od 17:00 hodin Říkanky, povídání, písmenka, cvičí
každá pusinka, odd. pro děti
Autorské čtení Heleny Pěnkavové, autorky knížek, které dětem
pomáhají s rozvojem mluvy a napravováním řečových vad.
V naší knihovně se žádná akce k týdnu knihoven konat sice
nebude, ale i tak bych ráda opět připomněla, že i Horní Blatná
má svou knihovnu, ve které se dají najít krásné a zajímavé knihy.
Popřípadě není problém díky spolupráci s krajskou knihovnou
objednat knihu na přání klienta – čtenáře. Tak neváhejte a přijďte
se podívat 

Pohádky a pověsti
Kletba
Jedno děvče páslo kdysi dobytek na lesní louce. Když
jej shánělo dohromady, chyběla ve stádu kráva s teletem.
Selka se rozzlobila a ve svém hněvu vyslovila zlověstnou
kletbu: „Bodejž ses, ty nepozorné stvoření, stala divokým
holubem!“ Bylo to ještě za oněch časů, kdy lidská vůle měla
velikou sílu a moc. Selka ještě nedořekla a ubohé děvče už
odlétalo jako divoký holub k lesu. Příštího rána se však
kráva i s teletem sama vrátila do chléva.
Selky se zmocnila lítost nad neuváženým činem.
Modlila se neustále a chodila na zbožné pouti. Kam jen
přišla, sypala zrní divokým holubům a lákala je k sobě
laskavými slovy: „Susu, pojď dolů, pojď dolů, kráva a tele
už jsou zase doma. Susu, vrať se i ty zase zpátky!“ Ale
všechno nadarmo. Jejím slovům se však naučili divocí holubi
a vrkají podobně dodnes.

(Z knihy Pověsti a pohádky z kraje mezi Klínovcem a Doupovskými Horami)
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