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Zapni si zvuk - klikni na obrázek a přehraj video

VÁNOCE V BLATNĚ
Mladí hasiči ve spolupráci studio Váwra nastudovali příběh Živého Betléma, které 3x
předvedli v místním parku před Obecním úřadem. Třetí vystoupení bylo představeno
v přítmý, před rozsvíceném vánočním stromem. Atmosféra byla nádherná a představení
vidělo více jak 50 lidí. Děkujeme všem, kteří nám pomohli představení uskutečnit.

Jiří Kolář

FOTO Z MIKULÁŠSKÉ BESÍDKY

2.prosinec 2011
V Šerchově děti ozdobily vánoční stromeček,přivítaly adventní čas a hned poté Mikuláše
s čerty a andělem.I když počasí bylo spíše podzimní,tak se akce podařila a šerchováci zahájili
vánoční přípravy
KLIKNI NA OBRÁZEK A SPUSŤ VIDEO1

Listopad r.2011
Aktualita 24.11.2011
Někde tady pod touto inverzní oblačností leží Chomutov a Jirkov.Fotografie byla pořízena
v obci Radenov z místa u vodárny

.

Informace - klikni Odstávka pasů a OP
Petice - klikni zde

Několik objevených fotek z nedávné historie obyvatelů z Blatna

Fotbalový tým obce ...

Svaz žen v obci ...

Úprava parku po demolici kravína ...

Žáci školičky v Blatně ...

Úklid čekárny na autobusové zastávce v Blatně ...

Vítání občánků na MNV v Blatně předsedou p.Osvaldem st. ...
Říjen r.2011

POSUDEK EIA - BLATNO - VĚTRNÝ PARK - klikni zde
Odkaz na stažení prohlížeče pro soubory PDF www.slunecnice.cz/sw/acrobat-reader/

Z DENÍKU CHOMUTOVSKA

Blatno je jednotné, větrníky odmítají místní
i zastupitelé
Blatno - Dali to důrazně najevo při středečním veřejném projednávání, které vedl krajský
úřad.

Autor:
Miroslava Šebestová
|

„V posudku jsou skutečně perly,” připomínkoval v diskuzi Jan Šebesta, načež z něj citoval.
Za svou řeč sklidil od ostatních přítomných aplaus.
Autor: Deník/ Jan Vraný
Blatenští využili možnosti vyříkat si tváří v tvář s investorem, co se jim nelíbí na záměru
Větrná farma Blatno. Ve středu se v obecním kulturním domě konalo veřejné projednání
posudku dokumentace o posuzování jejích vlivů na životní prostředí. Svolal ho Krajský úřad,
který měl v této záležitosti úlohu moderátora. Zúčastnil se ho také zpracovatel posudku.
Následná diskuze, kdy dostali slovo občané, byla velmi emotivní, přesto kultivovaná.
„Proč jsou v dokumentaci zkrácené vzdálenosti od obydlí? Větrníky mají být půl kilometru
až sedm set metrů daleko, jenže podle měření by nakonec měly být vzdálenosti jen poloviční:
340 a v některých případech i 250 metrů od domů. Proč to není řešeno? Proč lidem
předkládáte věci, kde jsou chyby?” důrazně namítl Roman Kolařík, který byl jedním z
přibližně sedmdesáti zúčastněných.
„Neuvědomujeme si, že by tam byla větrná elektrárna, která má být vzdálená od objektu jen
250 metrů,” váhavě pronesl zástupce investora. Ukázané nákresy nedokázal dál komentovat.
„Rád bych, aby si Krajský úřad, který bude vydávat stanovisko, uvědomil, že bude vycházet
z dokumentu, který obsahuje skutečné perly,” apeloval na úředníky také Jan Šebesta, který
vlastní chalupu v Mezihoří. Jedna z větrných elektráren by od ní měla být vzdálená jen tři sta
metrů . Následně citoval některá z nejednoznačných tvrzení v posudku.
Zastupitelé využili příležitosti a oznámili zástupci investora, že pracují na změně územního
plánu, který by měl být schválen v řádu několika měsíců, a nepočítá s žádnými větrníky. „Od
podzimu 2010, kdy bylo zvoleno nové zastupitelstvo, jsme podnikli řadu kroků proti projektu.
Zdá se nám proto, že jsou další vaše aktivity v tomto smyslu ztrátou času i peněz,” uvedla
místostarostka Iveta Rabasová Houfová. „Zastupitelstvo totiž nezmění názor a jak víte, bude
tu ještě tři roky,” uzavřela.
Veřejné projednání se týkalo posudku EIA, který vyzněl kladně. Úkolem Krajského úřadu
nyní bude vydat souhlasné či nesouhlasné stanovisko. Jeho slovo ale nebude v celé záležitosti

tím nejpádnějším. Tím je totiž územní plán, s nímž se projekt musí shodovat. Jelikož tak není
a blatenské zastupitelstvo je ve svém odporu vůči větrníkům, narozdíl od dalších obcí
na Chomutovsku, jednotné, je vysoká pravděpodobnost, že investor v Blatně nepochodí.
Místní i chataři tak mají šanci, že si svůj klid a krásnou přírodu uhájí.

Z DENÍKU CHOMUTOVSKA

Blatno rezolutně odmítá další větrníky.
Investor chce vyjednávat
Chomutov - Podle posudku EIA je výstavba osmi větrných elektráren možná. Jenže je
v rozporu s územním plánem obce.

Autor:
Miroslava Šebestová

Ilustrační foto
Autor: Reuters
Blatno se všemi silami brání proti dalším větrným elektrárnám. Podle investora, plzeňské
společnosti APB a. s., by mělo do roku 2013 roztočit vrtule osm větrníků v Šerchově,
Radenově, Zákoutí a v Mezihoří. Pro stavbu už získal i přes výhrady obce a místních

občanských sdružení kladné posouzení v procesu EIA, které se věnovalo přezkoumání vlivu
na životní prostředí. Stanovisko ještě nebylo vydáno.I tak má APB k cíli ještě daleko. Obec
totiž podala odvolání.

„Chceme žít v klidu...“
„Výstavba navíc není v souladu s územním plánem,“ vytahují svůj trumf zastupitelé, kteří
s výstavbou zásadně nesouhlasí. Mají plnou podporu obyvatel, chatařů i občanských sdružení.
Na nedávném setkání představitelů obce s občany přišlo na sto místních, kteří jsou proti.
„Všichni jsme utekli do přírody, abychom tu žili v klidu. Mnozí si předělali chalupy
a nakonec by je měli mít obestavěné stožáry. To je prostě nehoráznost!“ zlobí se Jiří Kučera,
který žije v Mezihoří a vystupuje také za občanské sdružení Mezihoří.
„Člověk by to strpěl, kdyby šlo o nějakou obecně prospěšnou záležitost. Je to ale jen
soukromý byznys,“ vadí Denise Šťastné ze Šerchova, která má větrnou elektrárnu tři sta
metrů od domova a další ve své osadě nechce. „Podívejte jak tragicky to dopadlo v Zákoutí,
kde zapustili větrník do dolíku, takže se lidé z obydlí, které je vzdálené jen čtvrt kilometru
od něj, dívají přímo do té obrovské vrtule,“ zmiňuje Šťastná. Aktivně vystupuje proti
větrníkům v občanském sdružení Šerchov.
Lidé, kteří žijí v okolí, se obávají hluku, toho, že stožáry naruší krajinný ráz a že nutně dojde
k poklesu cen jejich nemovitostí.

Nejdřív souhlas, poté obrat
Před lety zastupitelé obce s výstavbou větrných elektráren souhlasili. V roce 2003 podepsali
se společností Proventi dvě smlouvy o spolupráci, bylo to ovšem bez vědomí a souhlasu
místních. Podle dohody mělo Blatno získat přibližně sedmnáct miliónů korun a každý rok
dalších 250 tisíc korun za každý větrník, což by hubené obecní pokladně výrazně prospělo.
K plnění smlouvy ale nikdy nedošlo.
Nálada v obci se za léta výrazně proměnila, lidé dali najevo, že o větrníky nestojí a vzniklo
několik občanských sdružení.
Také noví zastupitelé začali otevřeně vystupovat proti projektu Větrný park Blatno. Loni
v létě poslali Krajskému úřadu nesouhlasné stanovisko, kde poukazovali na to, že je projekt
v rozporu s platným územním plánem. Podle něj mělo být vztyčeno pět větrníků, nikoli osm
a navíc v jiných lokalitách. To je závažná překážka. Dokud totiž nebude v souladu, není
možné vydat stavební povolení.
Letos v létě zastupitelé podnikli další krok.
„Odstoupili jsme od smluv o spolupráci týkajících se výstavby větrných elektráren. Naštěstí to
šlo, protože byly velmi špatně sestavené,“ uvedla místostarostka Blatna Iveta Rabasová
Houfová. A co víc, Blatno nechává zpracovávat nový územní plán, kde se s větrníky vůbec
nepočítá. Hotov by měl být nejpozději do roka.

Boj o čas

Vyhráno v tuto chvíli nemá ani obec, ani investor. Pro oba začíná boj o čas. Pokud totiž bude
společnost APB a. s. dost rychlá a stačí vyřídit administrativu, mohla by vztyčit pět stožárů
v zónách, které jsou zanesené v dosud platném územním plánu. Jestliže to nestihne, zřejmě
vejde v platnost nový územní plán Blatna, který netoleruje jediný stožár.
Investor by se raději držel svého ideálu a vztyčil osm větrníků Vestas V90 o výšce
do 150 metrů v nových lokalitách. Jeden v Šerchově, další dva mezi Mezihořím a Zákoutím
na kopci zvaném Na Sychrově, jeden přímo v Zákoutí a další čtyři mezi Zákoutím
a Radenovem (dva by měly být na pozemku obce, ostatní na soukromých pozemcích).
Společnost se proto chystá vyjednávat s obcí.
Ve středu 19. října se od 16 hodin chystá v kulturním domě Horalka v Blatně veřejné
projednání posudku dokumentace o posuzování vlivů záměru větrná farma Blatno na životní
prostředí. Organizuje ho Krajský úřad. Zúčastní se ho investor a zpracovatelé dokumentace
posudku, kteří budou odpovídat na dotazy a připomínky příchozích. Veřejné projednání bude
mít především informativní charakter.

Věří v dohodu
To hlavní čeká investora poté. Přesvědčí Blatenské nebo se mu to nepodaří?
„Víme, že je EIA jen malou částí v tom všem a že projekt musí být v souladu s územním
plánem, abychom získali stavební povolení. Všechno to bude věc jednání,“ věří jednatel
společnosti APB a. s. Pavel Březina. „Preferujeme dohodu,“ uzavřel.
INFORMACE
Vážení spoluobčané,
Obec Blatno postupně nahrazuje ve všech obcích sběrné dvorce na odpad klasickými
kontejnery na tříděný odpad. Pro ostatní materiál, jako je elektroodpad či šrot apod. bude
v následujících letech zajištěn kontejner (o kterém budete včas informováni).
Z tohoto důvodu nabízíme vrchní samonosnou konstrukci sběrného dvorce k prodeji. Zatím
jde o dvorce z Mezihoří, Zákoutí, a Bečova. Případní zájemci by měli do 19. října
2011 odevzdat na Obecním úřadě v Blatně zalepenou obálku s nápisem "NEOTVÍRAT",
v které uvedou:
jméno, adresa, telefon
nabízená částka
název obce, z které sběrný dvorec zájemce požaduje
Konstrukce dvorce budou prodány nejvyšší nabídce, informace budou zveřejněny na vývěsce
a na obecních stránkách. Přepravu si zajistí každý kupující sám, event.může obec převoz
zprostředkovat, přičemž náklady uhradí kupující.
S případnými dotazy se obracejte na mne, tel. č. 603 563 675

S díky za spolupráci
Iveta Rabasová Houfová

INFORMACE
Přerušení dodávky elektřiny - klikni zde

INFORMACE
Vážený pane, vážená paní,
Rozesílám toto varování a je pouze na vašem zvážení, jak s následující informací naložíte.
Doporučuji zveřejnit
Dnes 21.9.2011 byla v obci Zálužice místní části Rybňany přistižena parta pěti míšenců
s vozem (SUV KIA spz 5U5 19 17 možno shlédnout v příloze), jak rozkradají vše kovové.
Tato skupinka jedná velice sebevědomě, jako když pracuje na velice důležité práci zadané
údajným zaměstnavatelem smyšlené stavební firmy.
Jjejich chování je natolik přesvědčivé, že kdyby lidé v obci neznali plánované práce
na místních zařízení, tak by jim bez sebemenšího podezření uvěřili.
Ačkoliv jsem osobně okažitě telefonicky kontaktoval místně příslušné oddělení PČR, nikdo
se ani nepřijel podívat!!!
Proto jsem alespoň ve všch částech naší obc vyvěsil vrování na úředních deskách, pokud by
snad kdokoli zahlédl vyfocené vozidlo, aby byl byl maximálně obezřetný.
S úctou Luboš Němec
Rybňany 19 - obec Zálužice
438 01 Žatec
mobil: 605 785 147

INFORMACE

ŽÁDÁME naše spoluobčany v našich obcích aby dávali pozor na lidi,kteří nám dělají
nepořádek při nakládání s odpady a ničí nám naše životní prostředí.Upozornit na lidi,kteří
se takto chovají lze např. prostřednictvím diskuzního fóra na našich stránkách.
V Mezihoří někdo dokonce vyhodil odpad ze stavby do kotejneru na plasty.
Odpady,jako např.staré postele,pneumatiky,záchody,matrace atd. si každý musí odvézt
na skládku a ne to pohodit k popelnicím na domácí odpad !!! NIKDO NÁM TO
NEODVEZE !!!
Do kontejnerů na domácí odpad lidé vhodí i starý nábytek,stavební materiál,lina, televize
a jiný materiál, který tam nepatří a potom jsou popelnice přeplněné a nevejde se tam
odpad,pro který je popelnice určena.
U rybníku v Květnově někdo popelnici vysypal a ukradl ...
Zde je pár ukázek.

Poděkování ...
zasláno emailem na adresu OÚ Blatno
Dobrý den pane starosto, chtěla bych vám i celému Blatnu poděkovat...před 14dny jsem
trávila v okolí Chomutova svojí dovolenou a náhodně se zůčastnila vašich Blatenských
slavností, klobouk dolů...tak pěkný a skoro pohádkový den jsem už dlouho nezažila,asi to
dalo hodně práce a starostí, překvapila mě bezvadná organizace, skvělý program....nádherný
rytířský turnaj...něco takového jsem viděla poprvé, mám díky vám krásné vzpomínky a jestli
situace a čas dovolí, ráda se k vám příští rok zase vrátím...přeji hodně úspěchů ve vaší práci
a předejte prosím mé díky i ostatním, kteří se podíleli na tak pěkné akci...S pozdravem
Hadačová Irena-Železný Brod
irena.hadacova@seznam.cz

NABÍDKA
PRODEJ BRAMBOR -klikni

zde

Petiční akce za přímou volbu starostů, primátorů, hejtmanů a prezidenta
Vážená paní, vážený pane,
chtěli bychom Vás touto cestou požádat o spolupráci při petiční akci za přímou volbu
starostů, primátorů, hejtmanů a prezidenta.
Petice reaguje na poslední průzkumy, které ukazují, že 65 procent obyvatel České republiky si
přeje volit svého prezidenta přímo. Naším cílem je vyjít vstříc těmto výzvám a uzákonit
formu přímé volby v českém právním řádu. Posílit tak prvky přímé demokracie v této zemi
a občanům republiky vrátit důvěru v politiku a politiky samé.
Petiční akce byla zahájena 29.června tohoto roku a od té doby je jí věnována poměrně značná
mediální pozornost. V tuto chvíli ji už podporují desítky významných osobností
společenského a politického života.
Budeme proto rádi, když i Vy se připojíte. Osobní účastí či podpisem lidí pod petiční arch,
který v příloze zasíláme. Petiční archy poté zašlete na uvedenou adresu na petičním archu,
případně mě kontaktujte.

V srpnu byla zahájena kontaktní část kampaně, kdy naše týmy objedou všechna okresní
města a města nad 20 000 obyvatel. Je tedy pravděpodobné, že se s ní někteří z Vás setkají
osobně.
Veškeré informace získáte také na webových stránkách www.primavolba.eu.
Věříme, že Vám a lidem ve Vašem okolí není myšlenka přímé volby cizí a podpoříte tak
dobrou věc.
Za petiční výbor,
Ing.Vratislav Mynář
podpisový arch - klikni
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BLATENSKÉ SLAVNOSTI
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FOTOGALERIE - BLATENSKÉ SLAVNOSTI -odkaz - klikni sem

Blatenské slavnosti, podesáté a přece jiné.
Konaly se 20.srpna v neděli, celkem již podesáté, ale přesto přinesly mnoho nového.
Kombinace krásného počasí, atraktivního programu a díky finančnímu přispění EU
z programu Cíl 3 a Severočeských dolů a.s. také vstupnému i parkovnému zdarma Blatenské
historické slavnosti letos přilákaly okolo šesti tisíc návštěvníků.
Program byl skutečně nabitý. Každý si zde přišel na své. Malí návštěvníci si mohli vyzkoušet
řadu řemesel jako sklářské umění či malování keramiky a spoustu dalších. Kdo si chtěl hrát
a soutěžit, zašel do parku na historické disciplíny bolebořské Tercie-CV, mohl tak vyzkoušet
šípomet, malování štítů, středověký rybolov a další. Koho bolely po procházce velkým
dobovým tržištěm nohy, mohl se povozit na historickém hasičském voze taženém koňmi,
milovníci techniky zase prolézali skrz naskrz další hasičskou techniku z dob našich předků.
Koho baví soutěžení a hádanky a stálo při něm štěstí, mohl se jako výherce proletět červeným
drakem, neboli helikoptérou Jaroslava Kaisera.
Z hlavního programu stojí za zmínku úchvatní holandští dudáci a bubeníci z města Nijmegen,
historický tanec Animata, skutečně zábavný pohádkový rytířský turnaj a též hlavní rytířský
turnaj německo-českých Die Löwenritter a rytířů Studia Vawra. Večerní program představil

kromě jiného fascinující souboj Rytířů koruny české s obrovským drakem a absolutní špičku
mezi mistry ohnivých show, skupinu Pa-li-tchi. Závěrečný ohňostroj byl krásnou tečkou
za úspěšným a zážitky naditým dnem. Akci přichystali společně Obec Blatno, Studio Vawra
a Spolky dobrovolnýchhasičů z Blatna, Jirkova, Rübenau a Satzungu. Velké poděkování patří
všem účinkujícím, hostům a zahraničním partnerům a mnoha dobrovolným pomocníkům
z řad obyvatel obce, Mladým hasičům za organizační pomoc, panu Adolfu Vogelovi
za poskytnutí pozemku na parkování a všem občanům náleží poděkování za toleranci vůči
různým komplikacím a omezením, které jim akce způsobila. Velké díky si zaslouží také
všichni návštěvníci, neboť i díky nim byla atmosféra 10.Blatenských historických slavností
nezapomenutelná.
Text Iveta Rabasová Houfová, Foto Radovan Bohumil Smokoň

Z našich novin ...
V průběhu soboty se v horské obci vystřídaly tisíce návštěvníků, kteří se náhle ocitly
uprostřed pohádkového dění i bojové vřavy. Slavnosti uspořádalo Blatno ve spolupráci
s místními mladými hasiči. Zapojili se ale také němečtí partneři, jako například Sbor
dobrovolných hasičů z Rübenau a Satzungu. K vidění tak byla po celý den výstava
historických hasičských vozů a další techniky. Na uspořádání slavností měli svůj podíl
i občané Blatna a okolních vesnic. „Patří jim poděkování, protože jim konání slavností
způsobilo některá omezení, či komplikace, někteří zase pomohli s přípravami a poskytli své
pozemky,“ ocenila místostarostka Iveta Rabasová Houfová.
Napsal CHOMUTOVSKÝ DENÍK

VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY NA OBECNÍM ŮŘADU V BLATNĚ

PODĚKOVÁNÍ

Děti z obce ŠERCHOV děkují za nádherný sponzorský dar od firmy pana Ing. Josefa Kaisera
z obce Místo.Tento krásný jezevčík,kterého firma vyrobila bude v Šerchově hlídat všechny
naše obyvatele a hlavně děti mají nového kamaráda ...

Firma nabízí veškeré dřevařské a truhlářské práce, výroba zahradních domků, staveb ze dřeva,
dřevěné studny, nábytek, pergoly, posedy, výroba figurek (soch) ze dřeva, dětské hřiště,
prolézačky, pískoviště, kadiboudy, boudy pro psa, přístřešky nad vchody, dveře, atd. prostě
cokoli co si vzpomenete.
Majitel p.Kaiser Telefon 318 521 518

28.7.2011
Prázdniny se blíží ke své polovině a ještě jsme se moc nevykoupali.Snad příští měsíc nám
přinese lepší,letnější počasí a provizorní pláž na rybníku Tři kříže opět ožije dětským
smíchem.Tak létu a prázdninám ZDAR.

8.7.2011
Z CHOMUTOVSKÉHO DENÍKU .

Nad Zákoutím budou létat lidé na dracích
Blatno - O víkendu (od pátku do neděle) se tu pořádá jeden ze závodů Českého poháru
v landkitingu. Netradiční sport si mohou vyzkoušet i diváci.

Landkiting.
Milovníci přírody a sportu, tedy landkitingu, se o víkendu sjedou do Zákoutí, které je součástí
obce Blatno. Tam osedlají své draky, aby mohli vyhrát v jednom ze závodů Českého poháru
v landkitingu. Ten zde pořádá sportovní sdružení Komakite z Chomutova, a to na poli, přímo
nad sjezdovkou Mezihoří.
Diváci budou mít co obdivovat. Soutěžit se bude hned ve třech disciplínách. Kromě domácího
týmů, sem přijedou závodníci z celé republiky i mimo ni. Jedním z největších favoritů bude
i mistr Polska.
Koho zatím ne příliš obvyklý sport zaujme, bude mít šanci vzít draka a vyzkoušet si
landkiting na vlastní kůži. „Bude možné si vybavení vypůjčit a vyzkoušet,“ informuje
organizátor akce a zároveň závodník Jan Mandát. Prezentovat se tu chce totiž několik firem,
které vybavení nabízí. „Kdo by neměl příležitost přímo na místě, může nás kontaktovat

na našich stránkách,“ poukazuje Mandát na další způsob, jak si sport vyzkoušet.
Soutěž bude raritou mezi českými závody. Soutěžit se sice bude v obvyklých disciplínách
jako je v buggy race, mountainboard race a mountainboard freestylerace, ale organizátoři
připravili drobné oživení. Během mountainboard race se totiž budou zdolávat i překážky.
„Závodníci tak budou mít šanci získat více bodů a pro diváky to bude zajímavější,“ vysvětluje
Jan Mandát.
Nahlášeno je zatím okolo dvaceti mountain boardistů a deseti příznivců buggyn. „Ze zahraničí
má přijet i mistr Polska,“ láká Jan Mandát.
Jak se akce povede bude hodně záležet na počasí a na větru. „Kdyby přišel déšť nebude dost
kvalitní podklad pro jízdu. V bouřkách se musí dát draci dolů, to je jedno z pravidel tohoto
sportu,“ vysvětluje Mandát. V případě, že by počasí nepřálo, mají organizátoři pro diváky
připraven náhradní program. V něm se počítá s jízdami za čtyřkolkou, downhillem,
houbařením, wakeboardingem, či nočním kitingem.
A HURÁ NA PRÁZDNINY

STEZKA ODVAHY - DROUŽKOVICE
SOBOTA, 2. ČERVENCE 2011

Noční akce nejen pro děti, ale i pro dospělé.
Začátek akce ve 22.00 hodin v zahradě hospody "U Hřiště".
Registrace výchozích časů již od 20.00 hodin.
Na zabezpečené trase si vyzkoušíte svoji odvahu.
Procházet budete mezi různými strašidly, hororovými postavami a ne zrovna
přívětivými pohádkovými bytostmi. Děti do 14-ti let obdrží za svoji odvahu svítící
náramek.

ČERVEN r.2011
25.6. 2011

DÍKY ZA KRÁSNÉ SOBOTNÍ ODPOLEDNE

Blatenský sluníčkový den

Dne 25.6.2011 proběhl v Blatně již třetí ročník "Blatenského pohádkového sluníčkového
dne".Děti v disciplínách, které byly pro ně připraveny získávaly sluníčkové penízky, které
potom utratily v místním bazaru za různé dětské zboží.
Na sluníčkovém dnu byl pro děti připraven velký nafukovací hrad ve kterém se mohly vyřádit
dle své libosti. Dále byla připravena cukrová vata, která měla úspěch a občerstvení.Také přijel
na koni rytíř, který zval děti na následující Blatenské historické slavnosti. Závěrem
sluníčkového dne byly odměněny všechny pohádkové kostýmy ve kterých děti přišly. Této
akci patří poděkování Obecnímu úřadu Blatno, Studio Váwra, Mladí hasiči, Sbor
dobrovolných hasičů Blatno, p. Krůťovi a všem, kteří přispěli pomocnou rukou.

VIDEO Z AKCE - klikni zde
Blatenský sluničkový a pohadkový den FOTOGRAFIE - klikni zde

nové!

7.6.2011
Ve dnech 1.6. až 5.6.2011 se Mladí hasiči, na základě pozvání zúčastnili soutěže všestrannosti
mladých hasičů v Německém Freienfelsu - Kreisjugendfeuerwehrzeltlager 2011. Mladí hasiči
pro velký zážitek bydleli ve velkých stanech a zúčastňovali se různých her. Hráli volejbal,
malování a pískování na zrcátka, vyráběli své vlastní masky ze sádry, stezka odvahy a
spousty jiných her. Freienfelští pro nás také připravili spoustu výletů, viděli jsme německé
zámky, jeskyni a také vyjednali exkurzy do požární zbrojnice ve Weilburgu, tam nás vyváželi
i s plošinou. Byl to pro nás krásný zážitek. Tuto akci podpořil Obecní úřad a zázemí
ve Freienfelsu provedlo Studio Váwra.
Děkujeme, mladí hasiči
text a foto J.Kolář

KVĚTEN r.2011
28.5.2011

Dne 28.5.2011 se Mladí hasiči zúčastnili Bambiriády v Chomutově na Kamencovém jezeře.
Tam jsme reprezentovali naší obec v činnosti Mladých hasičů. Měli jsme vystavenou
nástěnku a vítězné poháry z různých soutěží. Také jsme pořádali různé # hry pro ostatní děti
za sladkou odměnu. Akce byla zakončena požární pěnou, kde se děti dostatečně vyřádili.
text a foto J.Kolář

27.5.2011
Při projíždce po našich osadách lze zaznamenat spoustu zajímavých míst,kde naši obyvatelé
a chalupáři vytvářejí u svých objektů doslova oázy klidu a tak přispívají ke zkvalitnění našeho
života ve zdejším ,snad někdy i drsném kraji.Všem těmto lidem,kteří zkrášlují prostředí
našich osad patří poděkování.

20 5. 2011
Dnes v Blatně udeřil blesk a důsledku jeho řádění vyhořel zahradní domek pod bytovkou
a zasáhnul i lípu u kulturního domu Horalka a následně rozpůlil část kamenného křížku
pod tímto stromem .

3.5.2011
Podle ankety na našich webových stránkách s názvem Byl u vás v zimním období - v nějaké
vaší nemovitosti zloděj ?, bylo v zimním období okradeno 57 občanů z 93 dotázaných.Je to
opravdu k zamyšlení.
DUBEN r.2011
30.4.2011
Tuto sobotu se v některých našich osadách slétly čarodějnice a jejich rejdy nebraly konce.Z
doslechu víme,že dosedly v Bečově,Šerchově a v Blatně.
Foto Bečov

Foto Šerchov

23.4.2011

VELIKONOCE v BLATNĚ
V tento den se sešly děti i s dospěláky v kulturním středisku Horalka v Blatně,kde se malovali
vajíčka,věšeli na břízu a pletly se pomlázky.Děti si tak připomněly blížící se svátky jara.Akci
organizovala p.Iveta Rabasová Houfová za vydatné pomoci Studia Vawra a hlavně jeho
majitelem Vavřinecem Bezděkou,.Fotografie z akce budou doplněny později.

17.4.2011
VANDALOVÉ,NEMOCNÍ LIDÉ, NEBO ZOUFALÍ SBĚRAČI KOVŮ ???
Takový obraz dnešní doby jsem zachytil v neděli 17.4.2011.na křižovatce ,,u lípy" ve směru
na Květnov. Další komentář není nutný...

Pytlácká sít´ na rybníku Tři kříže

A opět pozor na zloděje,v Šerchově ve čtvrtek OPĚT NĚKDO UKRADL kabel vytržením
ze země - asi 10m.

12.4.2011
SOŠ služeb a SOU Kadaň

klikni zde ...

Vážení přátelé,
přijedte si před hlavní sezónou zkontrolovat Váš automobil. Akce trvá od 11.4. do 17.4.1011. Termíny
a čas jsou v příloze. Kontrolujeme brzdy, světla, sbíhavost, tlumiče.
Mnoho kilometrů bez nehody přeje autoservis AMOS Kadaň.
Ing. Jiří Marek

BŘEZEN r.2011
29.3.2011
KAPLIČKA v MEZIHOŘÍ

Kaplička v Mezihoří o které se zde již psalo, dostala nová okna a dveře.Postupná oprava
tohoto objektu se provádí hlavně díky dotaci z Ústeckého kraje a díky Občanskému Sdružení
v Mezihoří,které mezi obyvateli vybrali také nemalou částku peněz,formou sbírky na tuto
opravu. Z těchto peněz obec financuje rekonstrukci, kterou provádí firma, která podala
nejvýhodnější nabídku.

20.3.2011
ČLÁNEK Z TÝDENÍKU NÁSTUP
Na sklonku února proběhla na Ranči u Matěje v Blatně milá a povedená akce určená pro žáky
Základní školy speciální z Palachovy ulice v Chomutově, tedy pro děti s handicapem. Z iniciativy

manželů Hertlových a díky dalším lidem byl pro děti na ranči přichystán malý kulturní program
a nechybělo bohaté občerstvení. Školáci se vydováděli na diskotéce, při hraní různých her, pochutnali
si na dobrotách a poté následoval asi nejhezčí zážitek toho dne -- projížďka na koních. Děti zvířata
milují, ne každé z nich má možnost se s koňmi setkávat a tak byly možností se na nich projet nadšeny
a projížďku si opravdu užily. Podle jedné dívenky měl výlet (naštěstí jen) jednu chybu, a sice: "Že to
nějak rychle uběhlo." Byla to pravda, čas strávený na ranči utekl jako voda a domů se moc nechtělo.
Věřím, že tato akce nebyla poslední v tomto duchu, neboť byla smysluplná, a to jak pro spokojené
děti, tak pro nás. Text: Iveta Rabasová Houfová -- Foto: Jana PERNEKROVÁ

14.3.2011
Dnes byla dokončena oprava a revize obecního rozhlasu.Funkčnost obecního rozhlasu
přispěje k lepší informovanosti obyvatel Blatna a spádových obcí.

9.3.2011
ODSTÁVKA ELEKTRIKY -ZÁKOUTÍ -BERNOV -klikni
Odstavena bude i část Mezihoří

7.3.2011
Hlavní událostí pro tento víkend byl BLATENSKÝ MASOPUST s vepřovými hody,pod
záštitou OÚ Blatno a vydatné pomoci našich spoluobčanů.Podrobnosti o celé akci budou
zpracovány na stránkách obecních novin.
V pátek v Šerchově proběhla oslava MDŽ ve stylu retro z let šedesátých a více.Recese byla
velice povedená a všichni se dobře pobavili.Šerchováci opět nezklamali.

UPOZORNĚNÍ NA SPLATNOST

POPLATKŮ ZA ROK 2011 - klikni zde

ÚNOR r.2011
26.2.2011
Unikátní fotografie z kroniky Blatna a okolních obcí , která je v němčině a je pravděpodobně
jedinečným dokladem z historie našich obcí z minulého století před 2.sv.válkou.

STARÉ FOTOGRAFIE BLATNA
A OKOLNICH OBCÍ - klikni zde

25,2,2011
INFORMACE pro OBČANY

22.2.2011
Z titulní stránky ....
Oprava obecního rozhlasu
Dnes byla provedena oprava obecního rozhlasu v Blatně a spádových obcích.Proto občané
museli strpět asi necelou hodinu produkci z amplionů,protože se prováděla zkouška ve všech
spádových obcích.Z technických důvodů nebyla oprava dokončena a tato zkouška se bude
opakovat.Občany budeme včas informovat o termínu opravy,aby se předešlo stížnostem
na hluk z reproduktorů.
Obecní rozhlas je součástí integrovaného systému a je napojen na hasičský záchranný sbor
a zároveň bude sloužit i k rychlému předávání informací pro nás občany v obci a osadách.

21.2.2011

Kdo poseká trávu? Obce si naříkají, mají
méně peněz na veřejné práce
Loni jsme dostali od úřadu práce šest lidí, zato letos jednoho. A k tomu jen na pět měsíců,“
hrozí se starosta Veliké Vsi Martin Pilař.
Stejně jsou na tom i ostatní vesnice a města. Balíček, ze kterého se rozdělují peníze
na veřejně–prospěšné práce, je pro letošek podstatně hubenější.
Na vesnicích si teď neví rady, kdo bude sekat rozlehlé louky a v zimě odklízet sníh. „Mám
z toho noční můru a stejně tak i ostatní starostové,“ tvrdí Pilař. „Na starosti máme patnáct

hektarů veřejných prostranství, kde je potřeba sekat trávu, nebo provádět údržbu.“ Dosud
s těmito pracemi pomáhalo šest místních – dlouhodobě nezaměstnaných lidí. Byli vyzkoušení,
měli všechna školení, a tak nebylo o strach svěřit jim křovinořezy a sekačky s pojezdy. Zastali
i jinou práci. Při nedávných povodních například plnili pytle pískem, aby posloužily jako
zábrana proti vodě.

Do montérek...
Stejně jsou na tom v Libědicích. I tam se staralo o prostranství šest lidí, zatímco pro letošek
půjde o jediného pracovníka.
„Asi se převléknu do montérek a budu to dělat sám,“ nevesele zhodnotil starosta Pavel
Kozlík. „Musím se domluvit s místními, jestli zastanou některé práce oni, že bych jim to
zaplatil z rozpočtu,“ má částečné řešení starosta. Další pomocné ruce by mohl získat za peníze
z Evropských fondů.
Obce si za poslední roky zvykly, že jim vydatně pomáhali pracovníci veřejně – prospěšných
prací. Naučily se na ně spoléhat a investovaly do techniky, kterou každoročně obsluhovala
prověřená skupinka osob.

„Podporujeme lidi, ne rozpočty obcí“
Podle Úřadu práce v Chomutově není „zdravé“, že s tím vesnice až takto počítají.
„Ministerstvo výrazně pokrátilo prostředky, to je pravda. Jenže je potřeba říci, že neslouží
pro podporu rozpočtu obcí. Podporujeme lidi, ne rozpočty,“ namítl ředitel Prokop Sýkora.
„Dotace slouží v první řadě k tomu, aby udržela pracovní aktivitu těch, kteří by jinak byli
dlouhodobě nezaměstnaní. Bývají to nějakým způsobem znevýhodnění občané. Například
kvůli věku, nebo nízké kvalifikaci,“ upřesnil Prokop Sýkora.
Podle jeho slov by si starostové mohli nechat vyzkoušenou partu lidí. Museli by se ale smířit
s tím, že úřad práce dá například pětinu minimální mzdy a obec ji doplatí. Starostové ale
naopak tvrdí, že to finančně neutáhnou. Někteří chtějí psát na Ministerstvo práce a sociálních
věcí a žádat vysvětlení.
Vloni tvořil finanční limit pro veřejně–prospěšné práce téměř 42 miliónů korun. Letos je to
přes 13 a půl miliónu korun.
VYBRÁNO Z DENÍKU CHOMUTOVSKA

17.2.2011
Včera proběhlo na OÚ Blatno zasedání zastupitelstva obce.Zápis a usnesení se zpracovává
a na stránkách bude zveřejněno v nejbližší době ...
15.2.2011
První vydání BLATENSKÉ BLATKY ještě nebylo rozvezeno do Mezihoří,Zákoutí
a Hrádečné.Důvodem bylo dnešní náledí,takže to šlo pomaleji.Chataři co mají své objekty

méně dostupné a noviny ještě nedostali tak je budou mít na OÚ Blatno,popřípadě je
dopravíme později,při lepším počasí.
Dále poděkování patří lidem z obcí,kteří včas reagují na ,,podezřelé události" a informují
ihned OÚ Blatno.Pomáhají tím chránit svoje a naše majetky proti ,,škůdcům".OÚ tyto
informace prověřuje ve spolupráci s PČR.Je to jeden ze způsobů,jak se chránit proti
zvýšenému počtu vykradených objektů v obci.

BLATKA v elektronické podobě - klikni zde

14.2.2011
V Šerchově vandalové povalili značku.

Dnes vyšlo první vydání zpravodajského občasníku BLATENSKÁ BLATKA .Během
zítřka a pozítří budou mít občané Blatna a spádových obcí tyto noviny doma.

10.2.2011

Máte v obci připojení k internetu,který je zdrojem
informací pro vás?
Výsledky hlasování
Jedná se o obyvatele,chalupáře a návštěvníky těchto oblastí.
Blatno
17%
55 hlasů
Hrádečná
10.5%
34 hl.
Šerchov
12%
39 hl.
Květnov
8%
26 hl.
Bečov
11.1%
36 hl.
Radenov
11.4%
37 hl.
Mezihoří
12%
39 hl.
Zákoutí - Bernov
10.8%
35 hl.
Okolní obce-sousedé
7.1% 23 hl.
Celkem hlasů:
324

7.2.2011
UPOZORNĚNÍ
V Šerchově se opět objevil problém s vykrádáním a poškozováním aut zaparkovaných
u silnice.Dejte prosim všichni pozor na všechny podezřelé věci i podezřelé osoby nahlašte vše
co se vám nezdá třeba i na OÚ BLATNO.Tito lidé co nám škodí se pohybují většinou
po všech našich osadách !!!
1.2.2011
UPOZORNĚNÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE V OBCI BEČOV klikni
ZOOPARK CHOMUTOV - čti zde
LEDEN r.2011
30.1.2010
Dnes byla doplněna KRONIKA OBCE událostmi z druhé poloviny roku 2010.

27.1.2011
UPOZORNĚNÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE V OBCI
HRÁDEČNÁ A RADENOV -klikni zde

20.1.2011
Starosta obce Blatno Josef Kolář dnes kontaktoval na návrh zastupitele p.Červeného
a p.Zochera,Správu a údržbu silnic Ústeckého kraje -pobočka Chomutov,vedoucího
p.Melichara s žádostí o opravu komunikace v Mezihoří a silničního můstku Šerchově,kde
špatně odtéká voda z tajícího sněhu,přetéká přes silnici a zároveň ji podemílá.SUS bude
problém řešit.
19.1.2011
Včera proběhlo zasedání zastupitelstva obce Blatno a spádových obcí.Bližší informace
o průběhu se dozvíte v nejbližší době na našich stránkách.
Dnes byl proveden svoz odpadu ve všech osadách.Prosíme obyvatele u kterých nebyl svoz
proveden,aby tuto skutečnost nahlásili na OÚ Blatno.
15.1.2011
Tání sněhu a obleva pokračuje a stékající voda dělá,,neplechu"na silnicích i v zahradách
u domů. Obrázky dokumentují ucpaný svod vody pod silnicí v Šerchově na cestě
do Březence.

11.1.2011
V BEČOVĚ SE BOBOVALO - vzpomínka na vánoční prázdniny 2010
Bobiáda v Bečově o vánočních prázdninách - foto - klikni zde

9.1.2011
Do našich vesniček se vplížilo teplé počasí - obleva a tání sněhu.Musíme si dát pozor
na padající rampouchy a ledové nánosy na střechách domů.Ledové vrstvy na střechách
neunesly některé starší kůlny , propadly se a rozlámaly nosné konstrukce zastřešení.Záplavy
zde na horách snad nehrozí.Takže pozor,i obleva může způsobit nepříjemnosti ...

6.1.2011
Včera se podařilo ve větší míře odvézt komunální odpad z našich vesnic a zárověň byl svezen
tříděný odpad.Situace byla taková,že popelnice byly uvězněny v ledu a sněhu a bylo těžké je
vyprostit.
Dále
OBECNÍ ÚŘAD děkuje všem těm občanům Blatna a spádových obcí,kteří pomáhají
při odklízení sněhu v obcích např.okolo popelnic i před svým obydlím.
3.1.2011
Počet obyvatel k 31.12.2010 pro obec Blatno a ostatní spádové obce je 431.

HLASOVÁNÍ
Hlasování o návrhu na název kulturního centra v Blatně je u konce s celkovým počtem
375 hlasujících.Zvítězil název HORALKA a na druhém místě je návrh BLATENSKÁ
BESEDA.

Návrhy na nový název kulturního centra
v Blatně.Hlasování skončilo 30.12.2010 v 23.59.hod.

Blatenská beseda
Horalka
Krušnohorská beseda
Lidovka
Beseda
Radost
Centrum zábavy Blatouch
Severák
Blatka
Blatník

15.7%
18.4%
8.8%
8.3%
7.7%
9.3%
7.7%
6.9%
8%
9.1%

Celkem hlasů:
375

HUMANITÁRNÍ POMOC !!!
MAS SZK bude v kanceláři v Kadani, Jungmannova 621, přijímat nepotřebné autolékárničky
pro humanitární pomoc. Lékárničky můžete odevzdávat denně během pracovní doby kanceláře,
od 8:30 do 15:00, polední přestávka od 12 do 13 hodin.
Sebrané autolékárničky budou předány humanitární organizaci ADRA, která je předá nemocnici v Keni.

Aleš Bárta, projektový manager ADRA v Keni o sběru lékárniček říká:
"Zdravotnický materiál, který obdržíme, bude sloužit pro naši práci při ošetřování zraněných
a nemocných. Jen pro představu. Převaz jednoho těžce popáleného dítěte (kterých je nejvíce),
spotřebuje až 50ks sterilních mulových čtverců a okolo 10 ks obvazů. Pro dospělého je to až 3x více.
Ještě jednou díky za vaši spolupráci a pomoc.
Hana Dufková
ředitelka

PROSINEC r.2010

29.12.2010
Tak konečně se povedlo popelářům vyvézt odpad z našich obcí.Je jasné,že toto zpoždění
způsobil kalamitní stav ze sněhové nadílky a zavalené a zasypané popelnice.
Nyní nás čekají oslavy Nového roku,tak to pořádně oslavme,a ať se nám daří lépe a lépe ...
24.12.2010

22.12.2010
Tak ještě jeden den a máme zde nejkrásnější svátky v roce.Sněhu máme tady na horách
pořádnou zásobu,takže se nemusíme bát ,že budou vánoce na blátě.
V našich osadách se neděje nic mimořádného,sem tam jsou problémy se sněhem,a v Mezihoří
s dodržováním dohody mezi majitelem sjezdovky a místním obyvatelstvem v průjezdu
k domovům.Doufejme,že se vše vyřeší ke spokojenosti všech,kterých se to týká.
18.12.2010
V sobotu proběhla v Blatně předvánoční akce s názvem CESTA DO BETLÉMA v podání
organizace ,,STUDIO VAWRA" a MLADÝCH HASIČŮ z Blatna a na tuto akci navázala
VÁNOČNÍ BESÍDKA organizovaná OBECNÍM ÚŘADEM v BLATNĚ.Děti soutěžily
pod vánočním stromkem a na závěr rozbalily dárky a hračky, které budou uložené v kulturním
středisku připravené k hraní při dalších akcích.
Obě akce byly velmi dobře připravené a všem kdo se na přípravě podíleli patří poděkování.

15.12.2010
SNĚHOVÁ KALAMITA odřízla některé silnice spojující naše obce a tak mnozí z nás měli co
dělat,aby se dostali do zaměstnání,k lékaři a nebo za nákupy a jiní to vzdali úplně.
V Šerchově dnes pluh ještě neprojel - čas 17.35 hod.

14.12.2010
Sníh,sníh a zase sníh ...
...zasypal naše obce a již nyní je zřejmé,že vánoce budou sněhové.nadílka je překrásná,ale
i náročná na úklid.Vše se dá zvládnout,ale prosíme o strpení,například se nedaří svézt tříděný
odpad,který je v ledu a navíc bylo auto na svoz nepojízdné.V současné době je naše pomoc
zaměřena na starší obyvatele obce a obecní majetek při odklízení sněhu.

9.12.2010
"Rohlíky máte?" Vesnice znovu po dvaceti letech zásobuje pojízdná prodejna z DENÍKU CHOMUTOVSKA - klikni zde

8.12.2010
STARÉ POHLEDNICE CHOMUTOVA A OKOLÍ - klikni zde

NOVINKA !

5.12.2010
Tak už nám zase nastal předvánoční čas.Včera v Blatně dováděli čerti rozsvítil se vánoční
strom a v nově opravené byvalé Jednotě,dnes kulturním centru proběhla akce k uvítání
Mikuláše - MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA,kde si děti zasoutěžili,zazpívali a dospěláci ochutnali
svařák.

FOTOGALERIE Z MIKULÁŠSKÉ BESÍDKY BLATNO r.2010 -

klikni níže na obrázek
1.12.2010
Pojízdná prodejna přijela na Blatno sice až na druhý pokus a to kvůli počasí,
ve středu.Doufejme že tuto službu lidé využijí.

LISTOPAD r.2010
30.11.2010
Blatno a naše spádové obce se zahalily do bílé pokrývky a zima dala o sobě vědět mrazivým
nebem.Na obecním uřadě byl sobotu ozdoben vánoční stromek a zámeček vánočními
světly,které se rozsvítí v sobotu 4.12.2010 večer.

29.11.2010
Dnes měla v Blatně zahájit zkušební provoz pojizdná prodejna.Akce se nepovedla,prodejna
vyjela.ale nedojela.Na vině byla sněhová kalamita při které mokrý sníh zasypal naše hory
i nížiny a nedovolil někerým vozidlům do kopce vyjet.Čekající zákazníci vše pochopili a jistě
přijdou ve středu,kdy se pokus bude opakovat ,,,
26.11.2010
Do nové opraveného ,,kulturáku" v Blatně se naváží prozatimní nábytek,aby se mohl zahájit
provoz MIKULÁŠSKOU BESÍDKOU .
Další akce na sebe nenechají dlouho čekat...

25.11.2010
Přijďte se podívat 4,12. 2010,na MIKULÁŠE V BLATNĚ
19.11.2010

DO BLATNA BUDE JEZDIT POJIZDNÁ PRODEJNA - zkušební provoz - klikni zde
Po zkušební době a v případě zájmu více obyvatel se služba po dohodě s majitelem prodejny
rozšíří do přilehlých osad .
18.11.2010
LAMPIONOVÝ PRŮVOD pro děti zorganizovali obyvatelé z Bečova a části Blatna den
před státním svátkem 16.11.2010.Průvod vyšel od hospody U Divouse a došel až do Bečova
kde si místní připravili malé pohoštění.

17.11.2010
NABÍDKA SLUŽEB PRO OBYVATELE OBCE BLATNO A SPÁDOVÝCH OBCÍ …

ROZVOZ HOTOVÝCH JÍDEL DO DOMU
na obrázek

klikni

DÁLE -

Zastupitelstvo obce Blatno a spádových obcí žádá obyvatele o pomoc při výběru
nového názvu pro nové kulturní centrum v Blatně,které vzniklo rekonstrucí bývalé
Jednoty s pomocí finančního daru od skupiny ČEZ
Vaše návrhy a nápady na nový název zasílejte na OÚ Blatno,nebo emailem na adresu
zocher@centrum.cz
Vybraný název zde bude zveřejněn i s jménem navrhovatele ...

15.11.2010
Dnes byla zaměstnanci OÚ provedena příprava ČOV na zimní provoz vyčištěním kalu a dále
výměna vadného motoru dmýchadla

.

Dětské hřiště v Blatně má nové herní komponenty.Už aby bylo jaro,co říkáte děti ?

14.11.2010

Z poslední anketní otázky na našich stránkách je vidět,že i touto internetovou cestou lze
celkem rychle přenášet informace k občanům našich osad a věřím tomu,že internetových
připojení v obcích bude přibývat.Za poslední čtyři měsíce od začátku srpna byly naše stránky
navštíveny více než 7.000 x .Vím,že spoustu našich sousedů nemá připojení k internetu
a proto se OÚ bude snažit co nejrychleji vybudovat v našich spádových obcích nové
informační tabule,které budou sloužit k přenosu informací i tímto způsobem.
Dále připomínám,že pokud budete chtít kdokoliv zveřejnit svůj příspěvek zde v rubrice
AKTUALITY-NOVINKY,tak pošlete příspěvek emailem na adresu zocher@centrum.cz
a příspěvek zde bude zveřejněn.
Dále Vás žádám ukažte na ty občany,kteří jsou přínosem pro naše osady a pracují
pro obec,nebo jinak přispívají ke zkvalitnění života našich obyvatel ať můžeme zveřejnit
jejich práci zde na našich stránkách a nenechme jejich činnost v anonymitě ...
Správce stránek OÚ Blatno J.Zocher
12.11.2010
Obecní úřad Blatno děkuje Mirko Zvoníčkovi za nezištnou opravu rozbitého okna
na autobusové zastávce v Blatně.
11.11.2010
Dnes proběhla kolaudace kulturního centra v obci Blatno.Při kolaudaci nebyly zjištěny žádné
závady,které by bránily v provozu zařízení.
7.11.2010
Zajímavosti z našeho kraje ...
Když se v Blatně řekne, byl jsem v lese ,,U PRAŽÁKA",tak málokdo ví o čem je řeč.Je to
chata hluboko v lese dále od civilizace v krásném prostředí katastru obce Blatno.Tento název
je zanesen i v katastrální mapě obce.

2.11.2010
Dnes naše půvabné pracovnice z Obecního úřadu Blatno zasadily orientační kůly kolem cest
v osadách ,aby ulehčily práci řidičům při prohrnování sněhu v této drsné krajině,kde se v zimě
při navátém sněhu tvoří až dvoumetrové závěje.

1.1102010
Dopis podnikatelům - Rozvoj venkova r.2011 - klikni zde

ŘÍJEN r.2010

30.10.2010
O MEZIHOŘÍ ,Z DENÍKU CHOMUTOVSKA

27.10.2010

ZMĚNA JÍZDNÍHO ŘÁDU autobusu Blatno- Chomutov a zpět- klikni

♦
Dětské hřiště v Blatně věnované dětem od firmy VSP spol.S.R.O čeká pouze na zabudování
herních součástí a jeho provoz bude zahájen ...

26.10.2010

V Mezihoří vybrali na kapličku 31.000 Kč
O Mezihoří jste si mohli přečíst již spoustu informací a to nejenom o zimní rekreaci
a lyžování.
Mezihoří ale nejsou jen dvě sjezdovky.Je to obec,která žije svým životem.I
když podmínky jsou tady dost drsné,zdejší lidé by určitě neměnili.Zatím je zde více
chatařů a chalupářů,než stálých obyvatel,ale poměr se pomalu mění.
A aby se prostředí i podmínky v obci posouvaly stále k lepšímu,vzniklo zde ,,Sdružení
Mezihoří".Členové se ve spolupráci s OÚ Blatno,kam Mezihoří spadá snaží
o zkvalitňování životního prostředí.
V současné době je hlavním bodem jejich snažení obnova místní kapličky.Ta zde stojí
od roku 1900 a její stav odpovídá jejímu věku.Celé roky na ní zub času hlodal a také
někteří vandalové na ní zanechali svůj podpis.Turisté a návštěvníci,kterých obcí projde
za sezonu mnoho se často ptali proč není opravena,proč je z ní jen torzo.Vždyť by to byla
zajímavá dominanta obce.

Za minulého režimu ale nebyl zájem tyto stavby udržovat a ani opravovat.Až letos svitla
naděje.Po mnohaletém úsilí(snažení) se povedlo OÚ Blatno zajistit určitou částku
peněz,která umožnila s opravami začít.Vyřezaly se náletové dřeviny v okolí kapličky
a byla opravena střecha včetně nových krovů.Získaná částka ale rozhodně nepokryla
celou její rekonstrukci.
Lidé ve ,,Sdružení Mezihoří"však dali hlavy dohromady a uskutečnili sbírku peněz mezi
obyvateli a chalupáři v obci a podařilo se jim vybrat částku 31.000 korun a tuto sumu
věnovat na další rekonstrukci kapličky.Za tento jedinečný čin patří poděkování všem
obyvatelům obce Mezihoří,kteří se na sbírce podíleli.

Více fotografií z předávání daru-klikni zde
23.10.2010
Vjezd do lesa u vodárny v Šerchově chráněný závorou.Závora zde byla umístěna z důvodu
zabránit tvorbě černých skládek v lesním porostu a obecním lese.
Chraňme si své životní prostředí a nevytvářejme možnost, jak obejít zábrany a umožnit
lumpům vjezd do lesa za účelem odhodit své odpadky ...

17.10.2010
Přátelé a sousedi,nejdříve gratulace těm,kteří byli zvoleni do zastupitelstva obce
BLATNO,díky voličům za účast na volbách a také díky všem,za početnou návštěvu našich
obecních webových stránek,které Vás provázely aktuálním děním při volebním klání..
Za naše spoluobčany, hezký zbytek dne ...

14,10,2010
Objekt bývalé,,Jednoty" dostal také z jedné strany nový oblek,avšak zbývá ještě spousta práce
na jeho dokončení.Na zahájení provozu to ale vliv mít nebude a jen na nás samotných bude
záležet,jak s novým centrem kultury v obci naložíme.
Fotografie - vnitřní části kulturního centra- KLIKNI ZDE

8,10.2010
Do nového kabátu se částečně oblékl Obecní úřad v Blatně.

5.10.2010
Víte ve kterém katastru se tento objekt nachází ???
Odpověď zašlete na adresu správce stránek zocher@centrum.cz
Správnou odpověď zde zveřejníme ...

Nikdo se s odpovědí neozval a tak tedy odpověď je :
Na obrázkuje RYBNÍK U KVĚTNOVA ...

4.10.2010

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,CO SE O NÁS PÍŠE ?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Z DENÍKU CHOMUTOVSKA ze sobotního vydání ...

Tímto směrem a ne jenom v informovanosti občanů by se měli řídit nově zvolení
zastupitelé,kteří dostanou nejvíce hlasů v nastávajících komunálních volbách . Vážení
voliči,nyní záleží jen na Vás jak budete rozhodovat ...

3.10.2010
Všem hezký říjnový den.
Naše obce se dnes ponořily do mlhy a podzim dává již o sobě vědět.V našich osadách
se neděje nic mimořádného.
Naše webové stránky obce budou přihlášeny do celostátní soutěže ,,O ZLATÝ ERB " .

O soutěži Zlatý Erb
Zlatý erb je soutěž o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí. Cílem
soutěže je podpořit modernizaci místní a regionální veřejné správy prostřednictvím rozvoje
informačních služeb poskytovaných občanům i specifickým skupinám uživatelů s využitím
internetu a ostatních elektronických médií, a přispět tak k rozvoji kvality života ve městech,
obcích a krajích České republiky.
ZÁŘÍ r.2010
29.9.2010

INFORMACE pro BLATNO a BEČOV

Dne 13.10.2010 od 7,30 – 16,30 hod.bude přerušena dodávka elektřiny pro Bečov.
Dne 14.10.2010 od 07.30 - 16.30.hod.bude přerušena dodávka elektřiny pro Blatno
a Bečov
.
27.9.2010
Už ani ne měsíc před komunálními volbami začal v Blatně a spádových obcích boj
o voliče.Lákání voličů zahájila ODS v sobotu v restauraci U ŠTĚPÁNA,spolu s vítáním
školního roku.Již dnes je jisté,že o volby je mezi lidmi veliký zájem a je jen málo lidí,kteří by
se nezajímali o to,jak to vše dopadne.

19.9.2010

Novinky z katastru obce Blatno...
Převzato z Chomutovského deníku

Chata na Bernavě má novou nájemkyni
Jirkov – Chatu na Bernavě bude od října spravovat a obhospodařovat nová nájemkyně. Město
tak po dlouhém váhání učinilo krok k jiné budoucnosti rekreační chaty. Velký zájem o ní ale
nebyl.

Chata Bernava. PS Jirkov
Jirkov chatu pronajme chomutovské podnikatelce, která se do vypsaného výběrového řízení
přihlásila jako jediná. „Akceptovala požadované nájemné – necelých 130 tisíca požádala
o dlouhodobý pronájem s možností následného odkoupení,“ dodal k tomu Luboš Mizun,
mluvčí jirkovské radnice. Jméno podnikatelky zatím radnice zveřejnit nechce, protože
smlouva o pronájmu ještě nebyl uzavřena. Podnikatelka ale do žáedosti uvedla,
že na Bernavě chce provozovat restauraci s možností ubytování, sportovního vyžití a turistiky.
Ke stejnému účelu nakonec chata sloužila i doteď.Radnice dlouho váhala, jak s chatou
naložit. Nejdřív ji chtělo město prodat, na poslední chvíli si to ale radnice rozmyslela. Chtěl
dát dohromady všechen svůj majetek na horách a pak rozhodnout. Chatu proto vedení města
svěřilo Podniku služeb s tím, že zpracuje projekt na rekonstrukci chaty a rozšíření areálu.
Nakonec al e v investicích dostal přednost areál koupaliště.

15.9.2010
Na našich stránkách jsou,za pomoci anketních otázek zveřejněny názory spoluobčanů
v našich obcích.Pokud by měl někdo zájem položit zde svoji anketní otázku,tak ať zašle téma
na adresu správce stránek :zocher@centrum.cz

14.9.2010
Stavba dětského hřiště v Blatně se blíží k dokončení a některé maminky i tátové se nemohou
dočkat až stavbu navštíví s dětmi.Tento objekt se určitě stane cílem procházek rodičů a jejich
dítek. Jen tak dál ...

13.9.2010
Až na nepatrné úpravy je vnitřní část obecního úřadu opravena a po kolaudaci.

9.9.2010

RANČ U MATĚJE

POZVÁNKA do Relaxačního centra volného času pro všechny ženy a dívky z okolí
Blatna - klikni zde
Úterý, 14.září 2010 od 16,00 hodin
6.9.2010
Na den 13.9.2010 v 18,00 hod.je naplánované zasedání zastupitelstva obce na Obecním úřadě
v Blatně.
.
V našich obcích se za posledních pár dní nedělo nic zvláštního,v sobotu byl svoz
nebezpečného odpadu a byla svezena dvě zcela zaplněná auta.Svážel se pouze,,nebezpečný
odpad".Na odpad komunální již nezbylo místo a ani to nebylo v plánu ...
1.9.2010
Dnes starosta obce provedl kontrolní den při rekonstrukci ,,starého obchodu" v Blatně
se zástupcem stavební firmy,která provádí stavební úpravy na objektu.

Rekonstrukce by měla být dokončena v dohledné době, asi do konce tohoto měsíce.
Dnes je 1.září a to je den,kdy začíná nový školní rok pro naše školáky - tak tedy hodně štěstí
...
SRPEN r.2010

31.8.2010
Kritika BLATENSKÝCH HISTORICKÝCH SLAVNOSTÍ, redaktorem
CHOMUTOVSKÉHO DENÍKU a následná reakce starosty obce Blatno J.Koláře dopisem
k redakci ...
Klikni zde a čti

28.8.2010
V Šerchově,obyvatelé z vesnice uspořádali pro děti rozloučení s prázdninami na ,,place".Akce
měla být už v pátek,ale vzhledem k počasí byla přesunuta na sobotu.Rozloučení
se povedlo,děti si zasoutěžili a také zatancovali při živé muzice,v podání Bédi a Míši H. Přišla
i ,,přísná paní učitelka se školnicí"a děti vyzkoušela z písmenek ...

27.8.2010
V tento den byla provedena u obecního úřadu kolaudace vnitřní části budovy.Nyní se chystá
oprava venkovní fasády
24.8.2010
Již minulý týden začala v Blatně rekonstrukce starého obchodu,na kterou starosta obce
dostal finanční dar od skupiny ČEZ.
Po částečné rekonstrukci,která se vejde do objemu získaných peněz,bude budova sloužit všem
občanům Blatna a spádových obcí,jako kulturní centrum,řekl starosta obce.
Budova skrývá dost veliký prostor i pro menší sportovní vyžití,jako je stolní tenis,možná
i malou posilovnu a podobně.
V Blatně a v spádových obcích již dlouho chyběla prostorná místnost pro pořádání kulturních
akcí ,jak pro mladé tak i pro seniory.
Fotografie zachytila stav před rekonstrukcí ...

22.8.2010
Největší akce tohoto roku v obci Blatno -BLATENSKÉ HISTORICKÉ SLAVNOSTI s úspěchem skončila a starosta obce děkuje všem návštěvníkům za účast a těší se na další
shledání, při již jubilejních desátých oslavách v roce 2011.

BLATENSKÉ HISTORICKÉ SLAVNOSTI
fotografie z akce --- klikni sem
21.8.2010

Hrdinská klání
Historických slavností jsou v průběhu roku snad desítky.
„Jenže ty v Blatně jsou jiné,“ míní Vít Zábranský z Chomutova. „Rytíři se utkávají ve velké
aréně, kterou tvoří louka a o to je to opravdovější. Je to velkolepá podívaná,“ hodnotí
Zábranský.
Historický program začíná ve 12 hodin a v 17 vypukne velký rytířský turnaj na koních.
V průběhu dne návštěvníci uvidí také plenění a rabování Blatna Švédy, čáry středověkého
mága Mandragora a kejklování s ohněm. Uvidí, jak se střílí z děl a vystoupení sokolníků.
Pestrý program potrvá do večera a završí ho ohňostroj.
20.8.2010
Dnešek v Blatně se nesl ve znamení příprav na BLATENSKÉ HISTORICKÉ
SLAVNOSTI,navážel se materiál, prováděl se poslední úklid a stavěly přístřešky a jiné a jiné
...
Tak se všichni přijďte podívat bude na co koukat.
18.8.2010
Máme informaci,že někteří uživatelé našich obecních stránek nemohou otevřít soubory
PDF.Těm,kterým to nejde,ať si nainstalují program,který by neměl chybět v žádném počítači
a to je -acrobat-reader.Klikněte níže na odkaz a stahujte a instalujte.Program je v češtině
a instalace je jednoduchá.
www.slunecnice.cz/sw/acrobat-reader/czech-full/
17.8.2010
Na OÚ v Blatně proběhl audit s kontrolou hospodaření s majetkem obce.Dále byl proveden
svoz tříděného odpadu ze spádových obcích a pokračují práce na přípravě BLATENSKÝCH
HISTORICKÝCH SLAVNOSTÍ,které vyvrcholí tuto sobotu v obci Blatno.

16.8.2010
Žádáme spoluobčany v obcích,aby při nakládání s odpady používali nádob k tomu
určených,nebo využili sběrných dvorců.Na jedince,kteří dělají nepořádek v našich osadách
prosím upozorněte starostu OÚ Blatno.

15.8.2010
V pondělí 16.8.2010 ráno bude svoz odpadů ze sběrných dvorců v obcích Bečov,
Hrádečná,Mezihoří,Zákoutí,Květnov,Radenov.
14.8.2010
Děkujeme za hlasování v anketě s názvem
,,Informovanost pro občany prostřednictvím našich stránek"
,,Staronové" stránky obce Blatna a spádových obcí se rozjíždějí a bude naší snahou informace
pro naše občany rozšířit a pravidelně aktualizovat ...
9.8.2010
Houbaři a automobilisté pozor na parkování v lesích nad Blatnem.Jednak je zakázáno do lesa
vjíždět a hlavně se tam ztrácejí zaparkovaná auta.Jedno bylo zcizeno dne 4.8.2010,ještě dříve
než houbař našel prvního hříbka ...
ČERVENEC r.2010
Ve dnech 28.-30.7.byl položen nový asfaltový koberec mezi obcemi Blatno a Hrádečná.
.......................................................................................................................................
KVĚTEN r.2010

Volby do Parlamentu ČR
28.5.2010 a 29.5.2010

Blatno - podrobné výsledky
Strana Hlasů Procent
ODS
52
24,52
ČSSD
51
24,05
KSČM
35
16,50
TOP 09 33
15,56
VV
25
11,79
SZ
10
4,71
SPOZ
2
0,94
KDU-ČSL 2
0,94
DSSS
2
0,94

