BLATENSKÁ BLATKA
ZPRAVODAJSKÝ OBČASNÍK OBCE BLATNO, ROČNÍK I., číslo 1/2011
PROČ BLATENSKÁ BLATKA VZNIKLA
Vážení a milí spoluobčané,
právě držíte v ruce první vydání blatenského zpravodaje, který má za cíl především poskytovat všem
obyvatelům našich osmi obcí, které pod Blatno spadají, co nejvíce důležitých, zajímavých informací,
poskytovat prostor k vyjádření na jakákoliv témata,
jak občanským sdružením, tak všem občanům, kteří
projeví zájem. Rádi bychom, abyste se dozvěděli
vše důležité, připomeneme termíny, budeme se snažit přinášet hlavně dobré zprávy, zajímavosti, nabídky, pozvánky a budeme doufat, že pro nás
všechny bude Blatenská Blatka užitečná a že si ji
oblíbíte. Samozřejmě uvítáme jakýkoliv podnět,
jakýkoliv příspěvek! A proč Blatka? Existuje borovice, vyskytuje se i v Krušných horách, svým
názvem je blízká Blatnu a jmenuje se borovice blatka – zaoblená (Pinus rotundata). Nám se tento název pro zpravodaj zalíbil jako dobrá symbolika a
aby se Blatenská Blatka u nás uchytila, tak ji na jaře
v Blatně také vysadíme.
Závěrem dovolte, abychom vám všem popřáli hodně
štěstí, zdraví a pohody v roce 2011. A pro nejbliţší
dny uţ ţádný padající sníh, závěje, sněhové jazyky a
kalamity, zkrátka vlídnější průběh zbývající zimy a
krásné jaro!

NOVÁ SLUŢBA PRO OBČANY
INFORMACE PROSTŘEDNICTVÍM
SMS ZPRÁV PŘÍMO DO VAŠEHO
MOBILU….více na straně 3
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PODĚKOVÁNÍ
Lidí, kteří dělají něco užitečného, jsou prospěšní
ostatním, je celá řada, a proto se budeme snažit o
někom z nich v každém čísle alespoň krátce zmínit.
Tentokrát jsme vybrali Františka Gergela. S ohledem na průběh letošní zimy asi není třeba se příliš
rozepisovat, za co si poděkování zaslouží. Je to za
nekonečné odhrnování sněhu v časných ranních
hodinách, během dne, až do hluboké noci, abychom
se my ostatní vůbec dostali ze svých domovů a zase
zpět.
PŘEJEME DOBRÉ ZDRAVÍ A DĚKUJEME.
NABÍDKA SLUŢEB:
ROZVOZ HOTOVÝCH JÍDEL DO DOMU
Firma V. NEDVĚD s.r.o. ve spolupráci s OÚ Blatno
nabízí rozvoz teplých hotových jídel pro všechny obyvatele našich obcí, a to v ceně 50 Kč za 1 menu (polévka +
hlavní jídlo) s dovozem zdarma až do domu.
Zájemci o tuto službu se mohou přihlásit na tel.čísle
obecního úřadu 474 625 839 nebo e-mailem na
uradblatno@centrum.cz zároveň zde můžete dostat i
bližší informace. Více informací získáte také na stránkách firmy www.jidelnicek.eu a www.obec-blatno.cz .

U POJÍZDNÉ PRODEJNY SI MŮŢETE
NÁKUP OBJEDNAT
…..

Zatím jen do Blatna jezdí už nějaký týden paní Zdenka
Linkeová se svou pojízdnou prodejnou. Každé pondělí a
pátek, mezi 8. a 9.30 h., ji najdete u bývalé Jednoty, dnes
kulturního domu HORALKA (od března i ve středu,
v případě zájmu zajede i do jiných obcí).
Na jejím tel. čísle 739 763 162 nebo osobně si však můžete objednat přímo nákup podle svých potřeb. Paní
Linkeová nákup obstará a doveze, pokud to počasí
umožní, tak i přímo k vám domů. Pokud tedy máte potíže s většími nákupy, neváhejte a obraťte se na paní Linkeovou.
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ZPRÁVY Z ÚŘADU
Pracovní náplň a činnost zaměstnanců VPP v obci Blatno

Zaměstnanci VPP v obci Blatno pracují u OÚ v Blatně na základě doporučení Úřadu práce dále jen ÚP,
nebo na vlastní ţádost k ÚP a jsou zde zcela dobrovolně. Placeni jsou od ÚP základní mzdou, tedy nikoliv
z rozpočtu obecního úřadu. Jejich nadřízeným je starosta obce. Pracovní náplní těchto zaměstnanců je
úklidová a pěstební činnost v obecních lesích v obci Blatno a všech spádových osadách. Práce jsou zaměřeny především na momentální potřeby při pěstování a údrţbě lesního porostu a k zajištění provozní
činnosti OÚ Blatno.
Tento dokument je zveřejněn z toho důvodu, ţe řada občanů neví a ani nemůţe vědět co vlastně tito lidé
dělají, z čeho jsou placeni a proč nedělají to či ono. V lesích je málokdo uvidí a osad k základní údrţbě
máme celkem osm. A k tomu patří rybníky, autobusové zastávky, lesní cesty, křoviny, nálety, travní porosty, listí, úklid nepovolených skládek a spousta jiných prací s úklidem a údrţbou spojených. V lese zaměstnanci vysázejí mnohdy aţ 70.000 stromků, které musí oţínat mazat proti okusu, sypat jedy proti
hlodavcům a podobně. Před tím se musí plochy očistit stahováním a pálením větví po těţbě a to v těţkém
a nepřístupném terénu. Kromě těchto prací se provádí údrţba zeleně v obci sekáním trávy na všech veřejných místech a také svoz tříděného odpadu, papíru a plastu ze všech osad, ručním vybíráním kontejnerů s tímto odpadem, mnohdy nechutně zapáchajícím. Dále pak svoz ze sběrných dvorců, kde to vypadá
úplně stejně. Nedílnou součástí této činnosti je údrţba čističky odpadních vod, vodárny a vodních jímadel a odběr vzorků vody v Radenově a údrţba hrází rybníků, vodních ploch a i zakrmování ryb. Dále
pak významně pomáhají při přípravách kulturních a sportovních akcí, při volbách a rozváţení informačních materiálů pro občany ve všech spádových obcích atd. V zimních měsících odklízení sněhu ledu a
pomoc starším lidem z obcí, kteří to potřebují.
Není účelem tohoto dokumentu vypisovat všechny další práce spojené s tímto zaměstnáním, ale je nutné
dodat, ţe zaměstnanci tuto práci dělají s pocitem, ţe mohou nějak své obci prospět i za tak nízkou odměnu a to i s tím, ţe někteří občané na ně sprostě pokřikují a nazývají je ,,různě"! Jedná se o jedince …
Je určitě lepší dělat i takovou práci, neţ leţet doma a čekat na to co nám ,,ten“ stát nadělí. Jedná se většinou o zaměstnance, kteří velkou část svého ţivota pracovali v různých profesích a nyní v době vysoké
nezaměstnanosti a sníţené dopravní dostupnosti v našem kraji chtějí být prospěšní alespoň takto, v naší
obci Blatno a spádových obcích.
Napsal zastupitel a zaměstnanec OÚ Blatno Jaroslav Zocher

Váţení spoluobčané, aby zpravodaj plnil svůj účel, je důleţité, abyste v něm sdělovali názory i vy nebo
zástupci občanských sdruţení. Zkrátka kaţdý, kdo má potřebu, chuť či zájem se prostřednictvím Blatky
vyjádřit. V takovém případě se, prosím, obraťte na redakci, viz poslední strana. Děkujeme!
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HORALKA
Bývalá prodejna Jednoty, poté výroba krbů, pak
dlouho pusto a dnes….
Po mnoha letech se v loňském roce podařilo za finančního přispění Skupiny ČEZ a.s. částečně opravit a hlavně zprovoznit nové Kulturní a společenské
centrum Blatno. Jehož název jste si vybrali sami,
prostřednictvím ankety na webových stránkách obce. Rekonstrukce HORALKY si vyžádala již 1
mil.Kč. Na dokončení zateplení, fasádu, venkovní
úpravy terénu a dovybavení bude třeba zajistit ještě
zhruba 1,5 mil.Kč. Již nyní se zde mohou ale konat
různé společenské a kulturní akce. Proběhla zde
Mikulášská besídka, při které prostory praskaly ve
švech, pobavit se přišlo na osmdesát dětí s rodiči.
Vánoční besídka už byla klidnější, a tak si všechny
děti mohly zasoutěžit, „zavýtvarničit“ a hlavně –
rozbalit první dárky a pohrát si se všemi hračkami,
které Ježíšek dětem nadělil jako vybavení „Dětského koutku“. Ten mohou kdykoliv využívat děti pod
dohledem rodičů, stačí si jen na obecním úřadě vyzvednout klíče a domluvit se.

Horalku je také moţné si zapůjčit či pronajmout
třeba pro uspořádání rodinné oslavy, svatební
hostiny apod., i v tomto případě platí, ţe se stačí
vypravit na obecní úřad a na všem se zde domluvit. Obrátit se můţete téţ na odpovědnou
osobu, pana Zochera (kontakt na str. 4), který
má Horalku na starost.
V budoucnu se budeme snažit „vdechnout Horalce
život“ například Masopustní zábavou, oslavami
Velikonoc, večerním cvičením pro ženy, promítáním, keramickou dílnou apod. Uvítáme každý nápad, každého nadšence, který bude s „oživováním“
ochoten pomoci!

UPOZORNĚNÍ NA SPLATNOST POPLATKŮ

INFORMACE PŘÍMO DO VAŠEHO MOBILU

POPLATEK ZA SVOZ KOMUNÁLNÍHO
ODPADU DO 30. 4. 2011
Poplatek platí každá fyzická osoba, která má v obci
trvalý pobyt.
Poplatek platí každá fyzická osoba, která vlastní
stavbu určenou k rekreaci.
Sazba poplatku činí 500,-Kč za osobu, nebo za
stavbu určenou k rekreaci. Dle OZV č. 3/2010.

Přihlásíte-li se do systému – přesný postup naleznete v přiloženém letáku, budete automaticky zařazeni
do systému, prostřednictvím kterého vám již nyní
můžeme zasílat důležité informace. Dozvíte se tak
například, kdy je ve vaší obci plánována odstávka
el. proudu, kdy u vás proběhne svoz odpadů, kdy
přijede veterinář, kdy se koná zasedání zastupitelstva a kdy a kde proběhne konkrétní kulturní akce.
Informací bude samozřejmě daleko víc a my velmi
doufáme, že tuto službu oceníte. Nemusíte si tak
v letošním roce objednávat kominíka (revize komína je od letošního roku zákonná povinnost), uděláme to za vás. Stačí, když se zaregistrujete a až obdržíte zprávu, kdy se do vaší obce kominík chystá,
pouze nám odpovíte, že máte o jeho službu zájem.
Ušetříme tak všichni, my peníze a kominík čas.
Komu se nechce posílat přihlašovací sms, může na
obecním úřadě vyplnit přihlášku. Služba je pro občany trvale zde žijící i rekreanty zdarma a lze použít
i pro pevnou linku. Tak neváhejte a zaregistrujte
se! Podrobnosti naleznete v přiloţeném letáku.

POPLATEK ZE PSŮ DO 30. 6. 2011
Rodinný dům – 100,-Kč, za druhého a každého
dalšího psa téhož držitele – 150,-Kč.
Bytový dům – 300,-Kč, za druhého a každého
dalšího psa téhož držitele – 450,-Kč. Dle OZV
č.3/2009
ROZPOČET NA ROK 2011
Obec Blatno bude v roce 2011 hospodařit s přebytkovým rozpočtem. Plánované příjmy činí 6 432 000
Kč a plánované výdaje 5 946 800 Kč. Výsledek hospodaření v roce 2010 bude znám na konci března
2011.
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DOTACE – SOUČASNÝ STAV A PLÁN
Protože obec hospodaří s velmi omezenými prostředky,
je pro její rozvoj a zlepšování kvality života jejích obyvatel nezbytné, aby se pokoušela získat pro své projekty
dotace. Možnosti jsou, existuje celá řada národních či
evropských programů na podporu rozvoje venkova,
ovšem ne vždy je možné žádat o finance zrovna na to, co
obec a občany trápí nejvíce. A tak se stává, že zatímco
by potřebovaly opravit téměř všechny silnice, rekonstruuje se bývalý obchod. Nemusí to ale vždy být tím, že
by vedení mělo nesprávně nastavené priority, často je
příčina právě v tom, že je nutné přizpůsobit se tomu, na
jaké účely jsou zrovna dotace poskytovány, jaká je oblast podpory daného programu.
Mezi naše hlavní priority, tedy na co se budeme snažit
získat prostředky, patří:

Oprava komunikací, kanalizace v Blatně,
oprava rybníka ke koupání, oprava zastávek,
náhradní komunikace v Mezihoří, obnova
návsí, dokončení Horalky, oprava rybníka
PŘEHLED AKCÍ NA ROK 2011
5.3. Masopustní průvod a karneval
23. 4. Velikonoční veselí pro děti
Soutěţ mladých hasičů
4. 6. Blatenský sluníčkový den
od 31.7. Letní tábor Mladých hasičů
20.8. Blatenské slavnosti
29.10. Drakiáda
3.12. Mikulášská besídka
27.11. I. Adventní neděle, 4.12. II. Adventní
neděle, 11.12. III. Adventní neděle
18.12. IV. Adventní neděle a Betlém (Mladí
hasiči a Studio Váwra)

v Květnově, obnova historických památek
(kostela, kapliček, kříţů, kulturní a společenské akce pro veřejnost, podpora místních
spolků.
V současné době jsou podány tyto žádosti:
Akce pro veřejnost v roce 2011
Dokončení rekonstrukce kapličky v Mezihoří
Vybavení kulturního centra Horalka v Blatně
Oprava komunikace v Zákoutí
Herní prvky pro děti v Blatně, Bečově, Šerchově
Rekonstrukce pískovcového kříţe v Květnově
Oprava kapličky v Bečově
Digitalizace územního plánu GIS
Váţení spoluobčané, problematika priorit rozvoje
našich obcí, zkvalitňování podmínek ţivota obyvatel
je zásadní téma, a protoţe bychom rádi znali vaše
názory, věděli, co vás pálí nejvíce, co byste si přáli
vyřešit přednostně, budeme se na vás v průběhu roku
obracet prostřednictvím dotazníků a budeme vděční,
pokud nám své názory touto formou sdělíte.

LÍBÍ - NELÍBÍ DĚTSKÝMA OČIMA
Na tomto místě vytiskneme v každém čísle dětský obrázek, na
kterém se vyjádří děti, co se jim na životě v našich vískách líbí
nebo nelíbí. Obrázky, prosím, doručte na adresu: Obecní úřad
Blatno, Blatno 1, 430 01 Chomutov a nezapomeňte se podepsat, ať víme, KOHO ODMĚNIT!!!
(Pro tentokrát prostor vyplňujeme omalovánkou.)

Akce jsou připravovány Mladými hasiči, Obecním úřadem a dobrovolníky.
Termíny a obsah akcí budeme průběžně upřesňovat a
doplňovat, sledujte také plakáty a internetové stránky
obce a zaregistrujte se coby příjemce sms zpráv (viz
strana 3 a přiložený leták). Děkujeme.

Kontakt a redakční tým:
Iveta Rabasová Houfová, tel. 60356 675, iveta.houfova@seznam.cz , text, Jaroslav Zocher, tel. 723 162 654,
zocher@centrum.cz , text na str. 2 a foto, Mgr. Zbyněk Dvořák, tel. 606 121 013, dvorakzbynek1@seznam.cz , přispěvatel
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