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EDITORIAL aneb sloupek vpravo

SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ BLATNO
V sobotu 30. května 2015
budou slavit hasiči z Blatna
kulaté jubileum. Takové výročí
je už důvodem k řádné
oslavě, jejíž součástí budou
Venkovské farmářské trhy (ve
spolupráci s MAS SZK) a
Sluníčkový den pro děti.
program na str. 6

ROZKOPANÉ BLATNO
KANALIZACE A CO DÁL
Výstavba kanalizace momentálně probíhá na hlavním průjezdu Blatnem ve
směru na Kalek, což s sebou nese komplikaci v dopravě, složité objížďky
středem obce, hluk a vysokou prašnost, a v neposlední řadě odstávky pitné
vody a havárie na vodovodním řadu. Vydržet to celé musíme do zhruba konce
června. Pak by měl být průjezd obcí obnoven a výstavba se posune do další
etapy.
Jak stavba postupuje, je možné do hlavní stoky připojovat Vaše přípojky.
Pokud ji máte připravenou, zkontaktujte buď mne (I. Rabasová, tel. 603 563
675) nebo pana Veselého (stavbyvedoucí VHS, tel. 777 760 306), aby připojení
bylo provedeno řádně, bylo zdokumentované, zaměřené a následně přenesené
do výkresu skutečného provedení, a také musíme na úřadě uzavřít příslušnou
smlouvu. Tato možnost připojení je zatím určena té části obce, která je svedena
do kanalizace spádové. To znamená, že část obce od jirkovské křižovatky
směrem k obecnímu úřadu musí počkat, až bude postavena přečerpávací
stanice, aby bylo možné spustit přečerpávání směrem do ČOV. Pokud si nejste
jisti, do které části obce spadáte, určitě volejte, při osobním jednání Váš
konkrétní případ vyřešíme.
Pokládka nových povrchů na všech komunikacích bude probíhat také
postupně, jako první bude asfalt na hlavním průjezdu obcí, a to v celé šíři
vozovky. Obecní komunikace pak budou v celé šířce asfaltovány až najednou,
po dokončení výstavby kanalizace a rekonstrukci vodovodu. Cesty, které byly
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Vážení čtenáři, držíte v rukou nové jarní číslo
Blatenské Blatky (BB), a pokud jste si stačili
všimnout, i nové v dalších ohledech. Změnil
se trochu nejenom vzhled a grafická úprava,
ale především redakce. Občasník jsme
přejmenovali na čtvrtletník – našim cílem je,
aby zpravodaj vycházel pravidelně, čtvrtletně,
a víceméně kopíroval čtvero ročních období.
Co pro Vás chystáme? Rádi bychom, aby
v Blatce byly nejenom informace o tom, co se
událo a co se děje, ale také něco pro poučení
a vzdělání, a také pro zábavu. Nebojte se,
žádné školení! Začínáme uveřejňovat
„Krušnohorské vyprávění…“ o bájích a
pověstech z Krušnohoří, následovat by mělo
něco o našich památkách, pamětihodnostech
a přírodních zajímavostech. Začíná i cyklus
Naši sousedé…, možná dojde i na nějakou
soutěž. Takže se máte na co těšit!
Na závěr ještě důležité upozornění. Chtěli
bychom, aby to byly především Vaše
noviny. Nebojte se, nestyďte se, napište,
zavolejte nám svoje připomínky, názory.
Klidně napište svoje příspěvky. A nemějte
obavy to napsat svými slovy (třeba i
s chybami, vždyť žádný učený z nebe
nespadl), my si s tím už poradíme. Pokud
budete chtít, aby byla uveřejněna
informace o nějaké chystané aktivitě,
kterou připravujete, dejte nám včas vědět.
Nezapomeňte, že se jedná o čtvrtletník a
po uzávěrce už lze těžko něco doplňovat.
A určitě nám pošlete nějaké fotografie a
pár řádek z akce nebo události, která se
stala. Nemůžeme být všude, a je na Vás,
zda chcete, abychom uveřejnili informaci
o tom, co se událo. Kontakt s adresou
najdete na poslední stránce BB dole.
ZT

dosud jen sypané, se
pokusíme dostat také na
vyšší úroveň, což ale v
každém případě souvisí s
nutností vyřešit spodní
vody a prameny, kterých
máme po celé obci
nespočet.
Vážení spoluobčané,
pokud je to jen trochu
možné, připojte se k
obecní kanalizaci co nejdříve. Jakmile proběhne její kolaudace, je vysoce
pravděpodobné, že budou zahájeny kontroly, jakým způsobem jednotlivé domy
nakládají s odpadními vodami, což znamená, že budete muset dokládat, že jste
nechali vyvézt své septiky (množství se vypočítává z odebrané vody od
SČVaK), nebo že pravidelně odevzdáváte vzorky z Vaší ČOV. Stále platí, že
předpokládaná cena stočného nepřesáhne cenu v místě obvyklou, tedy nebude
vyšší, než 39,25 bez DPH (cena stočného v Chomutově). Přesná cena bude
stanovena po kolaudaci kanalizace. V tuto chvíli platí cena 15,- Kč/m3.
pokračování na str. 2
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ZEPTALI JSME SE…
NA OTÁZKY ODPOVÍDÁ STAROSTKA PANÍ IVETA RABASOVÁ HOUFOVÁ
Zahajuji s Vámi první rozhovor na stránkách BB, ve kterém bychom chtěli
pokračovat i v dalších číslech, vždy na určité aktuální téma. Původně jsem
chtěl mluvit o něčem příjemnějším, ale bohužel na začátku jara došlo
k něčemu, co naštvalo dost našich obyvatel – a to ke kácení některých
stromů v lipové aleji na komunikaci do Chomutova. Můžete prosím čtenáře
informovat kdo je majitelem aleje a kdo kácení povolil?
Majitelem je Správa a údržba silnic Chomutov (SÚS), a povolení bylo obecním
úřadem v Blatně vydáno již v květnu minulého roku.
Prosím, konkrétně, kdo to za obec povolil?
Bývalý starosta Josef Kolář. Jedná se o výkon státní správy, který zajišťuje v
obci naší velikosti starosta, případně v jeho nepřítomnosti místostarosta.
Souhlas zastupitelstva tedy nepotřebuje, což ovšem neznamená, že by
informování nebylo užitečné. Protože v mnoha případech, když se o věci
komunikuje, mohou se najít, jak známo, lepší řešení.
To byly stromy v tak vážném stavu, že byly určeny k likvidaci? Na
pařezech je vidět čistý řez, žádný kaz, žádná hniloba.
O povolení požádala SÚS, důvodem byl špatný stav stromů, který byl doložen
fotkami.
Existují nějaké znalecké dendrologické posudky?
O posudku nic nevím.
Nebylo by vhodnější spíše o stromy pečovat, uschlé a nebezpečné větve
odříznout? Nový strom vyroste až za řadu desetiletí, když bude mít štěstí a
nic se mu nestane.
Dle mého názoru by to samozřejmě lepší bylo, asi ne u každého stromu,
protože vím, že některé byly opravdu hodně duté a také vím, co za problémy
způsobily polámané obrovské větve při kalamitě před loňskými Vánocemi. Ale to
je právě také důsledek toho, že se neošetřovaly odborně a průběžně již daleko
dříve. Na druhou stranu, je pravda, že kořeny nadzvedávají silnici, že jsou často
kmeny poškozené od pluhů už dlouhé roky….
Bude se pokračovat v kácení?
Pokud by mělo kácení pokračovat, je třeba vždy požádat obecní úřad o
povolení.
Pokud se tak stane, vydáte ho?
Už jsem se s vedením SÚS dohodla, že bez odborného posudku to samozřejmě
nepůjde.
Kolik stromů bylo vykáceno?
16 lip, nějaký buk a bříza.
Dojde k nějaké náhradní výsadbě?
Povolení bylo vydáno bez náhradní
výsadby. S vedením SÚS jsme se
alespoň dohodli na kompromisu. Byli

foto ZT
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vstřícní, dohodli jsme se, že oni nakoupí 30 lip s kůly, my je zasadíme, a
protože to bude dál od komunikace, převážně na pozemcích pana Kopeckého,
zajistíme i následnou péči společně. Pokusím se domluvit i s dalšími majiteli
pozemků, aby alej byla souvislá. Obec zde žádný pozemek nevlastní.
A co pařezy, které tam zůstaly, jako němí svědci? V zimě, pod sněhem
nebudou vidět a při vyhýbání autem na ně někdo může snadno najet.
Pařezy by měly být vyfrézované. Tedy alespoň mi to potvrdil zástupce SÚS, a
pokud by to z nějakého důvodu mělo být jinak, budeme na tom trvat my, protože
pařezy jsou na zimu naprosto nepřijatelné a v určitých případech mohou být
daleko větším nebezpečím než stromy.
Když mluvíme o zimě, skrze proluky bude mnohem více vát vítr a tím
pádem se budou vytvářet sněhové jazyky, jak už ukázaly letošní
„sněhové“ Velikonoce.
Tady nevím, jestli alej jako taková funguje proti tvorbě jazyků…., to by dle mého
musela být spíše souvislá „hradba“. Ale s tím už si bude muset poradit SÚS.
Přeji Vám, aby po minulém vedení OÚ už žádní kostlivci ze skříní – tedy ze
„šanonů“ nevylezli! Děkuji za rozhovor a příště snad nad užitečnějším a
příjemnějším tématem.
Za redakci BB se ptal ZT
Pozn. redakce: V době dokončování BB došlo k výsadbě 26 kusů lip.
pokračování ze str. 1

ROZKOPANÉ BLATNO
KANALIZACE A CO DÁL
MŮJ POHLED NA VĚC
V obci se povídá ledacos… Někteří na kanalizaci čekali jako na svou spásu,
jiným její výstavba způsobila komplikace a nepříjemnosti. Jedni vědí naprosto
přesně, že jsem si výstavbu kanalizace vymyslela já, jiní zase slyšeli pravý
opak, tedy že jde o rozjetý vlak, který nelze zastavit, a zůstává otázkou, zda by
to bylo správné. Druhá varianta je mimochodem pravdě podstatně blíž.
Pravda je, že kanalizace byl projekt bývalého starosty, za jehož vedení projekt
vznikl, proběhla veřejná soutěž na zhotovitele stavby a byly uzavřeny veškeré
smlouvy, včetně Technického dozoru investora; vyjma té, která nám zajišťuje
alespoň částečnou dotaci na pokrytí celkových nákladů.
Po mém zvolení byla právě smlouva na poskytnutí dotace první, kterou jsem
měla podepsat. Ač bylo již z části zřejmé, že projektová dokumentace je
zastaralá, mnohé v ní neodpovídá skutečnosti, smlouvu jsem podepsala,
protože vím o mnoha lidech, pro které je kanalizace opravdu jediným řešením,
čekali na ni mnoho let a mnoho let jim byla slibována. V projektu bylo hodně
věcí zahaleno v mlze, což bylo na jednu stranu znepokojující, na druhou stranu
ale dobře, protože kdybych všechny skutečnosti znala dopředu, asi bych
smlouvu nepodepsala a stavbu zastavila na samém začátku. Bylo by to ale
správné? Nevím a asi nikdy si správnou odpovědí nebudu jistá.
Co ale vím, je, že se celou dobu snažíme vyřešit všechna úskalí stavby co
nejlogičtěji a za nezbytně nutných vícenákladů. Upustili jsme od nesmyslného
odkanalizování soukromé louky a místo toho umožníme připojení existujícím
domům. Narychlo zajišťujeme veškerou chybějící dokumentaci, souhlasy a
povolení. Až postupně se ukazují skutečné náklady a problémy, které nás čekají
do budoucna, ať už s provozem přečerpávací stanice nebo správy obecní
čističky. Nebude to v žádném případě jednoduché a obec tento projekt značně
finančně zatíží.
Snažím se na věci ale vidět i něco pozitivního. Lidem umožníme připojení k
obecní kanalizaci. Když si každý porovná náklady na vyvážení septiku nebo
náklady spojené se správnou funkcí vlastní čističky, je zřejmé, že v konečném
důsledku toto řešení vyjde levněji. Obci sice vznikne obrovská starost s
provozováním přečerpávací stanice a čističky odpadních vod, ale také narostou
příjmy na provoz kanalizace, které jsou nyní nesrovnatelně vyšší, než částka,
kterou lidé, kteří jsou ještě z první etapy připojeni, obci platí. Bude vytvořen
fond, z kterého se budou tyto náklady platit, a nebudou tak na provoz
kanalizace v Blatně přispívat z obecního rozpočtu občané okolních obcí, kteří
nemají s touto kanalizací nic společného, natož nějaký užitek z ní.
A v neposlední řadě je naším cílem spolu s vyřešením nových povrchů
komunikací v Blatně vyřešit také problém s proudy vody, které se obcí
nekontrolované valí při každém tání a větším dešti. Alespoň takový je můj
pohled na věc.
Poděkování za trpělivost, ohleduplnost a vstřícnost není nikdy dost. Tedy
děkuji.
V úctě Iveta Rabasová Houfová
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co se událo
Historie pomlázky je dlouhá. Pravděpodobně byla součástí velikonočního
veselení už v dobách, kdy Velikonoce byly původní oslavou jarního
slunovratu. Ověřené zmínky o ní jsou ze 14. století, a mimo pomlázky se v
nich píše i o polévání studenou vodou. V té době údajně manželé a milenci
vrbovými proutky šlehali své manželky, milé a milenky, aby zůstaly svěží a
mladé; kdo ráno brzy nevstal, byl v posteli politý studenou vodou. Muži tedy
si raději přivstali a vydali se na tehdejší podobu současné koledy. V dalším
období se proutky začaly splétat a není to tak dlouho, kdy uměl pomlázku
uplést v podstatě téměř každý malý kluk. Mladíci, ale i dospělí muži, se v
pletení a velikosti pomlázky dokonce i předháněli.
Pletení pomlázky se podle velikonočních zvyků má provádět na Bílou
sobotu – v tento den se mají správně malovat a zdobit i vajíčka. Po upletení
se pomlázka ozdobí jen jednou bílou stuhou, další barevné pak přidávají
vyšlehané dívky a ženy.
Pojmenování pomlázka vychází s největší pravděpodobností od slova
pomladit, mohlo by ale pocházet i od slova mlází – houštin čerstvých,
mladých výhonků rostlin. Šlehání dívek a žen pomlázkou symbolizuje
předávání zdraví, svěžesti a pružnosti.
Velikonoce a pomlázka k sobě patří asi jako Vánoce a ozdobený
stromeček. Bez vrbové pomlázky by chlapci a muži nemohli jít na koledu,
dívky a ženy by neomládly a nenačerpaly z ní zdraví. A proto bych na závěr
apelovala, za všechny ženy a dívky, na všechny muže a chlapce, jenž chodí
koledovat se starými pomlázkami, přijďte si příští rok uplést novou pomlázku
do Horalky.
text a foto ED

MASOPUSTNÍ KARNEVAL
Ani letos na Blatně nechyběla oslava masopustu, která se sice
konala, oproti minulým rokům, bez masopustního průvodu, ale i tak
jsme si přišli na své. V hojném počtu se dostavili zejména naši
nejmenší občánci v doprovodu dospěláků. Dětičky nezklamaly a
přišly převlečené do krásných masek, z nichž asi nejvíce pracná
byla vlastnoručně vyrobená maska robota Emila. V hojném počtu
se dostavily princezny a víly, nechyběla zdravotní sestřička,
kostlivec a spoustu zvířátek, ze kterých asi nejvíce upoutal Ferda
mravenec. Zábavné odpoledne nám připravila agentura Piškot,
v podání paní Kočičky, pana Lišáka a Medvídka, která si pro děti
připravila bohatý program, mezi kterým byly i dovednostní
disciplíny. Asi největší úspěch sklidilo nafukování obřích bublin, do
kterého se zapojili jak děti, tak dospělí. Na závěr proběhla také
pěvecká soutěž, kde si ti nejodvážnější vyzkoušeli zpěv do
mikrofonu. Všechny výkony byly samozřejmě náležitě odměněny.
text a foto ED

VELIKONOČNÍ DÍLNA
Velikonoční pondělí tentokrát připadlo na 6. dubna, a tak jsme se
o den dříve sešli, jak jinak než v naší Horalce, abychom se na tento
den náležitě připravili. Počasí se k jaru zatím nehlásilo a tak se i
pletení pomlázek přesunulo dovnitř. Zde nám zaměstnanci
z obecního úřadu a zástupci s občanského sdružení Beseda
připravili dostatečné množství vrbových proutků k pletení pomlázek
a voskové barvičky k malování vajec. Nechybělo ani samotné
barvení vajíček, a pro zájemce byl připravený koutek, kde si mohli
vyzkoušet různé tradiční techniky zdobení přírodninami. Některá
malovaná vajíčka byla rovnou umělecká díla. Roční přestávka
v dovednosti pletení pomlázek, byla u většiny z nás znát, ale vždy
se najde někdo, kdo rád poradí a pomůže.
Věděli jste např., že pomlázka neboli hodovačka, mrskačka,
sekačka, šlehačka, švihačka, houdovačka, dynovačka, binovačka,
žíla pamihod, pamihod, pamihoda, metla, kyčka, karabáč, korbáč,
důtky, kocar, karabina, čugár, tatar, žila, žilka, šibačka, šibák,
šlahačka, namrskut, šlerkust, šmigust, šmigrus a šmigus má velmi
dlouhou tradici a koledování s ní je velmi oblíbeným velikonočním
zvykem i v současné době. Správná pomlázka by měla být
spletená z vrbových proutků a ozdobená mašlemi.
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MLADÍ HASIČI SOUTĚŽILI
Dne 18. dubna uspořádal Sbor dobrovolných hasičů velkou soutěž
všestrannosti Mladých hasičů. Ti se sjeli z celého okresu a také se dostavili
mladí kolegové z německého Rübenau. Celkem soutěžilo 25 družstev a nově i
sedm dorostenců, celkem 132 dětí. Kolektiv z Blatna postavil po jednom

služby zdarma, popř. za sníženou odměnu.
Snahou lektorek Mgr. Edity Vejmelkové a Mgr. Eriky Knopové bylo uvést
seminář ve srozumitelné formě pro nás, drtivou většinu laiků. Právní definice tak
vysvětlovaly na příkladech ze života.
A aby se zúčastněným lépe vstřebávaly získané informace, tak pro ně zajistila
společnost Edost občerstvení.
text a foto ED

ASTRONOMICKÝ VEČER

aneb PŘEDNÁŠKA O SLUNÍČKU
Ve středu 26. 4.
2015
se
sešli
příznivci zajímající
se o nekonečný
vesmír.
Téma
přednášky
bylo
výstižné
–
za
všechno
může
SLUNCE! Hvězda
tvořící
centrum
sluneční soustavy,
obíhající
okolo
středu
Mléčné
dráhy, jež je od Země vzdálená asi 150 mil. km… Co je to zatmění Slunce a
jaký je význam Slunce pro Zemi… Tyto a mnohé další informace a zajímavá
videa nám poutavě přednesl pan Ing. Radek Sušienka, amatérský astronoma
z Bečova.
text ED, foto ZT
družstvu starších a mladších
žáků. Soutěžící absolvovali
celkem osm disciplín a dále byla
připravena dodatková soutěž o
blatenský poklad v hašení
našeho
hořícího
hradu.
Blatenské děti předvedly svou
šikovnost – mladší žáci získali
krásné stříbrné místo a starší
žáci byli dokonce zlatí. Navíc vyhrály i dodatkovou soutěž o poklad v podobě
velkého plyšového dráčka, kterého nakonec věnovaly těm nejmenším, přípravce
z Chomutova. Tímto chceme poděkovat všem, kteří se na přípravě soutěže
podíleli a všem sponzorům, a to Obecnímu úřadu Blatno, Sboru dobrovolných
hasičů Blatno, Hostinci „U Divouse“, Restauraci „U Štěpána“, Studiu Vawra a
panu Kudrnovi.
text a foto Jiří Kolář

PÁD STARÉ LÍPY
Říká se, že do třetice všeho dobrého, ale i zlého… Po loňském odlomení
větve z památné lípy u Šerchova a po letošním kácení stromů v lipové aleji na
silnici do Blatna, došlo v úterý 31. března večer, po poryvu silného větru,
k zlomení nejstaršího stromu v Hrádečné. Podle odhadu asi 200 let stará lípa na
dolním konci vsi nevydržela nápor větru a padla. Naštěstí tak, že nedošlo
k žádné škodě. Na kmeni je vidět jak je vykotlaný, dutý. Podle oharků uvnitř se
lze domnívat, že byla kdysi zasažena bleskem, snad se i zlomila, ale znovu

Seminář: JAK NA PRÁVO
JAK NA …? Tentokrát se zájemci z řad občanů dostavili do KD Horalka dne
26. 3. 2015, kde se v rámci cyklu vzdělávacích akcí pořádaných obcemi Blatno
a Kalek, pořádal seminář s názvem: ,,Jak na právo‘‘. Tento projekt, jako mnohé
další, které nás ještě čekají, vznikl za podpory Evropského sociálního fondu
v ČR, EU, MŠMT, Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost
a společnost Edost.
Obsahem semináře
bylo zaměření na
spotřební
právo
s důrazem na ochranu
spotřebitele, rodinné
právo a sousedské
vztahy
z pohledu
nového Občanského
zákoníku
a
v neposlední
řadě
velmi
užitečné
informace, jak si
zajistit
v případě
potřeby
advokátní
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obrostla. Bude mít ještě jednu šanci?
Zaměstnanci OU Blatna strom ošetří, dutinu zakryjí tak, aby do ní nezatékalo,
a nyní bude záležet na lípě samotné, zda projeví vůli k životu. Zatím se s jarem
zbylé větve a větvičky zazelenaly.
V nedalekém sousedství stojí ještě jedna statná lípa, přibližně stejného věku.
Tato dvojice věkovitých stromů vytvářela přírodní bránu při dolním vstupu do
obce. Hned vedle stávala hospoda, kde, podle pamětníků, byly na sále krásná
kachlová kamna.
Tak doufejme, že přísloví se vyplní a již žádná pohroma nás v dohledné době
nečeká.
text a foto ZT

SMUTNÁ UDÁLOST JARNÍCH
DNÍ
V neděli 10. května shořela v Mezihoří jedna z posledních místních
hrázděných chalup číslo evidenční 4, která byla dokonce památkově chráněnou
nemovitostí. Vyšetřování příčiny zahoření byly v době uzávěrky BB v plném
proudu. Jedna z prověřovaných verzí je ta, že na dům přeskočila jiskra z
nedalekého otevřeného ohniště.

Není naším úkolem řešit, co se skutečně stalo a kdo je viníkem. Chceme jen v
této souvislosti upozornit na nebezpečí spojená s pálením klestí, trávy nebo
čehokoliv jiného. Je nezbytně nutné úmysl pálení oznámit na obecním úřadě,
neprovádět ho za větru a NIKDY oheň nenechávat bez dozoru!
Text a foto: IRH

JARO
Jaro krásné kvítí vynáší, svlažuje a teplo
přináší.
Jaro krásné, všem tvorům spásné.
Jaro je krásné, leč hladové.
Zima je trýzeň, jaro je přízeň.
Jaro lenochy nechválí, pracovité velebí.
Kdo na jaře otálí, v zimě zapláče.
Jaro nám otec i máti, hladí a káže pracovati.
Jarní déšť zazelení, letní jako když pohnojí.
Časné jaro – mnoho vody, jarní deště – mnoho
škody.
Suché jaro přivádí parné léto.
foto ZT
pokračování ze str. 1

Oslavy 150 LET
SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ BLATNO
Je připraven celodenní program:

9,00 – 12,00 hod. Venkovské farmářské trhy u obecního úřadu
K dostání budou čerstvé potraviny od místních farmářů, sazenice, bylinky a spousta dalších zajímavých produktů. Kdo máte vlastní přebytky,
výpěstky, ozvěte se! Můžete se trhu osobně zúčastnit.

10,00 – 12,00 hod. Sluníčkový den – program pro děti v parku před obecním úřadem
Připravena bude ve spolupráci s SDH a Studiem Vawra řada her a soutěží pro děti, občerstvení pro všechny je také zajištěno.

14.00 hod. Blatno navštíví Spanilá jízda (ukázka hasičské techniky ze širokého okolí) a program plynule pokračuje
až do večerní zábavy v KD Horalka pro dospělé.
Blatno navštíví řada hostů, mezi pozvanými jsou zástupci partnerských obcí Weinbach a Debrzno, hasičské sbory z Chomutova a Prunéřova, a řada
dalších.

Všichni jste srdečně zváni !!!
BLATENSKÁ BLATKA 2015 – 2
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VÝLET ZA KULTUROU ANEB DIVADLO NAVENEK
bezva bezvadné odpoledne aneb dalších 30 bez
Je sobota odpoledne a
kalendář nám bezpečně
hlásí 11. dubna. Počasí,
které nám v posledních
dnech nenaznačovalo, že
bychom si měli užívat
jaro,
se
konečně
umoudřilo. K autobusové
zastávce na Blatně beze
spěchu
přicházejí
slavnostně oblečení a
taktéž naladění účastníci
zájezdu do divadla.
Vyhlížíme
příjezd
autobusu.
Je
bez
pochyby jasné, že kdo
přijde pozdě, bude bez
sedadla, protože účast je
bezkonkurenční.
Tak
tedy,
bezpečnou
rychlostí, bez pytlíků na
zvracení, autobusem bez
záchodu, téměř bez
peněz a díky Milušce a
Ivetě také hlavně bez
starostí,
vyrážíme
bezpečnou rychlostí, po
nebezpečné silnici I/13 směr Kadaň. Nálada uvnitř autobusu, je plná očekávání.
Slabá půlhodinka uběhla a my stojíme před kulturním domem Orfeum. Do
začátku představení nám zbývá beze sporu pár minut a bezduché komentáře
mého muže svědčí o tom, že chtěl strávit slunečné sobotní odpoledne prací na
zahradě bez kultury, bez saka, bez divadla a bez tchýně (promiň, maminko).

Sál se zaplňuje a my
téměř
bez
dechu
začínáme sledovat vývoj
francouzské
bláznivé
komedie s názvem Bez
obřadu
v podání
kadaňského
ochotnického
divadla
Navenek, které se této
předlohy ujalo jako vždy
po svém. Po pár
minutách nám ansábl o
šesti hercích předvádí
vtipné absurdní zápletky
s
notnou
dávkou
situačního
humoru.
Některé scénky byly
natolik vtipné, že my
diváci jsme se chechtali
tak, že se nám povedlo
herce tzv. odbourat. Po
hodině a půl opouštíme
kulturák s beze sporu
vysmátou
náladou,
včetně mého muže.
Vracíme
se
opět
bezpečnou rychlostí, bez
pytlíků na zvracení, autobusem bez záchodu, po nebezpečné silnici I/13
směrem Chomutov, Bezručovou ulicí, dále alejí bez několika lip, do Blatna a
Kalku. Tentokrát bez tchýně a bez řečí, jdeme s manželem na pivo a zde
končíme naše bezvadné odpoledne.
Erika Dvořáková

NAŠI SOUSEDÉ … portrét zajímavé osobnosti z našeho okolí
Vše je jednou poprvé a tak i my
bychom Vám rádi poprvé v tomto
čísle představili portrét zajímavé
osoby, která žije v našem okolí.
NINA SCHWARZOVÁ (*20. 12.
2001)

se několika pěveckých soutěží, kde sbírala zkušenosti, které
letos zúročila v mezinárodní soutěži Česko zpívá. Zde se
v konkurenci 500 soutěžících umístila na krásném 11. místě, a
v Ceně internetu jsme jí svými zaslanými SMS hlasy, podpořili
až na 8. místo! Poděkování náleží i Vám všem, kteří jste
neváhali a svůj hlas Nině zaslali.
text ED, foto rodina Schwarzových

Mladá, třináctiletá, talentovaná
zpěvačka
a
tanečnice
Nina
Schwarzová se narodila pod šťastnou
hvězdou a u její kolébky se sešly
sudičky, které jaksepatří nešetřily, a
daly jí do vínku dar zpěvu, tance, hry
na klavír a především obrovskou
dávku životního optimismu a elánu.
Již od svých 4 let se věnuje tanci, tzv.
Disco dance. Je ověnčena tituly
mistrů ČR, Evropy, ale bezesporu
mezi její dosavadní největší úspěchy
v taneční kariéře patří titul mistra
světa v kategorii jednotlivců na
mistrovství světa, které se konalo v r.
2012
v Jihoafrické
republice.
Paralelně se od 5- ti let též věnuje hře
na klavír, na elektronické klávesy a
zpěvu, který mezi všemi jejími zájmy
v současné době kraluje. Zúčastnila
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informace z OÚ

ZPOMALOVACÍ PRAHY
Již v minulých letech jsme zaznamenali od občanů některých obcí požadavek
na instalaci zpomalovacích prahů. Schvalovací proces na úřadech už máme za
sebou a nyní je tedy otázka, kam je opravdu chceme umístit. Důležitá jsou
některá kritéria, která rozhodování jistě ovlivní, jako např. podmínka, že musí
být prahy osvětlené, tím se rapidně zužuje prostor pro jejich umístění.
Nezanedbatelný je také fakt, že jejich přejezd vydává specifický zvuk, který
může být pro občany, kteří je budou mít před domem nepříjemný. To vše
musíme dobře zvážit a s dotčenými probrat.
Na obecních stránkách je anketa, které se může zúčastnit úplně každý, kde
se Vás ptáme na názor. Pokud nemáte přístup k internetu, můžete nám svůj
názor samozřejmě sdělit i telefonem nebo osobně na obecním úřadě. Prozatím
je jasné, že na Hrádečné převažuje nesouhlas. V Bečově, Blatně a v Mezihoří
se vyjadřují lidé pro jejich instalaci.

KNIHOVNA NA OBECNÍM ÚŘADĚ
BLATNO
Vážené čtenářky a čtenáři,
víte, že můžete nadále přinášet
knihy, které Vám doma
překážejí, nechcete je, a které
můžete postrádat, do naší
veřejné knihovny na OÚ
v Blatně? A pokud si nějakou
chcete vypůjčit k přečtení,
přijďte!
Knihovna sice ještě není
dokončena, ale knihy již
zařazené jsou a půjčování je
tedy možné. Protože věříme ve
slušné lidi, systém je takový, že
můžete přijít kdykoliv, když je
otevřeno na OÚ; do sešitu
zapíšete, že jste si knihu
vypůjčili, a až ji budete vracet,
zase to jen zapíšete do sešitu.
Věříme, že není potřeba, aby
knihy někdo vydával, anebo dokonce vymáhal. Něco jiného by nastalo, pokud
byste měli zájem, aby knihovna fungovala i někdy večer nebo o víkendu. To
bychom pak museli nějakou hodnou duši najít.
Jinak děkujeme všem, kteří naši knihovnu obohatili: jsou to Bystroňovi,
Schwarzovi, Radovi, Oborníkovi, Brumeisenovi, dále paní Lánská, Machová a
Ferbasová, pánové Dvorský, Šimonic, Andera a Rabas. Velké poděkování patří
Jiřímu Eisenhammerovi, který se zřizováním knihovny začal a velkou práci pak
odvedl Josef Sedláček.
Tak si přejeme, ať Vám knihovna dělá radost.

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

UPOZORNĚNÍ NA SPLATNOST
POPLATKŮ ZE PSŮ ZA ROK 2015
Ti, co ještě nezaplatili poplatek ze svého psa nebo psů nezapomeňte, že je
tak třeba učinit do 30. června letošního roku!
Sazba poplatku činí dle OZV č. 3/2009:
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.
Poplatky lze uhradit v kanceláři OÚ Blatno v úředních hodinách nebo
poukázat na účet obce: 109600739/0300, variabilní symbol je složen z čísla
obce a čísla domu: Blatno – 1, Bečov – 2, Hrádečná – 3, Květnov – 4, Mezihoří
– 5, Radenov – 6, Šerchov – 7, Zákoutí – 8 (příklad: v Květnově číslo domu 5 –
VS: 45). Do zprávy pro příjemce je vhodné uvést jméno plátce, a že se jedná o
poplatek za psa.
Po uhrazení poplatku si vyzvedněte na OÚ Blatno známku pro rok 2015.

OBYČEJNÉ SKUTKY aneb sbírka
ošacení pro DIAKONII BROUMOV
Ve dnech 16. – 23. 3. 2015 jsme mnozí z nás provětrali naše šatníky a vyřadili
tak ošacení, lůžkoviny, obuv a dokonce i hračky. To vše putovalo,
prostřednictvím broumovské diakonie, potřebným lidem v nouzi. Všem, kteří se
do této akce zapojili, obec Blatno děkuje.

PO STOPÁCH –
POCHOD SMÍŘENÍ
6. června 2015: Do Deutschneudorfu
ve spolupráci s BGZ Chomutov (Místo setkávání), Obecními úřady v Blatně,
Kalku a dalšími).
Program: Pěší cesty (svačinu i oběd i nápoje s sebou, dobrá turistická obuv,
doporučené prostředky pro případný déšť, sluneční žár).
Trasa 1: Vysoká Pec – Jezeří – Deutschneudorf (15 km)
start 8.00 – u zákazu vjezdu na bývalou silnici číslo 13: 50°31'22.4"N
13°28'25.7"E
Trasa 2: Kalek – Volárna – Malý Háj – Deutschneudorf (13 km)
start 9.00 – bude upřesněno: pravděpodobně u bývalé pily 50°34'47.3"N
13°19'25.7"E
Trasa 3: odkudkoliv ze SRN
12.30 – setkání u pomníku s pamětníky chomutovských událostí 9. června 1945
13.15 – odjezd autobusu směr Vysoká Pec, Chomutov, Kalek
Přihlášení do 30. května 2015, další info: Josef Märc - cram@volny.cz
Možno se přihlásit u paní Rabasové Houfové, která organizuje pochod v Blatně,
tel. 603 563 675, e-mail: iveta.houfova@seznam.cz
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NABÍDKA LETNÍHO TÁBORA V NĚMECKU
Partnerská obec Weinbach v Německu pořádá v týdnu 26.- 30. 8. 2015 letní
tábor pro děti z Německa, z polského Debrzna a pro děti z Blatna a Strupčic.
Tábor je určen pro děti ve věku 6 -15 let. Spaní je zajištěno v tzv. obytných
kontejnerech, stravování zajištěno také a samozřejmě bude připraven bohatý
program.
Vše hradí obec Weinbach, pouze na dopravu prosíme příspěvek 1.000,- Kč
/ dítě. Ta bude zajištěna autobusem obce Strupčice a uhradí ji Blatno.
Zároveň hledáme také dozor z řad dospěláků. Zájemci o účast přihlaste se,
prosím, do konce května 2015 na OÚ Blatno, kde se dozvíte podrobnější
informace.

NÁBOR MLADÝCH HASIČŮ
Jak mnozí víte, v Blatně fungují již řadu let pro naše ratolesti, díky Jiřímu
Kolářovi, Mladí hasiči, kteří se schází pravidelně každou sobotu, učí se
zacházet s hasičským vybavením, praktické dovednosti jako je např. vázání
uzlů, a své znalosti si pak prověřují při nejrůznějších soutěžích v celém
regionu. Pokud máte zájem, přijďte se s Vaším dítkem na jednu z jejich
schůzek podívat, třeba se zrovna Vašemu chlapci či dívce hasičský svět
zalíbí a do party Mladých hasičů se přidá. Čeká ho spousta zajímavých
zážitků!
Mladí hasiči se schází v klubovně v hasičské zbrojnici každou sobotu ve 14
hodin, je ale možné, že se čas schůzek bude v případě zájmu upravovat
např. na sobotní dopoledne. Bližší informace Jiří Kolář, tel. 606 124 355.
IRH

BLATENSKÁ BESEDA
vás srdečně zve na naše aktivity. Rádi vás uvítáme a budeme
rádi když rozšíříte naše řady, anebo se přijdete jenom podívat,
popovídat si. Nikdo z nás si nehraje na umělce, vše děláme pro
radost sobě a druhým.
Scházíme se v KD Horalka v Blatně:
v pondělí od 17,00 – 19,00 hod., též jednou za měsíc některý
den o víkendu odpoledne

KERAMICKÁ DÍLNA
pod vedením Petry Brumeisenové.
Poplatek na materiál a vypálení 30,- Kč.
v úterý od 18,00 hod.

OCHOTNICKÝ DIVADELNÍ
SPOLEK „NA BLÁTĚ“
Rádi uvítáme nové členy!
ve středu od 17,00 hod.

CVIČENÍ PRO ŽENY A DÍVKY
S MONIKOU
pro radost, zdraví, abychom se více líbily.
a od 18,00 hod.

KORÁLKOVÁNÍ S DANČOU
ruční práce všeho druhu: korálkování, pletení, výroba košíků…
(možnost zakoupení materiálu na místě)

9. česko-německý letní tábor na krušnohorském hřebeni v
Rübenau

Deutsch-Tschechisches Bergwiesenlager Rübenau /
ČESKO-NĚMECKÝ LETNÍ TÁBOR v Rübenau 2015
v termínech: 26.07. – 01.08.2015 a 02.08. – 08.08.2015
Poplatek za tábor (80 € za tábor pro jedno dítě, sourozenci 65 €)
bude vybírán v hotovosti při předání dětí (obdržíte stvrzenku).
e-mail: info@natura-miriquidica.de
nebo na adresu:
Förderverein Natura Miriquidica e.V.
Naturschutzstation Pobershau
Hinterer Grund 4a
09496 Pobershau
Deutschland
Pokud máte zájem a nevíte co s dětmi o prázdninách, informujte se
na výše uvedených adresách a nebo na Obecním úřadě Blatno
(kontakt na poslední stránce BB dole).
Děkujeme a těšíme se na viděnou!
Informace z OÚ: druhý termín je již plně obsazený!

VENKOVSKÉ PŘÍMĚSTSKÉ
PRÁZDNINY NA BERNOVĚ
Užijme si spolu prázdniny plné her a zábavy!
!Přidejte se k nám!
Termín: od 1.

7. – 31. 8. 2015

Každý si vybere dny, které mu vyhovují a nahlásí je předem.
Ráno v půl osmé dítko ve věku 5 – 14 odevzdáte v Zákoutí na
chatě BERNAVA a odpoledne si jej vyzvednete tamtéž v 16 hodin
(Možno využít autobusové linky směr Chomutov – Kálek).
Bude pro ně připraven pestrý program, přednostně v přírodě, při
ošklivém počasí na Bernavě nebo jinde „pod střechou“.
Cena 250 Kč/dítě jeden den, domácí strava formou oběda a
celodenní pití v ceně.
………………………………………………………………………
V případě vašeho zájmu nebo pro bližší informace, prosím, volejte
nebo pište na Zlata Buduláková 723 146 877
chatabernava@gmail.com
Přihlášky vám zašleme e-mailem.

NABÍDKA MASÁŽÍ
Certifikovaný masér pro sportovní
a rekondiční masáže Ivo Dieti
zaměstnanec Endokrinologie
Mrugová s.r.o
provádí masáže u klienta doma
Cena:
záda 30 min. 180 Kč
šíje 20 min. 120 Kč
ruce 40 min. 230 Kč
nohy 50 min. 300 kč
celková 120 min. 700 kč.
Objednávky:
e-mail: ivo_dieti@volny.cz
telefon: 602 351 946

KOMINÍK
Pokud máte zájem o
služby kominíka,
můžete se přihlásit na
obecním úřadě:
e-mail:
uradblatno@centrum.
telefon: 474 629 835
Cena zůstává stejná
360,- Kč za komín a
revizi.

Vydává: Obecní úřad Blatno. Redakce: Zdeněk Tollar, Erika Dvořáková. Grafika: Zdeněk Tollar. Tisk: Akord s. r. o. Chomutov. © Redakce, pokud není
uvedeno jinak. Za věcnou správnost článků odpovídají autoři. BB neprošla jazykovou kontrolou.
Kontakt: Redakce: e-mail: blatenska.blatka@seznam.cz; Obecní úřad Blatno čp. 1, 430 01 Blatno; tel. 474 625 839; e-mail: uradblatno@centrum.cz; fax:
474 625 839.
Datum uzávěrky: 11. května 2015.
NEPRODEJNÉ!
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