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BLATENSKÝ
PŘEDVÁNOČNÍ ČAS
koncerty, betlémy a další
Adventní čas jsme u nás prožívali na řadě akcí. Kromě
již tradiční Mikulášské nadílky v Horalce, koncertu
v Hrádečné na 1. adventní neděli a dalších, byl největší
akcí 3. Advent v Blatně. Poprvé v opravovaném kostele
Sv. Michaela archanděla a poprvé v Blatně vůbec!
Divadelní představení a koncert přilákalo zájemce
nejenom místní, ale i z blízkého a vzdáleného okolí.
Kostelní loď byla zaplněna posluchači natolik, že tu
nebylo k hnutí. Dalo by se bez nadsázky konstatovat, že
naposledy zde bylo tolik lidí za císaře pána na půlnoční.
Bližší informace od našich dopisovatelů, včetně
fotografií, si přečtěte a zhlédněte na str. 3!

EDITORIAL aneb sloupek vpravo
Tak máme za sebou Advent, Vánoce,
Silvestr, Nový rok, Tři krále a už i Hromnice a
masopustní rej. Čas nezadržitelně letí a na
všechno co se událo, už jenom můžeme
vzpomínat. A bylo toho víc než dost!
Přednáškou a aktivitami v Horalce počínaje,
Adventy v Hrádečné a především v Blatně,
až po blatenský Masopust. O tom všem se
můžete dočíst v tomto čísle.
Dozvíte se také o „kotlíkové dotaci“ a o
nakládání s odpady. Řeč čísel je neúprosná,
a pokud by nemělo dojít ke zvýšení poplatků,
je třeba ještě více třídit! Bohužel doba je
taková, že pod heslem rozvoje „ekonomiky“
odpadů plodí stále více, věci jsou vyráběny
záměrně tak, aby se po záruce co nejdříve
porouchaly; a bezohledných lidí je kolem nás
dost.
Zima nám moc sněhu opět nepřinesla – i
když, kdo ví, ještě to může dohnat, ale i tak
nezadržitelně spějeme k jaru.
ZT

PEKELNÍCI

V HORALCE

V sobotu 5. prosince 2015 praskalo naše kulturní
centrum Horalka ve švech. Sešlo se tu více než 50
dospěláků a kolem 60 dětiček. Mnohé z nich vůbec
netušily, co je v nejbližších dvou hodinách čeká. Paní
starostka Iveta Rabasová Houfová nás všechny mile
přivítala a ihned na úvod omluvila nepřítomnost
pozvaného kouzelníka. Avšak díky talentovaným
zpěvačkám Nině Schwarzové z Blatna a Tereze
Svobodové z Bečova, které nám nádherně zazpívaly

vánoční koledy, jsme se příjemně naladili na
nadcházející Advent. K činům se tudíž mnohem
dříve dostal Mikuláš se svou početnou družinou,
která se skládala z pěti andělů a tří děsivých
čertů. Ti měli jako obvykle famózní nástup pod
rouškou tmy. V Horalce se na pár vteřin rozhostilo
ticho, které ale vzápětí vystřídalo vzrušení všech
přítomných dětiček. Mikuláš vytáhl svou knihu
hříchů a začal vyvolávat jednotlivé hříšníky.
Všechny děti byly
řádně vyslyšeny a
některé i řádně
vystrašeny, avšak
polepšení
nakonec
pekelníkům
přislíbila většina z
nich. Za odměnu
dostaly od andílků
balíček
plný
dobrot.
ED, foto
Machtová
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ZEPTALI JSME SE…
NA OTÁZKY ODPOVÍDÁ STAROSTKA PANÍ IVETA RABASOVÁ HOUFOVÁ
Tak máme po Vánocích a po akcích s nimi souvisejícími. V tomto ohledu
Vám musím poblahopřát, či spíše poděkovat, za jejich úspěšné
uskutečnění. Zima je v plném proudu, i když to tak často nevypadá, a
v plném proudu je i tzv. „kotlíková dotace“. Jaký je zájem u nás v obcích?
Ano, svátky jsou za námi, akce měly své „mouchy“, ale aspoň máme co pro
příště zlepšovat. 
Vzhledem k tomu, že se žádosti podávají na krajském úřadě v Ústí, tak my až
zase tolik informací nemáme. Co vím, lidem dělá starost předfinancování,
výdaje na administraci, ale tak už to s dotacemi bývá. Není předem jisté, že
uspějete, ale za pokus to stojí, vždyť je to stále nejjednodušší způsob, jak si
finančně vypomoci s nějakou investicí.
Musím konstatovat, že ovzduší v zimě je mnohdy přímo utrpení dýchat.
Nedávno jsem viděl zdáli nad Blatnem mrak dýmu, jak někdo zatopil v kotli
na uhlí. A to bývá i v ostatních obcích.
Je to problém, který si vyskytuje na mnoha místech v našich obcích. Ne každý
má peníze na to, aby si koupil lepší kotel, lepší uhlí, to je fakt, proto existují
dotace, které snad alespoň někdo využije a se svou žádostí uspěje. Jsou ale i
lidé, kteří topí ledasčím, co uhlí nebo dřevo nepřipomíná ani vzdáleně a co hůř,
je jim to jedno. V tomto směru by měly kontroly časem pomoci. I k nám na úřad
chodí zoufalí sousedé, kteří téměř každý podvečer raději ani nevychází ven…
Mluví se o spalování plastů a všelijakého odpadu co jen trochu hoří,
problém je především v topení nekvalitním uhlím ve starých kotlích.
Ano, ale prokazování, že ten konkrétní člověk skutečně pálí plasty je
samozřejmě složité. A staré kotle nebo nekvalitní uhlí je zkrátka ekonomický
problém.
Předpokládám, že „kotlíková dotace“ se týká rodinných domů, ne
rekreačních objektů?
Bohužel ano. Takže pokud někdo bydlí natrvalo v rekreačním objektu a dotací
by si rád pomohl k lepšímu kotli, má stejně smůlu a jeho sousedé s ním.
Za rok, tj. od 1. 1. 2017, musí mít každý kotel provedenou revizi, pokud
revizní technik rozhodne o nezpůsobilosti, musí být vyřazen z provozu a
případně nahrazen novým ekologickým. Myslíte, že se to bude dodržovat a
kdo to bude kontrolovat?
Uvědomělí lidé se to snažit dodržovat dle mého budou, jde i o jejich zdraví a
zdraví jejich blízkých, je ale mnoho velmi starých lidí, kterým budou muset
s vyřešením problému pomoci jejich potomci nebo jiní příbuzní, protože je to již
problém, kteří sami vyřešit nedokážou. Pak je ale samozřejmě tzv. sorta lidí,
kteří si do ničeho mluvit nenechají a kontrol se nebojí. Kontroly budou v našem
případě provádět odborníci pověření magistrátem města Chomutov.
Co rekreační objekty, které jsou mnohdy vytápěny starými kotli?
Jak jsem již říkala, zde je problém, že se na tyto objekty dotace nevztahuje.
Řešením by bylo je „rekolaudovat“ na rodinné domy, což představuje
samozřejmě starost, je třeba se spojit s projektantem, zajistit si různé revize, ve
většině případů to ale jde Je to věc každého majitele takového objektu.
Na závěr z jiného soudku; co chystáte na letošní rok? Nějaké další akce,
zlepšení života v obcích, údržba památek?
Plánů je… Všechno vždy souvisí s penězi. Pokud budeme mít štěstí a nezmění
se podmínky spolupráce s úřadem práce, budeme se snažit pracovat na
vzhledu obcí a kvalitě života v nich z části i vlastními silami, něco s pomocí
různých finančních podpor. Máme například nově vlastní štěpkovač, takže
nemusíme čekat, až zima úplně skončí a uklízet můžeme průběžně, každá obec
má svůj soupis, co je kde třeba
dát do pořádku, ale jsou,
bohužel, i problémy, které sami
bez pomoci vyřešit nedokážeme,
jako například teď nám dělá
starost kamenná zídka pod
zahradou obecního úřadu, nebo
ty nešťastné nefunkční hasičské
nádrže…
Akce samozřejmě chystáme
v průběhu roku různé, většina
z nich je již v našich obcích
tradicí.
Nově
ale
letos
zapracujeme na tom, abychom
mohli blatenský kostel otevírat
každou Adventní neděli, protože
by byla veliká škoda, abychom
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se tam scházeli jen jednou ročně a kostel pak praskal ve švech tak, že si ani
mnozí nemohli pro nedostatek prostoru pořádně prohlédnout zapůjčené betlémy
nebo ochutnat všechny ty tradiční vánoční dobroty, které dobří lidé přinesli.
Za redakci BB se ptal ZT

VĚČNÉ A NEVDĚČNÉ TÉMA
NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

Každý trvale žijící občan platí ročně za likvidaci odpadu 500,- Kč, chalupáři
platí pouze 500,- Kč za objekt, což v součtu v loňském roce do obecní pokladny
přineslo částku 362 tis. Za recyklaci odpadu jsme obdrželi v pokladně zpět 172
tis. Kč. V součtu tedy 534 tis. Kč. Celkové náklady za rok 2015 za likvidaci
odpadu činily 768 tis. Kč. V loňském roce proběhl ale také svoz nadrozměrného
odpadu, nebezpečného odpadu a pneumatik. Obec v loňském roce tedy za
likvidaci odpadu doplácela 234 tis. Kč. Pro srovnání, rok 2014 od občanů obec
utržila 343 tis., za tříděný odpad 86 tis., náklady činily 757 tis. Kč. Obec tedy
doplácela 328 tis. Kč. Čísla mluví za vše. Třídit odpad má zkrátka rozhodně
stále smysl, a ač jsme v loňském roce získali díky třídění od společnosti EkoKom o více jak 100% více prostředků zpět do obecní pokladny. Každý si snadno
spočítá, o kolik by se musel zvýšit poplatek za odpad, aby byl vyrovnaný
rozpočet!
Věřte mi, je v našich silách snížit náklady na třídění odpadu o tolik, že bychom
se opravdu dostali na vyrovnaný odpadový rozpočet a dokonce mohli snižovat
poplatek za likvidaci, ale je třeba třídit ještě lépe. Pohled do mnoha kontejnerů
na komunální odpad, tedy do těch kovových, je opravdu hodně smutný.
Nacházíme v nich televize, neskutečné množství plastů, přitom žlutá popelnice
stojí hned vedle… o rozměrných papírových kartonech, které zabírají místo na
popel ani nemluvě a dokonce i bio-odpad, trávu a listí!!!
Do kovových kontejnerů patří opravdu jen pramalá část domovního odpadu. V
zimě pouze popel z uhlí, saze (popel z vytápění dřevem patří na kompost nebo
do bio odpadu), dále například roztrhaný, špinavý textil, použité hygienické
potřeby, dětské pleny, zbytky masitých potravin, umaštěné igelitové sáčky, malé
množství zdiva pokud něco opravujete (určitě ne celý přívěsný vozík – s tím do
Chomutova na skládku!), prostě to, co se už nedá recyklovat a nepatří do
ostatních kontejnerů.
Kovy, plechovky od konzerv, kovová víčka do malých kovových popelnic.
Plasty, neznečištěné, do žlutých kontejnerů, včetně polystyrenu.
Papír do modrých a sklo do zelených.
Kartony od džusů a mléka do oranžových pytlů, které obdržíte zdarma na
úřadě. Na úřadě si můžete také vyzvednout, kdo ještě nemáte tašky, které Vám
třídění doma usnadní. Obec Vám je poskytuje zdarma!
Pokud chcete být v obraze, co přesně kam patří, podívejte se například na
stránky:
http://www.jaktridit.cz/cz/rady-a-tipy/otazky-a-odpovedi/kam-patri
Zde naleznete odpovědi na všechny možné příklady odpadu. Pokud nemáte
přístup k internetu, klidně zavolejte na obecní úřad (474 625 839), rádi Vám
poradíme. Jde o naše životní prostředí, o peníze nás všech, a o planetu, kterou
předáme našim potomkům.
Moc děkuji všem, kteří se snažíte, kteří občas pomáháte s úklidem kolem
kontejnerových stání, kteří nám voláte, že je třeba někde uklidit nebo
nějaký odpad odvozit. Též děkujeme vám, kteří respektujete pravidla a
nevyhazujete odpadky a celé pytle podél cest, v lesích a na loukách. I v
letošním roce odvozíme nadrozměrný odpad, vyčkejte prosím, termín
bude včas zveřejněn. Když jej odkládáte u popelnic, děláte špatný příklad
dalším a vzbuzujete pocit marné snahy. Děkujeme za pochopení!
IRH, foto ZT+ Andera

Snímek vlevo ze Zákoutí nepotřebuje komentář!
Popel z uhlí nepatří do bio odpadu, ale do kovových kontejnerů; foto ze
7. 1. 2016 v Hrádečné – v současnosti je kontejner plný a hříšník
začíná plnit vedlejší!

BLATENSKÁ BLATKA 2016 – 1

co se událo
pokračování ze str. 1

BLATENSKÝ PŘEDVÁNOČNÍ ČAS

1. ADVENT V HRÁDEČNÉ
Říká se, že co se nestihne o Adventu, to se o Vánocích nedohoní.
V Hrádečné nebylo třeba nic o Vánocích dohánět. Advent zde byl zahájen již
tradičním koncertem. Zpěv Terezky Svobodové byl tentokrát doplněn hudbou
žesťových nástrojů sboru CONSONARE
Jen počasí nebylo přívětivé a tak dešťové kapky zahnaly muzikanty pod
střechu kapličky. Ta je malá a posluchači museli moknout, což v závěru ovlivnilo
jejich předčasné odchody. Přesto lze tuto akci zařadit už mezi tradice, které si
novodobě budujeme. Díky patří všem účinkujícím, přítomným posluchačům i
místním hospodyňkám, ochutnávka domácího pečiva je milou samozřejmostí.
JT, foto ZT

3. ADVENT V BLATNĚ

ale také jeho tvůrci pan Vavřinec Bezděka a paní Martina Machtová. Celé
vystoupení bylo zajímavé tím, že se část děje odehrávala venku v parku, kde
v připravených kulisách děti odvážně zvládly odříkat text, a druhá část děje již
v kostele. Krásná ukázka strastiplné cesty Josefa a Marie do města Betléma.
Program byl pestrý a tak nechybělo pěvecké vystoupení dětiček z MŠ
Kopretinka
v Chomutově,
pod
vedením
paní
učitelky
Šárky
Virtové,
dále pěveckého
sboru COMODO,
jehož členy jsou
chomutovští
gymnazisté,
a
jenž nám pod
vedením
sbormistrů

Závěr roku nám přinesl jednu z největších akcí konaných v roce 2015. Tou
byly oslavy Adventu spojené se znovuotevřením blatenského kostela Sv.
Michaela archanděla.
Ještě než vypukl hlavní program,
mohli si návštěvníci prohlédnout
nejenom kostel samotný, ale také
dovezené betlémy od pana Tollara
z Hrádečné, pana Andery ze
Zákoutí, dřevěný betlém zapůjčený
od šermířů z Boleboře a dále

keramický
Blatenský
betlém, který vzniká
průběžně a na jehož
výrobě
se
podílejí
účastníci
pondělní
keramické
dílny
v Horalce. V neposlední
řadě byl k vidění také
živý betlém v podání
Mladých
hasičů
a
převážně
,,místních‘‘
dětí, za jehož skvělé
ztvárnění
sklidili
obrovské
ovace
nejenom děti samotné,
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manželů
Hánových
zazpívali vánoční koledy
nejen české, ale také
několik cizojazyčných.
Na závěrečnou píseň
Rolničky se přidaly i ty
nejmenší děti ze školky.
Po
sborových
vystoupeních zazpívala,
nám známá sólistka,
Tereza
Svobodová
z Bečova.
Ta
si
připravila
vánoční
repertoár jak českých
písní, tak anglických, a
dokonce zazněla i latina.
Se závěrečnou skladbou
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Hallelujah sklidila nemalé ovace. Celý sobotní program uzavíralo nově vzniklé
ženské pěvecké vokální seskupení s názvem LODYHA, pod vedením Jany
Maya Juany z Prahy. Vzhledem k délce působení tohoto souboru, přesně jeden
den, se vybraných písní ujaly všechny členky s grácií. Zazpívaly nám písně jak
české, tak moravské, ale i exotickou africkou, při které se doprovázely na bubny
a tamburíny.
Celým programem nás provázela paní Leona Hrnková. Vydařenou akci
zakončila starostka paní Iveta Rabasová Houfová tím, že panu Bezděkovi
předala částku 5300,- Kč, vybranou jako dobrovolné příspěvky od návštěvníků
kostela, za kterou blatenské děti, které účinkovaly v živém betlému, pojedou na
společný výlet.
ED, foto ZT
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SETKÁNÍ SENIORŮ
26. listopadu 2015 se v Blatně, v Penzionu U Štěpána, konala velmi vzácná
akce. Historicky poprvé se zde sešli naši senioři, které na setkání pozvala paní
starostka Iveta Rabasová Houfová spolu se svými kolegy z obecního úřadu.
Pozvánku obdrželi spoluobčané, kteří v roce 2015 oslavili 60, 65, 70 a více let.
Tak významnou událost si nenechala z pozvaných ujít asi polovina oslavenců.
Oficiálního zahájení se ujala paní
starostka, která srdečně přivítala
všechny
zúčastněné,
představila
redakční tým BB a společným přípitkem
dodatečně popřála všem oslavencům.
Cílem tohoto setkání bylo, že se
sousedé mají spolu setkávat, bavit se a
popř. znovu spřátelit, což se opravdu i
dělo. Po výborné večeři a lahodném
rautu o několika chodech se všichni
uvolnili a zábava se tak rozjela naplno.
Nejstarší zúčastněné seniorky byly paní
Helga Vaňková a Anna Vojtěchová,
které obě oslavily krásných 85 let.
ED, foto ZT

dodávaly jeho obrazům pocity zármutku a bolesti. Téma nemoci se objevuje
v několika jeho nejznámějších pracích, např. „Nemocné dítě“ (1885). Jeho díla
začínala být postupně známá nejenom okruhu umělců, ale i na veřejnosti. V
letech 1889 až 1892 studoval a pracoval za podpory státního stipendia v Paříži,
kde si mimo jiné osvojil techniky impresionismu. V prosinci 1889 zemřel jeho
otec, což ho přivedlo do stavu hlubokého smutku a intenzivního přemýšlení.
Tento stav je dokumentován v obsažných zápiscích, kde mimo jiné formuloval
program své tvorby. První významné výstavy v cizině se Munch zúčastnil v
Berlíně v listopadu 1892. Výstava však vyvolala tak nepříznivý ohlas, že byla po
pěti dnech zavřena. V r. 1905 vystavuje i v Praze, kde je vřele přijat.
Ve svých obrazech překvapil svět nevšedně otevřenými pocity, vášní a
smutkem. Měl v sobě nepředstavitelnou bolest ze ztráty svých blízkých, kterou
potřeboval sdílet s okolím. V roce 1898 si zakoupil v městečku Åsgårdstrand v
Norsku malý rybářský domek, kde dalších deset let trávil každé léto. Mnoho
jeho nejznámějších obrazů z Cyklu života se odehrává na pozadí tohoto
přímořského městečka. Po přelomu 19. století začal dosahovat i finančních
úspěchů, které však doprovázely deprese a alkoholizmus. Pobyt na nervové
klinice v Kodani mu pak v letech 1908-09 pomohl dostat se z životní krize.
Edvard Munch zemřel 23. ledna 1944 v Ekely, na okraji Oslo. Městu odkázal
sbírku svého umění, obnášející kolem 1 150 maleb, 17 000 grafických listů, 7
000 kreseb a akvarelů a šesti soch Jedna z variant jeho nejznámějšího obrazu
,,Výkřik“ (1893), se v r. 2012 v aukční síni Sotheby’s v New Yorku prodala za
téměř 120 milionů dolarů. Jedná se tak o nominálně nejvyšší cenu, za jakou kdy
byl v aukci jakýkoliv obraz prodán.
ED + Pettersen, foto ZT

DALŠÍ PÁD STALETÉ LÍPY

HOST Z NORSKA PŘEDNÁŠEL V
BLATNĚ
První prosincový den se v Horalce sešli příznivci umění. Až z dalekého
Norska k nám zavítala rodačka z Chomutova paní Petra Pettersen, která je 19
let kurátorkou v Munchově muzeu v Oslu (Norsko).
Zde žije již 32 let, ale přesto několikrát do roka zavítá
na svou chaloupku v Hrádečné, odkud přijala pozvání
k uspořádání této přednášky.
Norský malíř a grafik Edvard Munch se narodil 12.
prosince 1863 v Løten, jako druhý z pěti dětí. Rok po
Edvardově narození se rodina Munchových
přestěhovala do Osla, kde jeho matka v roce 1868
zemřela na tuberkulózu. Na tutéž nemoc zemřela v
roce 1877 také jeho oblíbená nejstarší sestra Johanne
Sophie. Mladý Edvard začal v sedmnácti letech
malovat. Obě tato úmrtí jej ovlivnily po zbytek života a
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Jakoby leželo nějaké prokletí na našich obcích,
rok se sešel s rokem a došlo k dalšímu pádu
věkovité lípy na katastru Hrádečné. Asi kilometr
od vsi na dolní cestě do Chomutova stojí torzo
mariánského sloupu z roku 1859, který nechal
postavit Josef Springer z čp. 8 v Hrádečné.
Vedle roste lípa, jejíž stáří se dá odhadnout
minimálně k datu stavby, kdy byla současně
zasazena – pokud již zde nerostla dříve. Tedy
více než 150 let.
Bohužel se nedávno, pravděpodobně při
silném větru, téměř polovina stromu odlomila a
zřítila. Na lomu je vidět, že vnitřek byl nahnilý a
již naprasklý. Naštěstí při pádu nedošlo
k poškození památky.
V okolí Hrádečné je těchto věkovitých stromů
více, často se nacházejí na pozemcích firmy
Agrocom s. r. o., kterou vlastní Babišův Agrofert.
Ta bezohledně pase krávy na okolních loukách,
které se schovávají za veder a dešťů pod tyto
velikány. Rozdupané okolí a obnažené
poškozené kořeny jsou výsledkem. Trojlípa u
obce, dokonce zapsaná na seznamu chráněných
stromů, mívala kdysi vedle sebe křížek – kde je
mu konec. Teď se tam prohánějí mnohosethlavá
stáda dobytka.
ZT
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MASOPUSTNÍ REJ
Masopustní tradice je spojena s průvody maskovaných lidí, veselím a
hodováním. Kdo si nenechal ujít příležitost zúčastnit se masopustního průvodu
v maskách i bez nich, užil si veselé sobotní odpoledne. Za zpěvu se vydal
průvod od Horalky po vsi pozdravit hospodáře a hospodyně v čele

s lazebníkem, který byl připraven oholit každého, kdo mu přišel do cesty. Tam
kde vyšel pán domu, musel se posadit na připravené štokrle, nechat si
šlehačkou namazat vousy, které mu pak lazebník velkou dřevěnou břitvou
oholil. A bylo veselo a bylo hodování, zabijačkové pochoutky, koláče, koblížky a
další dobroty, dobré pití. Poděkování patří nejen maškarám v průvodu, ale
všem, kteří měli připravené dobré jídlo, pití a dobrou náladu. Podle dávných
zvyklostí by si měl hospodář zatancovat s medvědem, aby měl dobrou úrodu.
Medvěd v našem průvodu nebyl, třeba se najde příště, i jiné masky se mohou
přidat, ani muzikantů s veselou notou není nikdy dost. Nebude chybět ani
vozembouch. Každý, kdo se rád veselí, je vítán.
JT, foto ZT

ZIMA
Bůh obdařil zimu mrazem, léto hmyzem.
Zima blátivá – hřbitov plnívá.
Zima a páni nic neodpustí.
Padá-li sníh do zeleného, pak bude spíš mírná zima s oblevami.
Zažene-li nás do světnice zima brzy, hnedle jí to zase mrzí.
Když dlouho listí ze stromů nepadá, tuhá zima se, věru, přikrádá.
Kvetou-li stromy podruhé, bude tuhá zima.
Zima bohatá sněhem, rok bohatý chlebem.
Tuhá zima, úrodné léto.
Je-li velký mráz, sněhy nezachumelí nás.
Nedostaví-li se mrazy v prosinci a lednu, uhodí až v březnu.
Dlouhá zima, krátké léto.
Mráz červení tvář, červená tvář – zdraví zář.
Jaká zima, takové léto.
foto ZT
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povídání, zajímavosti

NAŠI SOUSEDÉ … portrét zajímavé osobnosti z našeho okolí
JOSEFA KRAUSOVÁ (* 1928)
Jelikož si našich seniorů velmi vážíme, rozhodli jsme se
jim věnovat i tuto rubriku a plynule tak navázat na naše
setkání se seniory. Volba tak padla na naši nejstarší žijící
spoluobčanku paní Josefu Krausovou. Tento medailonek
bychom jí rádi věnovali jako dárek k jejím krásným 88
narozeninám, které oslaví letos v létě.
Spletitá niť jejího života se začala odvíjet v létě roku 1928,
kdy se jako nejmladší ze čtyř sourozenců narodila v polské
Jablonici, jenž se nachází poblíž oblasti Podkarpatské Rusi
(dnešní Ukrajina), ze které pocházel její tatínek. Maminka
byla z jižní Moravy a tak jejím rodným jazykem se stala
čeština, vedle ruštiny a polštiny. Ani malou Josefu neminuly
útrapy a strasti války, která na čas rozdělila její rodinu.
Maminka se sestrou musela odejít zpět na Moravu a tatínek
byl odsunut se zbytkem rodiny do Podkarpatské Rusi.
Nicméně osud jim dopřál setkání a svůj nový společný život

započali v Blatně, kam se po válce v roce 1945 rodina
přistěhovala. Zapojili se tak mezi nesčetné množství rodin,
které znovu osidlovali pohraničí. Právě v tomto roce se
začala sedmnáctileté slečně Krausové odvíjet ta šťastnější
část jejího života. Aby se ovšem rodina uživila, musela
každý den jezdit (na kole!) do Chomutova ke švadleně, u
které si rok přivydělávala, ale zároveň i přiučila řemeslu. Trh
práce na tehdejší poměry byl ovšem neúprosný a tak
nakonec našla uplatnění jako jeřábnice v Mannesmance.
Po pár letech se vdala a narodili se jim dvě dcery (jedna
z nich se také usadila v Blatně), které se o ni v současnosti
starají. Poté, až do důchodu pracovala paní Krausová jako
dojička v blatenském kravínu. Rádi bychom jí touto cestou
popřáli mnoho sil, optimismu a především, aby jí zdraví
sloužilo co nejdéle.
ED

POJĎTE S NÁMI NĚCO DĚLAT!
V minulém čísle jsme začali prvním dnem v týdnu a to pondělní kreativní
keramickou dílnou, která je bezesporu první a nejstarší aktivitou konanou v KD
Horalka. Tentokrát to vezmeme od konce a přesuneme se na sportovní aktivitu
konanou v neděli, kdy se scházíme na lekcích jógy, která je jednou z nemladší
našich aktivit. Jóga vás hned první lekcí pěkně probere a pocítíte, jak se vám po
těle rozproudila energie. A nemusíte mít s jógou vůbec žádné zkušenosti, ani
být nijak fyzicky zdatní. Cvičení je totiž celkem jednoduché, založené spíše na
dynamice cviků a dechových cvičeních. Během půldruhé hodiny, která zde

mimochodem neskutečně rychle uplyne, si odpočine jak Vaše mysl, tak
paradoxně i tělo. Cvičitelkou nám je nová obyvatelka Blatna paní Pavlína
Kardová, která se předcvičování jógy věnuje již víc jak 10 let. Nejdůležitější je
vlastní zkušenost, a proto pokud chcete vyzkoušet něco nového, zastavte se
v neděli v 17,00 hodin a můžete si zacvičit a zameditovat. S sebou deku, teplé
ponožky, 50 Kč a dobrou náladu. A upozornění – chodí tam i muži!
Tak přijďte a dělejte něco s námi!
ED

informace z OÚ

KOTLÍKOVÁ DOTACE
Díky Ministerstvu životního prostředí a Státnímu fondu životního prostředí ČR
můžete už od letošního roku získat až 127 500,- Kč na nový ekologický kotel
nebo tepelné čerpadlo ve vaší domácnosti. Máte kotel na tuhá paliva s ručním
přikládáním A Váš dům je zkolaudován jako rodinný? Ústecký kraj vyhlásil
výzvu k podávání žádostí o dotaci na výměnu těchto starých kotlů
za ekologičtější způsob vytápění. Žádosti budou Krajským úřadem Ústeckého
kraje přijímány od 25. ledna 2016 od 8 hodin do 31. března do 15 hodin.
Žádost se musí týkat výměny starého kotle v rodinném domě (dle výpisu
z katastru nemovitostí) s max. 3 bytovými jednotkami. Žádost podává vlastník
nemovitosti.
Žádosti je možné podávat osobně, poštou i datovou schránkou.
Žádosti budou vyřizovány průběžně. Smlouvy s příjemci dotace by měly být
připraveny k podpisu přibližně za tři měsíce od podání žádosti o dotaci.
Po realizaci projektu příjemce dotace předloží závěrečnou zprávu spolu
s povinnými přílohami. Po doložení kompletní dokumentace by měla být dotace
vyplacena přibližně do 1 měsíce.
Proplacení dotace může být
 ex-post, kdy žadatel nejprve proplatí výdaje a následně je mu vyplacena
dotace,
 nebo modifikovaná ex - ante, kdy je projekt realizován na základě smlouvy
s jedním dodavatelem. Ten vystaví fakturu s nejméně 60ti denní splatností,
z ní žadatel uhradí svůj podíl a předloží ji k proplacení krajskému úřadu. Ten
uhradí zbytek fakturované částky přímo dodavateli. Pokud by tedy byly
způsobilé výdaje 100 tis. Kč, potom žadatel potřebuje hotovost jen
ve výši vlastního podílu, např. při 20% podílu vlastního spolufinancování
jen 20 tis. Kč.
Realizace projektu v této výzvě je možná do 31. října 2016. Výdaje jsou
způsobilé již od 15. 7. 2015 při dodržení podmínek výzvy.
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Jaké sankce hrozí za porušení zákazu?
 Pokuta 20 tisíc za to, když provozovatel kotle nepředloží po 1. 1. 2017
revizi svého kotle.
 Pokuta 50 tisíc od 1. 9. 2022, pokud se při revizi prokáže to, že kotel
nesplňuje parametry alespoň 3. třídy.
 Pokuta 50 tisíc za to, pokud bude provozovatel v kotli používat paliva,
která jsou zakázána (především uhelné kaly).
Kontroly budou provádět odborně způsobilé osoby pověřené magistrátem města
Chomutov.
Základní informace jsme vám již poskytli na letácích, které zaměstnanci úřadu
roznesli do Vašich stránek. Rádi vám na obecním úřadě poskytneme bližší
informace, pomůžeme zjistit odpovědi na konkrétní otázky. Můžete se také
obrátit na MAS v Droužkovicích (sdružení obcí, zemědělců a podnikatelů, jehož
je naše obec členem), kde jsou připraveni vám v případě zájmu poskytnout další
informace a pomoci vám jak s žádostí, tak i s dalšími kroky.
Konzultace v kanceláři MAS po telefonické dohodě na tel. 724 960 964.

NA CO SE LETOS POKUSÍ OBEC
ZÍSKAT PENÍZE
Se začátkem roku se vždy obrazně řečeno roztrhne pytel s různými výzvami o
podání žádosti o dotace. A i zde samozřejmě platí zákony schválnosti, a tak
bývají většinou podporované jiné projekty, než které zrovna nás pálí, anebo
jsou podmínky dotace těžko splnitelné, nebo je zájemců o příspěvek příliš
mnoho a částka určená na konkrétní oblast příliš malá… Není to jednoduché,
ale naší povinností je se pokoušet a nepřestávat.
Zatím je zřejmé, že se pokusíme: o obnovu kapličky v Radenově, o opravu
komunikace v Mezihoří, o výměnu kotle na obecním úřadě, o opravy kulturního
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domu Horalka, o opravu obecních hasičských nádrží a rybníka Tři kříže. V
průběhu roku se budou objevovat ještě další výzvy, na které se budeme snažit
zareagovat.
Co ale musíme zkusit vyřešit - nejlépe také s pomocí nějaké dotace - to je
oprava kamenné zídky pod zahradou obecního úřadu. Na mnoha místech je v
kritickém stavu a znepokojivě se vyjádřil po její prohlídce i statik. Problém
ovšem je a to veliký, že projektanti vyčíslili náklady na její obnovu na cca 3,5 až
4 miliony korun. I kdyby nakonec částka nebyla tak vysoká, bude velmi náročné
na zajištění vysokého svahu takové peníze sehnat. Přitom se situace vyřešit
musí a to rychle.
IRH

ROZPOČET NA ROK 2016

Na svém posledním zasedání v roce 2015 zastupitelé schválili rozpočet obce
Blatno na letošní rok, v kterém je počítáno s příjmy ve výši 9 181 700,- Kč a s
výdaji ve výši 9 085 180,- Kč. Rozpočet neobsahuje žádné příjmy ani výdaje
spojené s plánovanými investicemi, které bychom rádi realizovali díky dotacím,
které se pokusíme průběžně získávat. Největší položky na straně příjmů tvoří
daně, rozdělované na základě Rozpočtového určení daní a představují částku
zhruba 5 mil. Kč., za likvidaci odpadu 370 tis. Kč, za daň z nemovitosti 510 tis.
Kč a za hospodaření v lesích je plán 600 tis. Kč. Na straně výdajů tvoří náklady
spojené s likvidací odpadů částku 740 tis., hospodaření v lesích 1,1 mil., zimní
údržba a opravy komunikací 750 tis., opravy rybníků a nádrží 460 tis. Celý
rozpočet je k nahlédnutí na stránkách obce a samozřejmě na obecním úřadě.

DŘEVO NA OTOP

PRAVIDLA PRO PRODEJ V ROCE 2016

pravidla i ceny palivového dříví (v délkách 1-2m) jako v minulém roce:
Listnaté (bříza, buk, dub, jeřabina) – 650,-Kč/prm
Jehličnaté (smrk, modřín) – 420m-Kč/prm
Doprava: paušál 1.200,- (vč. nakládky a vykládky, uhradíte přímo dovozci)
Množství dřeva, které si může občan trvale hlášený v obci na obecním úřadě
objednat je max. cca 10 prm na nemovitost.
Zájemci o dřevo na otop, dostavte se na obecní úřad, kde vyplníte a
podepíšete pořadník, v kterém kromě údajů jako je kontakt apod. uvedete, o
jaké dřevo máte zájem, zda měkké, tvrdé či míchané. Jakmile přijdete na řadu,
budete kontaktováni, dřevo vám bude dovezeno, a po jeho převzetí pak přijdete
s dodacím listem na úřad nejpozději do 7 dnů dřevo uhradit.
Těžba probíhá průběžně, můžete se tedy zapisovat již v průběhu ledna
2016.

VYHLÁŠKA O HAZARDU

V BLATNĚ HAZARD PROVOZOVAT NELZE!
V důsledku přijetí vyhlášky o zákazu hazardu na území města Chomutov se
začaly objevovat případy, kdy provozovatelé heren začali hledat vhodná místa
pro svou činnost v okolních obcích. Vzhledem k jejich příjmům z hazardních her
pro ně není problém, nabízet svým klientům taxi zdarma tam i zpět, a tak si
začali vytipovávat vhodné domy, kde by mohli své podnikání provozovat dál.
Obec se proto rozhodla přijmout příslušnou vyhlášku také, a tak se s platností
od ledna 2016 na území obce hazard provozovat nesmí vůbec.

nabídky, informace

S ohledem na vysoký zájem občanů a omezené množství palivového
dřeva v obecních lesích a také proto, že těžba probíhá pouze formou
prořezávek a probírek, aby nevznikaly zbytečně holiny, které by obec
musela následně zalesňovat, schválili zastupitelé pro rok 2016 stejná
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