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ZIMNÍ KRÁLOVSTVÍ JE TU!

EDITORIAL aneb sloupek vpravo
Tak jsme si užili vánočních svátků a
radovánek s vítáním nového roku 2017.
Někdo v poklidu a zamyšlení, někdo
v hektickém shonu – každý podle svého
gusta a nátury.
Ač to tak v prosinci nevypadalo, nový rok
přinesl skutečnou zimu. Mrazy a pořádnou
nadílku sněhu. Kdo si myslel po předchozích
letech, že už žádná zima nebude, hluboce se
mýlil. Mluvit o kalamitě se nedá, prostě je
normální zima se vším, co k tomu patří –
mráz, sníh. Jsme na horách a s tím musíme
počítat. Kalamitu (v hlavě) mají spíše někteří
řidiči, kteří vyrážejí do hor bez povinné
výbavy, jako jsou řetězy, lopata…, byť je na
výjezdu z Chomutova upozorňuje dopravní
značka! A spoléhají se na to, že jim někdo
vždycky pomůže. Klidně sjedou z prudkého
svahu, bez přemýšlení, a zpátky – ouvej!
Nebo si vyrazí do hor zalyžovat s naivní
představou, že jejich plechový miláček vše
zvládne – jako v televizní reklamě!
To, že jsme se spoléhali, že už zima nebude,
mě přivádí k úvaze na podobné téma. Už
několik let je dobře, ekonomika běží na plné
obrátky, platy rostou, lidé utrácejí a většina si
myslí, že už to bude „na věky“. Omyl! Historie
nám ukazuje, že jednou jsme nahoře, jednou
dole. A my jsme teď nahoře – co nás čeká, si
lze domyslet.
ZT

Po dvou letech dřímoty se paní
Zima probudila z letního spánku a
dává o sobě patřičně vědět. Velký
dík za to, že se můžeme dostat
shůry dolů do zaměstnání a někdy i
zpět do svých domovů, patří pánům
Dědkovi, Vaňkovi, Gergelovi a Kordošovi, kteří se nezaleknou žádné závěje. Snímek vlevo
pochází z partií pod chatou Bernava v Zákoutí.
-such-, foto nahoře ZT

VÁNOČNÍ ČAS U NÁS
Adventní čas přinesl do našich vsí řadu zajímavých akcí, kterých se mnozí
z vás účastnili, buď jako účinkující nebo jako diváci. Když před několika roky
zahájili v Hrádečné první adventní setkání u kapličky, nikdo netušil, jak se to
v příštích letech rozroste i do dalších obcí. Následovalo Blatno, Zákoutí a
Mezihoří, a to je dobře. Pokud to tak bude pokračovat, ani čtyři neděle Adventu
nebudou stačit. Novinkou u nás byl také rozvoz Betlémského světla.
Jak vše probíhalo, se můžete dočíst na následujících stránkách.
ZT

BLATENSKÁ
BLATKABLATKA
2017 – 12016 – 3
BLATENSKÁ

strana 1strana

co se událo

VÁNOČNÍ ČAS U NÁS
1. ADVENT HRÁDEČNÁ
První adventní neděli
se konala v Hrádečné již
počtvrté malá slavnost
spojená s koncertem.
Nejprve zahráli vánoční
skladby
manželé
Svejkovští z Mezihoří –
zvuk houslí doprovázel
zpěv každého, kdo chtěl
a uměl. Potom zazpívala
Terezka Svobodová se
svou mladší sestřičkou.
Ještě před zahájením
koncertu předvedli svoje
dovednosti chomutovští
ostrostřelci, po zazvonění
zvonu
v
kapli napochodovali
před vchod, dali salvu a tím celou akci uvedli. Pak už byl čas na občerstvení v
podobě „svařáku”, dobrot místních hospodyň, prohlédnutí vystavených betlémů
a povídání.

a výtečně dochutila Lenka Machulků a ruku k dílu přiložili i mnozí další, jimž
patří dík. Atmosféra byla, myslím, báječná, vskutku vánoční a i díky krásnému
slunečnému počasí se sešlo u kapličky asi 50 lidí nejen ze Zákoutí, ale i
z okolních vsí. Ještě jednou bych rád poděkoval všem, kteří se podíleli na
přípravě prvního adventního setkání v Zákoutí, i všem, kteří si nenechali ujít
příležitost pozdravit se s přáteli či sousedy v kolotoči předvánočního maratonu.
A za rok (určitě) na shledanou.
-suchMEZIHOŘÍ

ZT
2. ADVENT ZÁKOUTÍ
O druhé adventní neděli
se v Zákoutí uskutečnilo
setkání
spojené
se
zpíváním vánočních koled.
Otevřena byla slavnostně
vyzdobená a nasvícená
kaplička a bylo možno
shlédnout nádherný betlém
Aleše Andery. Vánoční
koledy přišli zahrát na
skřipky manželé Svejkovští
z Mezihoří
a
hlasový
doprovod přítomných se
nenechal zahanbit. Drobné
občerstvení
ve
formě
cukroví
donesli
na
ochutnání mnozí obyvatelé
Zákoutí, speciality na grilu
obstarali Jiřka a Aleš
Anderovi, svařák připravila
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Bylo to naše
první setkání a
myslím si, že se to
povedlo i přes
nepřízeň počasí.
Dospělí
ozdobili
stromek, děti nám
zazpívali společně
s
odvážnými
dospěláky vánoční
písničky a společně
jsme
ochutnali
výrobky členů i
příznivců Spolku
Mezihoří. K zahřátí
byl k dispozici
svařák a pro děti a
řidiče dětský punč.
Ohlas byl vesměs
kladný, a proto se
příští rok znovu
sejdeme
Milena Hutařová.
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4. ADVENT BLATNO
Čtvrtá adventní neděle byla jakýmsi vyvrcholením všech kulturních akcí s
vánoční tématikou v našich obcích. Mladí hasiči ve spolupráci se Studiem
Vawra a blatenské děti připravili již dobře známou a stále dojemnou „Cestu do
Betléma“, která byla tentokrát obohacena o obrovského, kouzelného anděla. Na
koledy zpívané andělskou Markétou s blatenskými dětmi navázala Jana Maya

neděli, aby si lidé mohli prohlédnout v klidu zapůjčené betlémy a Svatou rodinu
v životní velikosti, ukázalo se opět, že na závěrečné setkání bychom kostel
potřebovali mít nafukovací. Sešlo se velké množství návštěvníků nejenom z
našich obcí, ale i z okolí a podhůří.
Všem, kteří se na přípravě akce podíleli, mnohokrát děkujeme. Též děkujeme

Juana
a
amatérské
pěvecké uskupení Lodyha,
složené
převážně
z
místních žen. Doprovázeli
je na housle manželé
Svejkovští a na dudy
Norbert
Cháb.
Následovala se svými
písněmi
Tereza
Svobodová, poprvé v
kostele také se sestrou
Barborkou.
Hostem
setkání byl také autor
Svaté trojice, ze dřeva
vyřezaných soch Josefa,
Marie
a
Ježíška
v jesličkách, Jan Švancar
přezdívaný Šporgy. Žije v
sousedním Orasíně a jak
doufáme, vyrobí pro náš
betlém
ještě
mnoho
dalších krásných postav.
Na závěr setkání se
představilo
uskupení
Severní
bouře
s
povedenou,
zábavnou
pohádkovou
operetou
Perníková chaloupka.
Ač byl kostel otevřený
každou
sobotu
předcházející
adventní
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za zapůjčené betlémy, za přinesené občerstvení místním ženám, za pohoštění
pro velké i malé herce Živého betléma v restauraci U Štěpána. Atmosféra byla
dle odezvy velmi příjemná, tak se budeme těšit opět znovu na vánoční setkání
za rok.
IRH, foto ZT

V pohádkové operetě vynikla především Perníková baba. Její
postava někdy přecházela z pohádky až do hororových scén.

ADVENTNÍ DÍLNY V HORALCE
Již několik let probíhají v kulturním domě Horalka tradiční dílny pro každého,
kdo má rád Vánoce a rád obdarovává své blízké vlastnoručně vyrobenými
dárky. Na první dílně jsme si připravili pořádnou adventní výzdobu a dekorace
všech druhů a podob. Od adventních věnců až po girlandy obřích rozměrů.
Druhá dílna, tzv. dárková, byla pro každého příchozího možností, jak si
vyzkoušet vyrobit za použití různých technik něco zajímavého. Smaltovali jsme
lžičky, malovali zástěry a trička, vyráběli přírodní mýdla a pekli a zdobili
perníčky.
IRH

VÝLET DO MĚSTA VÁNOC

Cestou tam jsme se krátce zastavili v Nové Vsi v horách, kde již zhruba 100
let existuje malá manufaktura, kde se vyrábí dřevěné hračky, frantíci a
louskáčci. Právě zde oslavovali otevření dílny pro děti, tak nás i mile pohostili.
Zima byla třeskutá ale slunečno, 3 hodiny rozchod v Seiffenu přesto některým
nestačil, a tak si již cestou zpět naplánovali opakovanou návštěvu tohoto
kouzelného místa.
IRH, foto ZT
Pozn. red.: Nad čím se někteří výletníci podivovali, byla výzdoba tohoto
malebného městečka kousek za našimi hranicemi. Téměř nikde nebyly čínské
blikající barevné LED pásy a světýlka, jako jsou vidět u nás na domech, které
spíše hyzdí a vypovídají o vkusu majitelů. Pouze v oknech svítily betlémky,
pyramidy, figurky. Občas nějaký strom či poutač měl elektrické svíčkové
osvětlení v přirozené barvě světla. Že by větší cit a vkus nebo obecní vyhláška?

Městečko Seiffen v Německu, tam se vydal během 2. adventní
neděle z Blatna plný autobus výletníků nasát vánoční
atmosféru. Není jiné místo na světě, kde byste našli takovou
koncentraci dílen i ukázkových, řezbářů a obchůdků s
dřevěnými hračkami a vánočními dekoracemi, s
nezapomenutelnou vánoční náladou, a to jen pár desítek
kilometrů od Blatna.
První zmínky o Seiffenu sahají do 14. století. Původně se zde
těžil cín, až s jeho úbytkem od 17. století, se lidé pro nedostatek
práce začali zabývat výrobou hraček. Tohoto řemesla se drží až
do současnosti a jestli se některému městu v Evropě dá říkat
hlavní město Vánoc, pak je to právě Seiffen.
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BOBIÁDA
V letošní zimě nám napadalo opravdu mnoho sněhu a to byla veliká
příležitost po letech uspořádat zimní soutěž zvanou „Bobiáda“. Akce se konala
14. ledna v sobotu odpoledne a to u blatenské vodárny. Akce byla zaměřena na
šikovnost dětí a případné pomoci tatínků, jelikož se hodnotil doma vyrobený
samohyb po sněhu nebo „vytuněné“ boby či sáňky. Děti - bobisté sjížděli z

je hodit skrytě do lesa, což je svým způsobem dobře, ale rovnou je položil na
vyhrnutou sněhovou muldu u silnice. Podle velikosti to jsou pneumatiky do
většího terénního automobilu. Obec je následně odklidila na vlastní náklady,
takže dotyčný může mít „dobrý pocit“ z toho kolik ušetřil a cítit se „in“ a „cool“!
ZT

PADL DALŠÍ VELIKÁN

kopečka a předváděly nám své domácí výtvory a své jezdecké umění. Někteří
se bohužel stali účastníky bobové nehody a jiní měli problémy své umělecké
dílo rozpohybovat. Ale nakonec vše dobře dopadlo bez vážných škod a hlavně
bez žádných úrazů. Děti se bavily a konečně si užívaly sněhové nadílky.
Závěrem akce bylo vyhodnocení, kde všichni zúčastnění obdrželi sladkou
odměnu za snahu a první tři získali i medaile. Celkem se zúčastnilo devět
soutěžících, což na Blatensko není zrovna mnoho – děti mají v dnešní době asi
jinou zábavu.
Jiří Kolář

V Zákoutí těsně před
vánočními
svátky
v době
mohutné
námrazy
padl
v důsledku
přetížení
koruny nádherný solitér
javoru klenu. Staletý
fotogenický exemplář
byl
zachycován
mnohými turisty a
návštěvníky Zákoutí a
byla na něm ukryta i
keška. Škoda každého
stromu.
Foto ještě stojícího
stromu pochází z roku
2012, padlý strom byl
zachycen
mezi
vánočními svátky.
-such-

SETKÁNÍ SENIORŮ
Druhým rokem proběhlo na přelomu listopadu a prosince setkání jubilantů,
kteří v loňském roce oslavili 60., 65. narozeniny nebo jim je 70 a více let a přijali
pozvání obce Blatno ke společné slavností večeři, tentokrát na Chatě Bernava v
Zákoutí. Sešlo se nás na třicet a jako v roce předchozím, i tentokrát jsme
stanovením termínu rozhodli, že v tento den bude pořádná chumelenice. S
přepravou oslavenců nám pomáhal Jiří Kolář, člen dobrovolných hasičů. Na
večeři byli pozváni také všichni ti, kteří v loňském roce byli zaměstnaní na
obecním úřadě a pomáhali tak pečovat o pořádek a vzhled našich obcí.
Večer se vydařil, pohoštění bylo skvělé, oslavenci se bavili výborně a všichni
se nejpozději k půlnoci dostali bezpečně do svých domovů.
IRH

PNEU U SILNICE
Drzost některých lidí už nezná hranic. V polovině ledna někdo vyhodil čtyři
ojeté pneumatiky přímo na okraji silnice před obcí Hrádečná. Už se neobtěžoval
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povídání, zajímavosti

NAŠE BYLINKY aneb co roste kolem nás
Pavlíniny inspirace z přírodní kuchyně
Co se nevešlo během roku do naší Blatenské
Blatky. Zima je čas, kdy můžeme vyrábět produkty
z našich bylinek, které jsme přes rok sbírali, sušili,
macerovali a rozličnými způsoby uchovávali.
Mícháme čaje, vyrábíme mastičky, oleje a různé
vonné bylinné produkty k péči o tělo i mysl.
Objasníme si některá uchování a zpracování bylin
– sušení, mražení, tinktura, macerát, odvar a nálev.
Sušení a mražení představovat nemusím a tak
začneme:
Tinktura: připravuje se nakládáním rostlin do lihu alkoholu, nebo do octa. Používají se převážně
čerstvé rostliny, které napěchujeme do skleničky a
poté zalijeme až po okraj, uzavřeme víčkem a už jen
čekáme nejméně 3 týdny, ale i více, dle druhu
rostliny. Občas protřepeme a nakonec přecedíme a
používáme jako lék po kapkách. Například takto
vyrobenou tinkturu z lichořeřišnice, kterou často na
zahrádkách máme, používáme jako přírodní
antibiotikum při nachlazení, chřipce, viróze i angíně
– 3 krát denně 20 kapek při nachlazení.
Macerát: je výluh za studena. Použijeme vychladlou převařenou vodu (do
30°C), vložíme byliny, přiklopíme a necháme macerovat několik hodin i dní dle
návodu. K přípravě mastí používáme bambucké máslo. Olejové maceráty, které
získáme ohřátím na vodní lázni a přidáním bylin, louhujeme a necháme
chladnout. A toto i několikrát opakujeme. Takto získaný macerát přecedíme a

můžeme používat, nebo ho dál zpracujeme jako
základ pro mastičky. Například k výrobě měsíčkové
masti použijeme 40ml olejového macarátu
z měsíčku, smícháme s 5,5 gramy včelího vosku,
zahřejeme na vodní lázni a plníme do kelímků. Lze
používat na suchou a praskající kůži, jizvy, křečové
žíly, záněty žil, spáleniny a podlitiny.
Odvar: byliny vložíme do vody a povaříme na
mírném ohni požadovanou dobu dle receptu.
Odvary se většinou dělají z kořene rostliny, třeba
odvar z kostivalu používáme na špatně se hojící
rány.
Nálev: byliny přelijeme vroucí vodou a necháme
určitou dobu odstát. V zimních měsících přidejte
trochu skořice a chilli (nebo kousíčky zázvoru), takto
připravený čaj vás krásně zahřeje.
A ještě jedno doporučení na závěr. Budete-li se
toulat naší krásnou zasněženou zimní krajinou a
objevíte keř s šípky, ochutnejte! Nejlepší jsou
zdravé přemrzlé změklé jasně červené plody. Stačí
utrhnout, opatrně zmačknout aby obsah vyhřezl ven
a sníst. Samozřejmě semena nejíme. Je to úžasná nakyslá „marmeláda“ plná
vitamínu C.
Dobrou chuť a krásné zimní tvoření
přeje Pavlína Kardová

foto ZT

BETLÉMSKÉ SVĚTLO i v nejzapadlejších obcích Blatenska
Snad bylo, snad nebylo…
Římský papež Urban II. (1088–1099)
vyzval tehdy evropské rytíře, aby
zorganizovali válečnou výpravu do
Palestiny a osvobodili od mohamedánů
především Betlém a Jeruzalém – rodiště
a hrob Ježíše Krista. Podle křížů, které si
připevňovali na oděvy, se jim proto
začalo říkat „křižáci“. Dalo se na ni
najmout i několik mládenců z
italské Florencie a jeden z nich při
odjezdu přísahal, že když výpravu přežije
a vrátí se, donese do rodného města
plamínek ohně z věčného světla, které
hoří v Betlémské bazilice.
Po několika letech, těsně před
Vánocemi, se před branami města
objevilo několik otrhaných a zubožených
poutníků, v jejichž čele kráčela postava
s hořící svící. Těžko Florenťané
poznávali svoje syny, kteří před lety
odešli z domova do války proti
mohamedánům. Všichni ale přísahali, že
plamínek na svíci, kterou nesli, je
skutečně přímo z Betléma. Ochránili ho
v každém počasí, vezli ho po souši i po
moři, jen aby splnili svůj slib. Ve
středověku to tak bylo první a zároveň na
dlouhou dobu poslední Betlémské světlo
v Evropě.
…a bylo dozajista
Roku 1986 chtěli pracovníci rakouského rozhlasu v Linci ozvláštnit sbírku pro
zrakově postižené děti nazvanou Světlo ve tmě. Snad se nechali inspirovat
středověkým příběhem a vznikl nápad dopravit před Vánocemi do Rakouska
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světlo z Betléma jako poděkování těm,
kteří přispějí nějakým způsobem
postiženým
dětem.
Zaměstnanci
rozhlasu se pro nedostatek financí
obrátili na leteckou společnost AUA a
cestovní kancelář Reiffeisen. Tyto
společnosti akci podpořily a zajistily na
své náklady cestu jednoho dítěte a
malého televizního štábu do Betléma pro
„světlo“. V té chvíli ještě nikdo z nich
netušil, že během několika let se zrodí
jeden z novodobých vánočních zvyků.
Během několika málo let se stává
z prvotního nápadu tradice a Betlémské
světlo je dováženo každoročně
v předvánoční době z Betléma do Vídně,
odkud je skauty převáženo prakticky po
celé Evropě. Skauti se stali patrony a
kurýry Betlémského světla a každoročně
se starají o jeho rozvoz do mnoha a
mnoha měst a městeček.
Do Brna v České republice dorazilo
Betlémské světlo v roce 2016 z Vídně
v sobotu 10. prosince v 18:39 vlakem
Josef Haydn. Skautští kurýři pak 17.
prosince zahájili rozvoz světla vlaky po
vlastech českých a díky nim se
Betlémské světlo dostalo odhadem do
500 míst. V samotném Chomutově bylo
světlo skauty rozdáváno veřejnosti 23.
prosince, a to na několika místech ve
městě – na vánočních trzích, před skautskou klubovnou a z historického
autobusu na několika dalších odlehlejších místech. A odtud Betlémské světlo
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doputovalo až k nám do hor. Letos bylo možno si ho vyzvednout u kapličky
v Hrádečné, v blatenských restauracích, v Květnově a Zákoutí.
I přesto, že se jedná o tradici poměrně mladou (pouhých 30 let), zpříjemnil

plamínek světla z Betléma vánoční svátky v mnoha chalupách a domácnostech
na Blatensku.
-such-, foto ZT

Záběry z Květnova, kde se sešla na rozdávání Betlémského světla snad celá
ves. Foto poslal Lukáš Mutínský.
I zde můžete mít Váš příspěvek, článek, fejeton, povídání, foto, obrázek… Stačí nám ho poslat e-mailem, předat na OÚ v Blatně nebo některému členu
redakce osobně. Těšíme se!

informace z OÚ

ODPADY V MINULÉM ROCE
Celkové náklady na likvidaci odpadů v loňském roce činily 726 tis. Kč a příjmy
z poplatků od občanů, majitelů rekreačních objektů a místních podnikatelů 378
tis. Kč. Díky třídění odpadu obec získala od společnosti Ekokom rekordních 192
tis. Kč, což v konečném výsledku znamená, že se opět podařilo finanční částku,
kterou obec likvidaci odpadů dotuje, snížit a to na 156 tis. Kč.
Čte se to sice vcelku dobře, stále se zlepšujeme, vyšvihli jsme se na 4. místo
nejlépe třídících obcí nad 500 obyvatel v krajském srovnání, ale realita je
taková, že pohled do popelnic na komunální odpad je stále hodně smutný.
Velké množství lidí se naprosto neobtěžuje ani s tím nejzákladnějším tříděním,
tedy alespoň PET lahve a jiné objemné plastové materiály, nebo velké papírové
kartony házet do příslušných kontejnerů, kvůli kterým jsou samozřejmě
kontejnery na směsný odpad dříve plné. Takovou situaci jsou pak lidé schopni
vyřešit tak, že svůj neroztříděný odpad hodí do jakékoliv nejbližší nádoby na
separovaný odpad. Je to velká bezohlednost k lidem, kteří pak musí tyto
odpadky dotřídit, o přírodě a našem životním prostředí ani nemluvě. Otázka je,
zda tito lidé vůbec tyto řádky někdy čtou a nad svým přístupem přemýšlí…
Vám všem, kteří se snažíte vzniku odpadů předcházet rozumným
nakupováním a všem, kteří se na třídění podílíte, děkujeme za spolupráci a
prosíme, nepřestávejte a pokuste se v tomto směru vychovávat i své okolí,
hlavně děti, kteří po nás převezmou štafetu. Má to smysl.
IRH

ROZPOČET A ROK 2017
9 217 tis. Kč plánované příjmy a 8 716 tis. Kč předpokládané výdaje. Takové
jsou plány hospodaření obce pro letošní rok. Rozpočet obsahuje například
výdaje ve výši 820 tis. na zimní údržbu a opravy místních komunikací. Kolik,
jaká část bude stát peněz, závisí na náročnosti zimní údržby, která bude v
letošním roce výrazně dražší, než v minulých letech a tak je možné, že peněz
na opravy nakonec bude méně. To se ale ukáže až na jaře.
Za zmínku stojí, že letošní rozpočet není „zatížen" žádnou dotací. To
znamená, že např. dotace na opravy rybníka a nádrže se v rozpočtu objeví až v
průběhu roku současně s náklady. U hospodaření v lesích taktéž nejsou
uvedeny žádné dotace, které tedy mohou ve výsledku, pokud je získáme, jen
pomoci zlepšit poměr mezi příjmy a výdaji.
Protože se podařilo úspěšně zvládnout dotaci na výstavbu II. etapy kanalizace
v Blatně, měli bychom v letošním roce také předčasně doplatit úvěr (1 mil. Kč),
kterým byla v minulosti spolufinancována I. etapa rekonstrukce kostela.
IRH
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PODPORA OBCE ve výši 20 tisíc
na výměny kotlů a výstavby čov
Na svém posledním loňském zasedání schválili obecní zastupitelé příspěvek
ve výši 20 tis. Kč pro každého, kdo se rozhodne pořídit si kvalitní kotel nebo
postavit tříkomorový septik se zemním filtrem či domovní čističku. Důvodem,
proč tato podpora vznikla, je fakt, že u obojího nás čekají brzy kontroly a hrozí
vysoké pokuty, zpřísňují se požadavky, je třeba zlepšit ovzduší ve všech našich
obcích a přispět ke zlepšení kvality nakládání s odpadními vodami.
Občané obdrží do schránek informační leták s bližšími informacemi, ty budou
také zveřejněny na obecních stránkách a na informačních tabulích na obecním
úřadě. Každý, kdo bude mít o příspěvek zájem, vyplní žádost a spolu s
přílohami ji doručí na úřad, poté bude s žadatelem uzavřena smlouva a
poskytnuta dotace. Základem je, před vlastní realizací pořízení kotle nebo
výstavby ČOV, si prostudovat podmínky obce.
IRH

SETKÁNÍ BLATENSKÝCH
RODÁKŮ
Narodili jste se v některé z obcí spadajících pod Blatno? Nebo vaše dítě,
rodičové, či víte o někom z řad přátel a známých? Prosím, poznačte si do
kalendáře 8. 7. 2017! A šiřte tuto informaci dál. Anebo pokud máte kontakt na
někoho z původních obyvatel, třeba i německy mluvícího, dejte nám vědět na
úřad a my se o pozvání postaráme.
V sobotu 8. července se v Blatně bude konat setkání těch, kteří se narodili
jako občané Blatenska. Akce začne už v dopoledních hodinách. Připravíme
pohoštění, doprovodný program a zájemce provezeme po našich obcích, aby si
je mohli prohlédnout, oživit vzpomínky… A kdo ví, třeba v tento den potkáte i
někoho, koho jste celé roky neviděli a neměli o něm žádné zprávy.
Moc prosím, vezměte s sebou svá fotoalba, tedy pokud obsahují fotky z doby,
kdy jste v Blatně nebo okolí žili, taková fotografie nám se vzpomínáním hodně
pomůže. A současně prosím už nyní předem, pokud máte hezké dobové fotky,
budeme rádi, když nám je zapůjčíte k ofocení a my z nich poskládáme mozaiku
a vytvoříme výstavu, která proběhne v termínu konání tohoto setkání v
blatenském kostele. Předem děkuji a těším se na setkání a příběhy, které tak
znovu ožijí.
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Rádi bychom, aby se z takového setkání stala tradice a také je to způsob, jak
se vypořádat se všemi těmi lety, kdy u nás neprobíhalo nic takového, jako
mnohými lidmi tak oblíbené „Vítání občánků“. Účastníci červencového setkání
obdrží pamětní list – na výtvarném pojetí se pracuje – a každé příští narozené

miminko, nebo spíše jeho rodiče, se už mohou těšit na to, že jejich občánek
bude při takovém setkání náležitě slavnostně přivítán.
IRH

NOVÉ APLIKACE PRO OBČANY NAŠICH OBCÍ
Představujeme novou službu
pro občany naší obce.
Chcete být informováni o aktualitách z našeho webu? Chcete mít
k dispozici důležité informace z obce ve vašem chytrém telefonu?
Právě pro vás je určena naše nová mobilní aplikace – V OBRAZE.
Aplikace vám přináší přehled aktualit z webu naší obce, upozorní vás na nově vložené
zprávy, dozvíte se včas o pořádaných akcích, můžete si prohlédnout fotografie nebo
dokumenty vyvěšené na úřední desce.

Co lze sledovat?





kulturní a sportovní akce
fotogalerie
aktuality
úřední desku

Co je potřeba k jejímu stažení?
 mít chytrý telefon s operačním
systémem Android či iOS
 přístup na internet
 místo v úložišti telefonu cca 13 MB

Před časem dorazil do vašich poštovních schránek tento letáček!

UPOZORNĚNÍ NA
SPLATNOST POPLATKŮ
ZA ROK 2017
POPLATEK ZA SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU : DO
30. 4. 2017

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 na rok, nebo za stavbu určenou k rekreaci
 dle OZV č. 3/2015
POPLATEK ZE PSŮ : DO 30. 6. 2017

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
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 do příjemce je vhodné uvést jméno plátce a
zda-li se jedná o poplatek za odpad či psa)
Po uhrazení poplatku za psa si vyzvedněte v kanceláři
OÚ Blatno známku pro rok 2017.
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