BLATENSKÁ BLATKA
ZPRAVODAJSKÝ OBČASNÍK OBCE BLATNO, ROČNÍK IV., číslo č.2 říjen

KANALIZACE
Výstavba II. etapy kanalizace v obci Blatno je těsně před zahájením. Proběhlo výběrové řízení, které vyhrála Vodohospodářská stavební společnost z Chomutova. Celkové náklady by po výběrovém
řízení neměly překročit 13 mil. Kč.
V těchto dnech probíhají jednání mezi stavební firmou, obcí
Blatno, SVS a SČVak, na kterých se řeší harmonogram prací a koordinace výstavby kanalizace a rekonstrukce vodovodu. O postupu prací
budete včas informováni.
IRH

pozvání a přijelo na čtyřdenní návštěvu, která byla velmi intenzivní co do programu, tak i co se společných zážitků týče. Ve stejném
termínu se v Blatně konal také příměstský tábor, a tak když jsme se
vydali na výlet např. na přehradu Kamenička, šlo rázem obcí na 100
lidí, což je na poměry obce číslo opravdu nezvyklé.
Na večerní akci, vystoupení skupiny TARATIBU a následný taneční a bubenický workshop byla zase zaplněná Horalka, místní kulturní
dům. Atmosféra večera byla kouzelná, taneční parket byl rázem plný
afrických tanečníků a bubeníků ze všech tří partnerských zemí. Celkem tři naplněné autobusy vyrazily také na jeden veliký společný
výlet, a to do ZOO ve Dvoře Královém, kde zvláště náctiletí ocenili
možnost návštěvy velkého lanového centra.

VELKÉ SETKÁNÍ SOUSEDŮ V BLATNĚ
Na konci prázdnin bylo v Blatně hodně rušno. Na 70 sousedů
z partnerského Weinbachu z Německa a polského Debrzna přijalo

Předposlední den se pak v Blatně konaly hasičské soutěže, organizované místními Mladými hasiči a Studiem Vawra. Závodů se
zúčastnilo také družstvo se Strupčic a zásahové vozidlo přijeli představit dobrovolní hasiči z Kalku. Program zpestřili zajímavou vsuv-
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kou také zástupci Policie ČR, kteří předvedli ukázky kynologického
výcviku při vyhledání drog nebo roli psů a psovoda při zásahu proti
nebezpečnému pachateli. Závěrečný večer pak proběhla taneční zábava, z které některé dívky z Polska odjížděly s pláčem v očích, že
návštěva Čech už končí.

Místní dobrovolnice napekly na každou společnou akci spoustu
dobrých koláčů, bábovek a zákusků a hosté si tak kromě zajímavého
programu pochvalovali srdečné přijetí a domácí atmosféru celého
setkání.

TĚŽBA PALIVOVÉHO DŘEVA
Zájem o palivové dřevo získané při probírkách a prořezávkách
v obecních lesích byl v uplynulém roce a stále je obrovský.
Na obecním úřadě se do seznamu zapsalo celkem 145 trvale žijících občanů. Jen seniorů, majících zájem o 5 prostorových metrů
dřeva zdarma se přihlásilo 28. K 22.9.2014 byl proto příjem objednávek dřeva zastaven, aby bylo možné uspokojit všechny zájemce.
Pravidla pro příští rok budou stanovena až novým zastupitelstvem
někdy na konci tohoto roku.
Důvodů, proč nejsou všechny objednávky dosud vyřízeny a proč
vás tímto žádáme o pochopení je několik.
• Vysoká poptávka po palivovém dřevě obecně.
• Veliký zájem konkrétně o tvrdé dřevo, kterého je při prořezávkách a probírkách velmi omezené množství.
• Klimatické podmínky – pokud hodně prší a v lesích je velké
mokro, práce se přerušují, aby nedošlo technikou k poničení lesních cest. Oprava zničených cest by obec stála velké
peníze.
IRH

OBCHOD COOP V BLATNĚ
V blatenském obchodě je již možné platit za nákup platební kartou a díky umístění platebního terminálu také existuje možnost, že
pokud učiníte nákup nad 300,- Kč (hotově nebo na kartu), lze si bezplatně ze svého účtu vybrat přímo na místě také hotovost, a to do
výše 1.500,- Kč.
IRH

PŘIPOMENUTÍ OBECNĚ ZÁVAZNÉ
VYHLÁŠKY
O PRAVIDLECH PRO POHYBU PSŮ
Velmi dojemné bylo překvapení přichystané německými hosty,
kteří předali zástupcům obce dvoumetrový kříž z dubového dřeva,
určený pro blatenský kostel Sv. Michaela, jako symbol jeho zahájené
rekonstrukce.
Šlo o setkání navazující na předchozí roky, kdy zase blatenští občané navštívili Debrzno nebo Weinbach, kde proběhla první seznámení a poznávání místních tradic a krajiny.
Díky finanční podpoře Skupiny ČEZ, Ústeckého kraje, Hospodářské a sociální rady Chomutovska a Obce Blatno se tak mohlo letošní
setkání konat právě v Blatně.
Všem, kteří s organizací a zajištěním akce pomohli, tímto dodatečně děkujeme.
Text a foto IRH

Spolu se zvyšujícím se počtem obyvatel narůstá ve všech obcích
i počet chovaných psů. Ne každý má čas a potřebu seznamovat se se
všemi v obci platnými vyhláškami, nebo udržovat jejich obsah celé
roky v paměti, a proto je zde krátký výčet:
V obecně závazné vyhlášce obce Blatno č. 3/2007 jsou stanovena pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství. Platí, že na
veřejných prostranstvích v obcích je možný pohyb psů pouze na vodítku. Také platí, že na veřejných prostranstvích v obcích je zakázán
výcvik psů. Volně se psi mohou pohybovat pouze mimo zastavěné
území, nebo-li mimo obec. Mimo obec je také povolen výcvik psů.
Splnění povinností zajišťuje fyzická osoba, která má psa na veřejném prostranství pod kontrolou či dohledem.
Nerespektování vyhlášky řeší za obec Blatno jako přestupek
Magistrát města Chomutov.
Taktéž nad rámec vyhlášky platí povinnost uklízet po psech
uvnitř obce jejich exkrementy.
IRH
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VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE
konané ve dnech 10. a 11. října 2014
Oznámení o době a místě konání voleb do ZASTUPITELSTVA OBCE
Pro volby do zastupitelstev obcí byly stanoveny dny
pátek 10.10.2014 a sobota 11.10.2014
Volební místnost bude otevřena
první volební den - od 14:00 do 22:00 hod.
druhý volební den - od 08:00 do 14:00 hod.
Sídlo volebního okrsku: Obecní úřad, Blatno 1, 430 01 Chomutov
Volič má povinnost prokázat při hlasování totožnost a státní
občanství České republiky a uvést další potřebné údaje
k nerušenému průběhu voleb.

HERNÍ PRVKY VE VÍCE OBCÍCH
Začátkem roku proběhla mezi našimi dětmi anketa, jaké herní
prvky a na jakých místech by se jim líbily. V rámci možnosti dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj, který podporuje rozvoj
venkova, se nám podařilo některá přání splnit, a tak je konečně nově
herní prvek na Hrádečné, v Šerchově, v Bečově přibyla dvojhoupačka a sezení, na stávajícím hřišti v Blatně lavička a tabule a nově vzniklo hřiště vedle kulturního domu Horalka v Blatně.
IRH

PAMÁTNÁ LÍPA V ŠERCHOVĚ

Letošní vydatné deště poškodily památnou lípu v katastru Šerchova.
IRH, Foto Zdeněk Tollar
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NÁVŠTĚVA V HRÁDEČNÉ
Při nedávné návštěvě jirkovského zámku Červený Hrádek zavítal
herec Jiří Krytinář také na návštěvu Hrádečné, jeho kroky směřovaly
především do Galerie výtvarníka pana Milana Rampacha, ale prohlédl si také místní opravenou kapli.
IRH, Foto Zdeněk Tollar

přálo fantastické počasí - děti se koupaly v rybníce, měly lesní táborovou hru s úkoly, rýžovaly zlato, stavěly v lese chatrče, hrály stolní
tenis, vyzkoušely si jízdu na koni, vařily venku v kotlíku, navštívily
přehradu Kamenička nebo trampskou lesní osadu. Společně si také
nacvičily na obou bězích divadelní představení pro rodiče a měly
možnost prohlédnout si galerii malíře pana Rampacha v Hrádečné,
který si s dětmi vyprávěl a vyhodnotil jejich výtvarná dílka. Na závěr
tábora se také podívaly děti do ZOO ve Dvoře Králové nad Labem.
Tábor se vydařil, všechno proběhlo bez problémů a některým dětem
se ani nechtělo domů a už se těší na příští prázdniny v Blatně.
Text Miluše Lauková, Foto Petra Brumeisenová

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR NA VENKOVĚ
Letos uspořádalo občanské sdružení Blatenská beseda dva týdenní běhy příměstského tábora. Základnu měl tábor v kulturním
domě Horalka, který za tímto účelem zapůjčila obec. Oběma běhům

PŘEHLED PRAVIDELNÝCH AKCÍ V KD HORALKA
V BLATNĚ
PLATÍ OD ZÁŘÍ 2014

PONDĚLÍ

od 17-19 H. KERAMICKÁ DÍLNA

POD VEDENÍM PETRY BRUMEISENOVÉ, POPLATEK 30,- KČ

ÚTERÝ od 18. H. ZKOUŠKY OCHOTNICKÉHO DIVADELNÍHO SPOLKU „NA BLÁTĚ“
PŘIJÍMÁ NOVÉ ČLENY, BLIŽŠÍ INFO NA Tel.č. 725 155 300

STŘEDA od 17. H. CVIČENÍ PRO ŽENY A DÍVKY S MONIKOU
		
od 18. H. KORÁLKOVÁNÍ S DANČOU
RUČNÍ PRÁCE VŠEHO DRUHU (PLETENÍ, VÝROBA KOŠÍKŮ …), MOŽNOST NAKOUPENÍ MATERIÁLU NA MÍSTĚ
(KORÁLKŮ APOD.)
Všichni zájemci srdečně vítání.

AKCE SE KONAJÍ ZA PODPORY OBCE BLATNO.
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