Milí hornoblatěňáci,

v měsíci říjnu proběhla v naší knihovně revize knih. Revidovaly se knihy jak v regálech, tak
knihy, které mají čtenáři vypůjčené. Některé knihy mají čtenáři vypůjčené opravdu dlouho,
proto je chci upozornit, že od O 1. 01. 2010 se budou knihy vypůjčovat podle platného
knihovního řádu na dobu 1 měsíce. Samozřejmě, že tu existuje možnost po telefonické nebo
osobní domluvě prodloužení výpůjčky o další měsíc. Za nerespektování výpůjční lhůty může
knihovna po uplynulé lhůtě výpůjčky tj. po měsíci, kdy si čtenář výpůjčku neprodloužil
účtovat poplatek 2Kč/den , což není nijak závratná částka, ale po nějaké době se může
vyšplhat na několik set korun. Proto upozorňuji čtenáře, kteří mají knihy doma už delší dobu,
že jim v průběhu měsíce listopadu začnou chodit upomínky s výzvou o vrácení knih. Za
knihy, které si čtenáři půjčili a nemohou je najít nebo je ztratili, bude účtován poplatek dle
stáří a hodnoty knihy, kterou ztratili. (Nejčastěji je to zhruba polovina z ceny knihy.) Každá
kniha má svou hodnotu uvedenu na kartičce, kterou je opatřena. To je z připomínek ke
knihovně ode mne vše. Pro telefonickou domluvu o prodloužení výpůjček uvádím telefon do
místní knihovny.

Často za mnou chodí lidé s dotazem na ordinační hodiny zubního lékaře v Peninku, jelikož
nejsou nikde uvedeny, uvádím je zde:
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KULTURNÍ AKCE U NÁS I V OKOLÍ

V měsíci listopadu se bohužel moc věcí neděje. Kromě návštěv kina v našem městě a třeba
karlovarského divadla, jehož program je uveřejněn ve vývěsce s kulturou Vám mohu
nabídnout návštěvy koncertů v Karlových Varech, Nejdku a Chodově.

NEJDEK
14. 11. 2009

Support Lesbiens
Kulturní Dům Nejdek
Cena: 260,-Kč

28. 11. 2009

od 20:00 hod.

Předprodej 220,-kč

Rocková pípa rádia Beat
Kulturní Dům Nejdek

od 20:00 hod.

Cena: neuvedeno

KARLOVY VARY

18.11. 2009

Koncert Karla Gotta a Evy Urbanové
KV ARENA od 19:00 hod.

CODOV-KASS

21. 11. 2009

Divokej Bili - tour 2009
Kulturní a společenské středisko Chodov od 20:00hod.
Cena: 320,-Kč

Předprodej: 280,-Kč

V měsíci listopadu. oslaoi svá ju6i{ea tyto naše spoluobčanku:

7.11. 2009

paní Věra :Mafimánf(pvá

27.11. 2009

paní 1(věta Lopraisouá

28.11. 2009

paní :Hi{áegarda Lederleitnerouá
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Slovo starosty na listopad
Odpady, svozová
techniku

na

svoz

technice,

nemusí

Dáňa

komunálního
být již klasická

Tato nová technika
plastové

firma,

odpadu.

Díky

poplenice

pozink

120 I, či z kontejneru
úřad

této

nové

110 litrů.

auto - může naložit odpady i z

- svozové

popelnice

má novou

- Lotťler,

ovšem

1100

nedisponuje,

I. Těmito

nádobami

náš

musím

podotknout,

že plastové nádoby nejsou vhodné na popel.

také

Bedny na posypový materiál, jak jsem slíbil v měsíci
březnu, jsou nově vyrobeny,
posypový

materiál.

Pro

a brzy budou dodány, bedny na

případné

zvědavce,

místní hasiči a v "hasičárně",

z materiálu

polomů

v roce

v městských

lesích

bedny

vyrobili

který byl získán z

2004,

vyrobeny

byly

a ve volném čase. Kde tedy jsou budou bedny
rozmístněny ? Ulice Jiráskova - u horní brány hřbitova a ve

bezplatně

spodní části, pod Kaplí Sv. Kříže, na konci hřbitovní

zdi, ulice

a Na Blatech, v ulici U
Kapličky - u pošty, v ulici Lesní - v křižovatce ulic Lesní a Na
Blatech, a naproti rekreační chatě Lesní 23, bývalá chata
Lybar, v ulici Havířská - nad křižovatkou
ulic Havířská a
Tovární, a u trafostanice nad domkem MUDr. Kvasničky, v ulici
Vančurova - v křižovatce

ulic Vančurova

II. Odboje - nad domkem pana Pagáče,

v ulici Komenského

-

a Mateřské školy, v ulici Bezručova - v
ulic Lesní a Bezručova.
Bedny jsou označeny

pod budovou Základní
křižovatce
tyčemi,
přístupné
doplnit.

se nám podaří je celou zimu udržovat
a snad se podaří také je po vyprázdnění

snad

volně
ihned

Veřené osvětlení, bylo nově vybudováno veřejné
osvětlení v Horní ulici a obnoveno osvětlení v ulici II. Odboje.
Díky panu Hajňukovi

se také podařily opravit i rozbité stožáry v

ulici Komenského a Bezručova. Oprava rozbitých stožárů
spočívala ve výměně světelných těles, starých těles, které jsou
pouze přezbrojeny a opraveny. Některá tělesa opravil sám pan
Hajňuk, některá tělesa se podařilo opravit v "hasičárně"
místními hasiči, bezplatně a ve volném čase, a panem
Hajňukem zkompletovány a uvedeny do provozu.

Zimní údržba pro období 2009 až 2010. Sníh nám
napadl nečekaně brzy. Napadl dříve, než byla zastupitelstvem
vybrána firma na úklid, za což se všem velice omlouvám. Se
zimní údržbou jsme tedy zaspali (?), ale je vina pouze na naší
straně? Jsou také všichni řidiči na zimu připraveni?
Myslím
tím zimní obutí a ostatní výbava motorových vozidel. S prvním
sněhem nastaly také první, pro někoho neřešitelné, problémy.
Napadaný sníh po chvilce odtával, a komunikace se staly
"téměř (???)" nesjízdné. Je opravdu nad naše možnosti, aby
veškeré místní cesty byli stále uklizené a bez sněhu. První
zatěžkávací zkouška nastala již v polovině října. Jak jsem již
psal, první sníh, první potíže, první problémy, první střety a
první výhrůžky!
Rád bych podotknul i to, že první příznaky
zimy ve formě padajícího sněhu zaznamenal každý občan, ale
je jenom pár těch, kteří okamžitě nadávají, křičí, vyhrožují.
Většina se v klidu zeptá, kdy se začne s odklízením, a chápou i
to, že doposud (v polovině října) není vybrán ten kdo bude
naše město prohrnovat. Příval sněhu z první poloviny října
vydržel pár dní, nevraživost v některých vydrží o mnoho déle.

HISTORIE NAŠEHO MĚSTA I.
První osadníci přišli do zdejšího kraje pravděpodobně v době konce 12. století. Ve 14.
Století pak nastala druhá osidlovací

vlna, která vyvrcholila

až koncem století

šestnáctého. Právě v 16. století vzniká celá řada zdejších obcí např. Jáchymov či boží
Dar. Osidlování tohoto území bylo úzce spjato s těžbou cínu a důlní činností, jejichž
počátky se zde datují do konce 15. století.
Sama Horní Blatná byla založena roku 1532, kdy saský kurfiřt Jan Bedřich koupil toto
území od pánů z Tetova a podal příkaz k vyměření a založení nového horního města
Blatná. Obec tedy nevznikla samovolně, ale čistě účelově, díky tomu také známe
přesné datum jejího vzniku, což u obcí není příliš obvyklé. Po vydání příkazu Janem
Bedřichem byla do půdorysu zakreslena pravidelná uliční síť a 199 stavebních parcel,
začaly se stavět první hutě, určilo se místo pro výstavbu kostela, školy, radnice a
špitálu. Prvními osadníky nové obce byli horníci ze Schneebergu.
Hned v roce 1533 byl jmenován

první blatenský

purkmistr,

byl jím Albrecht

Weidmann. Současně byla vytvořena městská správa a další úřady. Ve stejném roce na
Blatenském

vrchu vznikl tzv. Kyzový důl. Roku 1534 kurfiřt Johann Friedrich

městečku propůjčil horní řád. Rok 1535 byl pro Horní Blatnou velice významným tehdy jí byl vydán vlastní kurfiřtský horní řád a zároveň od panovníka získala řadu
privilegií - výroční a týdenní trh, právo várečné*, právo provozovat

pekařství,

řeznictví a podobně. Dne 17. 6. 1538 pak byla Horní Blatné panovníkem povolena
výstavba kostela, školy a špitálu. V roce 1540 byla zahájena výstavba vodního kanálu
Blatenského příkopu, vedoucího z místa cca 2 km západně od Božího Daru přes
Myslivny, Rýžovnu, Bludnou do Horní Blatné, kanál pak ústil do Blatenského potoka.
Stavba byla dokončena o čtyři roky později. Kolem tohoto příkopu pak následně
vznikala řada staveb v roce 1541 to bylo již 15 stoup a několik hutí. ..

Právo várečné - je jedním z nejdůležitějších a nejvýdělečnějších středověkých městských práv, které
umožňovalo vařit pivo. V královských městech bylo proto právo várečné úzce spojeno s právem
mílovým. Pokud město mělo právo várečné, mohl ve svém domě pivo vyrábět a šenkovat každý
plnoprávný měšťan.

PROGRAM KINA LISTOPAD 2009

7. 11. 2009

Piráti na vlnách
Film:

VBlNěmecko 2009

Žánr: hudební komedie
Režie: Richard Curtis
Délka: 129 minut
Hrají: BilI Nighy, Kenneth Branagh, Nick Frost a další. ..
Píše se rok 1966 a všechna britská rádia hrají jen zprávy ajazz a to pouze jednu hodinu denně. Situace
postavená na hlavu. Proto už dva roky skupina nadšenců, která našla mezeru v zákoně, vysílá z lodi
zakotvené mimo teritoriální vody ...
Mládeži přístupný.
Cena: 60,-kč

14. 11. 2009

Transformers - pomsta poražených

Film: USN2009
Žánr: akční sci - ti
Režie: Michael Bay
Délka: 150min.
Hrají: Shia LaBeouf, Megan Fox, Hugo Weaving, Josh Duhamel a další. ..
Po prvním díle zůstali autoboti na Zemi, aby vyhledávali zbytky Decepticonů po celé Zeměkouli a ve
spolupráci se speciální jednotkou vojáků je likvidovali ...
Mládeži přístupný.
Cena: 60,-Kč

21. 11. 2009

Hanebný pancharti

Film: USNNěmecko/Francie/2009
Žánr: válečné drama
Režie: Quentin Tarantino
Délka: 153min.
Hrají: Brad Pitt, Mélanie Laurent, Christoph Waltz a další. ..
Hanebný pancharti jsou lovci nacistů, kteří sbírají jejich skalpy s největším potěšením a zadostiučiněním.
Skupinka chlapíků, která svojí krutostí vzbuzuje odpor, ale paradoxně i největší zábavu.

Přístupný od 15-ti let.
28.11.2009

Cena: 60,-kč
C;.I.Joe

Film: USN2009
Žánr: akční
Režie: Stephen Sommers
Délka: 118min.
Hrají: Denni Quaid, Channing Tatum, Marlon Wayans,Sienna Miler a další...
V nedaleké budoucnosti představí největší světový výrobce zbraní James Mc Cullen ničivou nanobotickou
zbraň. Když ji ale jednotka NA TO převáží, neznámé supermoderní komando v čele s Anastassií De Cobray
se ji pokusí ukrást. Ještě že na místo dorazí mezinárodní tajná elitní jednotka G. 1. Joe, ti nejlepší
z nejlepších, která zachrání situaci ...

Přístupný od 15-ti let.

Cena: 60,-Kč

