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Milí hornoblateňáci,
uplynulý měsíc leden byl velice bohatý na pravé zimní plískanice. Mrzlo, až
praštělo, teploty klesaly téměř k mínus dvaceti stupňům a koncem měsíce nám
během dvou dnů napadlo tolik sněhu, co ještě od začátku letošní zimy nebylo.
Toto období bývá náročné jak po psychické tak fyzické stránce. Odházený sníh
nám pluhy nahrnují zpátky a nemůžeme se dostat ke svým domovním vchodům a
garážím. Známe to dobře všichni, vždyť se to opakuje každou zimu, ale s tím
moc nenaděláme.
Od začátku měsíce ledna je v místním Infocentru k dispozici služba Czech Point.
Zde si můžete požádat o výpis z rejstříku trestů, z katastru nemovitostí,
obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku, seznamu kvalifikovaných
dodavatelů, centrálního registru řidičů, autovraků a insolvenčního řízení.
Tato služba je samozřejmě zpoplatněna.
Trochu statistiky:
Za uplynulý rok navštívilo Informační centrum více než 500 turistů.
V místní knihovně je registrováno 55 čtenářů z toho 15 dětí. (Což bohužel není
moc.) Během roku bylo vypůjčeno 1341 knih. Z toho 203 knih dětských. I když
čtenářů není moc, jsme rádi, že naši knihovnu navštěvujete.
13. února se můžete jít vytančit na Valentýnskou zábavu pořádanou místním
Sborem dobrovolných hasičů, která se bude konat v sále hotelu Modrá Hvězda
od 20:00 hod. Vstupné činí 60,-Kč
20. února od 7:00hod. se koná již tradiční Blatenská desetihodinovka kdy cílem
je uběhnout na lyžích co nejdelší trasu za dobu deseti hodin. Start od chalupy u
Fišerů č.p. 294 u bývalého hotelu Imperial. Pořádají: František Fišer, Pavel
Motlík, Pavel Fišer.
Startovné činí 150,-Kč.

Pranostika na únor:

~ Hromnice jasná noc, bude mrazů ještě moc.
%asopust na siunci-pomiázka u kamen.
Svatý %atěj feáy láme, nemá-li jich, nadělá je.

v

v

o

Jra'13IL~.9L 2{5t5IC:J{ O'13cYl2\{ra

0/ měsíci únoru oslaoi své narozeniny tito naši občané:
4. února

pant
5. února pan
20. února pant
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Hiláegará Hahnooá
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Bohužei na začát{(u roku. nás opět zastihla smutná zpráva, že nás opustila naše
vážená spoluobčanka paní .9'Lnne[iese'R.!-pkgvá. Paní 'R.!-pkgvou jsme znali
především jakg usměvavou příjemnou dámu, která chodila gratu[ovat za 9vfěstskfJ
úřad k narozeninám našim. spoiuobčanům. Rpdině přejeme upřimnou soustrast.
'Bude nám všem chybět ...

Slovo starosty na únor
Několikrát jsem se již zminit o odpadu, konkrétněji o tříděném
odpadu. V roce 2009 bylo vybudováno více stanovišť nádob na
separovaný odpad, a určitě budou v roce 2010 stanoviště opět
vybudována, jenom, co to dovolí průjezdnost komunikací. Pro
zajímavost uvádím konkrétní výsledky od roku 2002, kde NO je
nebezpečný odpad, rDO je tuhý domovní odpad, kontejnery jsou
tzv. hromádky. Zatím, co se zvyšuje sběr plastu, skla a papíru,
klesá nám svoz nebezpečného odpadu. Zřejmě se projevuje
skutečnost, že každý odběratel, například elektro spotřebního
zboží, vrací své spotřebiče do prodejen, proč také ne ? Vždyť
likvidace starých spotřebičů je zahrnuta v ceně nového výrobku.
Domovní odpad se drží, dá se říci, na stále výši. Hromádky, tedy
myšleno svoz nadrozměrného odpadu, je kolísavá hodnota. Ještě
bych chtěl podotknout, že pronájem nádob na tříděný odpad je
námi placen, například v roce 2009 bylo za pronájem a za obsluhu
nádob vyplaceno celkem 45.981,· Kč, a od společnosti EKO KOM
obdrželo naše město za třídění odpadu čásku 46.387,- Kč. Oproti
roku 2008 kdy nás pronájem stál celkem 27.058,- Kč a zisk činil
částku 18.312,- Kč je toto znatelný pokrok. Úmyslně jsem
nevyhodnocoval sběr ojetých pneumatik, jelikož v roce 2009 se
tento svoz konal poprvé. Myslím si ale, že v 1.pololetí 2010, pokud
bude z Vaší strany zájem, se tento svoz může opakovat. Ještě
jedna zajímavost, svoz veškerého odpadu vyprodukovaného v
Horní Blatné nás stálo za rok 2009 celkem 637.307,- Kč, zatím co
příjmy skládající se z poplatků občanů a od EKO KOMU částku
345.971,- Kč. Upozornění Vám všem, se rovněž týká svozu
komunálního
odpadu.
Svozová firma, a nakonec
i naši
zaměstnanci, kteří každé pondělí připravují popelnice v určitých
oblastech k vývozu, mají velké potíže s nádobami od kterých není
odházen sníh. Stává se rovněž, že některé nádoby jsou sice plné,
ale jejich obsah nelze vysypat, jelikož je zmrzlý. Proto Vás
upozorňuji na tyto nedostatky, a popelnice které nejsou přístupné,
nebo ty, které jsou zamrzlé nebudou vyváženy!
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HISTORIE NAŠEHO MĚSTA IV.
Roku 1850 se Horní Blatná stala sídlem soudního okresu. V této době byla také
vystavěna kaplička svaté Anny. V roce 1865 byI ve městě založen Hasičský sbor.
V roce 1872 se blatenský příkop stal majetkem obchodní společnosti Horní
Blatná, jejímž předsedou byl vždy starosta města. Společnost se udržela až do
roku 1945. V roce 1878 byla ve městě založena továrna na pocínované lžíce Ker!
a Co. ve stejném roce vznikla i rukavičkárna Christoph Grimm a syn. K roku
1880 je v Horní Blatné uváděno 250 domů a 2 340 obyvatel. V roce 1890 byly
zahájeny rozsáhlé opravy Blatenského příkopu. Tyto práce byly dokončeny až
v roce 1920. V roce 1892 došlo k zániku výroby pocínovaných lžic, ujalo se zde
však rukavičkářství a soustružení ozdobných kazet. V roce 1892 vyhořela zdejší
radnice, v následujícím roce byla proto postavena radnice nová. Dne 28. 11. 1898
byla do provozu uvedena 1. Etapa železniční tratě z Nejdku do Horní Blatné.
V příštím roce byla trať prodloužena do Johanngeorgenstadtu a napojena na
evropskou železniční síť. Vybudováním železnice ve městě skončila činnost
poštovních vozů. Na přelomu 19. a 20. století byl postaven evangelický kostel
v ulici Komenského. Roku 1900 pak proběhla dostavba školy, na tehdejší dobu
velice moderní. Na počátku 20. století se zdejší kraj stal vyhledávaným
střediskem zejména zimních sportů. V tomto období zde také začalo dobývání
rašeliny. Roku 1903 byla ve městě založena st. škola paličkování. Roku 1911 byl
v parku na náměstí postaven pomník císaři Františku Josefovi 1. . O dva roky
později byla na Blatenském vrchu hornoblatenskou Jednotou pro zimní sporty
postavena rozhledna a restaurace s turistickou chatou. Rok 1914 s sebou přinesl
začátek první světové války. Zpočátku lidé věřili, že konflikt bude krátký a
vítězný, brzy se však ukázalo, jak hluboce se mýlili. Zákopový charakter války se
vyznačoval ohromnými ztrátami na životech a velkou ekonomickou vyčerpaností
všech zúčastněných stran. Potraviny a nejdůležitější zboží tak byly k dostání
pouze na lístky, lidé museli odvádět naturálie a různé výrobky a předměty, (např.
i kostelní zvony) pro potřeby armády a v zimě byl nedostatek uhlí. Ke všemu byli
muži povoláváni na frontu, jejich práci tak musely zastat ženy a děti. Mnoho
mužů se domů již nikdy nevrátilo a řada z těch, kteří hrůzy války přežili, zůstala
nadosmrti mrzáky. Tolik kýžený mír přišel až v roce 1918. Ještě dlouho pak
trvalo, než se život lidí vrátil do starých kolejí.
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2012
Film:
USA/Kanada/2009
Žánr:
katastrofický
Režie: Roland Emmerich
Délka: 158minut
Hrají: John Cusack, Amanda Peet, Woody Harrelson a daší..
Před mnoha stoletími po sobě kultura Mayů zanechala kalendář, končící datem, jež se
neúprosně blíží. Proroctví spojené s vizí katastrofy biblických rozměrů, potvrdí v současnosti
i indický vědec zabývající se globálním oteplováním ...
Přístupný od 15-ti let!
Cena: 60,-Kč
13.2. 2010

Zemský ráj to napohled
Film:
Česko/2009
Žánr:
retro komedie
Režie: Irena Pav lásková
Délka: 119minut
Hrají: Vilma Cibulková, Miroslav Etzler, Tereza Voříšková a další ...
Dospívání bývá složité, zvlášť když se píše rok 1968, venku se prohánějí cizí tanky a doma
se střídají tatínkové různých kvalit .....
Přístupný.
Cena: 60,-Kč
20.2. 2010

Trable v ráji
Film:
USA/2009
Žánr:
komedie
Režie: Peter Billingsley
Délka: 113minut
Hrají: Kristen Bell, Jean Reno, Malin Akerman a další...
Čtyři partnerské páry vyrážejí do nádherného resortu, kde se víceméně proti své vůli
podrobují intenzivní partnerské terapii ...
Přístupný.
Cena: 60,-Kč
27.2.2010

Tři sezóny v pekle
Film:
ČeskolNěmecko/Slovensko/2009
Žánr:
milostný/drama
Režie: Tomáš Mašín
Délka: IIOminut
Píše se rok 1947 a doba přeje smyslnosti, extravaganci, humoru a nekonečnému očekávání.
Ivanu Heinzovi, pohlednému dandymu a vtipnému provokatérovi je právě 19 let. ...
Přístupný od 12-ti let!
Cena: 60,-Kč

