Milí hornoblateňáci,
Dlouhá a mrazivá zima se nám pomalu chýlí ke konci. Mnozí z nás si ji krátili po
svém a to například zábavou. V sále hotelu Modrá Hvězda se tento měsíc konaly
hned dvě. Tou první byla Valentýnská zábava, pořádaná místním Sborem
Dobrovolných Hasičů. Této zábavy jsem se také zúčastnila a mohu říci, že byla
povedená. Návštěvníků bylo dost, nejen místních, ale i přespolních. Překvapila
mne bohatá tombola, ve které bylo více než 300 zajímavých cen. Například jste
měli možnost vyhrát 10 metráků uhlí, dřevo (což při letošní tuhé zimě byly ceny
žádané), také náčiní potřebné jako lopaty, smetáky (smeták jsem vyhrála já ®),
toaletní potřeby - velký balík toaletního papíru, popelnice na komunální odpad,
lahve plné moku "pro zahřátí", různé ozdoby a serepetičky do domácnosti atd.
Každý si něco odnášel domů a soudě dle dobré nálady, každý si vyhrál něco,
s čím byl spokojen.
Druhý ples, ples maškarní pořádaný hotelem Modrá Hvězda byl také povedený.
Tombola byla také bohatá a jistě si každý něco odnesl. Návštěvnost byla velká,
leč masek se mi zdálo poskrovnu. Při příchodu se mi zapletla pod nohy kočička.
Byla přítulná. Také jsem potkala indiánský a kovbojský pár. Na parketu to hýřilo
pruhovanými tričky, takže dorazila celá posádka pirátské lodi. Umístění masek
dopadlo takto: na 1. místě se umístil anděl s ďáblem
2. indiánský pár
3. klauni
4. kočička
20. února se také konal již 16. ročník Blatenské desetihodinovky pořádané
panem Františkem Fišerem, Pavlem Motlíkem a Pavlem Fišerem. Závod se dle
pana Fišera vydařil. Cituji: " Závod se po pečlivé přípravě ze strany organizátorů
a pomoci obce Horní Blatná vydařil (příprava parkovacích ploch a úprava
příjezdové komunikace). I přes nepříznivé klimatické podmínky v pátek 19. 2. se
podařilo připravit kvalitní trať, což navíc umožnilo napadnutí 5cm nového
prašanu přes noc před závodem. Organizace během závodu (občerstvení,
lyžařský servis) na tradičně velmi dobré úrovni. Závod se účastníkům velmi líbil,
většina přislíbila účast v příštím roce."
Pořadí:
1. Ladislav Pachta
2. Pavel Fišer
3. Rudolf Stehlík
Za zmínku stojí jediný dorostenec z Horní Blatné, který se tohoto závodu
zúčastnil a to je Daniel Vopalecký.
K podaným výkonům všem účastníkům gratulujeme.
J/Iyrmerová
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SLUŽEB ABEftTAmV

ÚěAST možnÁ POUZE v DOBOVÉm OBlEěEní A VÝSTrtOJI!
10:00
11 :00
13:00
14:30
19:00

začátek akce
závod dětí
závod hlavni kategorie
vyhlášení závodu dětí
vyhlášení nejlepšího dobového kostýmu
vyhlášení vítězů a taneční zábava v Perninku
v restauraci Plzeňka, vstupné 100,- Kč
zakoupené vstupenky bodou slosovány v Tombole

VSTUP ZDArtmA

Doprovodný program:
závody i taneční zábavu moderuje Václav Upír Krejčí
- k tanci a poslechu hraje FORTE BAND J.P.Š.
- kreslíř Petr U rban •
- výstava dobových fotografií a sportovního vybavení
- nafukovací skákací hrad a face painting
- závody v odhazování sněhu
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SPOLUFINANCOV ÁNo EVROP KOU

informace a přihlášky na www.abertamy.eu

UNIÍ z EVROP KÉHO FONDU

. registrace

PRO REGIO ÁLNí ROZVOJ
"INYE T1CE DO VA í BllOOUC

a www.pernink.cz

10 členných družstev od 15. 2. 2010 do 15. 3. 20 I O

(stylové oblečení a vybavení podmínkou)

o TI"

. každé družstvo věnuje jednu cenu do tomboly

Více informací v infocenrrech Abertamy - tel.: 353 892333

a Pernink - tel: 353 892 491

Rádi bychom pozvali čtenáře Blatenských listů do Královské mincovny Muzea
Jáchymov na přednášku: "Život s horskou službou",která se koná v sobotu 6. 3.
2010 v 17:00Hodin.
Dlouholetý náčelník horské služby Rudolf Chlad bude vyprávět o jednadvaceti
letech služby v Krušných horách na Božím Daru. Zavzpomíná na začátky u
horské služby a porovná je s dnešní úrovní, která pokud se týká vybavení i
dovedností záchranářů, si nezadá s vyspělými evropskými státy. Nebudou chybět
ani zajímavé příběhy, které zažil při své práci.
Vstupné 30,-Kč

1'-[

Muzeum Karlovy Vary Vás zve na přednášku

Přednáší Rudolf Chlad
v sobotu 6. 3. 2010 v 17 hodin
Muzeum Královská mincovna Jáchymov, nám. Republiky 37
Vstupné 30 Kč

V muzeu V Nejdku zahajujeme výstavu: "Spolu a hravě."
Vernisáž se koná ve čtvrtek 11. 3. 2010 v 17:00 hodin. Letos budou představeny
handicapované děti z Občanského sdružení Dětská radost a jejich čtyřnozí
kamarádi ve 4. Ročníku velikonoční prodejní výstavy. Návštěvníci výstavy mohou
také hodnotit výtvory dětí z MŠ, ZŠ a OS v soutěži s názvem: "Jarní mláďátka,
vyrobí nám děťátka". Výstava potrvá do 25. 4. 2010
Vstupné: dospělí 20,-Kč, děti 10,-Kč
Otevřeno: st-ne 8:30-12:00,13:00-16:30hod.
Těšíme se na Vaši návštěvu, za pracovníky muzea
Romana Borusíková
Muzeum Karlovy Vary
Další informace

o programech

uveřejněny na vývěsce.

a přednáškách

Muzeí v Karlovarském

kraji jsou

Poděkování za sponzorské dary
Dovolte mi, abych nejen jménem svým, ale i jménem zaměstnanců, žáků a dětí
ZŠ a MŠ Horní Blatná poděkovala všem sponzorům z řad rodičů i přátel školy,
kteří v kalendářním roce 2009 sponzorsky vypomohli finanční částkou nebo
jinou formou:
- paní Antonii Borovcové za upečení
velmi chutných koláčků na Vánoční
trhy
- Okrašlovacímu spolku Horní Blatná,
který uspořádal aukci obrázků
malovaných našimi dětmi u příležitosti
110. výročí založení železnice, jejímž
výtěžkem bylo 4 750 Kč
- paní Hánové za sponzorský dar 100 Kč
- panu Tittrichovi za sponzorský dar věnovaný mateřské školce v hodnotě
3 870 Kč, tento dar byl již využit na nákup hraček pro MŠ
- Okrašlovacímu spolku Horní Blatná za pořádání
"V ánočního rozjímání
s koledou", kde výtěžek z této akce činil 2 964 Kč
Touto cestou bych také ráda uvedla, že si velmi vážíme těch, kteří naši školu
podporují, a ujistila je, že všechny finanční prostředky budou použity ve
prospěch dětí, zejména na financování školního výletu pro žáky i děti MŠ a ZŠ.
Závěrem tohoto příspěvku děkujeme starostovi a všem zastupitelům města Horní
Blatná za celoroční spolupráci a náklonnost ke škole, za postupné zvelebování
školy (výměna kotle, rekonstrukce tělocvičny). Věříme, že i v tomto roce se naše
spolupráce opět vydaří
Za celý učitelský sbor, zaměstnance, žáky a děti ZŠ a MŠ
Š.Hellerová
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Máte potíže s viděním?
Ztráta nebo vážné oslabení zraku způsobí v životě člověka mnoho změn. V takové
chvíli je potřebná pomoc. Jedním z možných řešení je využít služeb Tyfloservisu,
o.p.s.
Posláním obecně prospěšné společnosti Tyfloservis je podpora
integrace nevidomých a slabozrakých lidí do společnosti. Pro slabozraké osoby
máme v našem středisku širokou škálu optických pomůcek.
Věkem podmíněná makulární degenerace, diabetická retinopatie, glaukom a šedý
zákal patří v Evropě k nejčastějším onemocněním zraku. Bývají spojena s vážným
oslabením vidění, které obvykle nelze zlepšit předepsáním silnějších dioptrických
brýlí, což přináší řadu problémů v praktickém životě. Zklamaní pacienti nebo jejich
blízcí se po takovém zjištění často obracejí na nejbližší prodejnu oční optiky, kde
zakoupí lupu s velkým zorným polem a malým zvětšením. Výsledkem bývá malé a
krátkodobé zlepšení, častěji však obtíže přetrvávají nebo se objeví znovu. Mnozí
pacienti si proto myslí, že se nedá již nic dělat, a lupy odloží. V takové chvíli by měli
mít k dispozici informace o řadě speciálních pomůcek, které mohou vidění výrazně
zlepšit.
Možná nevíte, že existují:
speciální optické pomůcky s velkým, zvětšením a osvětlením; televizní kamerové
zvětšovací lupy; neoptické pomůcky ke zkvalitnění zrakové práce; knihy a časopisy
ve zvětšeném písmu; knihy a časopisy ve zvukové podobě; služby pro lidi s vážným
postižením zraku.
Dolní věková hranice našich klientů je stanovena na 15 let.
Co dále nabízíme:
- proškolení v obsluze kompenzačních pomůcek, a pomůcky pro sebeobsluhu
prostorovou orientaci tj. chůzi s bílou holí
výcvik prostorové orientace
nácvik psaní na kancelářském stroji a klávesnici počítače,
výuku čtení a psaní Braillova bodového písma,
poradenství týkající se úprav prostředí
Uvedené služby poskytujeme
TYFLOSERVIS, O.p.s.
Mozartova 444/6
360 20 Karlovy Vary

www.tyfloservis.cz

zdarma.
Tel.lfax: 353236068
mobil: 608572345/6
e-mail: k.vary@tyfloservis.cz

Slovo starosty na březen
Nic naplat. Zima, dle hodnocení některých médií, nejhorší za
posledních 40 let, pomalu, ale jistě končí. Máme za sebou mnoho dnů,
kdy teplota byla pod nulou, což bylo znát na poruchách vodovodního
řadu a především na topení. Zima končí, a až na některé menší
nedostatky i samotná zimní údržba proběhla v tomto zimním období bez
větších problémů. Problém byl, tak jako každoročně, nahrnutý sníh do
již vyházených průchodů a průjezdů. K tomu nemám co dodat, jelikož
jsem prováděcí firmu, několikrát, a dá se říci, neustále, žádalo to, aby
takto nahrnutý sníh alespoň částečně odstraňovala. Jak bylo přislíbeno,
i posypový materiál byl postupně dodáván do vyrobených beden.
Opomenu-Ii mrazy, byla k nám zima tentokrát docela milosrdná, a to
především co se týče sněhové nadílky. Každý z nás jistě má své
hodnocení, každý z nás má svůj názor. Toto zimní období nás doposud
zatížilo částkou cca 150.000,- Kč, myšleno tímto od listopadu 2009 do
února 2010. V této částce je jak samotná zimní údržba, tak i posypový
materiál a ostatní náklady. Je tedy paradox i to, že zimní období údržba, byla pro nás jedna z nejlevnějších za několik posledních let.
Zajisté také neušlo Vaší pozornosti, že od druhé poloviny měsíce února
přestala Údržba silnic Karlovarského kraje akciová společnost, z
ekonomických důvodů, používat sůl jako "posypový materiál", že sůl
byla nahrazena drobným štěrkem. Jenom škoda, že se to neprojevilo
dříve a hlavně i více. Blíží se nám jaro, blíží se úklid veřejných prostor,
blíží se úklid následků zimy. Odtávající sníh odkrývá špínu a nepořádek,
takže se postupně uklízí a uklízet se bude i nadále.

Zimní období se podepsalo i na komunikacích. Většinu z nás
nejvíce trápí silnice 11/221 v úseku Horní Blatná - Pernin k. Ani se není
čemu divit. Několika leté "látání děr" fff Poslední informce z 24.února
říká, že okamžikem kdy bude letošní zima u konce, začne se s
rozsáhlou opravou této komunikace. Vím, je to už několikátý termín, kdy
toto bylo přislíbeno. Záměr správce komunikace je tuto silnici opravit, a
to v úseku Pernink směrem do Horní Blatné, opravy by měly končit asi

130 metrů za lesem, nebo chcete-li, od Horní Blatné směrem na Pernink
130 m před lesem. Takže se můžeme těšit na to, že ve druhém čtvrtletí
2010 dojde k několik let netrpělivě očekávané opravě silnice Perninské.

Akce plánované na rok 2010. Pomalu se plánují akce na tento
rok, pomalu se zajišťují i dotace za účelem realizací plánovaných akcí.
Již máme přislíbenou dotaci od Ministerstva kultury České republiky, z
Programu regenerace městských památkových
zón a mětských
památkových rezervací, ve výši 400.000, - Kč, které chceme investovat
do ukončení restaurátorských prací ve hřbitovní Kapli sv. Kříže. Tato, již
VI. etapa, by měla být ta poslední. Financování této poslední etapy je ze
100 % hrazena Minsterstvem kultury. Po ukončení bude Kaple otevřena
veřejnosti, bude v ní jednorázová výstava fotografií z průběhu celkových
oprav. Další, plánovanou akcí, je oprava a nátěr střechy věže kostela,
tato akce je také z prostředků Ministerstva kultury, a je hrazena z 50 %.
Na tento náš záměr žádáme o příspěvek i Krajský úřad Karlovarského
kraje, a to z Programu pro zachování a využití kulturních památek a
památkově hodnotných objektů, kde je náš podíl 30 %. Další podané
žádosti jsou na opravu střechy budovy Radnice a na rekonstrukci
sociálního zařízení v budově naší Základní a mateřské školy, rovněž
žádosti podány na Krajský úřad Karlovarského kraje, a to do Programu
obnovy venkova, s minimálně 50-ti % spoluúčasti. Stále je na programu
i žádost o získání dotace za účelem revitalizace náměstí a oprav
některých místních komunikací z prostředků Evropské unie. Dalšími
aktivitami jsou tři stromové aleje, a to dokončení aleje na staré
Perninské, s 15-ti % spoluúčasti, z programu Obnova obcí v pohraničí
další alej od bývalé továrny Triola k rozcestí se starou Perninskou z
Programu péče o krajinu, a alej od fotbalového hřiště směrem na
Potůčky z Programu obnovy přirozených funkcí krajiny. Poslední dvě
jmenované dotace jsou bez našeho podílu. Také se chystá podání
žádosti na tvorbu propagačních materiálu o Horní Blatné, s našim
podílem 30 %. Jelikož se ostatní dotační tituly teprve vyhlašují, nelze
dnes ještě říci o které se budeme nadále pokoušet.

HISTORIE NAŠEHO MĚSTA V.

V roce 1919 v Horní Blatné vznikl podnik BLEX, pokračovatel staré místní
tradice na výrobu pocínovaných lžic. V roce 1920 byla ve městě zřízena střední
škola. V tomto roce byla také ukončena těžba rašeliny k topným účelům. V této
době měl Blatenský příkop 25 mostů, 12 vodních přepadů a 1 vodní převod.
V roce 1922 prošel příkop rekonstrukcí. V následujícím roce nechala Národní
jednota sokolská postavit na Blatenském vrchu památník M. Jana Husa. V letech
1926-1929 proběhla další rekonstrukce Blatenského příkopu. V roce 1932 bylo
ve městě založeno původní muzeum, provozované nejdříve ve škole, později
v č.p. 255. V průběhu 20. A 30. let bylo mnoho zdejších domů přebudováno,
fasády domů byly upravovány podle moderních zásad a celá urbanistická
zástavba byla zahuštěna novými stavbami. V roce 1935 proběhla oprava
povodněmi poničeného Blatenského příkopu. Ve druhé polovině 30. let se začaly
povážlivě horšit vztahy mezi Čechy a Němci. Situace se stávala stále napjatější,
až nakonec vyvrcholila Mnichovskou dohodou ze dne 30. Září 1938. Po ní
následovalo obsazení českého pohraničí německou armádou. Záhy vypukla druhá
světová válka. Během ní lidé opět strádali, válka si vyžádala mnoho obětí a pro
zdejší kraj znamenala významný mezník - po osvobození Česka v květnu 1945
totiž došlo k odsunu zdejšího německého obyvatelstva. Po něm pak následovalo
umělé doosidlování pohraničí navrátilci a přistěhovalci z vnitrozemí. Později
byly obětem války a třem obětem pochodu smrti vystavěny pomníky.
V roce 1957 zaniklo zdejší muzeum. V 70. letech 20. století proběhla
rekonstrukce budovy zš a v roce 1977 vzniklo nové muzeum v č. p. 127 a dále
byla zrekonstruována rozhledna na Blatenském vrchu. K roku 1980 se zde uvádí
448 stálých obyvatel. V roce v 1982 došlo ke sloučení Horní Blatné s obcí
Pernink. Toto spojení vydrželo do roku 1990. V roce 1991 se zde rozmohl
stánkový prodej především vietnamských obchodníků, bylo otevřeno tržiště
v Potůčkách. V roce 1993 byl v Horní Blatné zřízen telefonní automat, ve
stejném roce proběhla renovace sochy sv. Nepomuka na náměstí sv. Vavřince a
byla zahájena oprava kostela sv. Vavřince, dokončená o čtyři roky později.
V letech 1994 - 1999 byl (v rámci oprav kostela) opraven také hodinový stroj a
úchyt zvonů. V letech 1995-2001 proběhla oprava vlivem času značně
poškozeného Blatenského příkopu. Dále byly v roce 1996 opraveny sochy sv.
Josefa a sv. Vojtěcha stojící před kostelem sv. Vavřince a o dva roky později
byla opravena okna v kapli sv. Kříže. V roce 1999 byl do celé obce rozšířen
telefon a proběhla oprava fasády kaple svatého kříže. V letech 1999 - 2000 se
obec dočkala také plynofikace.
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PROGRAM KINA BREZEN 2010
6.3. 2010

Zataženo občas trakaře

Film:
USA/2009
Žánr:
animovaný/rodinný
Režie: Phil Lord, Chris Miller
Délka: 90 minut
Je to příběh o městečku, kde se počasí mění třikrát denně. V době snídaně, oběda a večeře.
Rozmary počasí jsou totiž doprovázeny nadílkou jídla a nápojů. Když prší, z nebe padá
ovocná šťáva, když sněží, k zemi se snáší bramborová kaše nebo špagety ....

Přístupný.
13.3.2010

Cena: 60.-Kč
Avatar

Film:
USAN elká Británie/2009
Žánr:
Sci-Fi/Thriller
Režie: James Cameron
Délka: 162minut
Hrají: Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigoumey Weaver a další. ..
Hlavní postavou je Jake Sully, který byl jako mariňák zraněn a ochrnul od pasu dolů. Jake je
vybrán k účasti na projektu Avatar, který by mu pomohl zase chodit. Když souhlasí je keho
mysl vtělena do uměle vytvořeného hybridního těla, se kterým se musí vydat na planetu
Pandora a získat důvěru jejich obyvatel. Jake ale začne chápat podstatu věcí a neví na jaké
straně má být.

Přístupný od 15-ti let!
20.3. 2010

Cena: 60.-Kč

Stínu neutečeš

Film:
ČRl2009
Žánr:
Psychologické drama
Režie: Lenka Kny
Délka: 102minuty
Hrají:
Jaroslava Adamová, Pavel Landovský, František Němec a další..
Situace, kdy vaše babička se chce v 80. letech nechat rozvést s vaším dědou a tím v podstatě
narušit vše, v co jste odmala věřili, je jednou z těch mezních situací, které jsou neuvěřitelné
až do té doby, než se stanou realitou ...

Přístupný od 12-ti let!
27.3. 2009

Cena: 60.-Kč

Kawasakiho růže

Film:
Česko/2009
Žánr:
Drama
Režie: Jan Hřebejk
Délka: 95minut
Hrají: Lenka Vlasáková, Daniela Kolářová, Martin Huba a další
Renomovaný psychiatr, morální autorita, který má u příležitosti výročí založení republiky
získat významné státní ocenění. Právě připravovaný slavnostní akt se stane katalyzátorem
událostí, které na povrch vyplaví hříchy minulosti, jež mu můžou zlomit vaz ....

Přístupný:

Cena: 60.-Kč

