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Milí hornoblateňáci,
Tak jsme se konečně dočkali. Jaro je tu! S ním sice i velký nepořádek, který byl
ukrytý pod sněhem, ale ten se zvládne uklidit, jen co zmizí i poslední zbytky
sněhu. Mimo

jiné

budete

mít možnost

zbavit se harampádí,

které již není

k užitku a to na tradičních "hromádkách",
které letos připadnou na první
dubnový víkend. V téže době budou probíhat krásné svátky jara Velikonoce, na
které se jistě těší páni a kluci, už méně však dívky a ženy, které za vyšupání
pomlázkou musí ještě darovat vejce, které si doma samy obarví a nazdobí,
případně "štamprdli"
něčeho ostřejšího pánům. Útěchou ženám budiž to, že
tato tradice by jim měla přinést svěžest, ohebnost, mládí a zdraví. Tak milé
dámy a slečny, připravte
zdravím.

si pozadí, pravím, ať překypujete

krásou, mládím a

V měsíci březnu se také konal dětský maškarní ples, kterého se zúčastnilo
mnoho dětí nejen z Horní Blatné. Prostřednictvím
listů se k této akci vyjádřila
paní
Blanka
Heringová
a
také
samy
děti.

Děti s vyhranými

cenami ...

PŘíSPĚVEK DO BLATENSKÝCH LISTŮ
Jménem všech prarodičů a rodičů dětí děkuji partě obětavých maminek pod
vedením paní Radky za krásné odpoledne 13. března 2010, kdy uspořádaly pro
děti maškarní ples v hotelu Modrá Hvězda. Odpoledne
bylo do detailu
připraveno, děti si užily tance i her. Za svou snahu získávaly žetony, které
v závěru plesu proměnily v krásné, hodnotné ceny. Oceňuji perfektní přípravu
plesu i občerstvení pro děti. A to vše zásluhou velké obětavosti a nezištnosti
party maminek a štědrosti jmenovaných
i radost dětí a jejich rozzářené oči.

sponzorů. Poděkováním

pro ně zůstává

Blanka Heringová

Děkujeme paní Heringové, za projevené
líbil a to nejen dětem, ale i rodičům ...

uznání, je pro nás potěšením, že se ples

Pro doplnění: Všechny ještě maminkami
roli připravují@
A toto jsou ony:

nejsou, ale tímto se na svou budoucí

Foto zleva nahoře:

Jana Šťastná, Jarka Tyrmerová,

Irena Prokschová,

Jarka

Předotová, Edita Krausová, Zuzana Dáňová, Jitka Vítková, Anna Schildbachová
Dole zleva: Gabriela Lehnertová, Radka Lehnertová

PŘÍSPĚVKY MLADÝCH REDAKTORŮ

Milý časopise,
v sobotu jsme byli na maškarním bále pro děti v Modré hvězdě.
Pořadatelky byly oblečené v maskách večerníčkových postav. Moc se
nám tam líbilo, soutěže nebyly náročné a mohly jimi projít i malé děti.
Večer se vydařil a děkuji za krásné odpoledne.
Pořadatelkám patří obdiv a díky od všech dětí!
- Martin Kraus, 2. ročník-

Moc Vám děkujeme za maškarní ples. Bylo to moc pěkné a tombola
byla moc hezká. Byly také hezké masky.
- Patrik Pohlmann, 3. ročník-

Na maškarním plese se mi líbilo. Byly tam zajímavé masky, já jsem byl
za klauna. Také tam byla tombola, vyhrál jsem dvě knihy a sladkosti.
- Pavel Hajňuk, 2. ročník-

My, žáci 2. ročníku, děkujeme pořadatelUm za pořádání dětského
maškarního plesu. Bylo to pěkné. Také se tam soutěžilo. Dostali jsme
pěkné výhry.
- Viky Sentens ký, 2. ročník-

Ještě jednou

bych ráda poděkovala

maškarní ples vůbec neuskutečnil
Paní Geroldě

Předotové,

sponzorům,

bez kterých

nakladatelství

Fragment,

by se dětský

a to:

Knižnímu

Okrašlovacímu

spolku, Hasičům Horní Blatná, Městu Horní Blatná, panu Michalukovi,
Krausové a Igorovi
nikoho nezapomněla.

Zelenému,

paní Jitce Wendlerové.

Doufám,

paní Editě
že jsem na

A pokud ano, v příštím čísle to napravím.

J. 'Iurmerouá
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KULTURNí AKCE
KARLOVY VARY
8. - 18. 04. 2010

se bude pořádat akce České pivovary
v Karlových Varech. Tato akce potrvá 10 dní a
na Třídě T. G. Masaryka budou každý den od
10:00 až do 18:00 vystupovat různí interpreti
kapely. Např. Ivan Hlas + VAR,

a

Goodfellas + Shoe cut,
Bernard Blues Band + Luboš Andršt,
Ozzák(Martin Dejdar) a Ozzobír + Tajfun,
Beatles revival + Shadows revival a další ..
NEJDEK
16.04.2010

ve 20:00 hodin v Kulturním
domě v Nejdku
vystoupí dvě
legendární kapely Arakain a
Titanic. Vstupné je 220,-Kč v předprodeji
Kč na místě.

23.04.2010

a 270,-

20:00 hodin Kulturní dům Nejdek vystoupení
kapel Cocotte minute a Censorshit
Vstupné: 200,-Kč

TOUŽIM
24.04.2010

20:00 hodin v Toužimské sokolovně

se

uskuteční koncert 25 let kapely Coda.
Hosté: Miloš Dodo Doležal, Pumpa
Výše vstupného ještě není stanovena.

PROGRAM DIVADLA V KARLOVÝCH VARECH A JINÉ
KONCERTY JSOU K PŘEČTENí NA VÝVĚSCE.

Slovo starosty na duben
Odtávající sníh odkrývá špínu a nepořádek který byl
celé zimní období nedostupný. Uklízí se, zametají se
komunikace, chodníky, odváží se štěrk a "různý - jiný"
posypový materiál používaný v zimním období, likvidují
se následky zimy. Je a bude toho hodně. Leckdo
pomůže alespoň úklidem ve svém těsném okolí, za což
děkujeme, větší část je ale lhostejná i k prostoru před
svým objektem a čeká, až úklid provede někdo jiný.
Začátek
dubna
byl
také
ve
znamení
svozu
nebezpečného odpadu a ve svozu nadměrného odpadu.
I tyto dvě akce, tak jako pokaždé, nejsou zcela dle
regulí. Nebezpečný
odpad
není předáván
přímo
zástupcům svazové společnosti, ale hromadí se na
dvoře za městským úřadem již předem, a najde se tam i
odpad, který není klasifikován jako nebezpečný, na
"hromádkách"
se rovněž nachází odpad který tam
nepatří. Svoz pneumatik zatím plánován není, doposud
nebyl zaregistrován

zájem. Další, co nás čeká, a zcela

jistě nemine, je pálení na zahradách. Pálení listí, trávy,
větví. K pálení pouze toliko. Na www.hzs-kvk.cz. nebo
na stránkách města Horní Blatná www.horni-blatna.cz.
je nově v elektronické podobě ohlašovací formulář určen
právě k ohlášení pálení tohoto odpadu (není možné pálit
odpad jiný). Pokud bude mít někdo snahu pálit listí,
trávu nebo větve, prosím, použijte toto "Hlášení pálení",

zabráníte tím nepříjemnostem a zabráníte také tomu, že
někdo z Vašeho okolí nahlásí požár na dispečink
Hasičského záchranného sboru. V případě, že neužíváte
internetové připojení, navštivte náš úřad, popřípadě
Infocentrum, rádi Vám s nahlášením pálení pomůžeme.
Další má prosba týkající se pálení, domluvte se se
sousedy, nebo vyčkejte příznivého
počasí.
Zákon
schválnosti,

zapálíte

suchou trávu, listí či větve a vítr

kouř zanese sousedům přímo do oken. A při tom stačí
opravdu pouze domluva.
Blíží se rovněž termín, kdy budou opět instalovány
nádoby na tříděný odpad (sklo a plasty), tak jako v roce
2009. Opět budou nádoby na tříděný odpad dovezeny
do ulic Bezručova (křižovatka ulic Lesní a Bezručova),
do ulice U Kapličky (křižovatka ulic Luční a U kapličky) a
do ulice
Majakovského
(u přečerpávací
stanice
splaškové kanalizace). Termín záleží pouze na počasí,
tedy na skutečnosti,
kdy na
stanovištích již nebude ležet sníh.

těchto

staronových

UPOZORNĚNíOBČANŮM:
03.04.2010 v sobotu od 08.00

svoz

OBJEMNÉHO ODPADU Z DOMÁCNOSTí - HROMÁDKY

Hromádky objemného odpadu budou odvezeny od jednotlivých objektů, zpravidla z místa kde jsou
obvykle přistaveny popelnice ke svozu.

Co lze na HROMÁDKY odkládat (co bude odvezeno):
Line, koberce, nábytek, matrace, lyže, sáňky, objemné bedny-prázdné, krabice od domácích přístrojů-prázdné, apod.,
nebudou odvezeny hromádky mimo stanoviště popelnic a od nemovitostí jejichž majitelé nejsou zapojeni v systému svozu
komunálního odpadu!

Co na HROMÁDKY nepatří (co nebude odvezeno):
Nebezpečný odpad (barvy, ředidla, baterie, chemikálie, zářivkové trubice, lednice, televizory), stavební suť, stavební
odpad, zemina, uliční smetky, shtabky ze zahrad, odpad z likvidace autovraků, pneumatiky, tříděný komunální
odpad, papír, petlahve, sklo, pytle a krabice naplněné drobným odpadem.

Kovový odpad je možno uložit odděleně.

Netiká se občanů kteří nejsou zaQQjeni do systému svozu
komunálního odpadu

UPOZORNĚNíOBČANŮM:
03.04.2010 v sobotu od 09.00 do 10.00
Jako každoročně, i nyní přijede nákladní vozidlo firmy SA TER z Chodova na odvoz nebezpečného
odpadu.

Nebezpečným odpadem se podle zákona č. 185/2001 rozumí:
- Olověné akumulátory
- Zářivky
- Elektronický odpad
- Obaly se zaschlými barvami, lepidly, tmely
- Odpady, mající vlastnosti:
výbušnost, oxidačnl schopnost. vysokou hořlavost.dráždivost,škodlivé
karcinogenita,

zdravi, toxicita

žíravost. infekčnost. teratogenita. mutagenita. ekotoxicita

Stanoviště vozidla bude na dvoře za MÚ, kde lze
nebezfJečn}t odfJad fJředat v den svozu
zaměstnancům svozové sfJo/ečnosti !

HISTORIE NAŠEHO MĚSTA VI.

Konec 20. století

byl v Horní Blatné ve znamení výstavby

rekreační účely, současně zde probíhaly

nových domků

úpravy a modernizace

pro

domků. V roce

2000 obec od státu žádala navrácení pozemků coby svého historického

majetku.

V roce 2001 byla rozšířena expozice zdejšího muzea v č. p. 127. V letech 2001 2002 byly opraveny budovy podniku Blex.
2

V roce 2002 byl Horní Blatné navrácen historický majetek, čítající asi 86 257m
2

2

luk a pastvin, 3 796m vodního toku a 145 680m
vyhořelý

lesů.

V tomtéž

roce byl také vybudován

přístavek

Blatenské

rozhledny,

proběhlo

oficiální zahájení výstavby kanalizace pod názvem .Perninský

vrch" a

oprava podlahy v kapli Svatého Kříže.
Tělovýchovná
starosty
obyvatel.

jednota

obce."

uspořádala

K tomuto

I. Ročník fotbalového

roku se vobci

V roce 2003 byla dokončena

v ulici Majakovského.

uvádělo

výstavba

turnaje

celkem

mostku

,,0 pohár

404 trvale

žijících

přes Blatenský potok

Původní most musel být v důsledku povodní v srpnu roku

2002 odstraněn.
Dále byla vobci
sportovního
Dnes je

splašková

kanalizace

a byla zahájena výstavba

areálu v bývalé pískovně v ulici Lesní.

Horní

renesančním

vybudována

Blatná

městem.

jediným
Žije

v Západočeském

spokojeným

kraji

a poklidným

celistvě
životem,

zachovaným
jeho

vývoj

z posledních let mu pak dává tušit světlou budoucnost ..

Konec

Čerpáno z: http://www.horni-blatna.cz/

PROGRAM KINA DUBEN 2010
3.4.2010

Nějak se to komplikuje
Film:
USA/2009
Žánr:
Romantická komedie
Režie: Nancy Meyers
Délka: 120minut
Hrají: Alec Baldwin, Meryl Streep, John Krasinski a další. ..
Dvojice mužů najde zalíbení v jedné ženě a jak už to v romantických filmech bývá nikdo
nikomu nic nedaruje ...
Přístupný od 12ti let!
Cena: 60,-kč
10.4.2010

Lítám v tom
Film: USA /2009
Žánr: Komedie/drama
Režie: Jason Reitman
Délka: 109minut
Hrají: George Clooney, Vera Farmiga, Anna Kendrick a další..
Hrdina komedie Ryan Bingham je šťastný člověk. S hlavou v oblacích neochvějně míří za
splněním životního snu, jenže život bývá pěkná mrcha a dokáže i v cílové rovince říct:
"Hochu, běžíš po špatné trati."
Přístupný od 12ti let!
Cena: 60,-Kč
17.4.2010

Alvin a Chipmunkové
Film:
USA/2007
Žánr: Rodinná komedie
Režie: Tim Hill
Délka: 87minut
Bratři Alvin, Simone a Theodor jsou neobyčejné veverky, které umí nejen mluvit, ale i
zpívat. ..
Přístupný!
Cena: 60,-Kč
24. 4. 2010

Pouta
Film: Česko/Slovensko/2009
Žánr: Thriller
Režie: Radim Špaček
Délka: 145minut
Hrají: Ondřej Malý, Kristína Farkašová, Martin Finger a další..
Antonín, příslušník tajné policie v sobě má obrovský nezacílený vztek a všechno kolempráce i rodinný život ho nudí a ubíjí. Upne se na Kláru, pro něj nedosažitelnou dívku, neví,
co od ní chce, ale chce to strašně
.
Přístupný od 12ti let!
Cena: 60,-Kč

