•

ČE

".• •~

Milí hornoblateňáci,
určitě nejsem sama, kdo je z letošního květnového počasí zklamaný. Květen
většinou býval slunečným a teplým měsícem, ale letos se potvrdily předpovědi
vědců, že bude počasí chladné a nebe pořád zamračené a to díky islandské
sopce, která začala být činná už koncem letošního března a činná je bohužel
stále. Teploty se pohybují v průměru okolo 8°-10° stupňů, což je opravdu málo.
Nejsou výjimkou ani 3°Celsia. (Pranostika na květen praví: Na mokrý květen
přichází suchý červen. Tak věřme, že bude pravdivá.) Srážky, kterých bylo také
požehnaně, se projevily záplavami na Moravě. Pro ty z Vás, kteří by chtěli
finančně přispět na zmírnění škod napáchaných povodněmi, uvádím zde čísla
účtů humanitárních
organizací, na která můžete přispět buď na účet, nebo
formou dárcovské SMS. I symbolická částka může být užitečná. Jedna SMS stojí
30 Kč.
ČlOVĚK V TíSN I
Konto: 72027202j0300
SMS ve tvaru: DMS SOSPOVODNE posílejte na tel. číslo 87777
ADRA
Konto:40284028j0300
VS: 397
SMS ve tvaru: DMS ADRA posílejte ne tel. číslo 87777
Jistě jste si všimli, že se v místních obchodech objevily kasičky na příspěvky na
MDD. Den dětí se bude konat 12. 6. 2010 ve 14:00 hod. za budovou místní ZŠ.
Příspěvky z kasiček budou z obchodů staženy kolem 8. června, odnesou se na
Městský úřad, kde budou sečteny a poté se využijí pro nákup občerstvení a
hraček pro děti. Všem, kteří jste přispěli, mnohokrát děkujeme.
V měsíci květnu se také konaly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
V Horní Blatné volilo 180 voličů z 309 a také zde volilo 49 voličů na voličský
průkaz. Většinou šlo o účastníky závodů s Velorexy, kteří se sjeli do Horní Blatné
na již tradiční závod Krušnohorské vršky. Čtyřicet dva Velorexů zastavilo před
budovou místní radnice a posádky šly odevzdat svůj volební hlas. Naše náměstí
takový mumraj už déle nepamatuje. Sjeli se k nám i novináři z deníků, rozhlasu a
také televize, takže si naše město užilo i publicity.

J. 'Iurmerouá

KULTURA

SOKOLOV
4.6.2010

20:00 hod. na koupališti Michal v Sokolově vystoupí kapely
j.a.r. a Monkey Business.
Cena: 300,-Kč,

v předprodeji:

220,-Kč

HORNí BLATNÁ
12.6.2010

14:00 hod. Dětský den za budovou místní ZŠ.

26.6.2010

18:00 hod. Kurzy orientálního tance. V tělocvičně
Vstupné: 20Kč + poplatek za pronájem tělocvičny,

ZŠ.

rozpočítaný dle počtu účastnic.
ABERTAMY
12.6.2010

12:00 hod. areál tech. Služeb Abertamy
Hard - core festival
Vystoupení 8 - 10 kapel
Cena v předprodeji:

lS0,-Kč , na místě: 200,-Kč

LOKET
24.6.2010

21:00 hod. Hrad Loket - Noční prohlídka hradu.
Pamětníkem a průvodcem celé akce bude Viktor Braunreiter a
jeho pouliční ansábl. Přijďte se podívat na příběhy, které už
málem smetl čas.
Vstupné: dospělí 90,-Kč, studenti a děti 60,-Kč

0/ měsíci červnu oslaui sváju6ifea tito naši občané:

7.6.2010

paní ~[išta 'Bártlouá

12.6.2010

paní Marie 'Varhanikouá

17.6.2010

pan Ivan Zívr

18.6.2010

paní Jana o/ít/(gvá

~

Všem oslaoencúm srdečně gratu[ujeme a přejeme /(upu zdraoi,
horu štěstí a moie [ásky do dalšich. let ...
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Slovo starosty na červen
Daň z nemovitosti. Většina z nás obdržela v
měsíci květnu složenku s výpočtem pro daň z
nemovitosti. K tomuto bych chtěl veřejnosti dodat
skutečnost, že zastupitelstvo města Horní Blatné,
svoji Obecně závaznou vyhláškou číslo 2 z roku
2008, zvýšilo daň z nemovitosti na dvojnásobek.
Tato Obecně závazná vyhláška byla schválena
dne 21.07.2008, a hlavní záměr byl snížit rozdíl za
svoz komunálního odpadu, kdy v roce 2007 byl
městem dotován ve výši cca 300.000, - Kč. V roce
2009 byl Poslaneckou sněmovnou přijat zákon,
který rovněž zvýšil daň z nemovitosti a také o
dvojnásobek,
s
účinností
od
01.01.2010.
Zastupitelstvo již nemělo možnost na toto
reagovat, jelikož Obecně závazná vyhláška by
musela být schválena nejpozději k červenci. Po
zjištění
všech
skutečností,
odsouhlasilo
zastupitelstvo novou Obecně závaznou vyhlášku s
účinností od 31.12.2010, kterou byla zrušena
Obecně závazná vyhláška z roku 2008, to tedy
znamená, že v roce 2011 se bude platit daň z
nemovitosti regulovaná pouze státem. Pro mnohé
z nás je tato skutečnost opravdu nepříjemná.

V

měsíci

dubnu

kontrola Ministerstva

byla

na

našem

úřadu

vnitra ČR, kontrolovala

především dodržování zákona 128/2000 Sb. což
je zákon o obcích. Kontrolou
bylo zjištěno
pochybení ze strany úřadu v několika paragrafech,
a to týkajících se tzv. Mimořádných jednání ZM bez
možnosti přítomnosti veřejnosti, jelikož nebyl v
předepsaném termínu zvěřejněn program jednání.
Kontrolou bylo rovněž zjištěno pochybení při psaní
několika
zápisů
a usnesení,
spočívající
v
nezapsání všech přítomných.
Naštěstí se ale
neprokázalo, že by jednání a přijatá usnesení
poškodila Město Horní Blatnou. Veškeré chyby
byly odstraněny
bud' okamžitě, ostatní chyby
budou odstraněny v dohledném termínu. Přijatým
závěrem
kontroly
a
následným
přijatým
usnesením
zastupitelstva
ze dne 02.06.2010
věřím tomu, že chyby se již nebudou opakovat.
Znění usnesení i závěru kontrolního
zveřejněno
na
úřední
desce
www.horni-blatna.cz.

orgánu je
a
na

Chtěla bych Vás srdečně pozvat na
kurzy

,
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ORIENTALNIHO
TANCE
Orientální tanec je vhodný pro všechny ženy, bez
ohledu na věk, váhovou kategorii, či pohybové
dovednosti.
Přináší pozitivní účinky na psychiku člověka ijeho
fyzickou kondici; odbourává stres, zvyšuje sebevědomí,
přináší radost a uvolnění, ale také zlepšuje pružnost,
zpevňuje svalstvo a celkově formuje postavu.
• KDY: Každou sobotu od 18:00 -19:00
• KDE: V tělocvičně ZS Horní Blatná
v

• S SEBOU:

1) Pohodlné "sportovní" oblečení

(Doporučuji spíše přiléhavější tričko, či top, pohodlné kalhoty, nebo delší sukni.
Kdo má, může si donést šátek s penizky kolem pasu - neni ovšem podminkou.)

2) Symbolický poplatek do 20Kč
,

PRVNI HODINA SE BUDE KONAT 26.6.2010
V sobotu od 18:00 V tělocvičně školy
Bližší informace na: tropinka@seznam.cz.

PROGRAM KINA ČERVEN 2010
5. G.2010

Dešťová víla
Film: Česko/2006
Žánr: pohádka
Režie: Milan Cieslar
Délka: 96 min.
Hrají: Jakud Gottwald, Éva Kerekes, Miroslav Donutil a další...
Živly, které ovládají zemi - Vzduch, Oheň, Země a Voda - provádějí u lidí na zemi
pravidelnou inspekci a zjišťují, že lidé začali myslet hlavně na peníze, zatímco se vytrácí
láska a dobro ...
Přístupný.
Cena: GO/·Kč
12. G.2010

Pevné pouto
Film: USA/Velká Británie/Nový Zéland/209
Žánr: fantasy drama
Režie: Peter Jackson
Délka: 135min.
Hrají: Mark Wahlberg, Rachel Weisz, Saoirse Ronan a další...
Příběh o životě a o tom, co následovalo po něm ...Hlavní hrdinka 14 ti letá Susie je jednoho
dne znásilněna a poté zavražděna svým sousedem. Dál sleduje osudy své rodiny a svého
vraha z nebe ...
Přístupný od lSti let!
Cena: GO/·Kč
19. G. 2010

Alenka v říši divů
Film: USA/2009
Žánr: rodinný/dobrodružný
Režie: Tim Burton
Délka: 108min.
Hrají: Mia Wasikowska, Johnny Deep, geraldine James a další...
Devatenáctiletou Alenku čeká zážitek, na který jen tak nezapomene ...
Přístupný.
Cena: GO/·Kč
2G. 6. 2010

I love Vou Phillip Morris
Film: USA/Francie/2009
Žánr: komedie/drama
Režie: Glenn Ficarra, John Requa
Délka: 102min.
Hrají: Jim Carrey, Evan McGregor, Leslie Mann a další
Steven Russel (Jim Carrey), šťastně ženatý muž se dostane do problémů a odpykává si trest
ve vězení. Zde se setká s Phillipem Morrisem (Evan Mc Gregor), do kterého se bezhlavě
zamiluje ... Inspirováno skutečnou událostí.
Přístupný od lSti let!
Cena: GO/·Kč

