Milí hornoblateňáci,
o víkendu 24. července se tu pod záštitou Svazku obcí Bystřice a Karlovarského
kraje konala vernisáž již 6. malířského plenéru. Ke zhlédnutí bylo několik desítek
obrazů,

které

umělci

v předchozích

vytvořili.

Návštěvnost

nebyla

až

tak

velká

jako

letech, ale bylo se nač dívat. Naše město získalo do své sbírky

další tři díla, která budou k vidění příští rok v kapli Svatého kříže, která se nyní
rekonstruuje,

aby v ní do budoucna tato díla byla uložena. Nyní se ještě galerie

nachází v kostelní věži, kde se můžete na obrazy z předchozích plenérů podívat.
Prázdniny

se nám pomalu

přehouply

do druhé

poloviny,

léto

prostě

vždycky uteče nějak rychleji. V měsíci srpnu se můžete těšit na pouť, která by
měla proběhnout

od 20. do 22. 8. 2010. Také ženský fotbalový

měl konat 24. 7. 2010

byl kvůli špatnému

turnaj,

který se

počasí odložen a bude se konat 7. 8.

2010.
Jak už jsem podotýkala

v minulém

pobyt dětí na Zlatém Kopci. Maminky,
se mohou hlásit v místním

víkendový

které mají zájem přihlásit svého potomka,

Ie. Psala jsem také o vitamínu

prevenci před klíšťaty. Informovala
jmenuje

čísle, opět se připravuje

B, který má vliv na

jsem se přímo v lékárně. Tento přípravek se

B - komplex repelent a obsahuje složku Thiamin, která odpuzuje nejen

klíšťata, ale i komáry. V krabičce je 25 tobolek a stojí něco kolem 40,-Kč. Myslím
si, že cenově je přípravek dostupný pro každého.
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KULTURNí AKCE
HORNí BLATNÁ
21. srpna

Tradiční pouť
V Hamerské ulici v Horní Blatné
kolotoče, atrakce pro malé i velké

POTŮČKY
7. srpna

4. Ročník fotbalového turnaje žen
od 13:30 na hřišti TJ v Potůčkách

LOKET
6. srpna

Motorcycle Rock Fest
od 19:00hod. v přírodním amfiteátru v Lokti
vystoupí kapely Living Colour (USA),
Dodo Doležal, Seven, X- Left to Die
Vstupné:
SOO,-Kč
Před prodej: 400,-Kč

13. srpna

Lucie Bílá/Emily
vystoupení dvou populárních

zpěvaček

od 20:00 hod. v přírodním amfiteátru
Vstupné:
SSO,-Kč
Předprodej: 440,-Kč

14.-15. Srpna

v Lokti

Slavnosti Purkrabího Půty
od 10:00 -18:00 hod.
Středověkká zábava, trhy a řemsla na hradě Loket.
Vstupné: v sobotu:
v neděli:

dospělí 120,-Kč děti 60,-Kč
dospělí 100,-Kč děti SO,- Kč

Slovo starosty na srpen
Oprava komunikace /I / 221. Každý z nás musel
zaznamenat probíhající stavební práce na komunikaci /I / 221 v
úseku Horní Blatná - Pernink a v úseku Pstruží - Merklín.
Původní termín dokončení oprav byl do konce měsíce října
2010. Po dnešním jednání (27. července 2010) mám však nové
zprávy a také nové termíny. Vím, že některé motoristy má
zpráva nepotěší, někteří z nás tuto zprávu přivítají. V první řadě
se jedná o úsek mezi Pstružím a Merklínem. Ve dnech
16.08.2010 až 24.09.2010 bude tento úsek opět uzavřen pro
běžný provoz, tak jako v roce 2009, a to z důvodů sanace skal
a kvalitnějšího propojení "koberce". Objízdná trasa, ta
doporučená
a schválená,
bude opět přes Abertamy,
Mariánskou a do Merklína. Je mi už nyní líto řidičů, kteří jezdí
denně touto trasou, ale opravdu není jiné východisko. Úsek
mezi Horní Blatnou a Perninkem by se, dle nových informací,
měl "balit" v termínu 16.08.2010 až 20.08.2010. Následně bude
budováno odvodnění tohoto nově opraveného úseku.
Cvičení hasičů. Každý zřejmě zaznamenal zvýšený
pohyb jednotek
Sborů dobrovolných
hasičů ve dnech
31.07.2010 a 01.08.2010. V těchto termínech probíhalo cvičení
hasičů a to s cílem, dopravit vodu z rybníka v ulici Hamerská
na Blatenský vrch, a to z důvodu, že ještě dnes jsou místa v
lesích, která jsou nepřístupná technice, a v případě požáru v
takovéto lokalitě je tato doprava vody jedinný možný způsob.
Jednalo se o dálkovou dopravu vody, a to s cílem prověřit
souhru jednotek a obnovení si znalostí s takovouto dopravou
vody. Účastnilo se celkem 14 jednotek SDH, bylo nataženo
celkem 3580 metrů hadic, jenom na naplnění hadic bylo
zapotřebí 315040 litrů vody, převýšení 196 metrů. Zapotřebí

bylo 6 čerpadel. Dne 01.08.2010 se zkoušelo dopravit vodu na
Blatenskou rozhlednu pomocí techniky, tedy pomocí cisteren kyvadlová doprava vody, a to z místního "koupaliště". V tomto
případě byla zapotřebí souhra strojníků - řidičů, především v
přístupové komunikaci na samotnou rozhlednu a v přístupu ke
"koupališti", aby nedošlo k zablokování této cesty, a aby se
rovněž zajistila plynulá dodávka vody. Této přepravy se
účastnilo celkem 7 jednotek SDH a 6 cisteren. Na oba termíny
byly přizvány jednotky z celého okresu Karlovy Vary. Akce se
podařila, s menšími potížemi se podařilo vodu, v obou
případech, na rozhlednu dopravit. Na Blatenském vrchu bylo
po oba dny vybudováno zázemí pro cvičící hasiče, zázemí bylo
rovněž, díky majitelce, v hotelu Modrá hvězda. Hodnocení
řídícího důstojníka : samotné cvičení bylo velice poučné a
hodnocení jednotek na 1*. Naše místní jednotka SDH se
účastnila po oba dny, v jednom dni byla nasazena na
4.stanovišti dálkové dopravy vody a druhý den byl úkol zřídit
čerpací stanici a zásobovat cisterny vodou. Před naší
jednotkou byl dále úkol - zajistit zázemí ve spolupráci s
jednotkou Potůčky a Boží Dar a zajistit stravu a pitnou vodu na
Blatenský vrch. Díky spolupráci s SDH Potůčky, SDH Boží Dar
a díky práci pana Ivana Zívra se vše podařilo zajistit bez
problémů. Za SDH Horní Blatná se účastnilo celkem 7 členů
výjezdové jednotky a 6 dorostenců.
Pouť 2010. Po obnovení Poutí v roce 2002, i letos se
bude tato konat. Termín konání je 21.08.2010, už nyní
připravujeme krátký program, ale s ohledem na naše možnosti
bude opravdu jednoduchý.
Hlavním programem
budou
pravděpodobně pouťové atrakce.

Ne/Známá osobnost našeho města
Jednou z osobností

působící v Horní Blatné, o které možná místní lidé uslyší

poprvé je Páter Adalbert

Hahn. Tento člověk se zapsal do povědomí místních lidí

na dlouhá léta a to především svými podivnými

až nadpřirozenými

schopnostmi,

pro které se mu přezdívalo Krušnohorský Faust.
Adalbert Hahn se narodil roku 1750 ve starém mlýně mezi Horní Blatnou a
Potůčky.

Nejmladší

syn mlynáře

byl odmalička

Tehdejší Blatenský farář doporučil
Prahy. Adalbert

tedy začal studovat

potkal židovského
skryté přírodní
Hahn zemřel

Hahnovu

rabína, od kterého

1825 jako

semináři.

Právě tam

se údajně měl naučit využívat

pouhý

chudý, protože díky svému dobrému

otci, aby dal syna na studia do

v Praze v katolickém

síly, které se tehdejším
roku

bystrý zvídavý a inteligentní.

některé

lidem jevily jako čáry a kouzla. Páter
kaplan v blatenském

chudobinci,

stále

srdci i svůj poslední krejcar věnoval svým

chudším farníkům.
Více o Páteru Hahnovi jeho schopnostech,
něm povídají, se dočtete v připravované
by měla vyjít snad do konce letošního

příběhy a legendy, které se o

knize Jany a Otakara Boříkových, která
roku. V současné době se bude jednat o

tom, zda zastupitelé tento projekt finančně podpoří. ..

PROGRAM KINA SRPEN 2010
7. 8. 2010

Kuky se vrací
Film: Česko/2010
Žánr: loutkový/dobrodružný
Režie: Jan Svěrák
Délka: 95min.
Hrají: Ondřej Svěrák, Zdeněk Svěrák, Oldřich Kaiser a další. ..
Hlavní postava odvržený medvídek Kuky, vydávající se na cestu domů, na které zažije
několik dobrodružství. Krom loutek ve filmu vystupují i živí herci ...

14.8.2010

KungFu Kyborg
Film: Hong Kong/Čína/2009
Žánr: akční sci-f komedie
Režie: Jeffrey Lau
Délka: 102min.
Hrají: Jun Hu, Betty Sun, Lik-Sun Fong, Jacky Wu a dalšL..
Čína rok 2046. V přísně tajném vládním programu je stvořen dokonalý prototyp kyborga
s lidskou tváří K-i, který má veškeré předpoklady k tomu, aby zneškodnil nebezpečného
androida, který ohrožuje město ...

21. 8. 2010

Speed Racer
Film: USA/Německo/Austrálie/2008
Žánr: rodinný akční sci-f
Režie: Lana Wachowski, Andy Wachowski
Délka: 129min.
Hrají: Emile Hirsch, Christina Ricci, Hiroyuki Sanada a dalši. ..
Mimořádně talentovaný mladý jezdec Speed, který se díky schopnostem svého otce,
geniálního konstruktéra, může zúčastnit životu nebezpečného automobilového závodu po
celé zemi. ..
28. 8. 2010

Sexve městě 2
Film: Usa/2010
Žánr: romantická komedie
Režie: Michael Patrick King
Délka: 146min.
Hrají: Sarah Jessica Parker, Kim Kattrall, Kristin Davis a další...
Poznejte po dvou letech pokračování životních osudů Carrie, Samanthy, Charlotte a
Mirandy ...

CENA FILMŮ JE JEDNOTNÁ GO/-Kč.
PROMíTÁ SE KAŽDOU SOBOTU OD 18:00hod.

