Milí hornoblateňáci,

čas prázdnin se již nachýlil ke svému konci, což jistě moc netěší školáky, kterým
opět nastanou povinnosti spojené s učením. Někteří půjdou do školy poprvé,
někteří jdou do posledního ročníku základní devítileté docházky, jiní jdou na
druhý stupeň do jiné školy, další jdou prvním rokem do učebního oboru, nebo
na nějakou střední školu. Všem přejeme, aby se jim ve škole dařilo, aby byly
spokojeny se svými výkony a aby jim ten další rok uplynul bez větších potíží. Kdo
potřebuje žákovskou či studentskou

průkazku, může si ji přijít zakoupit do

knihovny.
V srpnu

se konala také

Pouť. Návštěvníků

nebylo

mnoho.

Hojněji

navštívená byla mše v kostele Svatého Vavřince. Večer hrála k poslechu před
hotelem Modrá Hvězda folková kapela, která si také našla hlouček příznivců. Ve
22:00 hodin bylo u kolotočů k vidění taneční vystoupení s ohněm, které bylo
povedené, a podle ohlasů přihlížejících se líbilo.
Také houbaři si letos užili pravé houbové žně. Kdo se vydal do lesa, nevrátil
se s prázdnou. Houbaři během pár hodin nosili úlovky čítající i několik set
pravých hřibů. Tak bohatou houbovou sezónu opravdu dlouho nepamatuji.
Několik občanů mě žádalo, abych v listech opět zveřejnila vlakový jízdní
řád. Na jejich žádost tak činím a to na poslední straně listů.
Chtěla bych upozornit, že v měsíci září již bude opět platit mimosezónní
pracovní doba Infocentra a knihovny, kterou najdete na prosklených dveřích
v budově Městského úřadu.

Taroslaoa 'Iurmerouá

Protože oslaoenců, kteří mají ju6ifeum, je vžáy málo, piidám i ty, kteří
jubileum nemaji, ale protože 6y se mi sem opět všichni neuešli, budou. to
občané od určitého vě/(u výše.

Své vg.znamné ju6ifeum v měsid .zářt ostaoi:
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18 .zan/ v »

pan

'Vilém. Schneider

19 .zan
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22 .zan

pan

J'Lntonín 'Wendler

v/

/v/

r v»

/

v

pan~

/
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J'L{ž6ěta Petrová

t-»
o/šem srdečně gratu{ujeme

j-[ofmannová

a přejeme mnoho zdraoi a štěstí do dalšich.
fet.

KULTURA U NÁS I V OKOLí

HORNí BLATNÁ

4. září

Volejbalový turnaj
Od 8:00 hod. na konci ulice Lesní ve sportovním

areálu.

Chalupářské klání našich i přespolních borců ve volejbale.
Bohaté občerstvení
a večerní posezení
s poslechem country kapely zajištěno.

u

táboráku

LOKET

3. září

Alphaville, Peter Nagy a skupina Indigo
Od 20:00hod. v přírodním amfiteátru v Lokti.
Cena předprodej: 680,-Kč
Cena na místě:

800,-Kč

SOKOLOV

3. září

Support Lesbiens, Xindl X, Goodfellas, Yellow
Od 18:00hod. koupaliště Michal Sokolov

OSTROV
11. září

Island 2010 - Open Air Festival
Od 14:00 hod.
Censorshit, Existence, Locomotive, Animal Resources
a další

Program Městského divadla v Karlových Varech je zveřejněn na
vyvesce.
Taktéž různé výstavy, konající se v Muzeích v našem okolí jsou na této
vývěsce zveřejněny.
,

v

SLOVO STAROSTY NA zÁŘí
Povodně
snad

každý.

vyhlášena

v první polovině

Dne 9. srpna

měsíce na Liberecku zaznamenal

byla formou

SBíRKA na pomoc

letáčků,

povodňové

oblasti.

naším

úřadem

Hned druhý

v ranních hodinách se začala plnit kancelář úřadu materiálem,
měl pouze jeden

cíl, a to zmenšit

utrpení

obyvatel

den
který

postižených

ničivou povodní. Při vyhlášení sbírky ještě nebyla určena lokalita, do
které bude naše pomoc doručena, cíl se řešil následně ve spolupráci
s jednotkou
V průběhu

Sboru

dobrovolných

dnů pondělka,

třídila a postupně

SDH. Jelikož zapůjčený
malý (nosnost
Dibelkou

nad

Nisou.

úterka a středy se námi zajištěná

pomoc

nakládala

v Proseči

na přívěs a do vozidla místní jednotky

přívěs pana Václava Tlustého

400kg),

na 2,5 tuny.

v ranních hodinách,

hasičů

byl nám zapůjčen

přívěs

Oběma děkuji za velkou

vyjela naše jednotka

(Cukrouše) byl
panem

ochotu.

Markem

Ve čtvrtek

SDH v počtu tří mužů do

Liberce a následně pak do Nové Vsi, asi 2km od Chrastavy. Nová Ves
byla určena z prostého
byla veškeré pomoci
námi

doručený

prostřednictvím
obyvatelům.

důvodu,

byla jednou z posledních obcí, která

zpřístupněna.

materiál

předán

povodňové

Po komplikovaném
přímo

komise

starostovi
bude

Nové

tento

této

obce

Dáňové s manželem,
panu Jaroslavu

malinko

zmírněno.

Děkuji

Romaně Macháčkové,

Nechalovi,

paní Monice

tedy:

Vsi, a

předáván

Jménem pana starosty obce Nová Ves, i jménem

Horní Blatné děkuji všem, kteří přispěli a díky kterým
obyvatel

příjezdu byl

města

bude utrpení
paní Vlastě

paní Vlastě Šindelářové,
Hofmannové

s manželem,

panu Janovi Keilhauerovi

s manželkou a synem, paní Editě Krausové,

panu Igorovi

paní Geroldě

Zelenému,

Předotové,

panu Romanovi

Kadrliakovi, paní Evě Hrabovské, panu Janovi Čičmancovi s manželkou
a synem, paní Věře Laitlové s manželem,

paní Elfriedě Lehnertové,

panu Petrovi Suchanovi, paní Evě Tyrmerové
synem,

panu Karlovi

Fuchsovi

a také

s manželem,

zastupitelstvu

Blatná, které celou tuto sbírku i předání podpořilo.

dcerou a

města

Horní

Pro zajímavost,

pomoc v nouzi spočívala v: 885 litrů pitné vody (96 balení po 6 kusech
1,5 a 2 litry), 435 kusů úklidového
úklidového

materiálu

na osobní

hygienu

(lopaty,
(mýdla,

a dezinfekčního

materiálu,

Sl kusů

hrábě, košťata), 719 kusů prostředků
krémy,

utěrky,

ručníky

apod.),

4kusy

ložního prádla, našlo se i několik hraček pro nejmenší a několik kusů
oblečení.

Poděkování

zaslouží i Sbor dobrovolných

Horní Blatná, který se zhostil jak koordinace

hasičů města

celé této pomoci, tak i

doručení na samotné místo katastrofy.

Topná sezóna. s ohledem

na počasí se nám rychle blíží

samotné období, kdy se začne topit. Chtěl bych pouze připomenout,
že se rovněž
naplánován
doporučuji

blíží doba,

na 18. 09.

kdy
2010.

naše město

navštíví

Jenom

upřesnění

pro

kominík.
uvádím

dodržet:

-

topidla na pevná paliva do 50 kW - čištění 6 x ročně

-

topidla na pevná paliva nad 50 kW - čištění 4 x ročně

-

topidla na plyn - čištění 2 x ročně

Je
a

(s7Dcj

_

Če~ké dráhy. a.s;.

Zeleznični stanice

HORNI BLATNA

-'~---'·Příjezdya odjezdy vlaků

rfJDJ

Platí od 13.12.2009 do 11.12.2010
Pfijezda
Vlak
Odlezd Druh Cislo

4.57
5.40
6.12
6.56
7.41
8.55
10.50
11.02

směr

Os 17101 Potůčky(

4.45)

Karlovy

Potůčky(

6.00)

Karlovy

Os 17102 Karlovy Vary d.n.( 5.46)
Os 17105 Johan'stadt(
Os

7.26)

Karlovy

Karlovy Vary d.n.( 7.45)
17104
Os 17107 Zwickau Hbf(9.05)

Os 17106 Karlovy

Os 17151 Johan'stadt(

12.55
13.40
14.08

Os 17109 Potůčky(12.43)

14.54

Os 17153 Johan'stadt(14.39)

14.54
15.06
15.57
16.09

Os 17111 Zwickau

7.12)

Nejede 25.XII., 1.1.

Vary d.n.( 8.54)

Nejede 25.XII., 1.1.

Johan'stadt(
Karlovy

Vary d.n.( 9.52)

12.55

Vary d.n.( 7.34) Jede v~

Johan'stadt(

17152

Nejede 25.XII. - 1.1.
c*>
Neldek- K.Varvdot,n. iedev;(
5.51 ) Jede v~

Vary d.n.( 6.10)

Os 17150 Nejdek( 5.06)
Os 17103 Potůčky(

Poznámky

do

Z

9.14) c*>

Vary d.n.(11.59)

Johan'stadt(11.20)

12.40)

Nejdek(13.30)
Karlovy

Os 17108 Karlovy Vary d.n.(12.10)

Vary d.n.(14.07)

Johan'stadl(13.57)

Os 17110 Karlovy Vary d.n.(12.59)

Zwickau

Hbf.(15.39)

Nejdek(15.30)

Hbf.(13.05)

.Karlovy

Os 17112 Karlovy Vary d.n.(13.45)

17.07

Os 17115 Johan'stadt( 15.42)
17154
Os
17114 Karlovy Vary d.n.(14.59)
Potůčky(16.55)
Os 17117

17.49

Os 17119 Johan'stadt(17.34

19.05

Os 17116 Karlovy

21.01

Os 17155 Johan'stadt(20.46)

22.57

Os 17156 Nová Role(22.12)

)

Vary d.n.(16.06)

Johan'stadt(
Karlovy

Johan'stadt(16.25)
Karlovy Vary(18.12)
Klášterec nad Ohři(19.04)

Vary d.n.(17.55)

Vary d.n.(19.08)

Zwickau

JedE!v~

e.., c*>
Jede v @at
Jede v~
V Nejdkuje ptipojdoK.Varú
lmNeidekAnschlu~
RichlunoKarlovyVarv
e., c*>
Jede v @at

15.22) Jede denně,

Vary d.n.(17.07)

Karlovy

c*>
Jede denně, ~
Potůčky
- Johan'stadt
iede v tP:rt
Jede v @at
v Nejdkuje pfipojdoKVarú
tmNeídekAnsChlu~
RlchlUIlQ
KarlovvVarv
e.., c*>
Jede v~

Hbf.(20.39)

Nová Role(21.51)
Potůčky(23.09)

c*>v;(

c*>

e.., c*>v~a

Nejede 24.x1l.

Jede y (Q) a t, nejede 24JCII.

t

e.., c*>

Nejede 24.XII.
Nejede 24.,31.XII., <*>
<.t~ v Jonao'stadtu
pfeSloupit
ťi).$ imJobannoeorcenstadt
umsteicen
Nejede 24., 31.XII.
Nejdek- N.Rolejedevx. nej.28. - 31.x1l.
V Nejdku
je prlpojdoK.Varú
lmNeidekAnschlullRichtuna
KarlovyVarv
Nejede 24. - 31.XII.
~

VYSVĚTLIVKY I ERKLÁRUNGEN:
Os

X
t
(1)-<Zl

Osobní vlak I Personenzug
pracovní dny I Arbeitstage (CZ)
neděle a státem uznané svátky I Sonntage und
staatliche Feiertage (CZ)
dny v týdnu (ponděli-neděle) I Wochentage (MontagSonntag)

Správa ie/ezničnl

~

rozšířená přeprava jlzdnfch kol I Fahrradmitnahme
mOglich
X vlak zastavuje jen na znamení nebo požádání I Zug
Mlt nur auf Zeichen oder Verfangen
~ vůz vhodný pro přepravu cestujících na vozíku I
Waaen mit RolIstuhlfahrerabteil

dopravnl cesty. státnl organizace, D/~iděná

1003n, 11000 PrlJha 1

teské dráhy, a.s.• nábřeil L. Svobody 1222/12,11015 Praha 1, Kontaktnl centrum ČD 840 112113, www.cd.cz. e·mail: ;nfo@Sd.cz
Pf/padne informace o zpožděni si vyžádejte na tel. čísle: 972442 819 (výpravčí Karlovy Vary)

-----_._-----------

.

_

..

_--

---

--_._.-_._--_._-

- ----

PROGRAM KINA zÁŘí 2010
4. 9. 2010

Kick-ass
Film: USA/Velká Británie/2010
Žánr: akční komedie
Režie: Matthew Vaughn
Délka: 117min.
Hrají: Aaron Johnson, Chloe Moretz, Nicolas Cage a další...
Teenager Dave Lizewski nevyniká žádnými zvláštními schopnostmi. Jediné co ho baví, jsou
komiksy. Ty ho také inspirují natolik, že se rozhodne stát superhrdinou. Bohužel mu ale
k tomu chybí to nejdůležitější - nadpřirozené schopnosti ...
Přístupný od 12-ti let.
Cena: 60,-Kč
11. 9. 2010

Twilight sága: Nový měsíc
Film: USA/2009
Žánr: romantický fantasy horor
Režie: Chris Weitz
Délka: 130min.
Hrají: Robert Pattinson, Kristen Stewart, Taylor Lautner a další...
Další část Bellina příběhu lásky k Edwardovi ... a zkouška jejich lásky...
Přístupný.
Cena: 60,-Kč
18.9. 2010

Twilight sága: Zatmění
Film: USA/2010
Žánr: romantický fantasy horor
Režie: David Slade
Délka: 124min.
Hrají: Kristen Stewart,Robert Pattinson, Ashley Greene a další...
Pokračování ságy o upírech. Tentokrát se Bella musí rozhodnout mezi dvěma muži ...
Přístupný.
Cena: 60,-Kč
25.9.2010

Počátek
Film: USA/Velká Británie/2010
Žánr: Sci-Fi thriller
Režie: Christopher Nolan
Délka: 148min.
Hrají: Leonardo DiCaprio, Joseph Gordon-Levitt a další...
Dom Cobb je ve svém oboru špička. Dokáže zcizit jakékoliv tajemství, jakoukoliv informaci
z podvědomí během spánku dané osoby, kdy je mysl nejvíce oslabena. Takový život z něj
však udělal uprchlíka, štvance ve světě, kde se za tyto zločiny platí hlavou a kde firemní
špionáž nabrala nové nevídané rozměry ...
Přístupný od 15-ti let.
Cena: 60,-Kč

