Milí hornoblateňáci,
létu definitivně odzvonilo

a tak nám nezbývá, než se smířit s tím, že tu opět

máme tu chladnější část roku, která bývá bohužel dvakrát delší než léto.
V měsíci srpnu se konal v Abertamech II. ročník řezbářského sympozia. Svá
díla zde vytvářelo 7 sochařů, mezi nimiž byla jedna žena. Sochaři zde započali
vytvářet sochy, pro obce, jež jsou ve sdružení Svazku obcí Bystřice. Pro naše
město sochu ztvárnil pan Miloslav Jiran. Socha má název Blázni v lázni, kdy jde o
postavu ženy v objetí muže napůl ponořené do kádě. Z prvního ročníku
řezbářského
sympozia již máme jednu sochu, která je umístěna v přízemí
budovy

městského

úřadu

a ztvárnil

ji sochař

pan Václav Havlíček z Jirkova

s názvem "Zdař Bůh" znázorňující středověkého
horníka. Sochy z druhého
ročníku sympozia budou až do konce měsíce září vystaveny v prostorách Krajské
knihovny v Karlových Varech a poté budou předány obcím.
V měsíci říjnu se můžete těšit na již III. ročník vinobraní. Tato akce se stala
vyhledávaným zpestřením podzimních dnů nejen pro nezvyklou a tak netradiční
věc, jakou pro místní občany jistě vinobraní na horách je, také pro svůj vtipně
pojatý kulturní program, který zajišťuje pan Ing. Jiří Kupilík, ale i pro možnost
ochutnat víno přímo od vinařů z Hodonína. Vína bude letos 5 druhů. Dva druhy
červeného a tři druhy bílého. Na své si přijdou i milovníci .Burčáku'ía cimbálové
muziky.
Od pana Kupilíka zde otiskuji
vinobraní. Cituií:
Vyznání pijáka
krušnohorského vína
Vínečko bílé
kyselá močka,
piju já denně

dvě básně, které složil u příležitosti

III. ročníku

- bez názvu Ty střepe barevný, z Blatenský rozhledny,
kdo z tebe víno pil, víno pil bezedný?
Kdo to byl, co tu pil, ten piják nezbedný?

svítí mi očka.
Byl to snad starej Grůl, pak doma ženu bil?
Vínečko rudé
krvavá lázeň,

Nebo snad lufťáci, turisti, tuláci?
Byli to lesáci, chlastali při práci,

piju ho také
jsem cvok a blázen.

až se ta kobyla v zápřahu splašila,
kopytem ve vzteku ten džbánek rozbila.

Vínečka moje
bestie obě,
než já vás vypiju

Nejenže rozbila a víno vylila,

dřív skončím v hrobě.

kočího rozporkou v rozkroku zranila.
Pitomá kobyla, pitomá kobyla.
Pak prchla do dáli, jen střepy zůstaly,
ty střepy barevný z Blatenský rozhledny.
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KULTURA

HORNí BLATNÁ
9.10.2010

18:00hod. v hotelu Modrá hvězda
lII.ročník Hornoblatenského vinobraní
Víno, ženy, zpěv ...
Vstupné: 80Kč

KARLOVY VARY

5.10.2010

19:00hod. KV Aréna Karlovy Vary
Alexandrovci, Petra Janů, Aleš Brichta
Vystoupení světově proslulého pěveckého
a tanečního souboru Ruské federace
Vstupné: 190 - 1490Kč

9.10.2010

19:00hod. KV Aréna Karlovy Vary
Chinaski
Vstupné: 299Kč

9.10.2010
Role

19:00hod.

Lidový dům Karlovy Vary - Stará

40 LET PROMENY
A další kapely jako: Uriah Heep revival,
Hard again, Greyhound, Tajfun, BernardBlues Band
Vstupné: ?
Mimo uvedené akce chci připomenout
v měsíci říjnu budou promítat
své ...

i místní kino, ve kterém

se

zajímavé filmy. Jistě si každý přijde na

Slovo starosty na říjen
Dne 04.10.2010 zasedalo naposledy zastupitelstvo vzniklé
v komunálních volbách v roce 2006. Toto zastupitelstvo
dokončilo své funkční období (od roku 2009) v počtu 4. Nebyla
to lehká situace, byla také velice často cílem Vaší kritiky.
Přesto si ale myslím, že i v této situaci se udělal veliký kus
práce, a že snaha zastupitelů byla obrovská. Ne vše se
podařilo tak jak bylo naplánováno, tak jak bylo myšleno. Do
dalšího zastupitelstva, které vznikne ve volbách 15. a 16. řijna,
přenecháváme
mnoho práce, mnoho rozdělaných akcí,
projektů a záměrů. Na mnoho projektů a záměrů bude nutné
zajistit finanční krytí, a to s co nejmenší finanční spoluúčastí
města Horní Blatná, to znamená, zajistit si co nejvýhodnější
dotační tituly, a to bud' z EU nebo od ostatních orgánů státní
správy.
Závěrem chci poděkovat členům zastupitelstva za jejich
snahu a za jejich účast na jednáních která nebyla vždy
jednoduchá a nevedla ke spokojennosti všech občanů. Chtěl
bych popřát nově vzniklému zastupitelstvu mnoho úspěchů v
budování a rozvoji města Horní Blatná. Chtěl bych popřát nám
všem, aby nově vzniklé zastupitelstvo bylo podle našich
představ, aby nové zastupitelstvo pro období 2010 až 2014
dokončilo volební období v plném počtu, což se od roku 1990
žádnému nepodařilo. Myslím si, že v těchto volbách je výběr
kandidátu dostatečný, o čemž svědčí i samotný "Hlasovací
lístek" složený z jmen nesoucích záruku pro Horní Blatnou !
Osobně si přeju, aby nové zastupitelstvo rozhodovalo ve
prospěch města, nikoli ve prospěch jedinců, a to na úkor
ostatních.

III. ROČNíK CHALUPÁŘSKÉHO VOLEJ BALOVÉHO TURNAJE

4. září se na místním hřišti odehrál volejbalový turnaj. Počasí se docela vydařilo,
i když bylo chladněji sportovcům to nijak nevadilo. Pobavit se a zasportovat si
přišli nejen místní, ale i přespolní družstva. Celkem jich bylo 12, z tohoto počtu
byla 4 družstva složena z místních občanů a chalupářů.
Volejbalové zápasy byly na velmi vysoké úrovni a bylo se nač dívat. Výkony
některých volejbalistů byly obdivuhodné. Naše dvě družstva Hornoblateňáci a
Blatenští orli se umístili na 6. a 8. místě. První místo získalo družstvo z Hřebečné.
Manželky místních a chalupářů ve slušivých zástěrkách se přičinily o výborné
občerstvení.
Ochutnat jste mohli z celé řady sladkých pamlsků. Byly tu
tvarohové, borůvkové,
k nakousnutí. Také jste
byl opravdu bohatý.
country kapela. Účast

švestkové a všelijaké jiné druhy koláčů, které jen lákaly
si mohli dát polévku, klobásu, guláš či steak, takže výběr
Večer ve fotbalové klubovně hrála k tanci i poslechu
byla hojná a celý den se vydařil. Chtěl bych poděkovat

městu Horní Blatná za finanční příspěvek a poskytnutí

šaten a také sponzorům,

kteří se na tomto turnaji podíleli. Již se těšíme na příští ročník, který bychom
chtěli pojmout, jako memoriál Jardy Strádala, který nechyběl na žádné sportovní
akci, která se v Horní Blatné konala, a byl jedním ze zakladatelů volejbalového
turnaje.

Jan Kubeš

FOTKY Z III. ROČNíKU VOLEJBALOVÉHO TURNAJE

FOTKY Z VíKENDOVÉHO

POBYTU DĚTí NA ZLATÉM KOPCI

VíKENDOVÝ POBYT S DĚTMI NA ZLATÉM KOPCI
27. - 29. Srpna proběhl již šestý ročník prázdninového
víkendu
s dětmi na Zlatém kopci. Tak jako předchozí ročník, nám počasí od
samého začátku nepřálo. I přes nepřízeň počasí na Zlatý kopec vyjelo
15 dětí a 7 dospělých. Tento ročník byl zaměřen na poznávání
českých měst. Děti se rozdělily do tří družstev, ve kterých plnily
nejrůznější úkoly, kvízya soutěže. Některé soutěže byly zaměřeny na
sport, jiné na vědomosti, další na rychlost, tudíž každé dítě v nějaké
soutěži zabodovalo. Například se stavěly věže z materiálů nalezených
v přírodě, střílelo se ze vzduchovky, procházelo se lesní bludiště,
stavěly se domečky v lese a mnoho dalších. V pátek večer děti
neminul ani .Bobřtk odvahy." Každý mohl předvést svojí odvahu a
stezku projít sám, nebo jít ve dvojicích, a ti, co měli největší strach, šli
nakonec ve skupině s dospělými. Všem se zdálo, že letošní .Bcbřlk"
nebyl moc strašidelný, tak ať se všichni těší na příští rok! V sobotu po
dni plném her a soutěží si děti pod dozorem paní kuchařky vařily
samy večeři. Loupali cibuli, brambory
a krájely salám. Chlapci
rozdělávali oheň a tzv. buřtguláš na ohni se velmi povedl. Večer u
táboráku
pak proběhl maškarní rej, kdy si děti tvořily masky
z materiálů, které našly v lese, na louce, nebo ve své tašce. Některé
masky byly vskutku originální, a je vidět, že dětem fantazie opravdu
nechybí. V neděli celovíkendová hra vyvrcholila hledáním pokladu a
odměnou všech zúčastněných dětí. I když nám počasí opravdu
nepřálo, a téměř celé tři dny nám propršelo, všichni byli velmi
stateční, v pláštěnkách a holínkách se bojovně vrhali do všech akcí.
Doufám, že příští rok se nám opět povede tento víkend uskutečnit,
pojede s námi dost dětí a snad nám konečně bude přát i počasí.
Chtěla bych moc poděkovat
přípravě (Jarka Tyrmerová,

všem dospělým, kteří se podíleli jak na
Robert Petro, Edita Krausová), tak na

pobytu samotném
(Jarka Předotová,
Gábina Lehnertová,
Irena
Prokschová, Míra Schnitter ml., Tomáš a Vlasta Bryslivcovi), a také
těm, kteří nám přispěli nějakou korunkou /město
Jana Fulková). Tak nashledanou příští rok!

Horní Blatná, p. ing.
Radka Lehnertová

INFORMACE PRO OBČANY
Jak jistě všichni víte, v měsíci říjnu proběhnou volby do zastupitelstev
obcí a do Senátu Parlamentu ČR. Tímto chci upozornit všechny
občany,

že se musí

při

volbách

průkazem. Kdo se neprokáže,
povinnost ukládá zákon.

prokázat

nebude

platným

mu umožněno

občanským
odvolit.

Tuto

Bezplatné měření zraku
Město Horní Blatná navštíví dne 21. 10. 2010 firma Optik Art s. r. o.,
která provede případným zájemcům bezplatné měření zraku.
Měření se bude provádět v prostorách
místního kina v budově
Městského úřadu v Horní blatné od 11:00 do 17:00 hodin.
Na městském
průkazy.

úřadě jsou

nyní k disposici

formuláře

na občanské

V místní knihovně a Infocentru máme nové turistické vizitky, po
kterých je ze strany turistů
velká poptávka.
Vizitky zobrazují
nejatraktivnější a turisty nejvyhledávanější zajímavosti našeho města
jako je Kostel svatého Vavřince, Vlčí jámu a Blatenský vrch.
Taktéž je k dostání turistický deník, do kterého se vizitky lepí.
Cena vizitky je 12Kč
Cena turistického

deníku je 45Kč

Příspěvky a připomínky

do Hornoblatenských

listů můžete podávat

buď osobně votevíracích
hodinách Infocentra, nebo elektronickou
formou na e-mailovouadresu:infohorniblatna@volny.cz
Máte možnost v našich listech i inzerovat. Inzerce je bezplatná.
Uzávěrka pro listopadové vydání je 25. října 2010.

J. 'Iurmerouá

Vážené dámy a pánové,
rádi bychom Vás informovali,

že v zájmu zkvalitňování

budeme

vhozu

dosud

upravovat

velikosti

pro plastové

obaly

na žlutých

a nápojové

našich služeb

nádobách

kartony.

Na trhu

se totiž

v poslední době objevují

nejrůznější

nejsou vhozy dostačující.

Zvětšené vhozy tak nově umožní recyklaci

větších plastových

nové velikosti

určených

obalů, jako např. kanystrů,

pracích prášků a máchadel,

a jiných

obalů,

rozšířenějším prodejem cenově výhodnějšího
Dále si vás dovolujeme
v oblasti

třídění

plechovek.

plastových

které souvisí se stále
zboží ve větším balení.

o inovaci naší společnosti

Nová třídící

linka je svým přídavným

rozpoznat

a roztřídit

železa a hliníku. Občané tak mohou již v tomto
do žlutých

skutečnost
vyvážený

iglú a žlutých

sníží směsný
na skládku,

skládkování.

odpad

stejně

obalů od

informovat

zařízením schopna automaticky

plechovky

obalů, pro které

tak jako

okamžiku

kontejnerových

z domácností
odlehčí

plechovky

proces

vhazovat

nádob.

a objem

Tato

odpadu

samotného

Naše třídící linka bude namísto toho plechovky třídit,

to zcela automaticky.

S přátelským pozdravem

ze

Ing. Daniel Brož
asistent jednatele

a

Vážení spoluobčané
V Abertamech
již mnoho let pracuje základní organizace Svazu
postižených civilizačními chorobami. Tato organizace spolupracuje
také s obcemi Pernink, Horní Blatná a Potůčky. Mnozí z vás jste ji jistě
znali pod jinými názvy: Svaz invalidů, Spolek důchodců, Sdružení
zdravotně postižených v České republice. Nyní má název uvedený na
začátku, Svaz postižených civilizačními chorobami, zkratka SPCCH.
V začátcích až do roku 1995 organizovala
práci paní Růžena
Nováčková. Od května 1995 do října 2004 s velkým přehledem dělala
předsedkyni paní učitelka Stanislava Valachová. Když pro nemoc
musela svou práci opustit, členové za předsedkyni zvolili paní Magdu
Modesovou, která již od roku 2004 spolu s výborem organizace a
jejími důvěrníky řídí a zajišťuje celoroční činnost. Naše organizace má
celkem 95 členů, z toho nejvíce - 56 v Abertamech, v Perninku 13,
v Horní Blatné 11 a v potůčkách 15. Základem činnosti jsou pravidelné
návštěvy našich důvěrníků u členů SPCCH - gratulace při kulatých
výročích 60 a 70 let s dárečkem v hodnotě 60Kč a od 80ti let každý
rok s dárečkem do 100Kč. Při návštěvě informují důvěrníci členy o
zájezdech, tanečních besedách v hotelu Modrá hvězda v Horní Blatné
a o činnosti dalších organizací v obci. Naší poslední akcí byl
autobusový zájezd do Selského dvora v Brňanech u Mostu, kde si
členové prohlédli pěkně udržovaný statek plný koní, kraviček, koz,
oslíků a jiného zvířectva. Dobré bylo i občerstvení. Zájezd byl ukončen
prohlídkou zámku v Libochovicích, který se úplně ztrácel v zeleni a ve
slunečních paprscích, jelikož zájezdu přálo počasí. Byla pohoda a
členové získali mnoho nových dojmů. A co bude dál?
Nabízíme Vám všem celodenní

zájezd do Františkových

lázní a do

muzea chráněné přírodní rezervace SOS v sobotu 18. Září 2010. Cena
pro členy 1810Kč, pro nečleny 200kč. Dalším pozváním je návštěva
tanečního odpoledne v hotelu Modrá hvězda v Horní Blatné. Dne 20.
10. 2010 od 14:00 do 18:00 hodin. Hudba, košík štěstí a dobré
občerstven í zajištěno.
Srdečně zveme
všechny zájemce o dobrou zábavu.

členy

i nečleny

-

prostě

Anežka Eklová
jednatelkaSPCCH v Abertamech

PROGRAM KINA ŘíJEN 2010

2.10. 2010

Sexy 40
Film:

USA 2009

Žánr: Romantický/Komedie
Režie: Bart Freundlich
Délka: 95 min.
Hrají: Catherine Zeta-Jones, Justin Bartha,
JohnSchneider a další.
Sandy je šťastně vdaná, má dvě děti a myslí, že už jí v životě nic nechybí.
Jednoho dne náhodou odhalí nevěru svého manžela a rozhodne se
k radikálnímu řešení. Odstěhuje se s dětmi do New Yorku, kde potká mladíčka
Arama ...

9. 10. 2010

Veni vidi vici
Film: Česko/2009
Žánr: Rpmantický/Komedie
Režie: Pavel G6bl
Délka:

95 min.

Hrají:

Filip Tomsa, Sandra Nováková, Jitka Kocurová,
Postránecký, Bohumil Klepl a další. ..

Václav
Devatenáctiletý

honza, kterému zemře otec, vyrůstá jen s maminkou a malým

bráškou.
Aby pomohl řešit rodinné finanční těžkosti, rozhodne se o
prázdninách nastoupit na brigádu do luxusního hotelu v Karlových varech, kde
pracuje jeho strýc ...

16.10.2010

Muži co zírají na kozy
Film:
Žánr:

USA/Velká Británie/2009
Komedie

Režie: Grant Heslov
Délka: 94 min.
Hrají:

George Clooney, Evam Mc Gregor, Jeff Bridges a

další. ..
Válečný zpravodaj (Evan Mc Gregor)možná právě narazil na nejlepšího sólokapra
svého života. Potkal totiž muže, který tvrdí, že je členem tajné a unikátní
jednotky americké armády ...

PROGRAM KINA ŘíJEN 2010

23. 10. 2010

Fame - cesta za slávou
Film:

USA/2009

Žánr: Hudební/Romantický
Režie: Kevin Tancharoen
Délka: 107 min.
Hrají: Kay Panabaker, Naturi Naughton, Asher Book a
další. ..
Remake slavného filmu z roku 1980. Talentovaná skupina zpěváků, tanečníků,
herců i umělců studujících na umělecké škole a jejich touha dobýt slávu ...

30. 10. 2010

Kajínek
Film: Česko/2010
Žánr: Krimi/Thriller
Režie: Petr Jákl ml.
Délka:

107 min.

Hrají: Konstantin Lavroněnko, Tatiana Vilhemová,
Boguslaw Linda, Vladimír Dlouhý, Michal Dlouhý a další. ..
Kriminální thriller inspirovaný

příběhem Jiřího Kajínka, který je považovánn za

prvního nájemného vraha v České repulice. Díky svému útěku z vězeňské
pevnosti Mírov se z něj stala legenda a také nejhledanější člověk v Evropě. Je Jiří
Kajínek obětí konspirace, nebo chladnokrevný zabiják?

Vstupné činí 60Kč. Promítá se každou sobotu od
18:00hodin.

