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Srdečně Vás zveme na „Rozjímání

s koledou‘‘ , které se bude

konat jako již tradičně každý rok před kostelem svatého Vavřince v Horní
Blatné dne 20.12.

2008

od

18:00

hodin.

Koledy Vám zazpívají děti ze ZŠ – Horní Blatná.
Zahřát se budete moci svařeným vínem, grogem a také srdečnou
předvánoční atmosférou. Pořádá, Okrašlovací spolek Horní Blatná.

Vážení hornoblateňáci,
právě držíte ve svých rukou první výtisk Blatenských listů. Jelikož jde o první
vydání a nemám s psaním tohoto charakteru žádné zkušenosti doufám, že mi
prominete chyby, které se mohou ze začátku (občas) vyskytnout. ,,Umělecké
střevo“ mi bohužel nějak nenarostlo, ale i tak se pokusím každý měsíc napsat
něco, co by pro vás mohlo být zajímavé.
V tomto měsíčníku bych Vás ráda informovala o dění v našem městě a v okolních městech (kulturních akcích, sportovních akcích, koncertech apod.).
Dále Vám budu poskytovat informace ze zasedání zastupitelstva Města,
něco z historie našeho Města a další zajímavosti, které budou aktuální.
Chtěla bych podotknout, že každý z Vás se může se svými nápady,
příspěvky a připomínkami na měsíčníku podílet. Ráda uvítám jakékoliv nápady
a podněty, na to, co by v našem měsíčníku nemělo chybět. Některé Vaše
příspěvky zpracuji a otisknu. Své náměty podávejte nejpozději do konce měsíce,
aby byly včas zařazeny do výtisku v měsíci následujícím. Těším se na
spolupráci a doufám, že se nám spolu podaří vytvořit takový ,,plátek“ ve kterém
si každý něco najde.

Redaktor :

J. Tyrmerová

KULTURNÍ AKCE U NÁS I V OKOLÍ
HORNÍ BLATNÁ
11.prosince
Čertoviny16: 00 hod. . ZŠ – Horní Blatná
Vystoupení dětí z MŠ a ZŠ Horní Blatná pro rodiče a přátele školy v budově
místní školy.
20. prosince
Vánoční rozjímání s koledou 17:00 hod. .
Vystoupení dětí ze ZŠ- Horní Blatná před kostelem sv. Vavřince.
24. prosince
Půlnoční mše svatá 22:30 hod. . Kostel sv. Vavřince
Vánoční mše.
27. prosince
Česká mše vánoční 17:00 hod. Kostel sv. Vavřince
Karlovarský pěvecký sbor a čeští symfoničtí sólisté pod vedením dirigenta
Miloše Boka .
31. prosince
Velký Silvestrovský večer 20:00hod. Modrá Hvězda
Zábavný večer s kulturním programem plným hudby a zábavy pořádá
Okrašlovací spolek. Předprodej vstupenek na MÚ Horní Blatná: Cena: 200,-Kč
NEJDEK
Od 6. 12. do 19. 12.
Vánoční jarmark Národopisné muzeum Nejdek.
Otevřeno: středa – neděle 8:30 – 12:00 , 13:00 – 16:30 hod.
Výstava adventních věnců a pohlednic.
12. prosince
Velký předvánoční koncert 19:30 hod. kinosál Nejdek
Hrát a zpívat bude nejdecká kapela Trepka a její hosté a Blue Gate.
Cena: 80,- Kč
26. prosince
Silvestr Rock 20:00 hod. .Kulturní dům Nejdek
Kamil Střihavka band Whitesnake revival
Cena: 240,- Kč Předprodej: 180,-

KARLOVY VARY
DIVADLO :
13. prosince
Francis Veber : Blbec k večeři 19:30 hod. Divadlo Bez zábradlí
Bláznivá komedie o tom, že při srážce s babcem se může rozsvítit i
inteligentovi.
Hrají: Josef Carda, Václav Vydra, Rudolf Hrušínský, Zdeněk Žák, Jiří Menzel,
Veronika Freimanová, Jana Boušková, Jana Švandová, Naďa Urbánková.
Režie: Jiří Menzel
Cena: 390,- Kč
17. prosince
E. O´Neill : Cesta dlouhým dnem do noci 19:30 hod. Divadlo bez zábradlí
Drama rodiny Tyronů plné hořkosti, bojů a někde na dně ukryté lásky.
Hrají: Jiří Bartoška, Zuzana Bydžovská, Michal Čapek, Filip Čapek, Zuzana
Čapková.
Režie: Alice Nellis
Cena: 390,- Kč
21. prosince
Janek Ledecký- Vánoční koncert 19:30 hod.
Vánoční koncert Janka Ledeckého s rockovým základem a Nosticovým
kvartetem.
Cena: 500,- Kč
28. prosince
Jan Jakub Ryba: Česká mše vánoční 15:00 hod.
Dětská opera ukazuje dílo v divadelní podobě, kde je přítomna i osoba
skladatele, která do představení vkládá opravdovou přitažlivost a dynamičnost.
Ožívají postavy zpěváků, pastýře, Panny Marie a ostatních venkovanů
v dobových kostýmech.
Cena: 220,- Kč
13. prosince
Lidový Dům Karlovy vary – Petr Spálený 20:00 hod.
Vánoční koncert Peta Spáleného se skupinou APOLLO a Miluškou
Voborníkovou.
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Nejkrásnější svátky roku se blíží. Snad žádné období
během roku není spojeno s tolika pověrami a kouzly jako
Vánoce. Spousta obřadů a mýtů pochází z dávných
předkřesťanských dob a byly spojeny se slavením zimního
slunovratu. V dobách, kdy o životě a smrti rozhodovala sklizeň a plodnost
domácích zvířat se magické praktiky týkaly především zajištění dobré úrody.
Věštilo se ale i o budoucnosti, zdraví, dětech, lásce... proto Vám chci
připomenout pár zvyků a tradic, které se k těmto svátkům váží. Přidám i nějaký
recept na vánoční cukroví a povím vám o jednom zajímavém průzkumu.
Něco o jmelí……
V žádné domácnosti by neměla chybět větvička jmelí.Čarovná moc je
jmelí přisuzována snad od nepaměti. Keltští kněží a Druidové považovali jmelí
za posvátnou rostlinu a jeho snítky věšeli v domech k zahánění zlých duchů a
čarodějnic. Keltové věřili, že jmelí zajišťuje plodnost a nosí štěstí. Odtud tedy
plyne vánoční zvyk, kdy se lidé o vánočních svátcích a zejména o štědrém
večeru líbají pod zavěšeným jmelím. Podle Keltů polibek pod jmelím zajišťoval
nejen štěstí a plodnost, ale poutá k sobě milence. Čím více má větvička bílých
bobulek, tím větší štěstí čeká domácnost. Ale pozor! Štěstí nosí tomu, kdo je
jmelím obdarován, a nikoliv tomu, kdo si jej koupí sám.
Aby vás měli všichni rádi – pomažte si na štědrý den tváře
medem.(Nenašla jsem nikde zmínku, jak dlouho med musíte na tvářích nechat
jestli to musíte mít až do půlnoci a jít s tím na mši? Přátelé by měli velkou
radost, když je takhle pomazaní začnete vřele objímat a zdravit. Nevím jestli by
Vás ještě měli rádi. Snad je to myšleno tak, že čím víc přátel ulepíte tím lépe,
protože med vás vlastně stmelí a přátelství vydrží).
Aby se nás držely peníze příští rok – dávají se pod talíř šupiny ze
štědrovečerního kapra, které si pak každý vloží do své peněženky. (Já vlastním
peněženku asi s 12 šupinami, ale většinou v ní mám jen ty šupiny. Že bych něco
špatně pochopila?).
Je také mnoho dalších zvyků například pouštění lodiček ze skořápek
ořechů (pro věštění budoucnosti), lití olova (též pro věštění budoucnosti), házení
střevícem a řezání Barborek (pro vdavekchtivé slečny) a další.

A teď recept na jedno báječné jednoduché cukroví.
Ořechové Makronky: 3 bílky, 175g cukru, 1 balíček
vanilkového cukru, 200g mletých ořechů, asi 40 jader
lískových ořechů na ozdobu.
Jak na to: Za stálého přisypávání cukru a vanilkového
cukru ušleháme z bílků velmi pevný sníh. Opatrně do něho
vmícháme mleté ořechy. Předehřejeme si troubu na 150° C.
Plech na pečení vyložíme pečícím papírem. Naplníme cukrářský
sáček sněhovou hmotou a v dostatečně velkých odstupech stříkáme na plech
malé kopečky. Doprostřed každého pak lehce vmáčkneme lískový ořech.
Makronky pečeme asi 20 minut, ale myslete na to, že každá trouba peče jinak a
dobu pečení je nutno přizpůsobit své troubě. Hotové makronky přemístíme
nožem na kuchyňskou mřížku a necháme zcela vychladnout. Makronky
uchováváme v dokonale uzavíratelné dóze.
A teď ten průzkum:
Zajímavý průzkum provedla mezi několika tisícovkami Britů společnost
Travelodge:
Zjistila, že nejobávanějším návštěvníkem během vánočních svátků je
tchýně. Návštěvy matky své partnerky či svého partnera se děsí jeden z pěti
dospělých. Lidé se obávají především toho, že zůstane příliš dlouho, že bude
kritizovat vánoční jídlo, neuklizený dům a nedokonalou přípravu na svátky. Na
dalších místech nejneoblíbenějších vánočních hostů jsou tetičky, babičky,
bratrové a tcháni. Téměř každý třetí Brit považuje bavení svých příbuzných za
stejně stresující událost, jakou je například pohovor se šéfem v zaměstnání.
Nejobávanějších návštěv:
1. tchýně (zůstávají příliš dlouho)
2. tetičky (považují dům za hotel)
3. bratři a tchánové (přicházejí špinaví a neupravení)
4. sestry (kupují hrozné dárky)
5. babičky (kritizují štědrovečerní večeři)
6. matky (pomlouvají neuklizený dům)
7. strýčkové (jsou příliš hluční)
8. dědové a nevlastní matky (vypijí příliš alkoholu)
9. synovci, neteře, vnoučata a bratranci (nechávají po sobě neuvěřitelný
nepořádek).

Ke dvěma bodům ze zasedání ZM ze dne 8.prosince :

Bod č. 3 – Monstav cz s. r. o.
Návrh smlouvy v oblasti recyklačních služeb – likvidace pneumatik.
Vybírání pneumatik by mělo být konkrétní, na základě požadavků
místních
občanů, kteří by v předstihu byli informováni letáčkem
s přiloženým ceníkem. Odběr pneumatik by byl zajištěn svozem.
To znamená že: Budete – li se chtít zbavit starých pneumatik, které Vám
překáží doma v garáži nebo Vám hyzdí okolí domu budete mít možnost
tak učinit. ZM Horní Blatná souhlasí s návrhem smlouvy s firmou
Monstav cz s. r. o. , město Horní Blatná poté svoz pneumatik, za úhradu,
zajistí.
Vy jako občané
budete – li mít zájem o likvidaci pneumatik, budete o datu, kdy se bude
svoz konat včas informováni prostřednictvím letáku a oznámením na
Úřední desce. Poté toto stačí jen včas před termínem svozu oznámit na
Úřadu Města.
Ceny recyklačních služeb :
Pneumatiky -

motocyklové
z osobních automobilů
z terénních a dodávkových automobilů

9,- Kč
12,60Kč
40,80Kč

Ceny všech typů pneumatik budou uvedeny na letácích.
Ceny jsou uvedeny bez 19% DPH

Bod č. 11 - Oslavy 110 výročí Krušnohorského Semmeringu
15. května 2009 uplyne 110 let od zahájení provozu na Krušnohorském
Semmeringu(celostátní dráze Karlovy Vary dolní nádraží- PotůčkyJohanngeorgenstadt). Tato skutečnost měla velký význam pro
hospodářský i společenský rozvoj regjonu Porolaví a Krušných hor.
Význam této události bude připomenut oslavami s řadou navazujících
dílčích akcí.
Tyto oslavy budou navazovat na úspěšné a veřejností kladně hodnocené
oslavy 100 jubilea trati, jež se uskutečnily v roce 1999.

Program kina – leden 2009
3. 1. 2009
10. 1. 2009
17. 1. 2009
24. 1. 2009
31. 1. 2009

Nestyda
Quantum of Solace
Vall.I
Cesta do středu země
Star Wars: klonové války

Lékař pro děti a dorost MUDr. Petr Kadleček
Zdravotní středisko Abertam y tel. 353 892 282
Po – 13:00 – 15: 30
Út – 7:30 – 11:00
St – 13: 00 – 15:30
Čt – 7:30 – 11:00
Pá – 13:00 – 15:00

Praktický lékař pro dospělé MUDr. Jan Pazdiora
Zdravotní středisko Pernink, tel. 353892118

Po - 7:00 – 10:00
Pernink

11:00 – 13:00
Domov důchodců

Út - 8:00 – 10:00
Horní Blatná
St -

7:00 – 10:00
Pernink

Čt - 8:00 – 10:00
Potůčky
Pá – 7:00 – 10:00
Pernink

13:30 – 14:30
Pernink
11:30 – 13:00
Potůčky

11:00 – 13:00
Domov důchodců

13:30 – 16:30
Pernink
11:30 – 13:00
Horní Blatná
11:00 – 13.00
Domov důchodců

