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Milí hornoblateňáci,
opět tu máme oblíbené vánoce. Píši již třetí vánoční číslo a docela dlouho jsem přemýšlela,
co napsat. Rozhodla jsem se napsat fejeton na téma vánoce... berte ho trošku s nadsázkou.
Známe to předvánoční nákupy= stres v přeplněných supermarketech.
První zásadní
problém nastává, když zjistíte, že nákupní seznam, který jste si dlouho a pečlivě sepisovali,
zůstal doma na stole. Co se dá dělat, nakupujete dle toho, co jste si stačili zapamatovat.
Když se v tlačenici regálů propracujete třeba k mouce, kterou nutně potřebujete ve velkém
množství k pečení, ačkoli jste si letos jako každý rok slíbila, že to s pečením nebudete
přehánět, zcela určitě alespoň jeden sáček bude děravý, aniž si toho všimnete, budete si
cestu po obchodě značit bílým sypajícím se práškem. Když po dvou hodinách přemýšlení co
ještě na seznamu bylo, konečně svůj narvaný koš s vítězným pocitem dotlačíte ke kase,
fronta u druhé kasy postupuje zcela jistě rychleji. Horší variantou je, když si s nacpaným
košem stoupnete do fronty u kasy, libujete si, jak to pěkně odsýpá, a když přijdete na řadu
vy, pokladní vám s ledovým klidem oznámí, že stojíte u kasy do lOti položek. Opět tedy
vymanévrujete s košem z fronty, kde si vás všichni prohlíží jak exotické cvičené zvíře, které
se náhodou naučilo jezdit po obchoďáku s košíkem, a obdivují v duchu vašeho cvičitele,
který vás toto dokázal naučit. Spěcháte tedy ke kase, kde stojí jediný člověk. Když tam
s dobrým pocitem jen malé ztráty času dojdete, a, těsně předtím než u kasy zastavíte, se
zhasne světélko signalizující, že je kasa otevřena. Se zoufalstvím se zařadíte do jedné
z posledních dvou front, kde je před vámi asi 5 lidí s košíky plnými asi jako ten váš a
nezbude, než vydržet půl hodinky, až na vás dojde řada. Když pokladní konečně začne
projíždět vaše zboží kasou, vezme do ruky poloprázdný sáček mouky, který samozřejmě
nechcete, pak zjistí, že zeleninu jste si v tom shonu nezvážili, šampon se vám vylil do pečiva
a tak dále, až vám z celého nákupu zbudou asi čtyři pětiny, spokojeni s tímto alespoň trochu
uspokojivým výsledkem, se ploužíte z obchoďáku, snažíte se pochopit částku, kterou jste u
kasy se slzou u oka v třesoucí se ruce vydali a jestli vám zbylo alespoň trošku radosti, že jste
konečně sehnali dárek, který jste sháněli usilovně a dlouho, nebojte se. Ani tahle radost
vám dlouho nevydrží, neboť hned druhý den budou mít tuto věc na každém rohu a
mnohem levněji.
Maratón nákupů jsme zvládli teď se dát do pečení ...
Připravíme si starý rodinný recept na vyhlášené cukroví. Že nejdůležitější část receptu je
nečitelná zjistíme až tehdy, když už jsou všechny ostatní ingredience smíchány. Ve snaze to
dotáhnout dokonce improvizujeme leč s hrozným výsledkem a každá další snaha, která by
měla přinést zlepšení, vede jen k horšímu. Když už mícháme jiné těsto, dojdeme k větě:
"Přidáme jedno vejce." Tak ho rovnou do těsta pěkně rozklepneme a ejhle pukavec. Když to
nevyšlo, nezapomeňte zničit všechny důkazy, že jste se o to byť jen pokoušela. Jestliže máte
doma optimistu a chtěla jste ho překvapit výborným cukrovím, které pekla jeho babi, stejně
nemá cenu se o to pokoušet, jelikož optimista se nedá příjemně překvapit.
Z vedlejšího pokoje se zatím ozývají hrůzostrašné zvuky, jak se vaše drahý snaží
rozmotat vánoční osvětlení, které určitě loni pečlivě srnotával. Když je vše rozmotáno vše
několikrát pečlivě vyzkouší, než to zapojí do zásuvky, aby se ujistil, že vše funguje, následně
s tím pak ověsí celý dům. Když vás zavolá, strčí vám do ruky vypínač, načež svolá celou
rodinu k slavnostnímu okamžiku, rozsvícení vašeho domu. Stisknete a ... v celém domě

vyletí pojistky. V tuto chvíli je vhodné kvílejícího druha opustit a jít si po svých, jelikož
v určité chvíli se každý nástroj stává kladivem ...
Odtáhnete běsnícího manžela do domu, kde ho patřičně nalejete svařákem, a pro klid
v rodině ho pak usadíte s lahváčem k televizii se 150 satelitními programy o ničem. Manžel
je však již jak beránek, protože si je vědom, kdo je majitelem TV ovládání, nosí v rodině
kalhoty. Takže slyšíte, jak si spokojeně každé dvě vteřiny přepne, aniž by se musel s někým
dohadovat, že se chce dívat na fotbal a ne na 150-tý díl nekonečného seriálu na který se
chcete dívat vy. Stihne sledovat jak fotbal, tak box na jiném kanálu a pěstování exotických
rostlin v jakémsi receptáři a ještě na vás stihne pokřikovat požadavky, co by si zrovna dal
k večeři. Vy pořád bojujete s troubou a odlepováním spáleného cukroví z plechu. Když už se
vám po chvíli konečně začalo dařit a cukroví konečně vypadá jako cukroví, začne se manžel
dožadovat večeře. Podsunete mu zbytek zelných placek, které zbyly od včera, což
okomentuje slovy, jestli vypadá snad jako kozel, že musí jíst pořád nějaký zelí. Děti, které
byly ochotné a nemohly se dočkat, až s vámi budou moci péct cukroví, se nenápadně
vypařily hned po prvním plechu cukroví. Takže pět dávek, které jste si na jeden druh
připravila se zdá hroudou těsta, která místo aby ubývala, přibývá. Vaše polovička se vyplíží
z obýváku v notně opojném stavu s dobrým nápadem, že půjde do lesa vybrat stromeček.
Už nemáte sílu se s ním dohadovat, že stromek už máte někde zamluvený, navíc do lesa je
to jen pár kroků. Začne si tedy připravovat náčiní a oblečení. Vybaven tmavým rolákem,
Iyžařskou větrovkou, Iyžařskými brýlemi, aby v té vánici viděl, čepici, čelovou baterkou a n
batohem s pilkou a provazem, kterým si míní stromek uvázat k pasu a vléct ho za sebou,
přes rameno hází běžky, jelikož zpátky z lesa to má z kopce a přeci se nebude sněhem brodit
pěšky. Po manželově odchodu je konečně doma klid a ticho a už se to trochu víc zdá jako
předvánoční atmosféra a aby to bylo skutečnější, pustíte si koledy. Těsta už jste zdělala
půlku, krabice s prvním druhem cukroví už je plná a tak začnete přemýšlet, jestli ten zbytek
těsta raději nevyhodíte, nebo nedarujete do místní mateřské školy místo modelíny.
Nakonec vám přijde dobrý nápad těsto zamrazit. Po dvou hodinách, kdy jste kuchyni pracně
uvedla do přijatelného stavu, se náhodou podíváte z okna, jestli nesněží a zahlédnete
sněhuláka, kterého tam děti zřejmě postavili, než odešli ven. Pusa se vám ale otevře
údivem, protože se zdá, že sněhulák se pohnul. Vidíte, že si to divným krokem šine k vašim
vchodovým dveřím. Vzápětí se ozývá zvonek. Když dveřeje s opatrností otvíráte, všimnete
si, že sněhulák má obličej vašeho chotě. Jenže celý dodrápaný, obalený zmrzlými koulemi
sněhu, které se mu drží hlavně na čepici a tam, kde mu zpod bundy vyčuhuje rolák
s pokroucenou nohou a zlomenou běžkou, táhne cosi, co možná někdy stromkem bylo, teď
už je to jen silnější haluz s pár větvemi na jedné straně. " No co, tak ho postavíme do
rohu "přináší řešení manžel. Kdyby prý tušil, jak je sníh zmrzlý, což dokazuje jeho lišej na
obličeji, tak by ten blbej stromek radši koupil. Jste ráda, že drahý přeci jen vrátil a tak ho
raději pochválíte, jakýže to je superman a opět mu nabídnete horký svařáček. Jo blíží se čas
vánoc, čas radosti a dárků, milých slova úsměvů. Jen doufáte, že se drahý opět nesplete
jako loni, když se babička podivovala, k čemuže dostala ten holicí stojek. Vysvětlíte jí, že jde
o dědův dárek a ten její dáreček bude jistě mezi dědovými. Když děda počne z krabičky
vybalovat krásný červený svetřík plný blyštivých fliter babička zajásá...
Veselé vánoce a šťastný Nový rok přeje J. Tyrmerová

Své významné jubileum oslaui:
22. prosince pan !l(p6ert Petro
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pan

'Werner Stě/íulá

14. prosince
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15. prosince
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20. prosince
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31. prosince
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/

T,va C/í{umsl(á
9vfargita L0!fferová
Jlnna 9-fajňu/(pvá
Jiří 9vfiilfer

KULTURA
HORNí BLATNÁ
9. prosince

Čertoviny od 16:00hod. v místní ZŠ
Vánoční vystoupení dětí z místní MŠ a ZŠ

18. prosince

Rozjímání s koledou 17.00 hod.
před Kostelem svatého Vavřince
v Horní Blatné. Pořádá Okrašlovací spolek
a malí zpěváčci. Přijďte se vánočně
naladit. Občerstvení připraveno.

19. prosince

Pěvecký sbor Orbis Pictus Ostrov pod
vedením Lenky KozohorskéVás zve na
své vystoupení v Kostele svatého
Vavřince v Horní Blatné od 16:00 hod.

KARLOVYVARY
3. prosince

Lidový dům- Stará Role 20:00 hod.
Marek Ztracený, Yellow
Cena: 220,-Kč Předprodej: 180,-Kč

NEJDEK
11. prosince

Kulturní dům Nejdek 20:00 hod.
Divokej Bili
Cena: 270,-Kč Předprodej: 240,-Kč

ABERTAMY
4. prosince

Mikulášská nadílka a vánoční trhy
Od 14:00 hod. a Abertamech na náměstí
Program trhů najdete na vývěsce v H.B.
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KONTEJNER

SE S13/RKOU DO QUINEJI

Orqardzace WoV\to.V\o.ro.se specio.liz.uje pvedevšíV'v\ V\o.dá.lkovou adopci afrických

dětí o. podporu jejich vzdělavcost», Více iV\forV'v\o.cío orqas-Izac! V\o.lez.V\eteV\o.:
www.woV\to.V\o.ro..cz.
KoV\ceV'v\tohoto

roku plá.V\uje vypravit svůj pV'VV\íkoV\tejV\er se sbírkou pvevá.ž.V\ě
zdrovotrdcr; o. vz.dělá.vo.cích potveb.
tedy pová.dá. sbírku V\/z.e uvedeV\ých věcí.
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SEZNAM POTRE13NYCH
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MOSKYf/ÉRY

t/

ŠKOLNí BATOHY

t/

TLAKOMĚRY

t/

VELKÁ PRAvíTKA

t/

CiLUKOMETRY

t/

PSAcí POTŘEBY

t/

VÁHY

t/

KANCELARSKE POTREBY

t/

METRY

V'

CiLOBY.I MAPY

t/
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(KAZETY.I CD)

v
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t/

INJEKCNI STR/KACKY

t/

BALONY NA VOLEJBAL.I FOTBAL

t/

TAMPON~OBVAZY

V'

TENiSOVÉ

t/

DESINFEKCE V PRÁŠKU

t/

ŠVIHADLA

t/

STERILNí RUKAVICE

t/

HRAČKY A HRY

V'

SPORTOVNIOBLECENI

t/

LETNI DETSKE OBLECENI

t/

BOTY (SPORTOVNí.l

t/

JíZDNí

t/

VELKÉ DEŠTNíKY

V'

PLASTENKY.I DETSKE PLASTENKY

RAKETY

,
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t/

NUZKY

t/

VITAMíNY

t/

PARALENY
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v

t/
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V"

PEVNÉ)

v

KOLA

,;

SICI STROJE
v
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RUCNIKY,PROSTERADLA
v

t/

PRO DĚTI

v"

v

ZEHLlCKY
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Dů.ležité je upozornit: n.o. to, že věci n.eMusí být :zcela n.ové.l ale Musí být n.aprosto
fun.kčn.í.l použiteln.é.l z.o.chovo.lé o. čisté.
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Slovo starosty na prosinec
Komunální volby, skloňované snad ve všech pádech.
Odstoupení řádně zvolených kandidátů a vyvolání nových
voleb. Někým schvalované, někým byl tento postup kritizován.
Odstoupení bylo svobodné rozhodnutí, byl to takový protest
proti Volebnímu zákonu a také proti výsledku. Byl to také krok
na reakci občanů. Nové volby budou, to je dnes již jisté. Termín
sice prozatím není znám, takže nebudu ani potvrzovat měsíc
březen, nebudu tento měsíc tedy ani vyvracet. Na odstoupení
bylo několik reakcí. Článek v tisku dne 12.11.2010. Snad
pouhý a skromný komentář. Nabízená spolupráce mezi
sdružením a nezávislými kandidáty zůstala pouze u nabídky, co
se týče skrývaných "chyb a nedostatků" (???), pokud se chyba
stala, přiznal jsem ji, a to i veřejně. Nakonec, pokud jsem chybu
veřejně přiznal, okamžitě mé vyjádření bylo použito proti mé
osobě a proti tehdejšímu zastupitelstvu. "Velmi těžká situace"
(???), snad pouze v tom, že nelze nyní prodávat majetek, nelze
majetek
kupovat,
nelze zahajovat
akce investiční
a
neinvestiční. Ostatní, byť i důležité kroky, počkají, budou muset
počkat, na nové zastupitelstvo. Jiné "těžké situace" se budou
řešit tak jako v minulých letech, to mi zákon umožňuje. Článek
rozesílán elektronickou poštou, kde jsem byl nazván lhářem,
nebudu komentovat celý, jenom si myslím, že z mé strany měla
být slušnost odpovědět na dotaz o odstoupení pravdivě. Mé
rozhodnutí, a ani rozhodnutí odstupujících členů zastupitelstva
nemusím zdůvodňovat, a také nebudu komentovat. Nakonec,
pohnutky jsem se snažil vysvětlit dne 10.11.2010 na
"nekonaném" Ustanovujícím zasedání zastupitelstva.

Zimní údržba, možná to je ta myšlená "těžká situace",
bude zajištěna tak jako v minulých letech, zimní údržbou bude
pověřen pan Leis Robert z Abertam, systém a zajištění úklidu
sněhu byl s panem Leisem již projednán, rovněž tak se
společností Dáňa + Lóffler z Perninku je zimní údržba
předjednána. V případě nenadálé situace bude využita jiná
dostupná technika, která by sjízdnost a schůdnost místních
komunikací zajisti/a, tak jako v minulých letech. Stejně tak
budou řešeny i parkovací plochy v ulici Hamerská, v ulici U
Kapličky a okolo náměstí. Odvoz komunálního odpadu z míst,
kam se svozové vozidlo v zimním období nedostane, bude
rovněž zajištěn tak jako v minulosti. Neprůjezdné komunikace
vlivem špatného parkování vozidel, kdy se majitel vozidla bojí
vzít do ruky lopatu a své místo si vyčistit, budou řešeny ve
spolupráci s PČR 00 Pernin k, tak jako v minulosti. Nelze
spoléhat na nás s tím, že Vámi užívané parkovací plochy Vám
budou udržovány tvoří-Ii Vaše vozidlo při úklidu sněhu
překážku. Také apeluji na řidiče, neházejte sníh na již vyčištěné
plochy, těch pár kroků Vám určitě neuškodí. Ono je strašně
jednoduché vycouvat z hromady sněhu a zaparkovat na
odklizené místo. Doplňování beden s posypovým materiálem
bude rovněž řešeno tak jako v minulosti, úklid sněhu bude
rovněž řešen tak jako v zimním období 2009 - 2010. Místní
komunikace Havířská, II.Odboje a Lesní jsou vytýčené, aby
nedošlo ke sjezdu techniky mimo silnici. Dále bych chtěl
veřejnost požádat o to, aby v případě požadavku s úklidem
sněhu z ostatních, Vám potřebných ploch, byl informován náš
úřad. Myslím, že doposud bylo každému požadavku vyhovéno,
tudíž nevidím důvod toto měnit.

Nově

budované veřejné osvětlení v ulicích
Jiráskova (ke křižovatce s ulicí U Kovárny), v ulici U Kovárny, v
ulici Krátká a Perninská. K tomuto kroku byl náš úřad přinucen
akcí ČEZu, ktarý na základě stížnosti instaloval vedení nízkého
napětí pod zem. Jelikož dosavadní veřejné osvětlení bylo
instalováno na zařízení v majetku ČEZ, muselo být toto
předěláno a původní odstraněno. Nové vedení pro osvětlení
bylo uloženo do stejného výkopu který si zadal ČEZ, na nás
bylo některé výkopy zadat ve vlastní režii, instalovat nové
stožáry a osvětlovací tělesa a tato zapojit. Samotná akce bylo
zahájena, s ohledem na povětrnostní podmínky, značně pozdě,
. tudíž instalace osvětlení byla dosti komplikovaná a protáhla se.
Poděkování si zaslouží pan Hajňuk, který v těchto podmínkách
akci provedl a zdárně ukončil, a to jak jinak, než "precizně". Je
mi líto, že ulice Jiráskova a U Kovárny stejně tak jako
Perninská byla určitou dobu bez osvětlení. Opravdu Michal
dělal co mohl, v určitém období dokonce s nachlazením.
Omlouvám se tímto občanům v těchto ulicích. Opravdu nebylo
jiné řešení. Ulice Perninská čeká na výškovou techniku, na
plošinu, ta je přislíbena na 1. týden měsíce prosince. Nově
instalované zařízení je moderní, věřím, že jeho životnost bude
mnoho let a to ke spokojenosti nás všech. Ve druhém týdnu
prosince je plánováno odstranění stávajících betonových
sloupů.

Budou nové volby lepší?
Zpráva o neúspěšném ustavujícím zasedání Zastupitelstva města Horní Blatná
Volby jsou svátkem demokracie. Co bychom za to dali za totáče, moci svobodně volit. Jsem stále
moc rád, že jsem se toho dožil. A také toho, že jsem poprvé mohl volit v Horní Blatné. Jako rodák
z Karlových Varů jsem Horní Blatnou navštěvoval tak od patnácti let, již třináct let tu mám dům a
nějakou dobu také místo na hřbitově (zatím zbytečně), ale trvalé bydliště s volebním právem jsem
tady získal až letos, až když tu mohu být a žít nejen o víkendech, aby to nebyl jen formální trvalý
pobyt.
Se slavnostním pocitem jsem šel volit se sousedy už v pátek. A pochopitelně jsem z práce dojel také
na ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva města Horní Blatná, které dosavadní starosta
svolal na středu 10.11.2010 od 17 hodin. Protože nás zájemců o účast na ustavujícím zasedání se
dostavilo zhruba padesát, bylo jednání svolané do zasedací místnosti městského úřadu operativně
přeloženo do prostor kino sálu. Jednání zahájil dosavadní starosta informací, že ustavující zasedání
nového zastupitelstva se neuskuteční ze dvou důvodů:
1) 3 nově zvolení zastupitelé včetně dosavadního starosty rezignovali na svůj mandát, a protože
kandidovali jako nezávislí na jednočlenné kandidátce, nemají náhradníky, počet nově zvolených
zastupitelů tak klesnul na 4, tedy pod minimální počet 5 členů nového zastupitelstva, takže podle
zákona o komunálních volbách ministr vnitra ve městě Horní Blatná vyhlásí nové volby, které se
budou konat v únoru roku 2011.
2) 3. ze 4 zbývajících nově zvolených zastupitelů ze společné kandidátky se nedostavili na ustavující
schůzi ke složení slibu zvolených zastupitelů a na místo sebe poslali dopis, s jehož obsahem
dosavadní starosta přítomné seznámil - nedostavili se proto, že zjistili, že všichni 3 ostatní nově
zvolení zastupitelé rezignovali na svůj mandát a tyto rezignace dosavadní starosta dne 9.11.2010
podal na podatelnu Krajského úřadu Karlovarského kraje spolu s návrhem na vypsání nových voleb,
přitom v době od 1.1l.2010 při přípravě ustavujícího zasedání nového zastupitelstva jim dosavadní
starosta zatajoval informaci o rezignaci své vlastní i ostatních dvou nově zvolených zastupitelů.
Následovala diskuse, při které přítomní stoupenci dosavadního starosty vyjadřovali souhlas
s rezignací, kterou bývalí nově zvolení zastupitelé zdůvodňovali svojí nechutí spolupracovat se
zastupiteli, zvolenými jen díky jejich kandidování na společné kandidátce, vzniklé ze základny
občanského sdružení. Toto sdružení založil v roce 2008 MUDr. Mašlanka, aby občané mohli vyjádřit
nesouhlas s tehdejším rozhodnutím zastupitelstva podpořit výstavbu větrné elektrárny a zamítnout
stavbu silničního obchvatu Horní Blatné. Dosavadní starosta řekl, že volební zákon by v malých
městech a obcím neměl umožňovat společné kandidátky, ale v nových volbách bude kandidovat na
společné kandidátce, aby eliminoval tuto nedokonalost platného volebního zákona. Dále dosavadní
starosta uvedl, že zvolení zastupitelé svojí rezignací vyhověli přání občanů Horní Blatné, kteří ho
kontaktovali, a že při jednání s novými zastupiteli, zvolenými na společné kandidátce, jim lhal, když
popíral rezignaci svoji a ostatních zastupitelů, protože zatajením rezignace chtěl dosáhnout toho, aby
se zvolení zastupitelé dostavili na ustavující zasedání.
Stanoviska zastupitelů zvolených na společné kandidátce v diskusi hájila manželka lídra společné
kandidátky - uvedla, že tito 4 nově zvolení zastupitelé při přípravě ustavujícího zasedání nového
zastupitelstva nabídli kompromisní řešení k zachování výsledků platných voleb:
a) slíbili zvolit dosavadního starostu novým starostou na následující volební období a
b) pro usnadnění práce nově zvoleného zastupitelstva nabídli odstoupení MUDr. Mašlanky, kterého
by v zastupitelstvu nahradil další kandidát ze společné kandidátky, zvolený jako první náhradník.
Po diskusi dosavadní starosta schůzi ukončil.
Sobě a svým spoluobčanům z Horní Blatné přeji, aby nové volby byly lepší, aby bylo zvoleno
zastupitelstvo z kandidátů, kteří jsou připraveni svůj volný čas věnovat bezplatně řešení
každodenních problémů Horní Blatné i obtížnému rozhodování o projektech, které ovlivní rozvoj

města na mnoho následujících let. Nezbývá než se spokojit s nedokonalou zastupitelskou demokracií,
protože my dříve narození z vlastní zkušenosti víme, že každé jiné řešení bylo horší, pro mnohé
jednotlivce i rodiny byla předešlá komunistická diktatura přímo hrozná. Po zkušenosti z právě
zmařených voleb budou noví kandidáti kandidovat na společných kandidátkách - to je dobře. Je to
v souladu s naší demokratickou ústavou, která předpokládá kandidátky volebních stran, tedy skupin
lidí, kteří svoje služby pro správu věcí veřejných nabízejí voličům, aby voliči kandidáty volili podle
zaměření skupiny, za kterou kandidáti kandidují, podle minulé činnosti této skupiny, nebo podle
výsledků a cílů politické strany, ke které se skupina na kandidátce hlásí. V neposlední řadě kandidáti
na kandidátce by měli mít společnou představu budoucího rozvoje města, kterou se budou snažit
v případě svého zvolení prosazovat, svými argumenty přesvědčovat ostatní členy zastupitelstva, aby
výsledné rozhodnutí zastupitelstva bylo to nejlepší z možných. V zastupitelské demokracii se zvolení
zástupci rozhodují vlastní hlavou, v souladu se svým přesvědčením a na svoji odpovědnost, která jim
velí vyslechnout, uvážit a případně přijmout argumenty ostatních zastupitelů. Při volbách v malých
obcích a městech je pro voliče důležité nejen volit kandidáta podle toho, jak ho znám, ale také podle
toho, k jakým cílům se hlásí a s kým na těchto cílech chce spolupracovat.
Považuji za nešťastné, že ve zmařených volbách byla společná kandidátka svým názvem spojena
s činností občanského sdružení, založeného MUDr. Mašlankou, protože tím byl program skupiny
kandidátů spojen pouze s nesouhlasem s minulými rozhodnutími zastupitelstva. Přitom kandidáti od
té doby mohli změnit názor na důvod protestu proti stavbě větrné elektrárny, kterým jistě nebyla
ochrana přírody a krajiny, protože titíž estéti, kterým vadí větrník na horizontu, usilovali o zničení
údolí Blatenského potoka stavbou silničního obchvatu. Vedení Karlovarského kraje se odvolávalo
mimo jiné na sdružení MUDr.Mašlanky, když odmítalo žádost města Horní Blatná o vynětí stavby
obchvatu z územního plánu. Obci Potůčky se podařilo prosadit zrušení projektu Karlovarského kraje
na stavbu nového hraničního přejezdu mimo obec, i když záměr obou silničních staveb byl stejný odvedení dopravy mimo obec. Výsledek dosud neúspěšného úsilí o zrušení projektu obchvatu Horní
Blatné je patrný všem občanům - úsek silnice mezi Perninkem a Horní Blatnou byl opraven pouze
do místa, kde má krajská silnice pokračovat obchvatem, prosazováním stavby obchvatu Karlovarský
kraj zájmy občanů Horní Blatné rozhodně nezohledňuje.
Podle platného volebního zákona může starosta pro volební kampaň vyhradit plochu pro vylepení
volebních plakátů, a to nejméně 10 dnů přede dnem voleb, a umožnit využívání této plochy stejně
všem kandidujícím stranám. Dopisem dne 7.10.2010 jsem starostovi navrhnul, aby na ploše
vyhrazené pro volební kampaň vyvěsil informaci pro voliče o rozdílech při zjišťování výsledků
voleb na základě počtu hlasů pro případ jednočlenné volební strany "Nezávislý kandidát" a pro
případ společné kandidátky "Sdružení nezávislých kandidátů". Chtěl jsem, aby voliči, občané Horní
Blatné, byli informováni, že do zastupitelstva mohou být zvoleni kandidáti ze společné kandidátky,
kteří od občanů neobdrží nejvyšší počet hlasů. Starosta připravenou informaci z textu platného
volebního zákona nevyvěsil, asi také proto, že neurčil plochu pro volební kampaň.
Aby byly nové volby lepší předpokládám, že budeme volit mezi více vícečlennými kandidátkami
volebních stran, které svůj program voličům Horní Blatné představí na ploše, určené pro volební
kampaň, případně na předvolební schůzi občanů. Doufám, že zmařené volby občany Horní Blatné od
účasti v nových volbách neodradí. Nadprůměrnou účastí v minulých volbách se město může chlubit.
Byl bych rád, kdyby v nabídce kandidátek pro nové volby byla také ALTERNATIVA pro zklamané
voliče.
V Horní Blatné, dne 15.11.2010
Petr Maglia, Majakovského 50, 362 37 Horní Blatná, maglia@volny.cz

ADVENT V KRUŠNÝCH HORÁCH
Když dny jsou stále kratší a noci delší, venku je zima, vše je pokryté bílou peřinou a
nejlépe je doma u kamen, začíná nejen nám obyvatelům Krušných hor krásný
adventní čas a my se pomalounku začínáme těšit na vánoce.
V čase první adventní neděle se za okny objevují světla hvězd, vánočních pyramid a
oblouků. První světelné oblouky se objevily v poslední třetině 18. století v sousedním
Johangeorgenstadtu. Tato tradice vychází s hornické minulosti Krušných hor a touhy
dávných horníků po světle, kterého se jim obzvláště v zimních měsících opravdu
nedostávalo. Světlo bylo pro horníky nejen důležitou pracovní pomůckou, ale také
symbolem šťastného návratu ze štol, jejichž tvar mají tyto oblouky připomínat. V
sousedním Sasku se za okny objevuje ještě vyřezávaný horník nesoucí světlo. Kolem
roku 1830 se po jeho boku objevuje anděl, který symbolizuje jeho ochránce.
Na první advent bylo též zvykem zavěšovat do místností, často na strop, ozdobený
věnec, který nesl zpravidla 4 svíčky značící adventní neděle. Adventní věnce se na
Karlovarsku objevily až někdy kolem roku 1900.
Noc z 30. listopadu na 1. prosinec zahajovala tedy čas adventu a vánoc. V tuto noc
podle lidových pověr rejdili zlí duchové a člověk se proti nim musel bránit. Sedláci
proto zapichovali do hnojišť košťata, aby jim duchové neočarovali dobytek. Jelikož
ondřejská noc byla také nocí věštebnou, lilo se olovo a házelo botou či pantoflem.
Dalším znakem blížících se vánoc byla hlavně pro děti mikulášská nadílka, která se
koná v předvečer svátku Svatého Mikuláše. Někde chodíval Mikuláš až pozdě večer,
když už děti spaly a dával jim nadílku do připravených bot a punčoch. V sousedním
Sasku zůstává tato tradice zachována v této podobě, u nás se k Mikuláši přidal ještě
čert a anděl.
Několik dní před vánoci se také začínalo s pečením vánočního cukroví, vánoček a
štol. Vánoční štoly se v Krušných horách pečou již od začátku 16. století. Štoly mají tvar
oválu a na rozdíl od vánoček nejsou pletené.
O Štědrém dnu se většinou nepracovalo, kromě příprav na večeři. Štědrý den byl
přísným postním dnem, kdy se směl jíst jen chléb, hrách a další postní jídla. "Zlaté
prasátko" jako odměna za přísný půst se na Karlovarsku až do počátku 20. století
neobjevovala. Tento den je také spojen s řadou pověr a zvyků. Například se nesmělo
prát a věšet prádlo, jelikož to přinášelo neštěstí. Také střepy toho dne přinášely smůlu.
Hlavní událostí dne byla štědrovečerní večeře, která sestávala z devatera či sedmera
jídel. Začínalo se polévkou, která byla rybí či hrachová. Dále se pokračovalo rybou, v
bohatších rodinách kaprem, v těch chudších se museli spokojit s treskou či sleděm. K
rybě se podávala bramborová kaše či salát. V Krušných horách se také jedly žemle
namáčené v teplém mléce a houbová omáčka s chlupatým knedlíkem. Následovaly
koláče, jablka, sušené ovoce. Vrcholem štědrého dne byla půlnoční mše.
Mnoho z předvánočních a vánočních tradic se nám zachovaly do dnešních dnů,
některé jsme již dávno zapomněli, jiné pomalu obnovujeme.
Lenka L6fflerová

PROGRAM KINA PROSINEC 2010
4. 12. 2010

Shrek: Zvonec a konec
Film: USA/20l0
Žánr: Rodinný/komedie
Režie: Mike Mitchell
Délka: 92min.
Když si podáte nebezpečnou dračici, zachráníte princeznu a tchýnino království, co
dalšího ještě můžete dokázat? Pokud se jmenujete Shrek, pravděpodobně trochu

.zřotrovatřte

II.

11. 12. 2010

Román pro muže
Film: Česko/20l0
Žánr: Komedie/drama
Režie: Tomáš Bařina
Délka: lOOmin.
Hrají: Miroslav Donutil, Miroslav Vladyka a další...
Tři bratři semknutí po tragické smrti rodičů, se vydávají na výlet do hor. V zádech se
stínem blížící se neodvratné smrti jednoho s bratrů, si chtějí užít jakousi poslední
společnou cestu splněných přání, včetně erotických fantazií. ..
18. 12. 2010

Habermannův mlýn
Film: Česko/Německo/Rakousko/20l0
Žánr: Historické válečné drama
Režie: Juraj Herz
Délka: 104m in.
Hrají: Mark Waschke, Karel Roden nejmI., Ben Becker a další...
Jedna z nejkontroverznějších kapitol českých dějin - poválečný odsun Němců
v Herzově filmu ...
25. 12. 2010

Občanský průkaz
Film: Česko/20l0
Žánr: Komedie
Režie: Ondřej Trojan
Délka: l37min.
Hrají: Aňa Geislerová, Libor Kovář, Matouš vrba a další...
Osudyčtveřice dospívajících mladíků, jejich přátel, lásek a rodičů, od okamžiku, kdy
v lSti letech dostanou občanský průkaz, až do l8ti let, kdy se snaží získat modrou
knížku, aby tak unikli vojně ...
PROMíTÁNíKAŽDOUSOBOTUOD 18:00HODIN VSTUPNÉčiNí 60Kč.

KINO HORNí BLATNÁ

V PŘíŠTíCH MĚsícíCH PRO
VÁS PŘIPRAVUJEME TYTO
FILMY:

HARRY POTIER A RELIKVIE SMRTll
MUŽI, KTEŘí NENÁVIDí ŽENY
JíST, MEDITOVAT, MILOVAT
SOCIAL NETWORK
ĎÁBEL
NA DORAZ
DíVKA, KTERÁ SI HRÁLA S OHNĚM
PARANORMAL ACTIVITY 2
FOTŘI JSOU LOTŘI
RODINKA
DíVKA, KTERÁ KOPLA DO VOSíHO HNíZDA
NA VLÁSKU
TRON LEGACY

