Vážení čtenáři,
Ty nejstudenější měsíce tohoto roku jsou za námi, a i když březen u nás
na horách ještě příliš nezahřeje, můžeme se těšit z narůstajících teplot a
tajícího sněhu, kterého už letos bylo víc než dost.
Únorové dny se nesly v duchu kulturního a sportovního vyžití. 4. Února
se konal 17. Ročník vytrvalostního závodu v běhu na lyžích Blatenská
desetihodinovka. V tento mrazivý a nádherně prosluněný den se na startovní
čáru dostavilo 49 mužů a 7 žen. Vítězem v kategorii mužů byl Pavel Fišer, který
ujel 14 kol. A mezi ženami zvítězila Jarmila Holasová s počtem 10 kol. Vítězům
dodatečně gratulujeme. Velký obdiv si určitě zaslouží diváci, které třeskutý
mráz neodradil a podporovali závodníky v cílové rovince.
Následující dva víkendy patřily tanečním veselicím, které se konaly v sále
hotelu Modrá Hvězda. První byla Valentýnská zábava pořádaná dobrovolnými
hasiči našeho města. Účast návštěvníků byla víc než hojná.
Na druhé zábavě, Tradičně netradičním plesu, pořádaném Okrašlovacím
spolkem, jste mohli vidět přehlídku různých masek. Mezi nimi například
páreček šmoulů, nebo celou bandu kovbojů. Jako nejoriginálnější byla
pořadateli vyhlášena maska klauna s obrovským černým kloboukem. Od
přítomných hostů dostal pak nejvíce hlasů vodník.

I v březnovém čísle Vám nabízím pohled na Horní Blatnou jedné
z návštěvnic. Za tento příspěvek děkujeme 

Několik příběhů z Horní Blatné
Alena Zemančíková
Když jsem v 80. letech 20. století poznala Horní Blatnou, viděla jsem v ní
pohraniční městečko, postižené úpadkem a odlehlostí od středisek kultury,
vzdělání i civilizace. Do Karlových Varů člověk z Blatenského vrchu málem
dohlédne, ale jak rozdílné jsou to světy! Krušné hory byly tehdy sužovány účinky
jedovatých exhalací, stromy usychaly na velkých plochách a všude člověk
potkával plechové přepravky, v nichž se sem dopravovaly stovky sazenic.
Připadalo mi to tehdy beznadějné, a přitom kdo to neví a nepamatuje, dnes by už
nepoznal, že tady v okolí byly uschlé stromy, po nich holiny a na nich pak paseky
s nově vysázenými stromky: ty stromky se ujaly a je to zase les.
Poprvé jsem také v okolí Horní Blatné slyšela troubení jelena a viděla na
vlastní oči jelení říji. Při pěší procházce lesem, šel-li člověk tiše, najednou mohl
spatřit obrovské zvíře, které tiše stálo, člověka pozorovalo, a pak kupodivu skoro
neslyšeně zmizelo v lese. Jak se může tak velký tvor tak tiše pohybovat? – to je
záhada, na kterou dodnes neumím odpovědět.
Teprve když jsem prolezla Vlčí jámy a prozkoumala Blatenský příkop, došlo
mi, že tohle městečko je pod zemí celé provrtané štolami, že je totálně
poddolované jako konečně celé Krušné hory. Naučila jsem se rozpoznávat i v lese
zbytky důlního díla a dávat si pozor, abych se nepropadla do staré šachty, na
jejíchž okrajích většinou rostlo nejvíc borůvek nebo nejkrásnější houby.
Na houby jsme sem jezdili vždycky na podzim, kdy se hory rozzářily ještě
posledním sluncem a udělalo se teplo. Jednou jsme ale v okolí naopak sbírali
brusinky a padla na nás taková mlha, že jsme v ní nemohli najít kočárek, v němž
spalo nejmenší dítě. Byl konec srpna, ale pro mlhu nebylo vidět na krok a teplota
se pohybovala někde kolem nuly. Ruce nám mrzly a báli jsme se, že budeme
muset vydržet na místě, dokud se dítě neprobudí a nezačne plakat, abychom ho
našli podle zvuku. Červený kočárek dočista zmizel, chodili jsme dokola, nevěděli
jsme už vůbec, jestli se nepohybujeme na úplně jiném místě, až náhle jsme
kočárek se spícím dítětem uviděli přímo před sebou. I tak může být v okolí Horní
Blatné.
V městečku je pěkné muzeum, z něhož se člověk dozví, čím vším se tady
v horách lidé živili. Mimo jiné i tím, že se tu vyráběly pocínované lžíce – jednu
takovou mám ještě ve své kuchyni, cín je z ní už notně odřený a pochází z odkazu
mé babičky. Nevěděla jsem, že je vyrobena v Horní Blatné, až když jsem v muzeu
zjistila, jak se jmenovala ta továrna a uviděla i jiné její výrobky, došlo mi to. Lžíce

je na dnešní požadavky hodně hluboká, poměrně těžká a špičatá. Raději s ní jídlo
nabírám než jím, ale považuju si jí.
Na konci 90. let mě velmi rozzlobila jedna zpráva, která se Horní Blatné
týkala. Jedno soukromé rádio v Německu ( už sjednoceném, ale rádio sídlilo na
území bývalé NDR a znělo podobně jako u nás nově založená soukromá rádia
Dragon a Egrensis) vyhlásilo v létě soutěž pro své posluchače. V jejím zadání bylo
postavit v létě sněhuláka. Nějaká parta z nevelké vzdálenosti od hranice přijela
do Horní Blatné, vlezla do ledové jámy, vynesla odsud sníh, který se tam drží po
celý rok a postavila z něj toho žádaného sněhuláka. Vůbec je nenapadlo, že
zasahují do přírodního procesu, zajímala jen cena od toho pitomého rádia.
Nebyla jsem u toho, jen jsem pak slyšela ve zprávách, že byli obviněni a čeká je
soud. Sníh na dně ledové jámy by se už nikdy nemusel obnovit, klima se od doby
dolování změnilo. Ale myslím, že se sníh na dně té strašidelné strže drží po celý
rok dodnes.
Horní Blatná má štěstí, že tam jezdí vlak, železnice sama je důvodem, proč
tam jet, cesta vlakem je zážitkem s různými výhledy do krajiny a pohledy do
bezprostředního okolí trati. Je to vzácně zachované renesanční městečko, které
neutrpělo v moderních dějinách tolik jako třeba sousední ( kdysi mnohem
přepychovější) Jáchymov. Horní Blatná je vytrvalý svědek o životě v Krušných
horách, kde se nikdy nežilo snadno. Stojí za to se sem vracet, víc toho tu
poznávat, a lépe rozumět životu v téhle drsné končině, kde v 16. století žilo
kolem dvou tisíc obyvatel a dnes necelých pět set.

V měsíci březnu oslaví svá jubilea tito naši občané:
9.3.
pan
Bohuslav Gruber
10.3.
pan
František Repka
12.3.
pan
Milan Trenčanský
13.3.
paní
Eva Tyrmerová
14.3.
paní
Elfrieda Lehnertová
24.3.
pan
Tomislav Dáňa
Všem uvedeným oslavencům srdečně gratulujeme!

Slovo starosty na březen
Máme za sebou krušné a mrazivé období, kdy mnoho z nás
mělo potíže se zamrzáním vody, odpadů a topení. Zamrzání vody
se nevyhnulo ani našim vodojemům, naštěstí byla závada
odstraněna rychle, přesto ale, jeden den byl stav s dodávkou pitné
vody kritický. Velké mrazy jsou nyní vysřtídány teplotami kolem
nula stupňů, občas už i teplotamy nad nulou. Začíná období tání
sněhu, začíná tedy období "břečky" na našich komunikacích. Je
také čas pomalu vyhodnotit zimní údržbu a úklid sněhu. Osobně si
myslím, že až na malá nedorozumění, probíhal úklid sněhu bez
větších komplikací, myslím si, že provádějící firma dělala vše co
bylo v jejich možnostech a silách. Nelze posuzovat pouhé
jednotlivé úseky, ale asi 5 km našich komunikací. S přicházejícím
jarem budeme rovněž sčítat škody způsobené zimou, přívalem a
také táním sněhu. Prostřednictvím hasičů budou odvezeny bedny
na posypový materiál, částečně poškozené a potřebující opravy a
také obnovení impegračního nátěru, budou odvezeny tyče
ohraničující naše komunikace, budou odvezeny patky pro tyto tyče
a vše bude uloženo pro příští použití. Samozřejmě, že bedny na
posypový materiál budou opětovně rozvezeny, naplněny a
připraveny na další zimu.
Blíží se jaro, blíží se provádění jarního úklidu. Pro město bude
úklid o to složitější, už jenom z toho důvodu, že úřady práce
přestávají zprostředkovávat tzv. "veřejně prospěšné práce", které
budou nahrazovány "veřejnou sllužbou". Veřejná služba je systém,
kdy uchazeči o zaměstnání vedené v evidenci uchazečů o
zaměstnání Úřadu práce ČR budou nuceni, na základě případné
smlouvy ÚP ČR s městem, odpracovat několik hodin měsíčně pro
město a to bezplatně. Odmítnutí práce bude znamenat odejmutí
dávek.
Zimní období sice pomalu bude končit, přestane se vytápět,
ale přesto si dovoluji nabídnout uživatelům plynových kotlů Dakon,
Therm, Protherm a Viessmann, a elektrokotlů Protherm, především

s ohledem na stáří zařízení a množící se nehody při jejich užívání,
zprostředkování provedení revize zmíněných kotlů. Za tímto
účelem jsem oslovil pana Karla Pochylu, revize elektro a plynu.
Představuji si tuto akci stejně jako zprostředkování návštěv
kominíka, tedy oznámení termínu návštěvy technika v Horní Blatné
formou letáčku, a případné předání zájemců o tuto revizi přímo
technikovi.
Co nás čeká v nadcházejícím období? Určitě v měsíci dubnu
svoz nebezpečného odpadu, stanoviště tak jako každoročně na
dvoře za Městským úřadem, svoz objemného odpadu z
domácností, opět bude proveden sběr a odvoz ojetých a
nepotřebných pneumatik, opět, tak jako v roce 2011, na základě
požadavků, letos pravděpodobně místními hasiči. Opět bude naší
snahou tyto sběry odpadů sladit do jednoho termínu. O těchto
akcích bude samozřejmě veřejnost v předstihu informována. Když
je téma odpady, na letní měsíce, tedy pravděpodobně od května,
budou opětovně vybudována "hnízda" nádob na tříděný odpad v
ulicích Bezručova, U Kapličky a Majakovského, již dnes je jasné, že
v ulici Hamerské bude o jednu nádobu na plast více. Porovnám-li
množství tříděného odpadu od roku 2002, je v roce 2011 veliký
nárůst jak plastů, tak skla ale i papíru, a zároveň veliký pokles
komunálního odpadu. Co se týče plastů a skla, je nárůst vítán, co
se týče třídění papíru, navrhuji, pokud se bude jednat o časopisy,
noviny, nebo kartony, tyto poskytnout naší Základní škole, která je
ve sběru papíru zapojena do soutěže škol. Samozřejmě, je to práce
navíc, pokud se někomu z Vás bude chtít časopisy, noviny,
popřípadě kartóny svázat, nabízím pomoc při dopravě, po
vzájemné dohodě a to prostřednictvím místních dětí, do naší školy.
Jak jsem se již v roce 2011 zmínil, do příjmové položky za třídění
odpadů od Eko Komu, lze započítat veškerý odpad který byl
svezen z našeho katastrálního území, tedy i fyzickými osobami,
například kovový a stavební odpad, a to na základě dodaných
vážních lístků ze sběren nebo vážních lístků ze skládky. Pro
zajímavost přikládám statistiku svezeného odpadu od roku 2002.

Kulturní a sportovní akce v březnu
v Horní Blatné a v okolí
Horní Blatná
10. 3.

Pernink
3. 3.

Abertamy
10. 3.

Dětský maškarní ples

Karneval na lyžích pro děti i dospělé ve Ski areál
Velflink
Ski areál Velflink - závody ve Ski Crossu
104 let spolku zimních sportů – areál technických
služeb

Jáchymov
3. – 4. 3.
Eduard – závody psích zpřežení
10. 3.
Maškarní ples pro děti
17. 3.
Křest mince – Královská mincovna (křest první
mince z připravované sady šesti replik historických
platidel. Každá z nich bude vytvořena výhradně
podle originálního historického platidla a bude z
jedné trojské unce ryzího stříbra).
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