Vážení čtenáři,
adventní čas nastává. Ve vzduchu ani vločka, na zemi už vůbec
ne. Ani mrazy nejsou velké, ale přitom je zima vlezlá a
nepříjemná. Když se však pohodlně usadíte v teple Vašeho
domova, pustíte si ty pravé vánoční písničky a zavřete oči,
můžete cítit tu krásnou vánoční atmosféru. Můžete si
představovat, jak budou Vaše Vánoce dokonalé. Lidé, které
v nastávajících dnech potkáte, jsou milí a usměvaví a tentokrát
to dokonce myslí upřímně. Vaše domácnost září čistotou a voní
po čerstvě upečeném cukroví a také je samozřejmě zkrášlená
rozkošnou vánoční výzdobou. Dárečky jsou připravené a pečlivě
zabalené. Doporučuji Vám věnovat tomuto rozjímání dostatek
času, neboť hned jak si uvědomíte, že Vánoce jsou už zase
TADY a Vy nemáte NIC hotového, takže Vás čeká veliký zážitek
v nákupním centru, začnete s největší pravděpodobností trošičku
panikařit a na rozjímání už moc času nezbyde. Je to tak přeci
každý rok. Možná ne u všech, ale já znám spoustu lidí, kteří to
prožívají podobně jako já a jsem za ně ráda, alespoň v tom
nejsem sama J No a pokud patříte mezi jedince, kteří nechávají
všechno na poslední chvíli, ale přesto chcete zažít pohodu a klid,
tak rozhodně oči neotevírejte a v rozjímací poloze setrvejte po
dobu následujících 3 – 4 týdnů. Pokud však patříte mezi milující
rodiče, prarodiče, partnery, dcery, či syny, zkrátka mezi ty
šťastné lidi, kteří jsou obklopeni rodinou, nebo přáteli, nebo
obojím, zřejmě Vám nezbývá než oči otevřít a vrhnout se s chutí
do toho. Ano, tento rok právě dobíhá do cílové rovinky a na nás
čeká rok další, jistě lepší, nebo alespoň stejně tak dobrý, jako byl
rok 2014 J
Všem přeji pohodový start příštího roku a ať Vám Ježíšek splní
Vaše přání J

Alej roku
Aleje z naší krajiny stále častěji mizí a je potřeba je chránit. Proto
vznikla anketa Alej roku. Letos probíhá již 4. ročník a
nominována do něj byla i jeřabinová alej blízká našemu
městečku. Jedná se o Bludenskou Alej nacházející se mezi Horní
Blatnou a Rýžovnou. Alej je v místech od dávných dob,
označovala cestu a dovedla vždy lidi ke stavení. Ale alej za jisté
doby zanikla. V krušných horách je snaha o obnovení
jeřabinových alejí okolo cest.

Pokud tuto alej podpoříte hlasem na
www.alejroku.cz/2014/bludenska-alej
nebo tím, že anketu doporučíte lidem v okolí, sníží se tak
možnost, že budou aleje káceny, aniž by se o to někdo předem
zajímal. Rozešlete tuto výzvu svým kolegům, přátelům a
institucím ve Vašem okolí. Tato alej je krásná a zaslouží si Vaší
pozornost a ochranu.

Kulturní akce:

Horní Blatná:
20. 12.

17:00hod. ROZJÍMÁNÍ S KOLEDOU
Před kostelem Sv. Vavřince
Občerstvení zajištěno, výtěžek připadne ZŠ a MŠ
H. Blatná

27. 12.

18:00 hod. Vánoční koncert „ROHÁČI z LOKTE“
Kostel Sv. Vavřince

Pernink:
14. 12.

17:00hod. VÁNOČNÍ SHOW se Zdeňkem Izerem
dále vystoupí Twirlingová skupina, Travesti show,
Sexy kabaret
Pořádá salon Prestige Deganell
Komunitní centrum Krušnohorka
Předprodej IC H.Blatná

Abertamy:
6. 12.

Mikulášská nadílka na náměstí
15:00hod. Divadlo z Bedny
16:00hod. Vystoupení ZŠ a MŠ Abertamy+
překvapení
17:00hod. Rozsvícení vánočního stromu+
ohňostroj

19:00hod. koncert v kostele 14 Sv. pomocníků
zpívá Musica Rustica

13. 12.

19:00hod. koncert pěveckého sboru
Kammerchor Wolfratshausen ze Stätische
Musikschüle Wolfratshausen
Kostel 14 Sv. pomocníků

27. 12.

15:45hod. koncert merklínského pěveckého
sboru
Kostel 14 Sv. pomocníků

Boží Dar
5. 12.

10:00 – 17:00hod. Mikulášská nadílka na
Ježíškovo cestě
Občerstvení, dětské dílny, vědomostní hry, čert
a Mikuláš

12. 12.

15:15hod. Vypouštění balónků s přáním
k Ježíškovi na náměstí

Vymalovánky pro děti

Slovo starosty na prosinec
Od 1.ledna 2015 nabývá účinnosti zákon 229/2014 Sb., kterým se
mění "zákon o odpadech".

"Obec je povinna zajistit místo pro odkládání veškerého
komunálního odpadu produkovaného fyzickými osobami na jejím
katastrálním území. Obec je povinna zajistit místa pro oddělené
soustřeďování
složek
komunálního
odpadu,
minimálně
nebezpečných odpadů, papíru, plastů, skla, kovů a biologicky
rozložitelných odpadů. Ministertsvo může stanovit vyhláškou
podrobnosti rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování
složek komunálních odpadů."
To znamená, že město bude muset stanovit "obecně závaznou
vyhláškou" systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů. Fyzické osoby a původci odpadů
zapojeni do systému shromažďování budou povinni v souladu s obecně
závaznou vyhláškou odpady podobné komunálnímu odpadu třídit.
Pro nás, s ohledem na skutečnost, že sklo, plast, papír, textil a jeho
třídění je dostatčně zajištěno, bude asi nejdůležitější zajistit způsob s
nakládáním biologicky rozložitelnou složkou komunálního odpadu
(tráva a listí, tedy odpad ze zahrad a veřejných prostranství, a biologický
odpad z kuchyně). Jedna z možností je kompostování na vlastním
pozemku, nebo likvidaci tohoto odpadu pomocí speciálních nádob. Již
dnes je na trhu spousta tzv. kompostérů. Další možností je sběr tohoto
bio odpadu do k tomu určených nádob, které budou pravidelně
vyprazdňovány. Tedy obdoba svozu komunálního odpadu. Město,
pravděpodobně, zajistí a rozmístí velkoobjemové nádoby na tento bio
odpad a zajistí, pravděpodobně, jejich obslužnost, což určitě navýší
náklady na svoz odpadů. Otázkou zůstáva množství nádob a rozmístění
tak, aby nádoby byly na pozemcích v majetku města, dále pak četnost
vývozů těchto nádob s ohledem na jejich naplnění a s ohledem na
případný "zápach" při rozkládání odpadů z kuchyně. Období je
jednoznačné, květen až říjen.

Základní škola a mateřská škola Horní Blatná
Zve rodiče s dětmi a všechny zájemce na
VÁNOČNÍ TVŮRČÍ DÍLNY
které se uskuteční ve čtvrtek 11. Prosince 2014 od 16 hodin
ve školní jídelně.
Výroba vánočních svícnů, ozdob, zdobení perníčků.. Materiál
bude připraven. Za dobrovolné příspěvky předem děkujeme J

KDO SLAVÍ V TOMTO MĚSÍCI NAROZENINY?
1. 12.
5. 12.
6. 12.
11. 12.
14. 12.
14. 12.
15. 12.
17. 12.
20. 12.
22. 12.

Zdeněk Uhlíř
František Fiala
Petr Maglia
Robert Häuser
Eva Romanowská
Eva Chlumská
Margita Löfflerová
Ladislav Komárek
Anna Hajňuková
Robert Petro

Všem srdečně gratulujeme a přejeme mnoho
lásky a štěstí J

Světlo
z Betléma
Plamínek světla z místa narození Ježíše Krista
je symbolem lásky, vánoční radosti a naděje
Pro Betlémské světlo si můžete přijít
do kostela v Horní Blatné v úterý
23. prosince od 14.30 do 15.30 hodin

Udělejte radost sobě i druhým!

Pohádky a pověsti
Čas půlnoční mše
Jeden muž z Hájku mi vyprávěl, že jeho otec či dědeček
obcházel vždy na Štědrý večer, v době půlnoční mše, třikrát svůj
dům. Nesměl přitom s nikým promluvit, ani se ohlédnout. Bedlivě
přitom sledoval střechy domů a viděl tam znamení budoucích
událostí – zář požáru, svatební průvody i rakve.
Když tak zase jednou začal obcházet dům, uviděl, že před
jeho vlastními dveřmi visí prostěradlo. Když je stáhl, odstrčili ho
zleva i zprava dva kozlové a cestu mu zahradilo další prostěradlo.
I to však stáhl a pak už bez překážky stavení obešel.
V následujícím roce zemřely v jeho domě dvě osoby. Od té doby
s tímto zvykem nadobro přestal.

O Vánocích
Bylo to o Štědrém večeru. Všichni z domu odešli do kostela
a v Bystřickém mlýně zůstala jen mlynářka. Měla právě co dělat
na zápraží, ale jakmile vyšla přede dveře, uviděla na schodech stát
malého mužíčka, který ji horlivě kynul rukou. Mlynářka dostala
strach, a tak dveře rychle zase zavřela. Za chvíli na to se zvenku
ozval žalostný nářek. Žena vzala lucernu, dodala si odvahy a
vyhlédla ven. Mužíček však už byl tentam.
Z knihy Pověsti a pohádky z kraje mezi Klínovcem a Doupovskými Horami

Program kina Pernink
Sobota 6.12. SOBÍK NIKO (Finsko, Dánsko, Německo, Irsko 2008) animovaný, rodinný
Režie: Michael Hegner, Kari Juusonen

Dobrodružný animovaný film pro celou rodinu o malém sobíkovi Nikovi. Niko
věří, že otec, kterého nikdy nepoznal, je jedním ze světoznámé letky Santa Klause…
Mládeži přístupno. Délka filmu: ca. 80 min. Vstupné: 55,-Kč, děti do 15-ti let 25,-Kč
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sobota 13.12. VŠECHNY CESTY VEDOU DO HROBU (USA 2014) Komedie
Hrají: Seth MacFarlane, Charlize Theron, Liam Neeson ad.
Režie: Seth MacFarlane.

Jak může normální člověk přežít na místě, kde Zubatá číhá doslova na každém
kroku? A jak tam může přežít chronický posera s panickou hrůzou ze smrti?
Dop. přístupnost od 15 let. Délka filmu 116 min.
Vstupné: 55,-Kč, děti do 15-ti let 25,-Kč
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sobota 20.12. TRANSFORMERS: Zánik (USA 2014) akční, sci-fi
Hrají: Mark Wahlberg, Nicola Peltz, Stanley Tucci, T. J. Miller ad.
Režie: Mchael Bay

Se čtvrtým dílem jedné z nejúspěšnějších filmových sérií přichází nový lidský
hrdina a také dosud nevidění Transformeři. Michael Bay, tvůrce téhle slavné ságy, o
každém pokračování říká, že je lepší než předešlý díl, což následně vždy potvrdí
vyšší návštěvnost v kinech.
Mládeži přístupno. Délka filmu: ca. 109 min.

Vstupné: 55,-Kč, děti do 15-ti let 25,-Kč

Čtvrtek 25. 12. TŘI BRATŘI (ČR, Dánsko 2013) pohádka
V českém znění: Martin Dejdar, Karel Heřmánek a další.
Režie: Jan Svěrák

Tři bratři (Vojtěch Dyk, Tomáš Klus, Zdeněk Piškula) se vydávají do světa na
zkušenou, aby si našli nevěsty a rodiče jim mohli předat hospodářství. Sourozenci při
svém putování vstupují do slavných pohádek, ve kterých je čeká mnoho nástrah,
nečekaných příhod a snad také láska…
Dále hrají: Jiří Lábus, Zuzana Norisová, David Matásek, Ivana Chýlková, Oldřich Kaiser,
Miroslav Táborský, Zdeněk Svěrák, Bolek Polívka, Miroslav Vladyka, Miroslav Hanuš, Oldřich
Vlach, Gabriela Míčová ad.
Mládeži přístupno. Délka filmu: ca. 90 min.
Vstupné: 55,-Kč, děti do 15-ti let 25,-Kč

Pátek 26.12.

FAIR PLAY (Česko-Slovensko-Německo 2014) Drama

Jsou hranice, za které se nejde. Osmdesátá léta v Československu. Mladičká
sprinterka Anna (Judit Bárdos) se stává členkou Střediska vrcholového sportu. Její
matka (Anna Geislerová) a trenér (Roman Luknár) doufají, že splní kvalifikační limit a
postoupí na olympijské hry. Vybočením ze světa tvrdého sportovního drilu je pro Annu
pouze milostný vztah s Tomášem (Ondřej Novák).
Dále hrají: Eva Josefíková, Roman Zach, Igor Bareš, Jiří Wohanka, Ondřej Malý ad.
Režie: Andrea Sedláčková.
Doporučená přístupnost: od 12 let. Délka filmu 100 min.
Vstupné: 55,-Kč, děti do 15-ti let 25,-Kč
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sobota 27.12.

ZEJTRA NAPOŘÁD (ČR-SR 2014) Drama/komedie

Každou noc milióny lidí usínají s tím, že změní svůj život a že zítra udělají něco
konečně jinak. Petr Kraus je jedním z toho miliónu. Cestuje za prací do Číny, kde
zařizuje výrobu zboží pro své zákazníky. Získá zakázku od člověka, který mu není
úplně sympatický, ale přesto se pustí s vidinou zajímavého výdělku do práce. Mezitím
si na dálku před návratem domů domluví několik schůzek naslepo a věří, že možná
potká někoho, kdo mu změní život…
Hrají: Pavel Batěk, Vica Kerekes, Filip Blažek, Jiří Lábus, Jan Přeučil, Klára Issová, Michal
Kavalčík (Ruda z Ostravy) ad.
Režie: Rudolf Havlík
Mládeži přístupno. Délka filmu 98 min.
Vstupné: 55,-Kč, děti do 15-ti let 25,-Kč
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Změna programu vyhrazena!

Promítáme vždy od 18:00hod.
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Těšíme se na vaši návštěvu !

