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Očima starosty

středky od Správy radioaktivních odpadů za
průzkumné práce ve výši 6 025 000 Kč. Je
zde navýšení o 2 000 000 Kč proti minulému
roku, i přes protesty SOS Lubenec a dalších
aktivistů, kteří zásadně odmítají jakékoliv
finanční příspěvky obcím, které jsou dotčené průzkumy ve všech 7 lokalitách. O použití těchto příspěvků rozhoduje Zastupitelstvo obce bez jakýchkoliv složitých žádostí
a formulářů.
Do nadcházejícího období prázdnin a dovolených přeji všem příjemně prožité letní dny.
Václav Beneš - starosta

Předvánoční setkání seniorů
Vážení spoluobčané a čtenáři Blatenského
zpravodaje,
Je zřejmé, že bez dopisovatelů by zpravodaj
nepřinesl ty informace, které každý občan
očekává. Děkuji tedy všem, kteří si najdou
čas a svým článkem pomohou redakční
radě k tomu, abychom několikrát v roce
zpravodaj vydali.
Nastal čas informovat občany o akcích, které
se budou v letošním roce realizovat:
-	dešťová kanalizace včetně chodníku je
ve fázi přípravy pro vypsání veřejné zakázky; dokončení celé stavby je plánováno do 20. 9. 2017
-	oprava cesty ke hřbitovu v Malměřicích
v délce cca 150 m za finanční podpory
Ústeckého kraje ve výši 141 000 Kč
-	před dokončením je projektová dokumentace na rybník „U Kaštanu“
-	ve fázi projektové přípravy je veřejné
osvětlení v Malměřicích, které bude společně řešeno s rozvody nízkého napětí
uloženými do země; realizace ke konci
roku 2018
-	konzultuje se příprava projektu místních
komunikací k rodinným domům u nádraží a komunikace od Božích muk – příhradový stožár VN – trafo 22/0,4 KV
-	do záměru rekonstrukce je zařazen dům
č. p. 24, kde se počítá s vytvořením
2 – 3 bytů včetně ČOV
-	upravena bude komunikace kolem rybníka na návsi.
Všechny tyto stavby jsou finančně zajištěny.
Ke konci roku očekáváme další finanční pro-

V adventním čase se jako každoročně v nově
zrekonstruovaném kulturním domě setkali naši
senioři. Malou oslavu zahájil starosta obce Václav Beneš, o zábavu se postarala skupina Adamis,
kterou zúčastnění znají z televizní stanice Šlágr.
Hudební produkce byla proložena soutěžemi,
které zpříjemnili všem zúčastněným předvánoční
pohodu. Součástí tohoto slavnostního podvečera bylo i představení historie Dětské dechovky,
čehož se ujal pan Jaroslav Dudař. Obci Blatno
byl předán obraz, který připomíná původní členy Dětské dechovky. Dosud žijící členové i přes
svůj vysoký věk si stále udržují lásku k hudbě. Na
závěr pan J. Dudař a J. Novák zavzpomínali ve
skladbách Vzpomínka na Zbiroh a Ach synku,
synku na své začátky.
Jaroslav Dudař

17. Obecní bál
Již 17. Obecní bál se v naší obci uskutečnil v sobotu 11. března 2017. Příležitost pobavit se využilo v nově zrekonstruovaném kulturním domě
téměř 180 hostů. Ples se od začátku nesl v přátelské atmosféře a všichni se dobře bavili až do
časných ranních hodin. K tanci a poslechu hrála
kapela KADENCE. Zahájení slavnostního večera ozdobilo předtančení kryrských mažoretek
NEON STARS, půlnočním překvapením bylo
tentokrát poprvé u nás vystoupení Travesti show.
Velmi sledované bylo již tradičně losování o více
než 100 cen v tombole, jejíž první cenou byla automatická pračka.
Chtěla bych tímto poděkovat všem sponzorům
a všem, kteří se na přípravě a průběhu obecního
bálu podíleli.
SPONZOŘI:
Obec Blatno – generální sponzor
Václav Beneš – starosta obce
Eva Kolibačová – místostarostka obce
Jaroslava Pašíkovská – zastupitelka obce
Vladimír Fuka – zastupitel obce
Botep Plus spol. s.r.o.
EKO-NATUR.CZ s.r.o.
Ing. Jaroslav Procházka – AUTOŠKOLA Plzeň
Černý Miloš
Odpady Bohemia s.r.o.
Jan Šefl – AUTO-MOTO Malměřice
MVDr. Dita Koláčková
VP AGRO spol. s r.o. Kněževes
František Löffelmann
Honitba Ležky – Pavel Sajfrid
Radomír Tauš
Penzion u Čapků Tis – Lucie Krumlová
Lukra Lubenec s.r.o.
Honitba Blatno – Malměřice – Chytrý Stanislav
Marie Vágnerová
Ladislav Dolejška
Honitba Blatno – Milan Klíma
SDP LOGISTICS s.r.o.
Eva Kolibačová
místostarostka
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Něco málo z historie
Pokračování z minulého vydání...
Bombastický sloh dřívějších dob charakterizuje následující potvrzení:
Panství Petrohrad kostel Blatno
Potvrzení
Na tři sta zlatých rýnských Vaší hraběcí milosti po všechny časy milostivé vrchnosti, že
vysokému a urozenému pánu panu Heřmanu
Jakubovi, sv. Říše římské hraběti Černínovi
z a na Chuděnicích, dědičnému pánu v Petrohradě, Olešnici, Nejdku, Krásném Dvoře,
Sedčicích, Milčevsi, Velichově, Vinařicích,
Radonicích, Chrášťanech, Losu, Kosmonosech, Kostomlatech, jakož i na Schmiedebrgu,
Sehbusseinu, zástavní majitel královského
zámku a panství Mělník na Labi, komoří řím.
cís. majestátu ve Würtenbersku atd., který ve
vesnici Blatno ležícím kostele na panství petrohradském od tohoto od vysoce hraběcí paměti jeho excelence pán pan Heřman sv. Říše
římské hrabě Černín z Chuděnic navždy šesti
procenty ve prospěch tohoto kostela sto kop

námi vlastnoručně podepsanou, též děkanem
městečka Žihle. Stalo se na zámku Petrohrad
pátého září 1683.
Joan Adalbert Friedr. Ab Eccl. p. temp. decanay Jesenice Tomáš Schlick, Pavel Lysska,
kostelní otcové.

Janovi, tovaryši
Celkem 1 zl. 42 kr.

3 dny po 16 kr. 48 kr.

(z částky je zřejmé, že jeden zlatý měl
60 krejcarů)
Tesaři:
Jiří Urban jako tesař, který opracoval potřebné dřevo a zhotovil na předsíni krovovou
konstrukci za 4 dny po 15 kr.
Celkem 1 zl.

Já níže jmenovaný dávám tímto na vědomost,
že k potřebě a velké nutnosti kostela v Blatně od hraběcího úřadu v Petrohradě 2.300
střešních tašek každý tisíc za 7 zl. 30 kr. se
obdrželo, 17 zl. 15 krejcarů, což zde kvitancí potvrzuji, svým podpisem stvrzuji a pečetí
pečetím.
Dáno v Jesenici
Kostel sv. Michala v Blatně byl podle účetní
specifikace z roku 1735 z 30. září opravován
celkovým nákladem 80 zl. 18 krejcarů.

míšeňských určená částka každá od nynějška
hlášená jeho excelenci: nastálé úmrtí totiž 7.
března roku 1653, nechává 9. září 1683 včetně, tedy ve všech jednatřiceti a půl roce a dva
dny zpětně zůstalé zájmy celkem sedmdesát
devět zlatých a dvacet krejcarů čtyři pfeniky celkem, tak rozvažujíc současný majitel
a pozemková vrchnost a jeho pan bratr, jakož
jeho bývalí sourozenci milostivé vrchnosti
jeho hraběcí excelence urozeného hraběte
a pána pana Humprechta Jana sv. říše římské
říšského hraběte Černína z a na Chuděnicích
vznešené paměti tělesní / pokrevní páni synové a dědici po jeho odchodu z tohoto světa
ohlášeno jeho excelenci: majetek, statky dědici jejich pána dle vědomě činěných intencí
tomuto kostelu bylo učiněno, kteroužto sumu
shora uvedená naše milostivá vrchnost při
bratrském dělení podržela v rukou, nyní však
nížepodepsaným kostelním otcům a představeným kostela skutečně nechala vyplatit a my
jsme je v platné minci nechali uložit do kostelní pokladny a proto tímto činíme vaší hraběcí milosti patřičnou kvitanci touto listinou

Matyáši Prücknerovi, mistru 3 dny po 18 kr.
54 kr.

Zámečníkům:
Vavřinci Bovičkovi, zámečníku z Chlumčan,
který z vlastního železa zhotovil mříž k novému oknu v sakristii, se zaplatilo 2 zl. 15 kr., dále
za kování k dvoukřídlému oknu sakristie 1 zl.,
celkem 3 zl. 15 kr.
Truhlářům:
V ordinárních vydáních se lze dočíst, jaké
byly tyto blatenské kostelní počty a tento soupis ukazuje, kolik si žihelský truhlář vydělal
19 zl. 52 krejcarů.
Počty vykazují: za měkké a tvrdé fošny 1 zl.
30 kr., resp. 4 zl. 54 kr. (použité v sakristii na
tvrdé truhly a okenní křídla), za práci 16 zl.

Byla nově postavena a vydlážděna předsíň,
v sakristii proraženo okno, opravena, protože
byla nedostatečná, hřbitovní zeď a opraveno
vydláždění kostela, provedeno odstranění
„špinavých fleků na zdi“ a tyto práce skutečně zaplaceny jak následuje:

Sklenářům:
Josefu Schneidrovi, rabštejnskému sklenáři,
který v tomto kostele z vlastního materiálu
vysklil v sakristii nové dvoukřídlé okno a přitom spotřeboval celkem 34 klínových tabulek
skla po 2 kr. dohromady 1 zl. 8 kr.

chlumčanskému kameníkovi Františku Seigertovi od zhotovení 7 loktů okenních obkladů v sakristii k vylomenému oknu – 1 loket po
18 kr. 2 zl. 6 kr.

pak 20 ks „Hosten“ po ½ kr. 5 kr.

Zedníkům:
polírovi Václavu Pittnerovi 4 dny po 30 kr. 2 zl.
políru Jiřímu Schlickovi 34 dní po 20 kr.
políru Janu Ullmannovi též
celkem 22 zl. 40 kr.

34 dní po 20 kr.

Jiřímu Schlickovi

5 dní po 10 kr.

Janu Ullmannovi
celkem 2 zl. 40 kr.

5 dní po 10 kr.

Za pokrývačské práce:
Matyáši Prücknerovi, pokrývači z Přehoře
včetně jeho tovaryše, který pokryl taškami
střechu předsíně a strávil na této práci následující dny:

dále do jiného okna zasadil do olova skleněné
destičky a k tomu 4 „Hosten“ 17 kr.
Celkem: 1 zl. 30 kr.
Zednickým podavačům:
kteří přidávali zedníkům a kopali základy
pro předsíň
Tomáši Hayerovi 35 dní po 9 kr. 5 zl. 15 kr.
tomu samému

4 dni po 8 kr.

32 kr.

dále tomuto Tomáši Hayerovi, když pomáhal
pokrývačům
4 dny po 8 kr. 32 kr.
Celkem: 6 zl. 19 kr.
Pokračování příště …
Eva Kolibačová
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Mateřská škola Blatno
Konec školního roku
Květen je měsíc, kdy mají maminky svátek.
Ani děti na ně nezapomněly a každé pro tu
svou vyrobilo krásné přání s květinou, na list
papíru s básničkou a věnováním otisklo své
dlaně a také nakreslilo portrét své maminky.
Samozřejmě i s krásným vyznáním dětí tak,
jak to umí jenom ony – od srdce, s láskou
a dětskou upřímností. Věříme, že děti své
maminky potěšily i dojaly!
Když jsme v březnu malovali a zaslali obrázky do výtvarné soutěže Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje s názvem
„Slon Hugo pomáhá hasičům“, ani jsme nedoufali, že uspějeme. Ale v polovině května
nás mile překvapila návštěva velitele Hasičského záchranného sboru Podbořany, npor.
Ing. Jiřího Hovorky, který dětem za krásné obrázky přinesl upomínkové předměty
související s požární ochranou, povídal si
s nimi o významu a důležitosti hasičského
záchranného systému, jeho náplni, popsal
situace, kdy mohou hasiči pomoci a rozdal
jim pravé záchranářské bonbony (ty měly
největší úspěch). Na závěr předvedl dětem
před školkou vozidlo velitele hasičů, a když
před odjezdem zablikal a zahoukal, p. kuchařka se v kuchyni tak lekla, že jsme se
báli, že nestihne dovařit oběd. O týden později k nám na školní zahradu přijelo velké
hasičské auto Sdružení dobrovolných hasičů
Jesenice. Hasiče zastupovali p. Jan Karban,
Jan Svačina a p. Jana Hejnová, maminka
Lukáška, která toto setkání zajistila. Díky
nim jsme si prožili dopoledne plné poučení,
zábavy a poznatků. Děti si nejen vyzkoušely
hasičskou výzbroj, prohlédly si auto z venku
i uvnitř, dokonce se přesvědčily, že udržet
hadici se stříkající vodou je pro opravdové
„chlapáky“! A všechny naše děti to zvládly!

Nakonec hasičům darovaly obrázky s požární tématikou, které jim v rámci vzdělávacích
činností nakreslily. Když se auto rozjelo ze
zahrady, zablikalo a houkalo, děti ho ani nechtěly pustit zpátky na základnu a ještě se
s ním šly rozloučit k hlavní silnici, aby mohly zamávat na zpáteční cestu. My velice děkujeme SDH Jesenice za radost, kterou nám
přijeli udělat nezištně a ve svém volném čase!

Naposledy v loňském roce na podzim byla
podána žádost o dotaci s vypracovaným
projektem „Na zahradě zdravě a bezpečně“.
Ústecká komunitní nadace ve spolupráci
s Fondem Logit z celkem 21 žádostí navrhla
a schválila 6 vítězných projektů, mezi kterými je i ten náš. V únoru jsme obdrželi finanční podporu v nejvyšší možné částce na tento
účel ve výši 20.000,- Kč. Možná si řeknete,

Před dvěma lety jsem si v červnovém Blatenském zpravodaji posteskla, že máme dvě
velká přání. První bylo zabezpečení budovy mateřské školy a druhé - vybavit školní
zahradu herními prvky. To první se nám
podařilo uskutečnit díky vstřícnosti zastupitelstva obce ve velmi brzké době, kdy se
po prázdninách do budovy nainstalovalo zabezpečovací zařízení a letos byly zahájeny
práce na výstavbě oplocení zahrady. Důvod
je celkem prostý. Mateřská škola i její areál,
určený pro hru a vzdělávací činnosti, musí
být zabezpečený proti vstupu nežádoucích
osob a děti nesmí mít možnost prostor svévolně opustit.

že to není moc, ale naše MŠ se musela podílet stejnou částkou, což je jedna z dotačních podmínek, proto jsme na školní zahradu
mohli pořídit pro děti novou průlezku a pružinové houpadlo. A věřím, že se nám časem
podaří i ve spolupráci se zřizovatelem, který
o stejný účel také usiluje, vybavit zahradu
tak, aby se na ní děti cítily spokojeně.

Druhé přání se nám daří pomalu také plnit.
Několikrát jsem v předchozích letech žádala
o poskytnutí dotace na zahradní herní prvky.

Jak už víte z předchozích zpravodajů, květen a červen jsou měsíce, které nám přinesou nejen radosti v podobě Dne dětí, výletu,
zahradních radovánek, a dalších a dalších
aktivit, ale i velké úsilí dětí, které nacvičují
vystoupení k závěru školního roku. Paní učitelky už od února plánují, vymýšlí, shromažďují podklady, nápady, aby bylo představení
dětí každý rok jiné a aby se mohly zapojit
všechny, včetně nejmenších dvouletých.
Věřte, že za takovým vystoupením je opravdu mnoho hodin práce. Zatím jen prozradím,
že děti nacvičily pohádku O perníkové chaloupce a na další vyprávění všeho, co jsme
prožili koncem května a v červnu, se těšte
v příštím vydání Blatenského zpravodaje.
Závěrem bych chtěla vyzdvihnout spolupráci s rodiči a poděkovat za ni! Máme radost,
že rodiče neberou mateřskou školu jen jako
místo, kde se děti vzdělávají, ale pomáhají
nám při různých aktivitách, tvořeních, zajímají se o dění ve škole. V letošním školním
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roce za jejich pomoci byly zorganizovány
a zajištěny různé projektové dny, jako už
zmíněná návštěva hasičů, výlet, tatínkové
pomáhají s opravami… My se jim to snažíme vracet tím, že děti jsou v naší školce
šťastné, spokojené a některé by k nám nejraději chodily i v době volných dní.
Ráda bych poděkovala i zřizovateli, který se
nám snaží vycházet vstříc, pokud je to v jeho
silách a možnostech, ať už jde o nezbytné
provozní záležitosti, o pomoc při zajištění
dovozu potravin nebo při zajištění zásobování školní jídelny v době, kdy byl místní
obchod na delší dobu uzavřen. My jsme tak
bezproblémově mohli vyvařovat i pro cizí
strávníky.
I když se budu opakovat, neodpustím si poděkování vám všem, kdo nám stále nosíte
starý papír do sběru a můžete nosit i dál.
Za děti i zaměstnance mateřské školy všem
přeji krásné a pohodové letní dny!
Mgr. Dagmar Schwambergerová
Svátky, slavnosti, tradice
Mikuláš v MŠ. Začátkem prosince naší školku jako každý rok navštívil Mikuláš. Přišel
sám bez čerta a anděla, naše děti ve školce
se převlékly za čertíky, čertice a andílky. Každý si pro Mikuláše připravil básničku nebo
písničku a tentokrát i taneček a společně si
zatančili. Potom chodily děti k Mikulášovi,
který jim dal nadílku. Podaly si s ním ruku
a nechaly se s Mikulášem vyfotit. Nakonec
se Mikuláš s dětmi rozloučil a odešel do jiné
školky.
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i s výrobky školky a rodičů u rozsvěcení
vánočního stromu, kde naše děti vystoupily
s krátkým programem. A my máme velkou
radost, že se podařilo prodat všechno, co
jsme měli na jarmark připravené! Děkujeme
všem, kdo jste svým nákupem přispěli, protože peníze z prodeje jsou vždy použity pro
děti na hračky, pomůcky a placené aktivity,
jako např. divadelní představení v MŠ, výlet
apod.
Vánoce a Tři králové. Jako každý rok, tak
i letos se děti moc těšily na příchod Ježíška
a na dárečky, které jim každý rok přináší.
V tento den si děti přinesly do školky vánoční cukroví, společně jsme si ozdobili slavnostní tabuli, zazpívali jsme si koledy a netrpělivě jsme čekali, až zacinká zvoneček.
Zvoneček zazvonil, stromeček se rozsvítil
a pod stromečkem děti našly spoustu dárků.
To bylo radosti a jásotu, že na nás Ježíšek
nezapomněl!
Končí vánoční čas a v lednu k nám přichází
Tři králové. Děti si vyrobily ze čtvrtky korunku se jmény Kašpar, Melichar a Baltazar.
Každé z dětí si vybralo, jakým králem chtějí
být. S těmito korunkami si děti zpříjemnily
celý den ve školce a s korunkou odcházely
i domů.
Velikonoce. Na vycházkách jsme s dětmi pozorovali, jak se na jaře mění příroda. Začala
se zelenat travička a na záhoncích rozkvétaly první jarní kytičky. Blížily se totiž Velikonoce a byl ten pravý čas, aby si děti zasely
velikonoční osení. Do něj si vytvořily zápich
kuřátka v kulichu. Použily na něj háčkované
čepičky a polystyrenová vajíčka, která nám
věnovala babička Emičky Stehlíkové.
Marie Fridrichová

Rozsvěcení vánočního stromu. Hned po Mikuláši je každý den v naší školce laděný ve
vánočním duchu. Paní učitelky s dětmi vytvářely vánoční výrobky. Některé maminky
a babičky přispěly svými výrobky nebo nám
věnovaly vánoční ozdoby pro vytvoření výrobků, za což jim velice děkujeme! Ve školní
jídelně jsme v konvektomatu upekly vánočky a jablečný závin, a to se vše prodávalo

Čarování, hokusy, pokusy, experiemty
Již v měsíci lednu se děti seznamovaly s pokusy a experimenty, když vyráběly ledové
ozdoby a svícny. Hravou formou si osvojovaly poznatky týkající se vlastností vody.
Při výrobě ledových ozdob a svícnů jsme
postupovali takto: do tácků, kelímků, květníků jsme různě rozložili kousky pomeran-

čové kůry, různé plody jako např. sušené
šípky, slunečnicová semínka, žaludy, malé
šišky, malé větvičky jehličnatých stromů,
suché opadané listy ale i barevné provázky
a bavlnky, které jsme poté zalili vodou. Polotovary jsme postavili na venkovní parapet
okna a pak jsme sledovali, co se s vodou
v nádobkách venku v mrazu děje. Po vyklopení jsme ledové ozdoby pověsili na větve
stromů naší školní zahrady a do svícnů jsme
vložili zapálenou čajovou svíčku a rozmístili
jsme je venku do záhonku u školky, aby dětem hezky svítily na cestičku.
Koncem března k nám opět zavítalo Divadlo z bedny spolu s panem Pohodou a slečnou Soničkou, kteří zahráli našim dětem
pohádku O Čarodějnici. Čarodějnici Elvíru
ztvárnil sám pan Pohoda. Pohádka byla plná
čarování, tajemna a míchání lektvarů – děti
vyčarovaly z dřevěné bedny pavouka, hada,
netopýra i krysu. Společně jsme použili čarodějné zaklínadlo např.: „Čáry, máry velký
výr, ať je tady netopýr.“ Dokonce si naše
děti v pohádce i zalétaly na koštěti jako malé
čarodějnice. Všichni jsme si také s čarodějnicí Elvírou za doprovodu kytary zazpívali. Děti zažily hodně legrace a nechyběla
ani sladká odměna od Soničky - bonbóny
z hrnce čarodějnice Elvíry. Velkým přínosem představení bylo aktivní zapojení dětí
do děje, spolupráce s herci, jejich reakce
a spontánní prožívání a v neposlední řadě
možnost nahlédnout do zákulisí.
V druhé polovině dubna naši školku navštívil kouzelník Waldini. Jeho vystoupení plné
kouzel a magie děti zcela očarovalo. Zkusily
kouzlit s kartami, barevnými šátky, pomáhaly kouzelníkovi vyčarovat peníze. A když se
mu na rukou nečekaně objevila malá holubička, nikdo nepostřehl, odkud přiletěla. Nadšený výraz v dětských tvářičkách již kromě bouřlivého potlesku nepotřeboval vůbec
žádný komentář. Na závěr vykouzlil dětem
z balónků zajímavá zvířátka a meče. Děti se
loučily s kouzelníkem spokojené a s dobrou
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vou dráhu a tak získali dokonce i „Letecký
průkaz pro čarodějnice a čaroděje“. Celý
tento den měly děti speciální čarodějnické
menu – posvačily Hadí toast a Lahodný nápoj Malé čarodějnice, k obědu snědly Žabí
vývar s jikrami, Pečený kuřecí pařát, Sypanici z kastrůlku Ježibaby a Mišmaš čarodějnice Kanimůry. Odpoledne si daly Mls černokněžníka Mrakomora, Kouzelné bobule
a Odvar z pavoučích a muších nožiček.
Lenka Strunzová
náladou a ještě odpoledne se zamýšlely nad
některými jeho triky. Velice se jim líbilo, že
měly možnost nahlédnout do světa kouzel
a magie a mohly se alespoň na chvíli stát
jeho asistenty. Všichni jsme obdivovali jeho
kouzelnické umění a to, jaký měl přístup
k dětem, uměl s nimi skvěle komunikovat
a dokázal je zapojit do svého představení.
Velkým zážitkem pro děti bylo to, že měly
možnost si některé triky samy vyzkoušet.
Pohádka O čarodějnici a kouzelník Waldini

nás příjemně naladili na náš čarodějnický
rej, který proběhl koncem dubna.
Protože letos vyšlo pálení čarodějnic na neděli 30. dubna, zalétali jsme si v naší školce
na košťatech už ve čtvrtek 27. dubna. Všechny paní učitelky, paní kuchařka a děti se převlékly do nádherných kostýmů čarodějnic
a čarodějů a již od rána začal ten pravý čarodějnický rej. Děti si zalétaly na košťatech,
zatancovaly si podle čarodějných písniček.
Nechybělo ani čarování a zaklínání, míchání
kouzelných lektvarů. Děti se naučily, jak vyčarovat duhu z lentilek, jak od sebe oddělit
sůl a pepř pomocí nafukovacího balonku,
čarovaly s mlékem a barvami, vykouzlily
si barevné sopky a viděly, jak se dá nafouknout balónek bez dechu. Pokud si budete
chtít tyto pokusy vyzkoušet, jejich postup
naleznete ve fotogalerii MŠ na webových
stránkách. Nechyběla ani velká pavoučí
síť, kterou jsme si v kruhu na koberci utkali
z klubka vlny. Na závěr naše malé čarodějnice a čarodějové projeli na koštěti slalomo-

Uzavření MŠ a ŠJ v době letních prázdnin
Se souhlasem zřizovatele bude mateřská škola uzavřena z provozních důvodů
v těchto dnech:
MŠ: 1. 7. – 1. 9. 2017,
provoz bude zahájen 4. 9. 2017
ŠJ: 1. 7. – 11. 8. 2017, vyvařování pro cizí
strávníky bude zahájeno 14. 8. 2017

Myší maškarní bál
Ani letos nechyběla bohatá tombola, ze které
následně proběhlo losování o deset nejhodnotnějších cen.

Myška, muška Mickey maškarák!
Poslední dubnová sobota v blatenském sále
patřila dětem. Seběhly se sem myšky z okolí,
aby se podílely na přípravě a organizaci dětského maškarního bálu.
Když se odpoledne otevřely dveře pro první
příchozí, vyzdobený sál a občerstvení již bylo
připraveno. Rozezněly se známé písničky,
které hráli a zpívali Jaroslava a Jiří Kudláčkovi. Sál se začal zaplňovat vílami, princeznami
a různými zvířátky. Na maškarní ples se
vypravili také indiáni, policisté, superhrdinové, příšerky a spousta dalších krásných
masek. Celým programem děti provázeli
Minnie a Mickey Mouse a o zábavu se staraly

Celé odpoledne se neslo ve veselém přátelském duchu za hojné účasti dětí a rodičů nejen
z Blatna, ale i ze širokého okolí. Tančilo se
a soutěžilo až do večerních hodin, kdy rodiče
museli děti přemlouvat, aby už šly domů.

také malé i velké myšky, které s dětmi hrály
hry, tancovaly a pomáhaly se vším, co bylo
zapotřebí. Do Blatna se na děti přijel podívat
i kouzelník, který učaroval všem pohádkovým
postavám. Zájem u dětí vzbudilo i malování
na obličej v koutku u manželů Vlčkových.

Jménem organizátorů bychom chtěli poděkovat všem sponzorům a dobrovolníkům, kteří
velkým dílem přispěli ke klidnému průběhu
karnevalu a zajistili tak dětem odpoledne plné
zábavy, smíchu a pohody.
Zdeňka Sajfridová
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Naše blatenské mažoretky
Pink Ladies v konkurenci osmi choreografií
byly odbornou porotou vyhodnoceny jako
nejlepší a přivezly si zlaté medaile. Poslední
soutěž proběhla 30. dubna v Praze, kde se
děvčata umístila na třetím místě.

Michalka Braunová, Natálka Kuncová a Laurinka Zelenková. Tato tři děvčata chodí již čtvrtým rokem do kroužku mažoretek v Kryrech.
V jejich skupině je celkem 18 děvčat a říkají si
Pink Ladies. V letošním roce se zúčastnily tří
soutěží a ze všech si přivezly medaile.

První soutěž se uskutečnila 8. dubna v České
Kamenici, kde se děvčata umístila na druhém
místě. O týden později 14. dubna se zúčastnila
soutěže Dance Děčín, což je největší nepostupová dvoudenní a celorepubliková soutěž,
které se zúčastnilo asi 4000 soutěžících. Naše

Tři soutěže a tři medaile. Krásné úspěchy,
které nás moc těší. Holčičkám gratulujeme a přejeme jim hodně úspěchů v dalších
soutěžích.
Renata Braunová

Pravidelná zasedání Zastupitelstva Obce
Blatno v roce 2017 (čtvrtky) od 17:00
26. ledna

červenec (volno)

23. února

srpen (volno)

23. března

7. září

20. dubna

19. října

18. května

16. listopadu

15. června

14. prosince

Zasedání jsou veřejná.

Společenské a kulturní akce
Červenec
5. 7. – 7. ročník turnaje O pohár starosty
Obce Blatno v nohejbale
Pořádá: Obec Blatno
15. 7. – 5. ročník volejbalového turnaje
Pořádá: Braunová Renáta
Září
30. 9. – 8. Michalská pouť
Pořádá: Obec Blatno
Blahopřejeme našim jubilantům
Duben
Benedeková Jana
Nevěčný Alois
Květen
Brožová Helena
Otcovský Jan
Rambousková Lydie
Jelínek Jan
Liptáková Růžena
Gabrišová Jitka

Červen

Červenec

Srpen

Září

Vítková Marie
Járová Zdeňka
Vágner František
Melníková Jaroslava
Adámek Zdeněk
Klasnová Anna
Novák Jiří
Marková Jiřina
Chmelíková Lidmila
Pořízová Marta
Štérová Zdeňka
Prchalová Jana
Churanová Jitka
Petráňová Marie
Nevěčná Božena
Vápeníková Olga
Králíčková Iveta
Sklenička Karel
Dohnalová Marie
Jelínek Václav

Říjen

Listopad

Fupšová Sonja
Benešová Antonie
Skřivan Miroslav
Duspivová Marta
Chytrý Stanislav
Gabriš František
Marek Jiří
Multrusová Jaroslava
Fuka Vladimír
Novotná Marie
Žebrakovská Danuše
Kraj Petr
Rendl Jaroslav

Redakční rada
Příspěvky, náměty, připomínky zasílejte
na email blatensky.zpravodaj@gmail.com
nebo zanechte na OÚ p. Kolibačové.Redakční rada: Eva Kolibačová Mgr. Radmila
Štérová, Bc. Lukáš Bechyně
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Hlubinné úložiště (HÚ)
BEZ DEMAGOGIE…
Omyly, nepravdy, demagogická tvrzení …ale také evidentní
lži. To se stále – a ze stejných zdrojů - kolem přípravy
hlubinného úložiště opakuje.
V Jirotkově geniálním Saturninovi byla kvůli uvádění románových příběhů na pravou míru založena speciální kancelář.
Správa úložišť radioaktivních odpadů odpovídá za výběr
lokality pro vybudování hlubinného úložiště, podobné oddělení nemá. Má oddělení komunikace, které poskytuje informace, co se právě děje, co se připravuje, zveřejňuje, čeho
bylo dosaženo, aby si každý mohl udělat svůj vlastní názor.
Byť mnohé bylo v minulosti již několikrát řečeno, znovu se
musíme vrátit k některým nepravdám, omylům či demagogickým tvrzením kolujícím v mediích kolem nás.

1. mýtus: Nepotřebujeme úložiště
Státní energetická koncepce ČR spoléhá na „jádro“ a energetika České republiky z velké části stojí na výrobě elektřiny v jaderných elektrárnách Temelín a Dukovany. Pokud se člověk podívá na
energetickou potřebu naší země v budoucnosti a srovná s dnešní realitou, pak si nedovede představit zajištění energetické soběstačnosti jinak, než z jádra nebo z plynu. Obnovitelné zdroje

www.surao.cz

by musely několikanásobně narůst – 4x až 5x proti současnému
stavu. A  to nehovoříme o jejich nestabilitě, když nefouká, nebo
nesvítí. A  asi nikdo nechce mít Krušné hory, Krkonoše, Šumavu
či Vysočinu posetou stovkami větrníků. Takže jádro potřebujeme.
Při jeho použití vzniká vyhořelé jaderné palivo, které je nyní skladováno na povrchu v areálech jaderných elektráren. Zde ovšem
nemůže z technických, ale i společenských důvodů ležet věčně.
I kdybychom dnes odstavili naše jaderné elektrárny, pořád zde po
nich zůstane vysokoaktivní odpad a vyhořelé jaderné palivo. Veškeré tyto odpady je třeba na velmi dlouhou dobu a zcela bezpečně
oddělit od přírody a člověka. Jako nejlepší a jediné schůdné řešení
se jeví právě hlubinné úložiště, kde lze v hloubce kolem 500 a více
metrů radioaktivní materiály díky přírodním a inženýrským bariérám zcela izolovat na dobu v řádech stovek tisíc let. Prokazatelně
bezpečně! Problémem úložiště se zabývá řada dalších zemí, nejdále jsou Finsko a Švédsko, ale intenzivně pracuje rovněž Německo, Švýcarsko nebo Francie.
Fakt: Jaderné odpady nelze dle mezinárodních dohod i legislativy ČR nikam vyvézt. Neměli bychom je nechat ležet
na povrchu a přesouvat řešení na další generace. Musíme je
bezpečně uložit ve velké hloubce, ve stabilním horninovém
masívu a na území České republiky.

naše bezpečná budoucnost
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2. mýtus: Stát není ochoten ke kompromisu

4. mýtus: Hodnocení lokalit je zastaveno

Právě kvůli hledání kompromisního řešení byla založena Pracovní skupina pro dialog o hlubinném úložišti, kde byly veškeré
otázky diskutovány. Řada zástupců dotčených obcí však skupinu
v průběhu loňského roku opustila. Byla založena Platforma proti
hlubinnému úložišti.

Hodnocení potenciálních lokalit pro umístění hlubinného úložiště probíhá již několik let. Jde o velmi komplexní proces, pro nějž jsou stanovena velmi podrobná a precizní kritéria. Ta obsahují desítky parametrů.

Fakt: Platforma proti hlubinnému úložišti již názvem definuje
svůj hlavní cíl. Logicky sdružuje pouze zásadní odpůrce hlubinného úložiště. K členství v této organizaci se přihlásilo celkem 33
subjektů, z toho 11 tvoří občanská sdružení a 22 obce. Ve vybraných lokalitách přitom SÚRAO komunikuje s celkem 40 obcemi.
Navíc některá zastupitelstva, která se přihlásila do Platformy,
vůbec s problematikou úložiště nejsou spojena. SÚRAO zdůrazňuje, že chce komunikovat se VŠEMI obcemi v dotčených lokalitách. Bez ohledu na to, zda je jejich postoj vstřícný či negativní.
Za rok od svého vzniku Platforma neoslovila SÚRAO k hledání
řešení, byť SÚRAO je tu na rozdíl od platformy „ze zákona“!

Fakt: Hodnocení lokalit je dlouhodobým procesem, který zahrnuje širokou škálu činností. Není zastaveno a stále probíhá.
Nejde jen o práce v samotných lokalitách, ale i o řadu národních
či mezinárodních projektů, které probíhají například v bývalých
důlních lokalitách či v laboratořích. Naším nejbližším cílem je zúžit seznam potenciálních lokalit na 4. A to na základě výsledků
všech detailních analýz.

5. mýtus: SÚRAO pracuje bez povolení
Pro geologické průzkumy v lokalitách je třeba stanovit tzv. průzkumná území, což mimo jiné podléhá povolovacímu řízení u Ministerstva životního prostředí (MŽP). Průzkumná území v současné době
nejsou stanovena. To ovšem neznamená, že by SÚRAO seděla s rukama v klíně. Geologické průzkumy jsou sice důležitým, nikoliv však
jediným zdrojem informací pro výběr lokality hlubinného úložiště.
Fakt: Výběr vhodné lokality zahrnuje řadu dalších činností
a projektů, k nimž povolení MŽP není třeba. Většinou se jedná
o výzkumné práce. Příkladem mohou být třeba rešerše starších
geologických údajů nebo naopak jde o využití aktuálních družicových dat (tzv. dálkový průzkum). Tyto práce by byly realizovány v každém případě, bez ohledu na to, zda MŽP prodlouží
či neprodlouží platnost průzkumných území. SÚRAO pracuje
výhradně v režimech, které dovolují zákony České republiky.

6. mýtus: Stát uplácí obce
Atomový zákon stanovil jasný a transparentní princip. Na takzvaný
jaderný účet přispívají původci radioaktivních odpadů, a to v závislosti na objemu a nebezpečnosti jimi produkovaných odpadů. Z jaderného účtu mají být hrazeny zejména náklady související s likvidací radioaktivních odpadů, tedy i s výstavbou hlubinného úložiště.

3. mýtus: Zákon o účasti obcí nebude
První základ budoucího zvláštního zákona už tu je. Je to v novém
atomovém zákoně, v § 108, odstavci (4): „Postup při stanovení
průzkumného území pro ukládání radioaktivního odpadu
v podzemních prostorech, postup při stanovení chráněného území pro ukládání radioaktivního odpadu v podzemních prostorech, postup při povolování provozování úložiště
radioaktivního odpadu a postup, jak zajistit respektování
zájmů obcí, kterým náleží příspěvek z jaderného účtu dle
§ 117 odst. 1, a jejich občanů v těchto procesech, stanoví
zvláštní zákon.“ Nový zákon by měl řešit především etapu vlastního rozhodování o lokalitě pro HÚ (cca v roce 2025). A  v této
fázi ještě zdaleka nejsme, protože probíhá hodnocení potenciálních lokalit. Návrh zákona by měla mezirezortní expertní skupina
předložit v polovině příštího roku. Vláda tímto vyslala jasný signál: rozhodnutí o hlubinném úložišti neproběhne bez účasti
a respektování názorů obcí. Princip, který SÚRAO prosazuje od
začátku, tak nebude pouhou obecnou deklarací, ale bude vtělen
do zákonné normy.

Fakt: Stát vyplácí z jaderného účtu zákonné kompenzace,
které jsou zcela přesně definovány nařízením vlády. Nejedná
se jen o příspěvky v případě stanovení průzkumného území
v potenciálních lokalitách. Příjemci kompenzací jsou například
i obce v katastrech současných úložišť nízko a středněaktivních
odpadů nebo v okolí jaderných elektráren. Nejde tedy v žádném případě o „úplatek“, ale o zcela jasně definovaný nárok,
který obci náleží jen při splnění příslušných podmínek.

Hledejte prosím
pravdivé, nezkreslené a střízlivě podané informace na
www.surao.cz nebo na https://www.facebook.com/suraocz.

Fakt: Věcný záměr zákona vypracovala Pracovní skupina pro
dialog o hlubinném úložišti. V  ní byli účastni nejen zástupci
jednotlivých potenciálních lokalit, ale i představitelé Ministerstva životního prostředí, Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, ale také Parlamentu či Senátu.

www.surao.cz

naše bezpečná budoucnost

červen 2017

10

Pohledem občana…
61 let muzikantské euforie
Je jisté, že dnešní mladí lidé nemají již takový zájem o udržování muzikantských tradic
v obci. Již nikdy se nebude opakovat historie
dvou blatenských muzikantů, kteří se snaží
tuto tradici stále udržovat při životě.
Už v roce 1962, kdy jsme nastoupili do učebních oborů, byl zájem o naše zapojení do řad
studentů vojenské hudební školy v Roudnici
nad Labem. V té době jsme nebyli zvyklí na
život ve městě, protože zde na vesnici jsme
měli kamarády, a proto jsme se rádi vraceli
do Blatna alespoň na víkendy. Zde jsme se
účastnili vystoupení Dětské dechovky. Po
úmrtí kapelníka V. Nováka v roce 1964 převzal vedení Dětské dechovky pan Josef Novotný. Činnost zanikla v roce 1966. V tomto roce jsme nastoupili vojenskou základní
službu a po návratu v roce 1968 účinkoval
každý v jiných hudebních uskupeních.
V současnosti hrajeme na různých výročích
a slavnostních událostech. Závěrem bychom
chtěli vzpomenout na pozounistu Mikoláše
Novotného, který s námi tvořil trojici, jež se
nikdy nebude opakovat
Něco ze života obou muzikantů
Jiří Novák – hudebního ducha zdědil po
otci. Prošel řadou orchestrů: Amati Kraslice,
Hejda Hořesedly, Apollo Blatno, Dudařinka,

Divadlo Teplice, Lázně III Karlovy Vary,
Mustafo Blatno. V poslední době komorní
orchestr Rakovník a symfonický orchestr
Blatno. Účastní se rozvněž akcí pěveckých
souborů v Žihli, Rakovníku a Lubenci, pravidelně hraje na masopustech – Kralovicko,
Žluticko.
Jaroslav Dudař – začínal společně s Jiřím
Novákem v Dudařince, Apollu a Mustafovi.

Poté hrával na Žluticku, účastnil se masopustů a pohřbů. V době základní vojenské
služby vedl hudební soubor Green Star
v Podbořanech, se kterým se účastnil všech
soutěží ASUT.
Jaroslav Dudař
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Erasmus+ v Rumunsku
Rumunsko – země ve Východní Evropě se
špatnou pověstí. Země, o kterou málokdo
projevuje zájem. Otázkou je, jestli si svojí pověst a ignoraci ta země zaslouží. Jako někdo
kdo v Rumunsku strávil 4 měsíce a procestoval několik měst myslím, že teď mohu na tyto
otázky odpovědět.
Nejdříve si uděláme krátký exkurz do historie,
abychom trochu poznali kontext této země.
Klasicky si lidé název Rumunsko (Romania)
spojují s faktem, že je to tedy země Romů.
Ve skutečnosti je název odvozen od latinského romanus – občan Říma. Oblast dnešního
Rumunska totiž byla součástí Římské říše
a v Rumunsku můžeme nalézt mnoho důkazů
o tomto faktu. Začněme například jazykem.
Rumunština patří do rodiny románských jazyků – jako například francouzština, italština
nebo španělština. Třeba děkuji se rumunsky
řekne merci – jako francouzsky. Nebo číslovky jedna, dva, tři (unu, doi, trei) velmi
podobné italštině či španělštině. Všechny tyto
jazyky mají totiž svůj základ v latině – jazyce
Římanů. Já jsem například studoval v Kluži.
Kluž na mapách najdeme jako Cluj – Napoca.
Napoca byla římská osada, na jejíchž základech dnešní Kluž vznikla. Kousek od hlavního náměstí Kluže můžeme také najít sochu
mýtické vlčice, která podle báje zachránila
před smrtí novorozence Romula a Remula.
(Romulus – zakladatel Říma).
Kluž samotná je velká jako Brno. (Nemyslím
oblíbenou metaforu :D ale opravdu cca velká

jako Brno – 300 000 obyvatel). Jako zajímavost pro mě bylo, že zde žije mnoho Maďarů
– skoro 20%. Také někteří moji spolužáci byli
Maďaři. Mají v Kluži i vlastní střední školy.
Na univerzitě při kurzech, které absolvoval,
jsme mluvili však všichni anglicky.
Peníze. V Rumunsku se platí rumunským novým lei. Jedna lei je cca 6 Kč. Jen pro představu. Ceny se pohybovaly velmi podobně jako
v ČR. Jen pizza byla levnější :D a pivo o trochu dražší. Věc, na kterou si člověk zvykne
rychle, byla cena taxislužeb. Projet na druhou
stranu města třeba za 12 lei bylo běžné. Takže
nějakých 72 Kč a jedete třeba ve třech, takže
dát 24 Kč za taxi nebyl takový problém. Za to
je v Plzni lístek do MHD.
Co se v Rumunsku jí a pije?
Klasická otázka a já na ni rád odpovím. Pro
rumunskou kuchyni je hodně typické zelí.
Takže pro milovníky zelí se tam dá najít
dost inspirace. Největší klasika jsou sarmale. Jedná se o plněné zelné listy mletým masem. Udělají se z toho závitky a zapečou se.
(Podobné jako plněné papriky včetně rajské
omáčky – recept není problém najít na internetu). V Rumunsku dostanete sarmale spíše
s polentou a trochou smetany. Další klasika
byla varza – u nás se setkáme s názvem koložvárské zelí (Koložvár je maďarský název
pro Kluž). Zapečené zelí s rýží a mletým
masem. Tradičním nápojem je v Rumunsku
palinka – pro mě jako Čecha to nebyla moc

velká novinka. Je to vlastně taková jejich
verze slivovice. (Ovšem třeba pro kamaráda
z Japonska nebo Francie to byla celkem velká
novinka :D). Jako Plzeňák jsem samozřejmě
musel zkusit i pivo. V Kluži se vaří Ursus
a musím objektivně uznat, že vůbec nebylo
špatné. Osobně jsem však měl nejraději Timisoreana – pivo z Temešváru. (Ano Plzeň se
tam taky dá koupit :D ale v barech je to klasicky nejdražší pivo a ještě jenom 0,3).
Cestování. Měl jsem možnost kromě Kluže navštívit také Segešvár, Temešvár,
Brašov nebo Alba Iulia. Halloween jsme
oslavili na hradě Bran, který pravděpodobně patřil a na němž sídlil Vlad III. Dracula.
Legenda o Drákulovi jako upírovi vychází
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z románu Brama Stokera. Důvodem proč si
pro svou postavu upíra vybral zrovna Vlada
(zvaného též napichovač) bylo zřejmě množství krve, jenž byl s tímto krutým vladařem
spojováno. Vlad byl knížetem Valašska (jedna z historických zemí tvořících Rumunsko
dalšími jsou třeba Banát, kde dodnes existuje
několik českých vesnic nebo Transylvánie
– západní část Rumunska. Kluž je hlavním
městem Transylvánie. Hlavním městem celého Rumunska je Bukurešť). Zpět ke knížeti. Vlad Dracula žil v 15. století, ale i na
toto období byl velmi krutý. Jeho oblíbeným
způsobem poprav bylo narážení na kůl (proto napichovač) – usmrcoval tak jak válečné
zajatce (bojoval proti Osmanským Turkům,
se kterými dříve i spolupracoval), popravoval
tak i své oponenty nebo obyčejné zločince.
Tolik k důvodům proč se stal předlohou pro
autora upíra Drákuly.
Samozřejmě atmosféra Erasmu byla úžasná
zkušenost. Na chvíle kdy sedíte u večeře s kamarády z mnoha různých států, se vzpomíná moc hezky – od Portugalska přes Francii,
Nizozemsko, Itálii, Maroko, Litvu až po Japonsko. Udělali jsme si tradici – každou neděli jsme společně chodili na večeři, abychom
byli v kontaktu, i když jsme se během týdne
s některými moc neviděli. Začalo to mnou
a spolubydlícím a ke konci nás chodilo přes

20. S nimi mluvíte o tom, jak se v jaké zemi
slaví Vánoce, co je jejich národním sportem,
klasickým jídlem až po maličkosti jako jaký
zvuk dělají, když chtějí přivolat kočku (byl
jsem trochu překvapený že čičí děláme jen
my ). Přiznám se, že když jsem do Rumunska odjížděl, tak jsem se bál, jestli si s novými
lidmi v cizině budu rozumět. Jestli jazyková
bariéra nebude problém. Nic takového se
však nestalo. Kouzlo bylo v tom, že hlavně
první týdny si svou angličtinou nebyl jistý téměř nikdo a nebyl tedy důvod se nějak stydět
dělat chyby. Povedlo se mi najít mnoho přátel
a zažít spousty legrace. Stejně tak jsem si užil
zábavy i s místními. Rád vzpomínám i na maličkosti jako na nakupování v malém krámku
u koleje. Prodávala tam taková starší paní.
Byla vždycky hrozně dobře naladěná a vůbec
nevadilo, že ona mluvila rumunsky a já anglicky. Po několika týdnech jsem se naučil říkat pár jednoduchých věcí v rumunštině a ona

z toho vždycky byla hrozně nadšená. Celkově
Rumuni byli moc příjemní a přátelští lidé.
Oni dobře vědí jak špatnou má jejich země
reputaci a právě proto dělají maximum, aby
vám dokázali, že nejsou žádná země zlodějů
a prostitutek, ale země potýkající se s velmi
špatnou pověstí kterou si nejspíš nezaslouží.
Ano ta země je bezesporu chudší. Cestou do
Brašova jsem viděl opravdu chudé vesničky.
Lidé tam pracují na poli, pasou ovce, chodí do
kostela a o problémy světa se asi nemusí zajímat. Rumunsko je zemí se spoustou věřících.
Mnohokrát jsem viděl, že se lidé křižovali už,
jen když procházeli kolem kostela. Rumunsko je také velká země. Ani ne tak co do počtu
obyvatel (20 milionů) ale do rozlohy. Vnitrostátní lety jsou velmi běžné. Jeden můj přednášející létal mezi Kluží a Bukureští a učil
na obou univerzitách. Celkově jsem se za ty
4 měsíce potkal se spoustou milých a přátelských lidí a můj pohled na Rumunsko se
velmi změnil. Jedna věc je jistá. Ta země má
skutečně své kouzlo a já ji rozhodně plánuji
navštívit v budoucnosti znovu. Pořád jsem
ještě neprocestoval Bukurešť ani Constanzu
na břehu Černého moře.
Lukáš Bechyně
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USNESENÍ Z 30. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE BLATNO KONANÉHO DNE 23. 3.2017
ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE:

ZASTUPITELSTVO OBCE BERE NA VĚDOMÍ

Čj 1-30/2017
Program jednání.

1) Starosta obce seznámil zastupitele s podáním námitky podle § 13
zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, týkající se protokolu o kontrole
č. OPŽP 040-16 odesláno dne 8. 3. 2017 na Státní fond životního
prostředí ČR.

Čj 2-30/2017
Smlouvu o odvádění předčištěných odpadních vod z domovní ČOV
mezi Obcí Blatno a Hanou a Františkem Soukupovými.
Čj 3-30/2017
Revokuje usnesení Čj 16 – 29/2017 a místo toho schvaluje. Dodatek
č. 1 k nájemním smlouvám v bytovém domě pro seniory s účinností
od 1. 4.2017.
Čj 4-30/2017
Dodatek č. 1/2017 mezi Obcí Blatno a Vladimírem Fukou.

2) Starosta seznámil se závěrečným vyhodnocením akce CZ.1.02/3.
2.00/14.25118,115D222005334.
3) Informace z Rady Svazku obcí Podbořansko konané dne 14. 3.
2017 a o plánovaných akcích na rok 2017.
ZASTUPITELSTVO OBCE ZAMÍTÁ
1.) Nabídku na zhotovení publikace Lounsko 10.000,-Kč/ 100 ks.

Čj 5-30/2017
Pronájem KD Blatno ve dnech 14. 4. – 16. 4. 2017 v částce 6.000,Kč paní Anitě Michaljukové.

Usnesení: Kolibačová Eva, Králíček Pavel

Čj 6-30/2017
Veřejnoprávní smlouvu č. 2/2017 mezi Obcí Blatno a paní Hlaváčkovou Milenou – příspěvek na pořízení EET pokladny pro obchod
v Malměřicích.

Starosta: Beneš Václav

Čj 7-30/2017
Dodatek k servisní smlouvě č. HS41122 mezi Obcí Blatno
a Schindler CZ, a.s.
Čj 8-30/2017
Zakoupení nůžkového stanu POLOPROFI cena 5.760,-Kč

Ověřovatel: Fuka Vladimír, Pašíkovská Jaroslava

Místostarostka: Kolibačová Eva
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USNESENÍ Z 31. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE BLATNO KONANÉHO DNE 20. 4. 2017
ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE:

ZASTUPITELSTVO OBCE BERE NA VĚDOMÍ

Čj 1-31/2017
Program jednání.

1. Dodatek č. 3 „Smlouva o organizaci a výkonu veřejné služby“
mezi Obcí Blatno a Úřadem práce Ústí nad Labem.

Čj 2-31/2017
Vyjádření pro vydání stavebního povolení na stavbu „Stavba D6
Lubenec – obchvat, I. etapa“ – Zastupitelstvo obce nemá námitky
k vydání stavebního povolení.

2. Vyřízení námitky Státního fondu životního prostředí; námitka
proti kontrolnímu zjištění č. 1 Protokol v souladu s ustanovením
§ 14 odst. 1 kontrolnímu řádu se zamítá.

Čj 3-31/2017
Schvaluje podání žádosti o odkup parcely č. 235/2 v k. ú. Blatno
u Podbořan od Státního pozemkového úřadu.

3. Odpověď starosty na předchozí dopis panu Valdmanovi ze Státního fondu životního prostředí ČR.
ZASTUPITELSTVO OBCE ZAMÍTÁ

Čj 4-31/2017
Smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-4015459/ Blatno,
234/7, Martina Králová, kNN, 1 x OM mezi Obcí Blatno a ČEZ
Distribuce, a.s.

1. Žádost manželů Jelínkových na odkup parcely č.240/5.

Čj 5-31/2017
Delegáta na valnou hromadu OS Skládka Vrbička s.r.o. konanou dne
25. 5. 2017 – starosta obce Václav Beneš.

Starosta: Beneš Václav

Čj 6-31/2017
Nákup mulčovače STARK KS 135 v ceně 21 900,-Kč bez DPH.
Čj 7-31/2017
Rozpočtové opatření č. 1/2017 – KD
+ příjmy 200 tis. Kč
+ výdaje 200 tis. Kč
příloha č. 1
Čj 8-31/2017
Odměnu za vedení kroniky za rok 2016 ve výši 5.000,-Kč paní
Štěpánkové.
Čj 9-31/2017
Pozvat na jednání zastupitelstva obce, které se koná dne 18. 5. 2017,
nájemníky z Bytového domu pro seniory, kteří nepodepsali dodatek
nájemní smlouvy.

Usnesení: Fuka Vladimír, Králíček Pavel
Ověřovatel: Kolibačová Eva, Mgr. Štérová Radmila

Místostarostka: Kolibačová Eva
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USNESENÍ Z 32. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE BLATNO KONANÉHO DNE 18. 5. 2017
ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE:

ZASTUPITELSTVO OBCE ZAMÍTÁ

Čj 1-32/2017
Program jednání.

1) Finanční podporu Mezinárodní policejní asociace.

Čj 2-32/2017
Smlouvu o odvádění předčištěných odpadních vod z domovní ČOV
mezi Obcí Blatno a paní Olgou Vápeníkovou.
Čj 3-32/2017
Vypořádání pozemku dle návrhu geometrického plánu z 15. 5. 2017
mezi Obcí Blatno a PROFIDŘEVO spol. s. r. o.
ZASTUPITELSTVO OBCE BERE NA VĚDOMÍ
1) Starosta obce informoval o probíhajících přípravách na akci dešťová kanalizace a chodník Blatno.
2) Informace o přípravě úpravy cesty ke hřbitovu.
3) Dne 3. 6. 2017 se koná dětský den pořádaný Obcí Blatno a TJ
Blatno, zastupitelé zajistí pořadatelskou službu.
4) Informace o žádosti o příspěvek na linku 116 (Linka bezpečí).
5) Informace o zadání vyhotovení projektů rekonstrukce elektrických rozvodů NN.
6) Informace ze svazku obcí Podbořanska.

Usnesení: Pašíkovská Jaroslava, Kolibačová Eva
Ověřovatel:Fuka Vladimír, Králíček Pavel
Starosta: Beneš Václav
Místostarostka: Kolibačová Eva

