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Očima starosty

Největší investiční akcí pro tento rok je stavba Mateřské školy s kapacitou 24 dětí. Stavbu provádí stavební firma AMIGO z Loun.

Blahopřejeme
našim jubilantům

Se stavbou jsme o 20 dnů opožděni z důvodu vznesení námitky jedné st. firmy v rám-

dovolte, abych Vás informoval o plnění zásadních úkolů v tomto roce. Z Programu obnovy venkova Ústeckého kraje a obce byla
opravena hasičská zbrojnice v Malměřicích.
Opravu provedl na základě výběrového řízení Vladimír Čapek za 76 761 Kč. Začát-

Los Zdeněk

že termín předání stavby 15. listopad 2013

Beneš Václav

bude dodržen. Vysoutěžená cena stavby je

Prais Emanuel

6 043 276 Kč. Jen pro informaci, soutěže

Céza František

pod i více jak 8 mil. Kč.

Říjen:

Pospíšilová Miroslava

Intenzivně se pracuje na projektové doku-

Listopad:

Tauš Bohuslav

mentaci Domova pro seniory, kde je uvažokoji. Budova bude vybavena výtahem, vzduchotechnikou, společenskou místností a prádelnou. Termín dokončení přestavby je konec roku 2014.
Do začínajícího školního roku přejí prvňáč-

Státním zemědělským intervenčním fondem

kům a rodičům hodně klidu a pohody.

tě v Malměřicích v částce cca 155 tis. Kč.

Rázková Eva

váno v přízemí s 5 pokoji a v patře se 7 po-

kem měsíce září bude podepsána smlouva se
v Ústí nad Labem na realizaci Dětského hřiš-

Žebrakovský Josef

ci výběrového řízení. Zhotovitel se zavázal,

se zúčastnilo 7 firem s nabídkovými cenami

Vážení spoluobčané,

Září:



Václav Beneš - starosta

Společenské
a kulturní akce
Září
28. 9. 4. Michalská pouť
		

Slavnostní odhalení sochy
sv. Jana Nepomuckého

13:00 Pouťové atrakce, stánkový

			
		

prodej, občerstvení

20:00 Pouťová taneční zábava

Poděkování
Děkuji paní Veronice Boudové
za poskytnutí první pomoci při zkolabování
a za přivolání záchranné služby mé sestře
Martě Brtkové.


Dne 14.6.2013 proběhlo v naší obci slavností odhalení sochy sv. Jana Nepomuckého.
Jménem zastupitelstva Obce Blatno děkuji
panu Pavlu Šilhánkovi za financování opravy a restaurování této sochy.

Příspěvky, náměty, připomínky zasílejte
na email blatensky.zpravodaj@gmail.com
nebo zanechte na OÚ p. Kolibačové.
Děkujeme.
Redakční rada:
Eva Kolibačová



Eva Kolibačová



místostarostka obce

Hana Multrusová

Ing. Jakub Malý
Mgr. Radmila Štérová
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Něco málo z historie
Pokračování z minulého vydání...

Robotovat je povinen

Urbář obce Blatno

1. korec úplný ozimu až do následující jařiny každý týden dva dny s dvojspřežím nebo
místo této roboty porazí tři české sáhy dřeva,

z urbariární knihy hraběcího panství Petrohrad z roku 1773, tj. opis ze starších urbářů.
(Následující výpisy byly pořízeny z urbáře,
který se nachází v nejstarší části jindřichohradeckého archivu, bývalém „Heinrichsburgu.“)
Pána pana Hraběte Prokopa Vojtěcha ČERNÍNA z Chuděnic
Panství Petrohrad
Poznámka tužkou: č. 10 dnešní Hupka
		

č. 10 Tadeáš Piller

		

Vesnice Blatno

		

Pravdivý popis

Jaké má každý poddaný této obce zdanitelné reality a co je z toho každý povinen dávat
jako daň v penězích, obilí, drůbeži, dobytku,
přízi a dalším.
1 ½ láníci
1. František Schlikk č. domu 16 zakoupený
Jmenuje se dle posledního zpovědního seznamu č. 1757 Jan Jiří Schlikk
vlastní zemědělské půdy.......87 a čtvrt korce
„Trisch“ (?)........................7 strychů (korců)
platí roční daň...............................71 zl. 4 kr.
hraběcí vrchnosti platí
na sv. Havla...............................á 3 zl. 44 kr.
drůbeží dávka.......................................15 kr.
obilí na sv. Havla..................4 korce 2 mírky

2. přitáhne je vrchnosti (bez omezení)
2. Mates Sperk č. domu 17 zakoupený
Jmenuje se podle posledního zpovědního seznamu č. 1757 Mates Sperk, senior
vlastní zemědělské půdy......86 a tři čtvrti korce
Za pastevní právo..............4 korce a tři čtvrtě

sekáč, a provádí sekání a „Gromath“ na příslušném místě, a to tak dlouho, dokud vše
není hotovo.
6. v době rozorávání úhoru jezdí sedlák jmenovaný dvakrát týdně dvouspřežím a pokud
přijede se čtyřspřežím, tak zvládne svou týdenní robotu za den.
7. při sklizni obilí staví sedlák celý týden
jednoho žence a je-li to nutné vozí obilí
dvouspřežím, zato dostane žnec denní mzdu
a jídlo od vrchnosti, takže

má v pronájmu louky........................10 fuder

8. na stůl nebo před deseti osobami mu bude
předáváno denně a připraveno jednou

odvádí roční daň............................70 zl. 4 kr.

utrhané „Krauppen“.....................12 žejdlíků

poplatek hraběcí milosti................3 zl. 44 kr.

„Dirbes“.....................................5 a půl žehl.

o sv. Jiří a sv. Havlu
poplatek z drůbeže...............................15 kr.

chléb, máslo..........................................5 lotů

obilí o sv. Havlu.......................4 str. 2 mírky
Robotu jako předcházející František Schlikk
ročně předivo jak s lenem tak s dílem, více
nebo méně podle proporčního rozdělení po
všech obcích.
3. během podzimních a jarních osevních prací celý týden s dvouspřežím mimo sobot a
svátků.
4. během „tungführen“? pracuje tento sedlák pouze na této práci rovněž celý týden s
výjimkou soboty nebude-li důležitější práce,
která by představovala letní zálohu na práci
a která by vedle „Tungriechern“ nutně musela být provedena a uspíšena.
5. o senoseči a „Gromethmachen“ (otavách)
seče sedlák za jednu osobu a posílá nutného počítače, avšak když ho postaví, přichází

mléko...........................................10 žejdlíků
sůl....................................................1 žejdlík
Chléb do polévky 2 „Labl“ nebo 2 a půl. Konečně každému „Kabl-chléb“ v množství
1-12.
9. na daleké fůry zapřahá sedlák jen jednoho
koně a započítává si při trvání čtyř dnů celou
týdenní dvoudenní robotu s dvouspřežím,
obdrží navíc pro koně českou měřici ovsa a
čeledín starající se o koně 7 krejcarů.
Po ukončení podzimní setby až do začátku
následující jarní setby musí robotník vyjít
z domu na práci hned po rozbřesku a úměrně dle jejich bydliště pracovat na určené práci na hraběcích pozemcích. Za žní musí ženci odejít z domova hned za svítání, stejně též
ruční robotníci a odebrat se na panské pole
dle určení.
Po žních a od začátku podzimní setby až
do jejího ukončení mají sedláci za povinnost vyjíždět z domova za rozbřesku a dostavit se na panské pole v závislosti na jejich bydlišti. V době jarní a podzimní setby,
orání úhoru a vožení hnoje se sedlákům povolují dvě hodiny na odpočinek a na krmení
vlastního dobytka. O žních se sekáčům povoluje v osm hodin hodina na snídani, v poledne půl druhé hodiny na oběd a odpoledne hodina na svačinu a tyto lhůty měnit jen
za naléhavých podmínek. Propuštění z roboty se děje při západu slunce. Avšak při nedostatku panské píce musí vzít sedláci pro svůj
dobytek vlastní píci.
Pokračování příště…


Eva Kolibačová
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Mateřská škola Blatno

Cirkus. Tak jsme nazvali jeden z doprovodných projektů, které v mateřince vytváříme a využíváme pro získávání nových zkušeností, poznatků a schopností.

Již Eduard Bass řekl, že cirkus je krásné zařízení, ale žádá, aby se v něm umělo všechno. A právě tato slova se odráží v našem projektu. Ten byl realizován od dubna a vyvr-

cholil v červnu při závěrečném vystoupení
k rozloučení se školním rokem. Celou dobu
děti poctivě na toto téma trénovaly, posilovaly, samy se podílely na výrobě kulis, spoluvytvářely a vymýšlely program, spousta jejich nápadů byla v konečném výsledku
využita. A tak vy, kdo jste na veřejné rozloučení se školním rokem k nám přišli, jste
mohli vidět, jak náš opravdový cirkus Kaštánek vypadal. V programu se vystřídali artisté s míčky, žongléři s kruhy, siláci s činkami, provazochodci, baletky, krasojezdci na
koních, opičky, krotitelé velké kobry, medvídci i sloni a na závěr nechyběli ani klauni se svými přímo uměleckými kousky. Pro
velký úspěch malí klauni závěrečný taneček
ještě jednou opakovali.
Umíte si představit, jet na cestu kolem světa a zvládnout ji za jediný den? Že to nejde? Ale ano, hravě. Děti z naší mateřinky
totiž dokáží zdánlivě nemožné . V polovině června jsme vlakem odjeli do Plas, kde na
nás v areálu Fantasy Golfu čekalo nádherné
prostředí ze všech koutů planety. Naše cesta začínala v Japonsku. Chrámem jsme prošli do japonských zahrad, jezírek, prohlédli
si pagodu, bonsaje, viděli jsme buddhistic-

září 2013
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ličky, kachny, ti všichni se opalovali na sluníčku nebo lezli po větvích stromů. Naši cestu jsme zakončili pod africkými palmovými
slunečníky, kde jsme si odpočinuli a posilnili se na zpáteční cestu domů. Mezitím jsme
ale měli možnost seznámit se s mistryní světa v Crazy golfu Oliviou Prokopovou, která
v areálu právě tento den trénovala. Každému z dětí věnovala svoji fotografii s podpisem a pro nás to byl další krásný zážitek navíc. Na vlak je to přece jen kus cesty, proto
jsme se ještě podívali na plaský klášter, stavěli se v cukrárně na zmrzlinu a pak už vlakem přímo domů. Děti, včetně těch nejmenších, byly z výletu nadšené a zážitky si ve
školce vyprávěly ještě dlouho po něm.
Poslední týden školního roku jsme se rozloučili s našimi čtyřmi budoucími prvňáčky.
Ti dostali dárek na rozloučenou jak od nás,
tak i od pana starosty, společně jsme při zábavném dopoledni prožili spoustu legrace a
nakonec si všechny děti přinesly domů krásné školkové vysvědčení.

ké symboly soch a znamení Jing Jang a došli jsme do Karibiku. Ze staré pirátské lodi
jsme měli před sebou celý svět jako na dlani. Spolu s kapitánem jsme si mohli zakormidlovat, dokonce jsme objevili truhlu plnou zlaťáků. Odtud jsme přešli do starověkého Řecka. Krásná starověká architektura, sochy, bylinky ze Středozemí a 200 let
starý olivovník lemovaly cestu s bílými kamínky, která nás dovedla až do Transylvánie, kde bydlí Dracula. Na hradbách se proháněli upíři, v hladomorně i v hradním příkopu nám mávali kostlivci, zahoukala na nás
i živá sova Rozárka, vylezli jsme i na vysoké hradby, odkud byl krásný pohled na Dinosaurii. Tam jsme prošli kolem pravěkých
zvířat a ptáků, z jeskyně s pravěkými mal-

bami jsme viděli krásný vodopád a dokonce
jsme vystoupali na vysokou vyhaslou sopku.
Pak jsme zamířili do Egypta. Pyramidy, sfinga, faraonova hrobka, poušť, staré nástěnné malby, to všechno můžete vidět na vlastní oči. Z Egypta jsme odcestovali do Arizony, na Divoký západ. Kovbojský výběh pro
koně a kozy, jejich saloon, bizoni, indiánský
tábor s totemem, opravdovým týpí hlídali indiánští bojovníci i kovbojové. Kdo by se na
chvíli nechtěl jimi stát. Odtud už to byl jen
kousek do Mexika s obrovskými kaktusy,
jukami a agáve, typickými barevnými mexickými domky, písčitou půdou, živými veverkami a fretkami. Nakonec nás cesta dovedla do Afriky. Krokodýl, lvi, zebry, sloni,
opice, žirafa, klokani, ale i živí bažanti, hrd-

Ráda bych poděkovala všem, kdo nám do
školky nosíte starý papír. V červnu byla soutěž ve sběru pro uplynulý školní rok ukončena a naše mateřinka se umístila i díky vám
na 2. místě v okrese Louny! V novém školním roce ve sběru pokračujeme a kdo můžete, noste nám starý papír dál. Děkujeme!
Během uzavření mateřské školy a školní jídelny o letních prázdninách se v obou budovách prováděly opravy a práce, které není
možné uskutečňovat během provozu, a také
započaly práce na výstavbě nové mateřské
školy v areálu zahrady. Školní rok tak pro
nás začíná nejen s novými vyhlídkami, ale
i novými kamarády. Těm přeji, aby se jim u
nás líbilo a co nejdříve se adaptovali na nové
prostředí, režim, a prvňáčkům, kteří v tomto roce nastoupili do základní školy a začaly jim nové povinnosti, přeji mnoho školních
úspěchů a samé jedničky!


Mgr. Dagmar Schwambergerová
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Volejbalový turnaj

13.července 2013 jsme uspořádali volejbalový turnaj v Blatně. Motivací pro nás
byl turnaj v Krtech, kterého jsme se zúčastnili v loňském srpnu.

S radostí jsme se chopili organizace a šli
do toho :-)
Na turnaji se sešlo celkem 7 týmů. Účastí
nás potěšil tým ze Žlutic a Krt. Dalších 5
týmů se skládalo převážně z „ Blateňáků „.
V regionálním deníku o nás psali, že se hrálo o koláče – což byla pravda. Samozřejmě
hráči soutěžili i o další zajímavé ceny - po-

září 2013

háry, dárkové balení piv atd. S prázdnou neodešel žádný tým.
Hrát se začalo v půl druhé a končilo v půl deváté večer vyhlášením vítězů.
Na prvním místě se umístil tým Vyhaslé hvězdy, druhé místo obsadili Emani, třetí Žlutice, čtvrté Zebry, páté Gumítci,šesté
Krty a na sedmém místě skončili Kuncáni.
Potěšením nám byla velká účast fanoušků,
kteří snad byli spokojeni, vzhledem k tomu,
že pro všechny bylo zajištěné občerstvení a
příjemné posezení.
Náročný, ale velmi vydařený den při tanci
a skvělé náladě jsme zakončili až ve večerních hodinách.
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Vše se vydařilo a vyšlo podle našich představ a určitě se budeme těšit na druhý ročník
tohoto turnaje.
Na organizaci se podílely - Renata Braunová, Veronika Boudová, Barbora Zelenková,
Jarka Melníková, Petra Chochulová a Tereza Vopatová.

Naše poděkování patří také sponzorům TJ Blatno, panu Václavu Benešovi a Elišce
Praisové.

Renata Braunová

súrao
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Co obnáší první etapa
geologických průzkumů
Na lokalitě Kraví hora bylo rozhodnutím Ministerstva životního prostředí ČR stanoveno průzkumné území pro zvláštní zásah do zemské kůry. Ve chvíli kdy rozhodnutí
nabude právní moci, bude možné zahájit první etapu geologických průzkumů.
Termínem průzkumné území pro zvláštní zásah do zemské kůry (PÚ ZZZK) zákon označuje území, kde by mohla proběhnout výstavba různých
podzemních průmyslových či skladovacích zařízení, včetně úložiště radioaktivních odpadů. Na vymezeném průzkumném území proběhnou
geologické průzkumy, které mají za cíl ověřit rozsah, strukturu a vlastnosti horninového bloku. Na lokalitě Kraví hora se jedná o ověření vlastností horninového masivu pro případnou výstavbu hlubinného úložiště.
V rámci předběžného hodnocení území České republiky jsme vybrali několik lokalit, které mohou svými vlastnostmi vyhovět požadavku na
bezpečné uložení vyhořelého jaderného paliva. Abychom mohli vybrat optimální lokalitu a potvrdit, že splňuje přísná bezpečnostní kritéria, je
třeba z vybraných lokalit získat konkrétní data.

Geologickými průzkumy k výběru finální lokality
I. ZÚŽENÍ POČTU LOKALIT

II. VÝBĚR KANDIDÁTNÍCH
LOKALIT

III. VÝBĚR FINÁLNÍ LOKALITY

Cíl: Povrchovými geologickými průzkumy na všech zvažovaných lokalitách
ověřit ohraničující zlomy a zúžit tak
rozlohu každé z nich. Pro další etapu vybrat jen čtyři nejvhodnější lokality, projednat další postup s dotčenými obcemi.

Cíl: Několika hlubokými vrty (3 – 4)
na 4 lokalitách ověřit geologickou stavbu v hloubce a vybrat dvě kandidátní lokality, k nimž se dotčené obce vyjádří.

Cíl: Dalšími průzkumy, analýzami a studiemi na dvou kandidátních lokalitách
vybrat se souhlasem dotčených obcí lokalitu finální.

Každá etapa musí odpovědět na následující otázky
 Můžeme ve vybrané lokalitě prokázat a demonstrovat bezpečnost umístění hlubinného úložiště?
 Bude možné do hlubinného úložiště ve vybrané lokalitě umístit všechny radioaktivní odpady vyprodukované dnes i v budoucnosti na území ČR?
 Jsou všechny střety zájmů řešitelné?
 Je možné v lokalitě vybudovat dostatečnou infrastrukturu (silnice, přípojky energií apod.) a je zde dostatek lidských zdrojů pro výstavbu
a provoz hlubinného úložiště?
 Nenaruší výstavba úložiště životní prostředí lokality a neohrozí její další rozvoj?
 Bude možné získat souhlas veřejnosti s umístěním hlubinného úložiště?
Zařadit lokality mezi lokality kandidátní, na kterých proběhne druhá etapa geologického průzkumu, bude možné pouze v případě
pozitivních odpovědí na tyto otázky. Podobně bude z kandidátních lokalit vybrána lokalita finální.

Cíle etapy zúžení průzkumného území v lokalitě Kraví hora
 Stanovit geologické podmínky v přípovrchové části lokality.
 Zúžit lokalitu a podrobně vymezit potenciálně vhodné území pro následující etapu.
 Porovnat lokalitu s ostatními vybranými lokalitami.
 Posoudit, zda případné umístění HÚ v zúžené lokalitě vyhovuje dlouhodobým bezpečnostním požadavkům.
 Zvýšit informovanost o aktuálním stavu životního prostředí v lokalitě na základě pravidelného monitoringu.

Výsledkem první etapy může být:
 Zúžení průzkumného území pro další etapu geologického průzkumu.
NEBO
 Vyřazení lokality ze seznamu vytipovaných území.

září 2013
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Plánované geologické práce v rámci první etapy
Geologické mapování
 odběr vzorků k analýze
 zjištění podrobných dat o geologické
stavbě příslušného území
 odběr vzorků hornin k analýze

 analýza geologické stavby dálkového průzkumu s využitím družicových
snímků
 vyhodnocení dostupných geologických
podkladů k naplánování detailního postupu technických prací v další etapě

Hydrogeologický a hydrologický průzkum
 detailní zmapování výskytu povrchových a podzemních vod, jejich množství, kvality a vzájemné podzemní komunikace (podzemního a povrchového
oběhu)

 zpracování bilance podzemních vod
 měření vydatností pramenů a vodních
zdrojů (průtoky, hladiny povrchových
a podzemních vod)

 průzkum oběhu podzemních vod
Geofyzikální průzkum
 povrchová geofyzikální měření na celé
ploše průzkumného území (mimo intravilány obcí)
 zjištění tektonických linií (zlomů), oblastí rozpukaných hornin, zvodnělých
oblastí a zón povrchovými měřeními

 sledování tektonických linií (zlomů)
na povrchu i v hloubce
 fyzikální rozlišení různých typů hornin,
měření jejich fyzikálních vlastností přímo v terénu

Geochemický průzkum
 odběr horninové drtě pomocí vrtaných
sond do hloubky cca 2 až 3 m
 detailní chemická analýza vzorků z horninové drtě ke stanovení homogenity
horninových bloků

 rozbor zastoupení hlavních a vedlejších chemických prvků (Al, Si, Mg, K,
Na) ke zjištění jejich původu a k analýze vzájemné vazby mezi bloky

Náležitosti etapy zúžení v kostce
 Před zahájením etapy zúžení bude zpracován podrobný
projekt všech plánovaných geologických průzkumných
prací. Správa úložišť dotčené obce s projektem detailně
seznámí a v rámci projednávání projektu zohlední jejich
relevantní připomínky. Jakmile projekt geologicko-průzkumných prací schválí krajský úřad, stává se závaznou
dokumentací, podle níž budou realizovány veškeré průzkumné práce.
 Až do dokončení první etapy průzkumu náleží obcím za
stanovení průzkumného území zákonné finanční příspěvky. Pro lokalitu Kraví hora činí výše příspěvku 9,9 milionu
korun ročně a obce ho budou čerpat po celou dobu trvání
průzkumu. Peníze mohou obce použít na jakékoliv veřejně
prospěšné činnosti.
 O provedení první etapy průzkumných prací Správa úložišť zažádá na všech lokalitách, což umožní jejich vzájemné srovnání. Provedení průzkumů tedy ještě neznamená,
že v lokalitě bude hlubinné úložiště vybudováno.
 Před rozhodnutím o dalším kroku, kterým je zúžení počtu lokalit před zahájením vrtných prací, začne Správa úložišť vyjednávat s obcemi o podmínkách jejich zapojení do etapy výběru kandidátních lokalit.
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USNESENÍ Z 33. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE BLANO KONANÉHO DNE 20. 6. 2013
V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ BLATNO
Zastupitelstvo obce schvaluje
Čj 1-33/2013
Program jednání.
Čj 2-33/2013
Zhotovitelem NOVOSTAVBY MŠ BLATNO , firma AMIGO – Josef Brabec, Louny
Čj 3-33/2013
Návrh smlouvy firmy AMIGO – Josef Brabec, Louny.
Čj4-33/2013
Závěrečný účet obce Blatno za rok 2012 bez výhrad.

Čj 12-33/2013
Finanční příspěvek obcím postižených povodní ve výši 100.000,následně:
Město Kryry 50.000,-Kč
Obec Lubenec 50.000,-Kč
Čj 13-33/2013
Studie Penzionu pro seniory od firmy Ing. J.Čepického.
ZASTUPITELSTVO OBCE BERE NA VĚDOMÍ
• Stanovisko Obce Blatno ve věci ukončení věcného břemene,
smlouva V11-411/2001
zasláno p. Mikeskové, Malměřice 16.

Čj 5-33/2013
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Blatno za rok 2012
- byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky
- tyto byly odstraněny ( doloženo opisem hlavní účetní knihy – přeúčtování zastavené pozemky + věcná břemena)

• Protokol o kontrolním zjištění sepsaný pracovníkem České inspekce životního prostředí ,oblastní inspektorát Ústí nad Labem ,
oddělení odpadového hospodářství

Čj 6-33/2013
Rozpočtové opatření č. 4/2013
navýšení příjmů + 870 tis. Kč
navýšení výdajů +270 tis.Kč dle přílohy

• Cenovou nabídku na opravu okapů č.p. 117,27 + požární zbrojnice f. Kindl Petr.

Čj 7-33/2013
Smlouvu o poskytování poradenských služeb č. 015/2013 se společností MAS Vladař o.p.s. zastoupenou Martinem Polákem, ředitelem.

• Zprávu finančního výboru z kontroly za II. pololetí r. 2012 přednesenou p. T.Adámkem.

Čj 8-33/2013
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu
o právu stavby č.IV-12-4011232 s firmou ČEZ Distribuce , a.s.
+ dodatek č. 1
Čj 9-33/2013
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu
o právu stavby č. IV-12-4012142 s firmou ČEZ Distribuce, a.s.
Čj 10-33/2013
Cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace – vybudování dešťové kanalizace .Nabídku předkládá Ing. Robert Klement ve
výši 59 290,-Kč.
Čj 11-33/2013
Povodňový plán pro stavbu ,,Rekonstrukce lesní tůně Malměřice´´.

• prošetření předmětu týkajícího se uložení drceného asfaltového
kameniva na veřejném prostranství v obci Malměřice.

• Žádost p.Šetkové-Holé o příspěvek na vybudování nepropustné
jímky.

• Informaci z Valné hromady Svazku obcí Podbořansko konané dne
11.6.2013 přednesenou p.starostou.
ZASTUPITELSTVO OBC ZAMÍTÁ
• Žádost o příspěvek klubu RADOST Prostějov na pobyt zdravotně
postižených dětí na letní školu v přírodě.

V Blatně 20.6.2013
Usnesení zpracoval: Kolibačová Eva, Adámek Tomáš
Ověřovatelé: Kolář David, Beneš Václav
Starosta: Beneš Václav, Místostarostka: Kolibačová Eva
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USNESENÍ Z 34. MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE BLATNO KONANÉHO
DNE 1. 8. 2013
Zastupitelstvo obce schvaluje
Čj 1-34/2013
Program jednání.
Čj 2-34/2013
Zhotovitele akce ,,Oprava místních komunikací Blatno/Malměřice“
• FRONĚK, spol. s.r.o. – za podmínky písemného potvrzení jednotkového množství m2 dle zadávacích podmínek.
• READER-FALGE s.r.o.
• EKOSTAVBY LOUNY s.r.o

Čj 3-34/2013
Mandátní smlouvu o obstarání záležitostí investora – výkonu technického dozoru investora při akci ,, STAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY
BLATNO ´´ mezi smluvními stranami:
Mandatář : Jiří Chejnovský
Mandant : Obec Blatno

V Blatně 1.8.2013
Usnesení zpracoval: Kolibačová Eva, Adámek Tomáš
Ověřovatelé: Kolář David, Zika Viktor
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SALON NIKA

Připravena nová kolekce společenských šatů
• půjčovné do 1.500 Kč
• prodej společenských šatů do 3.500 Kč
• prodej svatebních šatů do 5.600 Kč
Najdete nás:
Třemšínská 749,
Rožmitál pod Třemšínem
facebook - Salon Nika
www.salonnika.cz
tel.: 721 655 206
e-mail:
M.Drechslerova@seznam.cz

Otevřeno PO až NE
- po předchozí domluvě

 Těšíme se na Vaši návštěvu

