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Očima starosty

• střechy na bytovce číslo 120, 121 – 500
tisíc
• rekonstrukce veřejného osvětlení v Malměřicích 700 tisíc (stavba se bude realizovat současně s přeložkou vedení nízkého napětí do země
• autobusová zastávka v Malměřicích
Vážení občané,
do nadcházejícího roku 2018 Vám přeji
hodně zdraví a rodinné pohody.
Václav Beneš - starosta

8. Michalská pouť

Vážení spoluobčané a čtenáři Blatenského
zpravodaje,
dovolte mi malé ohlédnutí za plněním volebního programu v průběhu roku 2017.
Byla provedena
• úprava vstupu a chodby do školní jídelny
• prostranství před vchodem bylo vydlážděno zámkovou dlažbou
• byla zrealizována cesta ke hřbitovu
v Malměřicích (cca 141 m) s rozšířením
parkovacích míst; tato akce byla spolufinancována z Programu rozvoje venkova
Ústeckého kraje; celkové náklady 331
000 (Ústecký kraj 141 000 Kč)
• byly zadány projekty na opravu místních
komunikací a bytového domu č. p. 24
• v listopadu obdržela obec stavební povolení na stavbu rybníka U Kaštanu
Bohužel se nepodařilo zrealizovat dešťovou kanalizaci a chodník. Celá stavba byla
zablokována špatným výběrem geometra.
Tento projekt bude zahájen začátkem března 2018.
Významné sportovní a společenské akce
• obecní bál, dětský maškarní karneval,
dětský den, nohejbalový turnaj O Pohár
starosty obce, setkání se seniory, volejbalový turnaj
Všem, kteří se podíleli na realizaci těchto
akcí včetně pracovníků obce, patří velký
dík za jejich úsilí.
Stručně k nadcházejícímu roku
• rekonstrukce místních komunikací v hodnotě 9 milionů
• rybník U Kaštanu 2 miliony

30. září se v Blatně konala již osmá tradiční
Michalská pouť. Pobavit se přišlo více než
300 stovky návštěvníků z Blatna, okolních
obcí a také z Prahy, Kladna a dalších koutů
republiky. Nejvíce si děti užily atrakcí, které
jsou pro pouť nejtypičtější – labutě, houpačky, řetízek. Maminky si domů odnášely růže,
které jim jejich ratolesti vystřílely na střelnici. Velkému zájmu se těšilo také malování

na obličej, díky kterému se děti měnily v kočičky, tygry, motýlky, Spidermany a další
oblíbené pohádkové bytosti. Autorkou proměn byla paní Lucie Bejlková z Blatna, která svým uměním potěšila tolik dětí. Úderem
14 hodiny se zaplnil sál kulturního domu
dětmi a rodiči, kteří s velkým nadšením sledovali nově nastudovanou pohádku v podání klientů Psychiatrické léčebny Petrohrad.
Po skončení pohádky následoval dlouhý
potlesk a děti, které měly zájem, si mohly
loutky prohlédnout a vyzkoušet jejich ovládání. Velkému zájmu se rovněž těšil prodej
výrobků klientů z psychiatrické léčebny,
nechyběl stánek s cukrovou vatou a pravými pouťovými perníčky. Již tradičně byly
nabízeny pouťové koláčky s různými náplněmi. Výtěžek z prodeje byl věnován dětem
z mateřské školy. O občerstvení se postaral
pan Brda z Krt a paní Mária Andělová. Večer patřil rodičům, kteří se ve 20 hodin sešli
v sále kulturního domu na pouťové zábavě.
K tanci a dobré pohodě hrál Jiří Holubička
band. Pouť se i letos vydařila, k čemuž přispělo krásné slunečné počasí i dobrá nálada.
Hana Štěpánková
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Něco málo z historie
Pokračování z minulého vydání…
Bombastický sloh dřívějších dob charakterizuje následující potvrzení:
Náklady za povoz:
Blatenská obec zaplatila náklady za dopravu
podle specifikace. Přivezlo se 2.300 zednických cihel bez 400, a to z petrohradské vrchnostenské cihelny. Od tisíce se platilo 1 zl.
36 kr., celkem tedy 3 zl. 40 kr.
Za přivezení 500 taškových cihel rovněž
z petrohradské cihelny (bez 200 kusů, které
dostala obec od krtského kostela) od tisíce
54 kr., tedy zaplaceno 27 kr.

(Poznámka pana Durschmida: lze číst též
Antonín Joh. Oberhobt.)
Specifikace o pracích loketského „Ziehns
‑Gissers“ Jana Antonína Meckla o nákladech
na práci na blatenském kostele schválené
v celkovém nákladu 5 zl. 18 kr., 20. července 1735.
Žatecký kraj Litoměřická diecéze
Panství Petrohrad Filiální kostel sv. Michala
Blatno
Malměřice 23. února 1810

Michala byla v nedostatečném stavu, a když
ji, aby se předešlo dalekosáhlým škodám,
musela být bezpodmínečně opravena, ke
konci pak, byla opravena petrohradským pokrývačem Matesem Brücknerem. Byly mu
zaplaceny všechny dny, které na práci strávil, jakož i všecek materiál ze zdejší církevní
pokladny.
23. října 1751.
Jmenováni jsou: Tomáš Heyer, který vyházel vápenici a patřičně ji připravil za den
9 kr. Jakub a Josef Sperk, kteří vozili fůry

Výtah z inventáře výše uvedeného kostela
Ve zlatě:

Předměty z tohoto kovu v kostele nejsou.

Ve stříbře:

Kalich s „Paten“ uvnitř pozlacený

1 ks

Jiné klenoty:

Monstrance z mědi kvalitně pozlacená

1 ks

Vedle nákladů na povoz:

Ciborium z mědi kvalitně pozlacená

1 ks

Za 15 dvouspřeží s obyčejným kamenem
z blatenského kopce, za což si povozník sám
řekl 2 zl.

Malé repozitorium, v němž postříbřená část kříže

1 ks

Za dvouspřeží se sedmi lokty kamene na
ostění okna z kryrského kamenolomu 21 kr.,
celkem tedy 4 zl. 29 kr.

Za 4 dvouspřeží „Kallichu“ z Krt po 10 kr.
- -40 kr.

František Kauftag Joseph Schmid
vedoucí kostelních počtů administrátor

Za 2 dvouspřeží s dřívím na lešení a klenáky
z kostela v Krtech po 10 kr. - 20 kr.

Tímto se potvrzuje, že se tento výtah pořídil z originálního inventáře, který mi byl
předložen a mnou průběžně zaveden, že jsou
v něm uvedeny všechny v inventáři uvedené zlaté a stříbrné, nebo z těchto kovů jen
částečně zhotovené předměty, případně jen
postříbřené nebo pozlacené sakrální náčiní.

Celkové náklady za dopravu: 9 zl. 25 kr.

Coram me Úřad Petrohrad 23. února 1810

Za 18 dvouspřeží „Laimb“ po 4 kr. - 1 zl.
12 kr.
Za 11 dvouspřeží s pískem po 4 kr. - 44 kr.

z Petrohradu do Blatna a v poměru dostali za
sto 12 kr. V roce 1752, 17. června se rovněž
kostel opravoval, přičemž se Matesu Lifkovi
vyplácelo 20 kr. za fůru.
Namáhavé, ale o to zajímavější práci se, jak
níže vidno, podvolil pan Dürrschmid:

Za různé stavební potřeby a materiál:
Za 12 korců zednického „Kallichu“ z krtského kostela korec po

33 kr.

6 zl. 36 kr.

Za 2.700 ks zednických cihel

á 30 kr.

13 zl. 30 kr.

Za 500 ks tašek

á 45 kr.

3 zl. 45 kr.

Za 200 ks tašek z krtského kostela

á 45 kr.

1 zl. 30 kr.

Za 30 ks řezaných latí též z krtského kostela
Za 2 P. Lašové jehly

1 zl. 15 kr.
á 12 kr.

24 kr.

Za 6 ks malých „Anrof“ blatenskému kováři,

16 kr.

Za 2 ks skob který je zhotovil

16 kr.

Za 10 ks zednických háků z vlastního železa

10 kr.

Celkem:

27 zl. 41 kr.

Kostelní „Raitung“ z roku 1726. Dnes označujeme tento název jako nářečový, zřejmě
byl v té době ještě v písemném, resp. ústním
používání: raiten znamená počítat, der Raiter
= počtář, der Raitforster = účetní polesný (tj.
lesnický úředník v kanceláři).
Kirchen‑Raitung tedy znamená kostelní počty.

Poznámka. Výše uvedené 12 korců „Kallich“, 200 ks „Taschenziegel“ a 30 ks řezaných latí se opět zaopatřilo krtskému
kostelu, jakož i dřevo na lešení a klenbové
oblouky. Výdaje suma sumárum na celou
opravu 80 zl. 18 kr.

František Laube, biskup. přísedící, V přítomnosti p. inspektora:

farář v Buškovicích

Kostelní počty blatenského sv. Michala za
rok 1726, které se držely za přítomnosti faráře z Žihle pana Haubmanna a jeho důchodního písaře petrohradského panství a kostelních otců.

Dáno v Petrohradě 30. prosince roku 1735

Z roku 1751 pochází rovněž kostelní počet,
který je odůvodněn následovně:

Pokračování příště...

Vojtěch (nečitelno) Anton Holz stávající
vrchní účetní vrchní

vikář, notář a administrátor, nečitelné důchodní

Poté, co střecha na blatenském kostele sv.

Eva Kolibačová
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Mateřská škola Blatno
V minulém čísle Blatenského zpravodaje
jsem slíbila dovyprávět poslední měsíc uplynulého školního roku. V polovině června
jsme jeli na školní výlet do areálu Sklárna
Žihle, který nám zprostředkovala maminka
Nicolky a Dominika Fridrichových. Díky
spolupráci s p. ředitelem Peškem mohly děti
prožít sportovní dopoledne, a to si pro nás

pohybové aktivity v dětském lanovém centru a po prohlídce areálu zamířily unavené,
ale spokojené autobusem zpátky do školky.

připravili studenti, kteří právě absolvovali
pobyt v areálu. Děti plnily různé sportovní
disciplíny, jak např. stavění pyramidy z kelímků, chytání papírových rybiček na prut,
minigolfový slalom, trefa hokejkou a míčkem do brány taťky Šmouly, hod míčkem
k Medvídkovi Pú… Všechny úkoly zvládli
i ti nejmenší. Po svačině si děti vyzkoušely

sničkou Perníková chaloupka vystoupila
„světoznámá“ hudební skupina Školka a její
tygři s tak velkým úspěchem, že musela své
vystoupení zopakovat za obrovského aplausu všech diváků. V závěru se pan starosta
s paní místostarostkou rozloučili s budoucími prvňáčky, předali jim za Obec Blatno dárkový balíček s pomůckami do školy a všem

Vystoupení dětí k závěru školního roku se
vydařilo. Děti zahrály pohádku O perníkové
chaloupce, ke které vytvářely při výtvarných
aktivitách kulisy a perníčky z kartonu. S pí-

dětem zaslouženou sladkou odměnu.
O prázdninách probíhala rekonstrukce chodby ve školní jídelně, o které se více dozvíte
v samostatném článku.
Nový školní rok 2017/2018 začal jak pro
mateřské školy, tak pro některé děti a rodiče

zásadními změnami. S novou legislativou
začalo pro pětileté děti a děti s odloženou
školní docházkou povinné předškolní vzdělávání, které trvá až do začátku plnění povinné školní docházky. To znamená, že tyto děti
musí buď denně docházet do mateřské školy
nejméně na 4 hodiny denně, nebo rodiče mohou zvolit formu individuálního vzdělávání
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s plněním kompetencí, které by děti měly při
vstupu do základní školy umět. A věřte, že
někdy není jednoduché skloubit tyto činnosti
při velkém počtu dětí. Přesto můžete v mateřské škole, na našich webových stránkách
nebo ve fotogalerii vidět, jak jsou děti šikovné, co všechno v podzimních měsících vyráběly, prožívaly. Ať v projektových dnech
„Přijela k nám pouť“, kdy se seznamovaly
s místními tradicemi, při „Podzimním strašidlení“, kdy nám duchové a „Skřítci Podzimníčci“ z tykví, dýní a přírodnin zdobili
školku a její okolí, ale i krásné a velice nápadité výrobky dětí a rodičů, které v rámci
Tvořeníčka s rodiči společně vytvářeli.

a připravovat je na vstup do základní školy
doma. Jejich povinností je ale absolvovat
v určených termínech ověřování znalostí
a dovedností v mateřské škole. A pokud se
rodiče těchto dětí rozhodnou individuální
vzdělávání během školního roku ukončit,
mateřská škola jim musí garantovat umístění v MŠ, kde bude dítě povinné předškolní
vzdělávání dále plnit.

si i paní učitelky velice důsledně plánovat
vzdělávací aktivity a činnosti tak, aby byla
zajištěna jak bezpečnost dětí, tak i zábavná
hra malých a zároveň příprava předškoláků

V podzimním ladění se odehrávala i pohádka Divadla Letadlo „V korunách stromů“.
Zlatým žezlem pan Podzim vyčaroval na
stromech barevné listy, houbaři nasbírali
houby, veverka si zaskotačila ve větvích, pan
strakapoud zavolal podzimní draky a společně s „Jarem, Létem a Zimou“ jsme zamávali
vlaštovkám na dalekou cestu a zatančili si
podzimní taneček.

Začátek školního roku je náročný jak pro
děti, tak pro rodiče. Malé děti si zvykají na
kolektiv, odloučení od rodičů, starší děti na
nové kamarády. Celé září usilujeme o to, aby
si děti osvojily nový režim, poznaly nové
prostředí, svou značku, své místo, seznamují
se s našimi pravidly, stolováním, osvojují si
praktické dovednosti a sebeobsluhu. Protože
mateřská škola má jednu třídu, ve které jsou
společně děti ve věku od 2 do 7 let, musí
V listopadu se věnujeme prevenci zdraví
a s dětmi si osvojujeme základy péče o zdraví své i druhých. Děti si formou námětových
her „Na lékaře, Na nemocnici“, osvojují základy první pomoci, seznamují se s významem zdraví pro organismus, pomocí prožitkového učení si zkouší různé modelové
situace a jak se v nich zachovat. I v letošním
školním roce byl v mateřské škole prováděn
zrakový screening a my máme radost, že
jsme mohli toto vyšetření zraku zprostředkovat nejen dětem školkovým, ale i dětem,
které do MŠ nedocházejí.
Zároveň se celoročně věnujeme prevenci logopedické. Se všemi dětmi denně provádíme
hravou formou a motivačními prvky různá
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mohly vylovit malé rybky, pochovat kapra
i prohlédnout a opatrně si pohladit štiku,
u velké kádě si zkoušely kapra podběrákem
vylovit. Dokonce děti dostaly na posilněnou
na zpáteční cestu pravý rybářský koláček.

dechová, artikulační, fonematická cvičení.
Jednou týdně paní učitelka Strunzová, která

absolvovala kurs logopedického asistenta,
provádí s dětmi diagnostikovanými logopedem individuální cvičení na rozvoj řeči v logopedickém koutku. Ať už jde o procvičování výslovnosti, rozšiřování slovní zásoby,
rozvíjení jemné motoriky, jazykové obratnosti, děti hrají logopedické pexeso, rozlišují
zvuky, tóny, osvojují si pozornost, postřeh,
provádí nápodobu slov pomocí logopedického zrcadla, pracují na PC s logopedickým
programem Brepta a se spoustou dalších logopedických pomůcek. V koutku, který je
vybudován v ložnici dětí, tak nejsou rušeny
hrou ostatních, okolními vjemy a mohou se
plně soustředit na prováděné aktivity.
Koncem listopadu se konal výlov místního
rybníka, u kterého jsme nemohli chybět. Rybáři se nás ochotně ujali, do malé kádě dětem
přinesli různé druhy ryb, děti si s nadšením

Listopad je i velkou přípravou na adventní
a vánoční čas. Vyráběli jsme společně s dětmi vánoční dekorace a výrobky k prodeji
u rozsvěcení vánočního stromu, děti si nacvičily básničky, vánoční zpívání s hrou na
zvonky a my věříme, že vám svým krátkým
programem udělaly všem přítomným radost. Velice děkujeme všem, kdo jste nám
do školky nosili různé nepotřebné vánoční dekorace, kterými jsme mohli výrobky
ozdobit, rodičům, kteří věnovali své výrobky k prodeji a všem, kdo jste si tyto krásné
věci zakoupili! Výtěžek z prodeje výrobků
je jako vždy použit na didaktické pomůcky
a vzdělávací aktivity pro děti.
Na závěr všem čtenářům Blatenského zpravodaje děkuji za přízeň a za celý kolektiv
mateřské školy přeji klidné dny plné radosti,
klidu, pohody a v roce 2018 především zdraví a vše dobré!
Mgr. Dagmar Schwambergerová

Uzavření MŠ a ŠJ o vánočních svátcích: Se
souhlasem zřizovatele bude mateřská škola
a školní jídelna uzavřena ve dnech 23. 12.
2017 – 2. 1. 2018. Provoz MŠ a vyvařování pro cizí strávníky bude zahájen ve středu
3. 1. 2018.

Rekonstrukce chodby ve školní jídelně
Během letních prázdnin proběhla v naší
školní jídelně se souhlasem zřizovatele celková rekonstrukce chodby. Tato rekonstrukce vyplynula na základě kontroly z hygienické stanice v měsíci lednu tohoto roku,
kdy byla zjištěna závada na nevyhovující
(zastaralé a potrhané lino) podlahové krytině
na chodbě.
V první fázi rekonstrukce probíhaly tyto práce – odstranění starého dřevěného obložení,
starého poškozeného lina, oškrábání vlhké
a drolící omítky na zdech, odsekání starých
špalet, demontování starých sádrokartonových desek, odsekání drolícího se betonu
na rozpadajících schodech a obroušení staré dlažby, aby se dosáhlo přilnavosti u nové

podlahy. Po provedení těchto prací následovalo provětrávání celého prostoru chodby
s cílem nechat tuto místnost dostatečně vyschnout.

stavebních oprav bylo provedeno předělání
elektroinstalace pro chodbu, schodiště a pro
venkovní osvětlení a zároveň i osvětlení pro
WC, sklep a kancelář.

Po vyschnutí pokračovala druhá fáze rekonstrukce, a to zalití podlahy novou vrstvou
betonu, proběhla celková montáž sádrokartonových desek na všechny stěny včetně montáže větracích průduchů, obroušení
a natření zárubní a montáž lišt na kovové
zárubně, podezdění a obložení pod dveřmi
na půdu. Dalším krokem byla celková montáž stropních kazet včetně bodových světel.
Potom následovala výmalba sádrokartonových stěn a v konečné fázi vydláždění
chodby včetně schodiště. V průběhu těchto

Rekonstrukcí chodby je naše školní jídelna opět o něco modernější. Bílá malba na
stěnách prostor chodby báječně prosvětlila
a spolu s barvou a velikostí dlažby se celý
prostor chodby jakoby zvětšil. Naším přáním je, aby se všem, kdo se v naší školní jídelně stravují, líbilo. Všem strávníkům přejeme dobrou chuť!
Za školní jídelnu
Strunzová Lenka.
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Dětský den

V sobotu 3. června se již tradičně na fotbalovém hřišti konal dětský den. Děti z Blatna
a okolních vesnic se přišly v doprovodu rodičů pobavit a užít si odpoledne plné soutěží
a her. Zábavné soutěžní odpoledne zakončili
dobrovolní hasiči z Lubence, kteří dětem
připravili pěnovou koupel. Počasí přálo jak
dětem, tak i organizátorům, všechny děti
byly za svoji snahu odměněny. Akce se vydařila i díky příznivému počasí a účastníci se
již jistě těší na příští rok.
Radmila Štérová

Poděkování
Rádi bychom poděkovali Obci Blatno a TJ
Blatno, Elišce Praisové, Tomáši Adámkovi,
Monice Kohoutové a všem ostatním, kteří
zorganizovali a podíleli se na uspořádání
Turnaje pro dobrou věc. Vážíme si vaší pomoci a dobrosrdečnosti. Děkujeme.
Michal Černohlávek s rodinou
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SÚRAO: Úložiště vybíráme zcela
v souladu se zákony
Správa úložišť radioaktivních odpadů pokračuje v aktivitách, které směřují k podrobnému a všestrannému posouzení lokalit potenciálně vhodných pro umístění hlubinného
úložiště (HÚ) vyhořelého jaderného paliva a vysokoaktivních odpadů. Práce běží zcela v rámci zákonných norem
a podle předem stanoveného harmonogramu. Navzdory
skutečnosti, že se učité skupiny lidí usilovně snaží najít
„důkazy“ svědčící o opaku.

Příprava HÚ je mimořádný projekt, v němž hraje klíčovou roli nalezení optimálního místa v hloubce horninového masívu a zajištění
jeho naprosté bezpečnosti po desítky tisíc let. Prokázání bezpečnosti vyžaduje důkladnou znalost horninového masívu a vazeb
úložiště na okolí. K tomu jsou třeba analýzy, výzkumy, průzkumy,
studie, a to chce svůj čas. Současný harmonogram počítá s tím,
že SÚRAO do konce roku 2018 zúží počet možných lokalit na 4,
v roce 2025 by pak měla vláda schválit fi nální a záložní lokalitu. Vlastní stavba úložiště přitom bude zahájena až v roce 2050
a s jeho provozem se počítá od roku 2065. Zkusme přehledně
shrnout, co se právě děje, a co v nejbližší době nastane.

výběr lokality tak SÚRAO bude muset mít stanovena průzkumná
území a provést geologické průzkumy. Vybrané činnosti a získávání dat o lokalitách k jejich vyhodnocení tak mohou běžet
i nadále. Platnost průzkumných území (přesně řečeno „Průzkumných území pro zvláštní zásah do zemské kůry“) vypršela koncem roku 2016. Ministerstvo životního prostředí platnost zatím
neprodloužilo a proti tomuto rozhodnutí podala SÚRAO rozklad.
Jakmile bude rozhodnuto, SÚRAO tyto průzkumy buď dokončí,
anebo požádá o stanovení průzkumných území znovu. SÚRAO
tak může pokračovat (a také pokračuje) ve sběru dat nutných
pro hodnocení potenciálních lokalit. Pravdou ovšem je, že dle
platných zákonů (především geologický zákon), nelze lokality
chránit, tj. stanovit chráněné území pro budoucí hlubinné úložiště, aniž by předem byla stanovena průzkumná území. Obce v lokalitách, kde je stanoveno průzkumné území a obce, kde bude
jednou stanoveno chráněné území, mají dle atomového zákona
nárok na významné fi nanční kompenzace z jaderného účtu.
Bez stanovení průzkumných území nemohou být vybrány fi nální lokality pro HÚ a předloženy k schválení Vládě
ČR. Zároveň je stanovení průzkumných a následně chráněných území nezbytnou podmínkou pro to, aby obce
mohly čerpat kompenzace z jaderného účtu.

Geofyzikální výzkumy

SÚRAO v současné době řídí v lokalitách projekt „Geofyzikální práce pro popis geologické stavby potenciálních lokalit HÚ v ČR“. V jednotlivých lokalitách probíhají
takzvané geologické výzkumné práce. Ty se týkají nejen
stávajících 7 uvažovaných lokalit, ale i oblastí v blízkosti
jaderných elektráren Temelín a Dukovany. Geofyzikální
práce umožní získat první znalosti o horninovém masívu
na lokalitách, získat první informace o jeho vlastnostech
v hloubce. Tyto metody byly vybrány proto, že neznamenají zásah do pozemků a lze je realizovat tak, aby co nejméně zasáhly do využívání pozemků jejich majiteli nebo
nájemci. Geofyzikální práce nejsou prováděny plošně, lze
je realizovat dle zákona o geologických pracích i v režimu
geologického výzkumu.
Jak to bude s průzkumným územím
Geofyzikální výzkumy si mylně někteří vykládají jako náhradu
za geologický průzkum na průzkumných územích. To je ovšem
naprosté nepochopení celé problematiky. Zjednodušeně řečeno,
geofyzikální výzkumy jsou o konkrétních datech vedoucích ke
zpřesnění geologických informací o lokalitě, nikoliv o plošném
průzkumu lokality více metodami na průzkumných územích. Pro
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Zúžení počtu lokalit (na 4) v roce 2018 ještě v žádném případě
neznamená výběr umístění úložiště. Jde jen o stanovení oblastí,
v nichž by měla být provedena další, podrobnější zkoumání v rámci takzvané druhé fáze vyhledávací etapy. Ta by měla začít v roce
2019 a v jejím rámci se počítá, že v jednotlivých lokalitách budou
probíhat i vrtné práce. Teprve podrobnější geologické průzkumy
mohou vhodnost určité lokality potvrdit nebo naopak vyvrátit. Pro
tuto druhou fázi budou třeba platná průzkumná území.

Výběr nejsou jen terénní práce
Výběr nejvhodnějšího území ovšem zdaleka nepředstavuje jen
geologické práce v terénu. Desítky dalších projektů probíhají v laboratorních podmínkách, v podzemních laboratořích nebo v počítačových simulacích. SÚRAO k tomuto využívá výzkumné týmy
smluvních dodavatelů a využívá Podzemní výzkumné pracoviště
Bukov a výzkumy ve štole Josef ČVUT. Jen namátkou: zkoumá
se dlouhodobé chování bentonitové bariéry, která bude v budoucnu obklopovat kontejnery s vyhořelým jaderným palivem,
zkoumají se tepelné vlastnosti hornin a jednotlivých bariérových
materiálů, jejich koroze a změny vlastností v čase a další. Podobně se analyzuje i samotný úložný obalový soubor (kontejner), do
něhož budou radioaktivní materiály ukládány. Některé projekty jsou krátkodobé, řada z nich ovšem, vzhledem k charakteru
hlubinného úložiště, probíhá řadu let. Navíc je v plném proudu
takzvaná socioekonomická analýza potenciálních lokalit v okolí
jaderných elektráren, která doplní již provedené analýzy v pů-
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vodních sedmi lokalitách. Cílem studie je získat data pro posouzení lokalit z hlediska socioekonomických aspektů při případné
výstavbě hlubinného úložiště a jeho vlivu na život v dotčených
obcích. Zaměřuje se na ekonomické a sociální faktory jednotlivých lokalit (analýza složení obyvatelstva, infrastruktury, služeb,
cen nemovitostí atd.) a na základě výsledků vznikne deskriptivní
studie, která jednotlivé lokality popíše a vzájemně porovná.

Postupuje se podle Strategického akčního plánu
Veškeré činnosti SÚRAO se řídí Strategickým akčním plánem,
který je zpracován pro léta 2017–2025. Plán zcela přesně defi
nuje strategii a jednotlivé časové milníky v období, kdy se počet současných kandidátních lokalit bude snižovat nejprve na 4
a poté na 2 (fi nální a záložní). Hlavním cílem aktivit uvedených
v plánu je výběr potenciálně vhodných lokalit pro výstavbu HÚ,
a to jejich postupným porovnáním a výběrem podle kritérií bezpečnosti, technické proveditelnosti a dopadů na životní prostředí.
Předpokládá se, že některé činnosti budou probíhat ve spolupráci s dotyčnými místními obcemi, aby se dosáhlo konsenzu a aby
se posílila celková míra přijetí celé investice u veřejnosti. Akční

www.surao.cz

SÚRAO

plán tak představuje mimo jiné i odpověď některým odpůrcům
hlubinného úložiště, kteří svoji kritiku opírají i o to, že v plánech
chybí konkrétní časové termíny. Akční plán totiž jednoznačně
určuje posloupnost jednotlivých činností a z nich vyplývajících
rozhodnutí a dokumentů. Například v oblasti technických zpráv,
socioekonomických výzkumů, geologických výzkumů a průzkumů, nezbytných rozhodnutí státních orgánů či vlády. Každý ze
zájemců tak může z tohoto klíčového dokumentu lehce zjistit,
jaké činnosti bude SÚRAO v jednotlivých obdobích realizovat
a jaké výstupy bude veřejnosti i nadřízeným orgánům předkládat k posouzení. SÚRAO v současné době nepřetržitě získává
data o charakteristikách jednotlivých lokalit. Skutečnost, že byla
dočasně přerušena platnost průzkumných území, nemá na tyto
aktivity žádný vliv. Stanovení průzkumných území je bezpodmínečně nutné pro pokračování procesu zúžení počtu lokalit a pro
výběr lokality fi nální. SÚRAO pokračuje v činnostech tak, aby
budoucí fi nální lokalita HÚ byla dotčenými obcemi vnímána jako
příležitost pro rozvoj, pro zlepšení kvality života v regionu. Tomu
by měla napomoci i nová zákonná úprava, která posílí zapojení
obcí do rozhodování o lokalitě hlubinného úložiště a která se
bude projednávat v příštím roce.
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Pohledem občana…
Ze života muzikantů – pokračování
Jaromír Kratochvíl – další člen Dětské dechovky, který oprášil kufr saxofonu. Učil se
u kapelníka pana Nováka, kterému se podařilo utvořit hudební těleso složené z klarinetů: Jaromír Kratochvíl, Jaroslav Císař, Jaroslav Vodička, Lída Habrová, Zdeněk Benda,
Zdena Toužimská.

Pozadí dechovky tvořily sekce klarinety,
trumpety, baskřídlovky, bubny (Vladimír
Ebert, Dana Hoťková, Pavel Lajbl) a f. bass
(Jíří Klíma), které doprovází a vytvářejí závěrečný efekt celého hudebního tělesa. Věnoval se jim pan Novák.

Abychom dosáhli úspěchu, museli jsme
usilovně cvičit, a proto jsme se pravidelně
scházeli. Často se stalo, že kapelníkova dirigentská taktovka nesloužila jen k tomu,
k čemu byla předurčena, ale byla použita
jako výchovný prostředek.
I po letech si rádi společně zahrajeme, čehož
jsme naposled využili při oslavě 70. narozenin trumpetka Jiřího Nováka. Dokázali jsme
tím, že nikdy není pozdě se k hudbě vrátit.
Jaromírovi přejeme v další hudební činnosti
vše nejlepší.
Dudař Jaroslav
Blatenská kopaná ve vzpomínkách
Po skončení 2. světové války bylo Blatno
osidlováno. Do obce přišli i hotoví hráči ko-

pané a proto byla založena TJ a klub kopané
pod vedením pana Zemana. Fotbalové hřiště se nacházelo u železniční tratě směrem
na Podbořany a posléze bylo vytvořeno na
stávajícím pozemku. Hráli zde například pan
Holý, Melč, Janoušek, Lajbl, Křen, Železný,
Vágner, Lhotka, Synák, Dubec, Sajfríd, Čížek, Vojta, Jelínek, Šťastný a další. Klub se
dostal později do fáze stagnace. Až v roce
1967 pár nadšenců – Pavlík, Dubec, Sajfríd, Zíka založilo nový klub kopané. Byly
vybudovány šatny a zázemí pro sportovce.
Vše se nachází v rekonstruované budově restaurace Bílý Dům. V tomto klubu se střídali
jak domácí tak i přespolní hráči (Městeček,
Měst, Marek). Trenérskou práci vykonávali
pan Dubec, Kozel, Wirth, Červený, Kunca,
Adámek. Součástí klubu bylo také žákovské
družstvo. Od tohoto roku tvořilo jádro mužstva vždy Blateňáci. Začínalo se v nejnižších
skupinách.
V roce 2017 oslavil klub kopané padesátku.
Byly zaznamenány úspěchy i neúspěchy,
trénovanost byla různorodá, hráči dojíždějí i z větších vzdáleností, ale pod vedením
trenéra Tomáše Adámka se mužstvo vypracovalo a postoupilo až do krajského přeboru
1. B třídy. Bohužel po dvou sezónách jsme
tuto třídu museli opustit a v současnosti
hrajeme 2. třídu okresního přeboru se střídavými úspěchy. Všichni si vážíme zájmu
hráčů, kteří chtějí v rámci okresu naši obec
co nejlépe reprezentovat. Je nutno říci, že
hlavní břímě TJ Blatno leží na panu Zdeňku
Dubcovi, který jako jednatel se stará o chod
klubu. Klub je také podporován Obcí Blatno. Vystřídali se zde desítky hráčů. Díky
všem hráčům, kteří v týmu působili, má za
sebou klub neopakovatelnou historii, která
se stala dobrým základem pro start do další
padesátky.
Seznam hráčů
Jesenice (Procházka, Šťastný, Čížkové, Brda)
Stebno (Holoubek, Lakomý, Vaněk, Winterblum, Plevný, Moravec, Lukeš, Dolejš)
Praha (Marek z Bohemians Praha)
Tis (Braný, Kohel, Pelc, Tancozs)
Žihle (Rajmajerové, Urban, Fudor, Mašata,
Šimek, Sladký)
Pastuchovice (Cauz, Strunz)
Malměřice (Machynové, Šnobl, Janda,
Dohnal)

Blatno (Kučera, Kudrna, Wirtové, Duspivové, Dubec V., Sajfrid F., Hodek, Dilfeldr,
Chocholové, Šmejkal, Kozel,Šťastný, Bechyně, Souhrada, Pavlík, Červený Z. a J., Čížek
P., Čížek B., Petráň, Vítek, Klíma, Čapek,
Cibulský, Řezníček, Rada, Valeš, Dudař,
Dubec Z., Půta, Rázkové, Jelínkové, Žebrakovských, Kendereš, Tauš, Pašíkovských,
Kohout, Dubec P., Adámkové, Sajfrid P., Janouškové, Loukota, Kučera, Krajňák, Čížek,
Strunz, Dubec J., Loukota ml., Worzischek,
Malecký, Krejčí).
Jaroslav Dudař
FC Jesenice
Pod tímto názvem vedl fotbalový tým starších žáků Miroslav Halámek z Blatna.
Osm let byl jeho součástí, nejprve jako asistent trenéra a později pak jako hlavní trenér.
Hlavní motivací trénování žáků byl jeho syn
David, který od první třídy začal chodit na
fotbal právě v Jesenici.
Za celé ty roky dřiny a pravidelných tréninků se jim letošní sezóna, bohužel i poslední,
velice vydařila.
V okresním poháru starších žáků obsadili
krásné 1. místo. V zimě v halovém turnaji
2. místo.
Protože žáci dorostli, a každý šel jinou cestou, tak není možné již tento tým udržet..
Ale tak to zkrátka je, jednou něco začíná
a také končí. Tento úspěch byl velkou odměnou pro trenéra i hráče. Je to krásná tečka na
závěr pro celý tým.
Renata Braunová
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Medicína v historii a dnes. Život lékaře,
který porazil choleru.
Vážení čtenáři,
Tentokrát bych rád zvolil spíše historické
téma. Lidé mají občas sklon si historii malovat velmi romanticky. Ukázat, že historie tak
romantická být nemusí lze poměrně dobře na
věci, která se týká nás všech. Zdraví. Myslím,
že náš pohled na medicínu je poměrně jednoduchý. Na každou věc jsou léky, a když dojde
na operaci, tak jí provádějí profesionálové
s perfektním vybavením a vzděláním. Světe
div se, ale takhle to nebylo pořád a někdo
v medicíně musel udělat pokroky a přijít na
věci, které jsou dnes samozřejmostí. Jedním
z těch lidí byl rozhodně John Snow.

John Snow se narodil v roce 1813 v Yorku.
Měl dalších 8 sourozenců a jeho otec se živil
jako farmář nebo vozka. (Tohle je zajímavé,
protože děti farmářů se na doktory rozhodně
učit nechodily).
Nejdřív si ale dáme trošičku historického
kontextu. Počátky Viktoriánské doby – nacházíme se v Londýně někdy v roce 1840.
Samuel Morse před pár lety vynalezl telegraf,
ale nikdo ho ještě nepoužívá. Vše stvořil Bůh
včetně lidí, protože Charles Darwin ještě ani
nezformuloval evoluční teorii o původu druhů včetně toho, že lidé pocházejí z opic.
Procházíme se po Westminster Bridge. Krásný letní den. Kolem nás procházejí gentlemani ve fracích s kloboukem na hlavě a ladies
v krásných šatech. Po silnici jezdí kočáry a na
dohled máme budovu parlamentu. Idyla? Ne
tak úplně. Letní den samozřejmě znamenal

taky teplo. A především když bylo teplo, tak
musel být opravdu zážitek po tom mostě jít.
Nacházíme se totiž v době, kdy Temže byla
obrovská otevřená stoka. (Protože moderní
kanalizační systém se začal budovat až někdy ve druhé polovině století a svůj podíl na
tom měl i John Snow). Mám pocit, že jsem
viděl dokument o architektuře a moderních
přestavbách evropských metropolí a tam padlo dokonce to, že kvůli puchu, který vycházel z Temže, bylo na několik dnů přerušeno
fungování parlamentu. (Great Stink – Velký
zápach roku 1858). Fakt, že vám městem
prochází obrovská žumpa, není žádná výhra
a nejenom kvůli tomu zápachu. Že si mají dětičky po použití záchodu mýt ručičky, se učí
už dnes ve školce, protože význam hygieny
pro zdraví člověka od té doby zaznamenal
dost velký pokrok. Tenkrát? Ulice i Temže
byly plné splašků. Dokonce existovalo zaměstnání, které se zabývalo čištěním ulic od
lidských exkrementů. Není asi žádné překvapení, že nemoci byly velký problém a jejich
šíření v takovém prostředí je z dnešního pohledu zcela logické. Postrachem tehdejšího
Londýna byla cholera – pořád se bavíme
o první polovině 19. stol. (Takže pořád náš
rok 1840 třeba. Napoleon poražen a v Evropě celkem klid. Sice nám čerstvě zakázali
otrokářství v koloniích, ale z toho se nějak
jako Britové oklepeme, pořád máme pod palcem Indii i s otroky – tam ten zákaz přišel až
později, protože počet otroků šel do milionů
a impérium by jejich ztrátu neuneslo). Popisu
jak cholera probíhá a jak člověka může usmrtit, vás ušetřím. Já jen pro představu řeknu,
že jde o průjmové onemocnění. Jak se člověk nakazí? Třeba tím, že pije vodu, ve které
plavou splašky. John Snow pochopil, že lidé
nebudou tolik nemocní, když nebudou v tom
městě žít jak čuníci a pít znečištěnou vodu,
ale k tomu se dostaneme.
Krátce k jeho životu. Vzdělání? V jiném článku jsem jednou psal, jak to bylo v Británii
s univerzálním vzděláním – nebylo skoro až
do konce století. (V tomhle jsme byli díky
Marii Terezii napřed). Nicméně velká města jako třeba York měly školy financované
církví, cechy nebo přispívali nějací filantropové. Snow tedy nějaké základní vzdělání
získal a když se v mládí rozhodoval co dál
dělat, tak medicína byla dost zajímavá vol-

ba. V době kde se nacházíme, se podobnému
oboru věnovaly děti obchodníků, kněží nebo
lékařů rozhodně ne děti farmářů. Přesto se
jeho otci podařilo vyjednat, aby se stal učedníkem v lékárně v New Castlu. Líbil se mi
obor jeho mistra – holič a lékárník. V Anglii
od 16. století se na léčitelství snaží dohlížet
stát. V tomhle oboru se vygenerovala taková
tripartita. První skupinu tvořili lékaři, co léčili
nemoci – vnitřní problémy, druhou skupinu
tvořili právě lazebníci a holiči, kteří fungovali
taky jako chirurgové – vnější problémy a třetí
skupinou jsou lékárníci – původně obchodníci s kořením, bylinami a léky. Kolem roku
1800 se chirurgové oddělují od toho cechu
holičů a jsou samostatnou skupinou. Studují
anatomii a v roce 1843 je založena Royal college of surgeons of London. Předtím? Když
jste se zranili a chtělo to pár stehů, tak jste šli
k holiči a ten vás zašil.
Co tak obnášelo být učedníkem lékárníka?
Bydlet v domě svého mistra a provádět běžné rutinní práce – úklid a příprava obchodu
(ještě před snídaní), pokud si někdo nemohl
dovolit mistrovy služby, tak nemoci diagnostikuje učeň a taky vám na to dá léky, zapisuje
údaje o pacientech nebo roznáší léky po městě (včetně noci). Tohle delegování povinností
dostává Snowa do prvního kontaktu s cholerou. V roce 1831 propuká epidemie cholery,
která byla samozřejmě dovezena do Británie
námořníky na obchodní lodi (stejně jako
všechno ostatní v té době). Sunderland jako
velké přístavní město bylo zasaženo první.
Později se nemoc šíří i do Newcastlu a hlavně vesnic okolo. Snow byl poslán do vesnice
Killingworth léčit nakažené. Na další vesnici – Newburn je ukázáno jaký měla nemoc
dopad. Z 550 obyvatel se jich nakazilo 320
a 55 jich zemřelo (17% úmrtnost). Jak tehdejší typický vesnický dům vypadal? Dvě nebo
tři místnosti a jedna z nich obývána prasátky
nebo drůbeží.
Později se Snow dostává zpět do Londýna
a otevírá si vlastní praxi. Jako lékař se úspěšně prosazuje. Nacházíme se v době, kdy se
medicína mění do dnešní podoby, kdy jde
skutečně o vědu. Studuje se anatomie nebo
chemie a upouští se od léčení všeho možného
pouštěním žilou. Při operacích se poprvé používá anestézie, aby se pacient před zákrokem
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uspal. Nejdříve se takto používá éter a Snow
se věnuje výzkumu využití chloroformu. Od
královny Viktorie získal titul sir po tom, co
jí podal chloroform a umožnil jí porod bez
bolesti. O tom že inhalování chloroformu je
nebezpečné se samozřejmě tenkrát nevědělo.
Stejně jako se nevědělo, že arzenové svíčky
mohou někoho otrávit, ale byly levnější než
ty voskové a jasně svítily.
Důležitý však byl moment, kdy se zapsal
Snow do dějin jako epidemiolog. V polovině
19. století nikdo neví, jak se člověk cholerou
nakazí a epidemie propukla i v Londýně.

Nejvíce hlasů stálo za teorií, že se nemoc šíří
vzduchem. Dobové kresby v tisku ukazují
nad Temží oblak ve tvaru smrtky, jak si jde
pro lidi. John Snow však téměř detektivní
prací dokázal tuto teorii vyvrátit. Podařilo se
mu zjistit, že většina nakažených v jeho okolí
bere vodu ze stejné studny na náměstí Soho,
kde sám žil. Po tom, co přesvědčil radní, aby
z pumpy byla odmontována páka na pumpování, přestali lidé pít znečištěnou vodu ve
studni a případů cholery začalo ubývat. Snow
tak dokázal jak prevence a hygiena může
předcházet epidemii a zachraňovat životy. Na
tom náměstí dodnes ta pumpa stojí a je z ní

pomník na památku Johna Snowa. Později se
v Londýně začíná budovat rozsáhlý kanalizační systém, aby nedocházelo ke znečištění
pitné vody, a podobná opatření přijímají i další velká města v Evropě.
Kam jsem tedy touto historickou lekcí mířil?
Buďme vděční za dobu, ve které žijeme a za
to kam lidstvo od té doby došlo. Už jen kvůli
tomu, jak daleko je medicína a jak zkvalitnila
a prodloužila lidský život.
Mgr. Lukáš Bechyně

7. ročník turnaje O pohár starosty Obce
Blatno v nohejbale
Den 5. červenec byl již tradičně očekáván všemi sportovními nadšenci nejen z řad místních sportovců, ale také přespolních. Všichni
se těšili na to, jak změří své síly a dosáhnou ještě lepších výsledků
než v roce předchozím. Do obce se sjelo deset nejlepších nohejbalových týmů, aby se utkaly v soutěži O pohár starosty Obce Blatno.
Utkání byla napínavá a výsledky byly překvapivé.

Na třetím místě stanul tým Žraloků z Tisu ve složení Kruml Vojtěch,
Kruml Jiří, Kubec Milan. O stupínek výš se umístil tým Voňavek
v sestavě Dubcová Klárka, Beránková Michaela, Hostaša Martin
a Viktorová Veronika. Pohár nad hlavu zvedli členové týmu Pizza
Gabbi Dubec Zdeněk, Majer Marcel a Tauš Martin.
Ocenění za individuální výkony si v různých kategoriích odnesli:

Nejlepší smečař – Kubec Milan
Nejlepší blokař – Anděl Milan
Nejužitečnější hráč – Krejča Milan
Největší překvapení turnaje – Žebrakovský Vladimír
Nejhezčí nohy – Dolejš Martin
Největší fintil – Hostaša Martin
Největší kopáč – Dubec Jakub
Nejodvážnější hráč – Kruml Vojtěch
Nejstarší tým - Freiburg

Eva Kolibačová, Radmila Štérová
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USNESENÍ Z 34. MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE BLATNO KONANÉHO
DNE 27. 7.2017
ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE:
Čj 1-34/2017
Program jednání.
Čj 2-34/2017
Souhlas se shodou na průběhu hranic pozemků mezi Johnovou Veronikou Bc. Dis. a Obcí Blatno pozemek st.20,304/2 a 755/1 v k. ú.
Malměřice.
Čj 3-34/2017
Zhotovitelem plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební
práce s názvem „Blatno-rekonstrukce kanalizace I. a II. etapa” firmu
ERKA Žatec, s.r.o. Lounská 3022, Žatec 438 01 včetně návrhu
smlouvy o dílo.
Čj 4-34/2017
Příkazní smlouvu – Technický dozor stavebníka při akci: „Blatno –

rekonstrukce kanalizace I. a II. etapa” uzavřena mezi Obcí Blatno
a Jiřím Chejnovským.
Čj 5-34/2017
Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č. 17/SML/2925 uzavřenou mezi Ústeckým krajem a Obcí Blatno na realizaci projektu
„Místní komunikace ke hřbitovu v Malměřicích.”
Čj 6-34/2017
Pořádání fotbalového turnaje dne 12. 8. 2017. Uvolněna částka
15.000,-Kč.
Usnesení: Mgr. Štérová Radmila, Kolibačová Eva
Ověřovatelé: Pašíkovská Jaroslava, Králíček Pavel
Starosta: Beneš Václav Místostarostka: Kolibačová Eva

USNESENÍ Z 35. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE BLATNO KONANÉHO DNE 7. 9. 2017
ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE:
Čj 1-35/2017
Program jednání.
Čj 2-35/2017
Stanovisko obce s postupem záměru dálnice D6 „EIA Ústeckého
kraje.”
Čj 3-35/2017
Cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace na akci
„Rekonstrukce veřejného osvětlení
Malměřice” od firmy ES PROJEKT s.r.o. ve výši 96 800,-Kč.
Čj 4-35/2017
Cenovou nabídku na vypracování projektové dokumentace na akci
„Stavba chodníku Malměřice ” od firmy DESING PROJEKT ve
výši 107.085,- Kč s doplněním termínu předání projektové dokumentace.
Čj 5-35/2017
Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-124013674/VB/01 mezi Obcí Blatno a ČEZ Distribuce, a.s.

Čj 8-35/2017
Rozpočtové opatření č. 2/2017 – Dotace úřad práce
+ příjmy 325 tis. Kč + výdaje 325 tis. Kč
Rozpočtové opatření č. 3/2017 – Oprava rozhlasu
+ příjmy 0 tis. Kč + výdaje 60 tis. Kč

ZASTUPITELSTVO OBCE BERE NA VĚDOMÍ
1) Návrh posunutí termínu realizace zakázky „Blatno – rekonstrukce
kanalizace I. a II.” od firmy ERKA Žatec s.r.o.
2)Žádost o odkoupení bytových jednotek v č. p. 119, byty č.119/2
a 119/3 od Ing. arch. Martina Podhajského.
Budou nejdříve obesláni současní nájemníci.
ZASTUPITELSTVO OBCE UKLÁDÁ
1) Starostovi obce vypracovat stanovisko na zaslaný dopis Obce
Mladotice na zastavení projektu společnosti

Čj 6-35/2017
Rozšíření veřejného osvětlení o LED lampu, při cestě k rodinnému
domu č. p. 60, od firmy KABELSPOJ, s.r.o. ve výši 12 342,-Kč.

HAINES SERVIS s.r.o. (otevření nového kamenolomu).

Čj 7-35/2017
Prodej bytové jednotky v domě č. p. 118, byt č. 118/3 v ceně
302.838,- Kč Ing. arch. Martinu Podhajskému.

Ověřovatel: Fuka Vladimír, Pašíkovská Jaroslava

Usnesení: Mgr. Štérová Radmila, Kolibačová Eva

Starosta: Beneš Václav Místostarostka: Kolibačová Eva
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USNESENÍ Z 36. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE BLATNO KONANÉHO DNE 19. 10. 2017
ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE:
Čj 1-31/2017
Program jednání.
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.
Čj 3-31/2017
Schvaluje podání žádosti o odkup parcely č. 235/2 v k. ú. Blatno
u Podbořan od Státního pozemkového úřadu.
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.
Čj 5-31/2017
Delegáta na valnou hromadu OS Skládka Vrbička s.r.o. konanou dne
25. 5. 2017 – starosta obce Václav Beneš.
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.
ZASTUPITELSTVO OBCE BERE NA VĚDOMÍ
1. Dodatek č. 3 „Smlouva o organizaci a výkonu veřejné služby“
mezi Obcí Blatno a Úřadem práce Ústí nad Labem.
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.
3. Odpověď starosty na předchozí dopis panu Valdmanovi ze Státního fondu životního prostředí ČR.
ZASTUPITELSTVO OBCE ZAMÍTÁ
1. Žádost manželů Jelínkových na odkup parcely č.240/5.
Usnesení: Fuka Vladimír, Králíček Pavel
Ověřovatel: Kolibačová Eva, Mgr. Štérová Radmila
Starosta: Beneš Václav
Místostarostka: Kolibačová Eva

Blahopřejeme našim jubilantům
Prosinec:

Duben:

Dudař Jaroslav, Multrus Karel, Procházka Miroslav, Klasna Vilém,
Polák Zdeněk, Vágnerová Marie, Řeháková Marie, Orlíková Alena,
Lipták Tomáš

Sládková Jana, Žebrakovská Růžena, Jelínková Dana, Drobný Petr,
Anděl Milan, Nevěčný Alois,

rok 2018 Leden:
Urban Jiří, Vaňourková Anežka, Salák Miroslav, Holá Marta, Pašíkovská Květoslava, Multrus Jiří,

Květen:
Rambousková Lydie, Rázek Václav, Liptáková Růžena, Vítková Marie
V roce 2017 jsme uvítali do života

Únor:

Veronika Skřivanová, Oliver Aguila, Tomáš Sýkora

Horváth Milan, Multrusová Hana, Hoťková Marie, Jandová Hildegarda, Jesínek Ladislav, Melník Zdeněk, Pašíkovský Jiří, Fukačová
Anna

V roce 2017 nás opustili

Březen:
Půta Miroslav, Losová Alice, Hoťková Jana, Ledvinová Helena, Janda
Vladimír, Duspiva Josef, Koudelová Jana, Antošová Edeltraud

Birka Adolf, Duspiva Jaroslav, Žebrakovský Josef, Koudele Miroslav, Pavlík Oldřich, Pospíšilová Miroslava, Dřevěňáková Marta,
Sklenička Karel

Redakční rada
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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.

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

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.

Společenské a kulturní akce
Prosinec

Vážení čtenáři Blatenského zpravodaje,

17. 12. Vánoční koncert v kostele sv. Michala 15:00

děkujeme Vám za přízeň, kterou nám čtením zpravodaje projevujete.
Především bychom rádi poděkovali těm, kteří nám svými příspěvky
umožňují jeho vydávání. Dovolujeme si Vám popřát klidný a příjemný a prožitý adventní čas a především hodně zdraví v nadcházejícím
roce 2018.

24. 12. Půlnoční zpívání koled 24:00
25. 12. Vánoční taneční zábava 20:00

Redakční rada

Hraje Diamant
Pořádají manželé Kolářovi
Připravujeme 2018
10. 3. 18. Obecní bál 20:00

Redakční rada

Hraje Kadence,

Příspěvky, náměty, připomínky zasílejte na email blatensky.zpravodaj@gmail.com nebo zanechte na OÚ p. Kolibačové.Redakční rada:
Eva Kolibačová Mgr. Radmila Štérová, Mgr. Lukáš Bechyně

Pořádá Obec Blatno

