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Očima starosty

Vážení občané,
využívám Zpravodaje, abych Vás informoval o důležitých rozhodnutích, které zastupitelstvo obce od začátku roku učinilo.
Byl zadán projekt výstavby nové Mateřské
školy projekční kanceláři VALPROJEKT,
která bude stát vedle školní jídelny a je počítáno s parkovacími místy pro rodiče, kteří
využívají služeb MŠ. Začátek výstavby odhaduji na červen – červenec letošního roku.
Po předání nové MŠ do užívání (červenec
2013), chceme stávající MŠ rekonstruovat na
domov pro seniory.
Schválením zadání Územního plánu se připravuje významný dokument pro budoucí
rozvoj obcí Blatno a Malměřice.
Obec využívá možností dotačních titulů vyhlášených Ústeckým krajem na rok 2012.
Do současné doby byly podány dvě žádosti
a to: Oprava můstků na Tisovém potoce
„u Taušů“ a „u Baláků“, oba můstky jsou
v havarijním stavu. Opakovaně byla podána
žádost na opravu sochy sv. P. M. Immaculaty
na návsi v Blatně.
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Během měsíce března bude podána na odbor
památkové péče MěÚ v Podbořanech žádost
na opravu hřbitovní zdi kostela v Blatně.
Z grantu od plynařů bude financována výstavba multifunkční sportovní plochy pro
14 sportů, která bude umístěna na hřišti
TJ Blatno.
V Malměřicích bude probíhat pokládka živičných povrchů na místních komunikacích,
kde se nepředpokládají výkopy a jiné práce,
které by narušovaly celistvost povrchů.
Hlasováním zastupitelů obce v poměru 6:1
bylo 16. 2. 2012 rozhodnuto povolit průzkumné práce v lokalitě ČERTOVKA
(Blatno, Lubenec, Tis u Blatna, Žihle) týkající se hlubinného úložiště radioaktivních
odpadů za těchto podmínek:
1. Průzkumné práce proběhnou v dalších vytipovaných lokalitách.
2. Garance finančního příspěvku pro dotčené obce, které dají souhlas s průzkumnými prácemi. (Pro naši obec by se
schválený příspěvek pohyboval okolo
4 mil. Kč ročně po dobu trvání průzkumů).
3. Povolení průzkumů nesmí být považováno v žádném případě za souhlas s hlubinným úložištěm. (To bylo veřejně
deklarováno za přítomnosti kamer u „Kulatého stolu“ v Jihlavě 14. 2. 2012 náměstkem MPO a ředitelem SÚRAO.)
Rozhodujícím dokumentem bude Smlouva
o spolupráci mezi obcí Blatno a SÚRAO,
kterou bude obsahově s velikou důležitostí
schvalovat zastupitelstvo obce.
Ke konci března se může uskutečnit veřejná
beseda se SÚRAO k dané problematice.
Do prvních jarních dnů Vám přeji hodně sluníčka a pohody.
Václav Beneš – starosta

Pravidelná
zasedání
Zastupitelstva
obce Blatno
v roce 2012
(čtvrtky)
od 17:00 hod.
19. ledna
- červenec (volno)
16. února
- srpen (volno)
22. března
13. září
19. dubna
18. října
17. května
15. listopadu
21. června
14. prosince
Zasedání jsou veřejná!!!

Ordinační hodiny
MUDr. Císařová
Ordinace praktického lékaře:
10:00 – 11:30
Březen:
Duben:
Květen:
Červen:

8. 3.
12. 4.
10. 5.
14. 6.

Blahopřejeme
našim jubilantům
Červen:

Vágner František
Melníková Jaroslava
Adámek Zdeněk
Císařová Libuše

Společenské
a kulturní akce
Březen:
Dětský maškarní bál
10. 3. 2012
Začátek: 13:30 hod.
Pořádá Sokol Blatno za podpory Obce Blatno

Maškarní karneval – obnovená tradice
17. 3. 2012
Začátek: 20:00 hod.
Pořádá p. Žebrakovský Vladimír st.,
hraje p. Svítil
Vyhodnocení masek – první 3 místa

Mateřská škola
26. 3. 2012
Pohádka Průzkumníci v Austrálii
Začátek: 10:30 hod.

Duben:
23. 4. 2012
Fotografování v MŠ od 10:30 hod.

Nadále probíhá v MŠ sběr papíru – starý
nepotřebný papír, časopisy, letáky, noviny,
kartony…
Příspěvky, náměty, připomínky zasílejte
na email blatensky.zpravodaj@gmail.com
nebo zanechte na OÚ p. Kolibačové.
Děkujeme

Redakční rada:
Eva Kolibačová
Ing. Jakub Malý
Mgr. Radmila Štérová
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Rozsvícení vánočního stromu 27. 11. 2011
První adventní neděli Obec Blatno a spolek
Babinec uspořádaly rozsvícení vánočního
stromu na návsi v Blatně. V odpoledních hodinách se náves proměnila ve vánoční trh.
Stánky se začaly zaplňovat vánočním zbožím. Lidé si mohli zakoupit adventní věnce,
svícny, vánoční ozdoby, linecké cukroví
a mnoho druhů perníčků. Celou náves provonělo svařené víno, které zakoupila Obec
Blatno. Výtěžek z prodeje byl věnován MŠ
Blatno na zakoupení hraček. Pro děti byl připraven horký čaj, který byl podáván zdarma.
Obec Blatno věnovala účinkujícím i ostatním
dětem adventní kalendáře.

Moc pěkné vánoční vystoupení si připravila MŠ Blatno. Vánoční koledy s kytaro-

vým doprovodem zahrála a zazpívala
Zdeňka Sajfridová, ke které se svým zpěvem připojili i občané. Své pěvecké umění
předvedl i pěvecký sbor dětí z Jesenice.
Děti dostaly jako poděkování krásné
knížky, které pro ně věnovala pí. Císařová.

Svoje umění předvedly i blatenské ženy,
které soutěžily o nejlepší linecké cukroví
a vanilkové rohlíčky. První místo za vanilkové rohlíčky si vypekla Veronika Boudová a linecké cukroví měla nejchutnější
Šárka Zikulová. Děvčata si jako výhru odnesla knihu věnovanou pí. Císařovou – kuchařku a potravinový balíček, který
zakoupil Babinec z finančních prostředků
obce.

Závěrem si děti zasvítily prskavkami a pan
starosta Václav Beneš spustil ohňostroj.
Na rozsvícení blatenského vánočního stromu
se přišlo podívat 80 dospěláků a 40 dětí
z Blatna i okolí.
Hana Štěpánková

Půlnoční zpívání
24. 12. 2011

Na Štědrý večer o půlnoci se blatenským kostelem rozezněly varhany a trubka
mistra Nováka. Manželé Otcovských pozvali občany na půlnoční setkání při zpěvu
vánočních koled. Na varhany hrál p. Otcovský, na trubku mistr Jiří Novák a svým
zpěvem je doprovázela pí. Otcovská. Do kostela přišlo 50 dospělých a 14 dětí.
Všichni se rádi přidali ke zpěvu pí. Otcovské. Při odchodu z kostela byli hosté pohoštěni vínem od pořádajících. Půlnoční setkání se všem moc líbilo a věřím, že jej
s radostí navštíví i příští rok, což potvrzovali i hosté z okolních obcí.
Hana Štěpánková

Turnaj
ve stolním
fotbálku

První turnaj se konal 2. 12. 2011, zúčastnit se mohly všechny věkové skupiny.

Výsledková listina:

1. místo – Vladimír Žebrakovský, Petr Dráb
2. místo – Iveta Holečková, Jiří Brož
3. místo – Šárka Zikulová, Tereza Vopatová
4. místo – Petr Bradáč, Jan Pašíkovský
5. místo – Jana Holečková, Zdeněk Polák
Druhý turnaj se konal 3. 2. 2012.
Výsledková listina:

1. místo – Petr Jelínek, Lucie Taušová
2. místo – Milan Anděl, Jiří Wopat
3. místo – Tereza Vopatová, Šárka Zikulová
4. místo – Vladimír Žebrakovský, Tereza Vopatová
5. místo – Petr Ledvinka, Lukáš Hegr
6. místo – Aneta Koudelová, Michaela Hodanová

Všichni účastníci získali za své výkony hodnotné odměny.

Všem děkujeme a doufáme, že se stolní fotbálek stane v naší obci tradicí.
Šárka Zikulová, Tereza Vopatová
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Něco málo z historie
Pokračování z předchozího vydání...

Karel Dürschmid pochází z chebského
selského rodu. Jeho dědeček, Jiří Dürschmid,
selský syn z Kozelup, brzy osiřel a vyučil se
krejčovskému řemeslu. Po návratu z cesty na
zkušenou se oženil se selskou dcerou z Tisu.
Blatno se mu zamlouvalo víc, a proto si
v roce 1832 koupil domek č. 28 se dvěma
a půl strychy pole a vyměnil jehlu za pluh.
Dobře vedené podnikání mu v roce 1832
umožnilo spolu se svým dospělým synem
Štěpánem postavit dům č. 35 se stájí a stodolou. Tento dům je rodištěm K. Dürschmida,
kde se narodil v roce 1863. Navštěvoval
obecní jednotřídku v Blatně. Po předčasné
smrti svého otce hospodařil samostatně již
jako jinoch, zvětšil majetek a přikoupil ještě
hospodářství č. 15, na němž přestavěl

všechny budovy podle vlastních plánů.
V roce 1894 byl Dürschmid zvolen starostou
blatenského zemědělského kasina. Zde rozvinul čilou spolkovou činnost. V ne méně než
13 obcích z okolí vznikly pobočky. Jeho
nikdy neumdlévající elán nacházel stále více
příležitostí být aktivně činný pro své kolegy
zemědělce. V roce 1896 se stal předsedou
Svazu zemědělských spolků soudního okresu
Jesenice. V témže roce byl přijat za člena německorak. Svazu zemědělců, v kteréžto
funkci prošel jako táborový řečník celou oblast německy mluvících Čech, vše ve svém
volném čase. V roce 1905 byl Dürschmid delegován do Zemské kulturní rady, v níž prosadil, že byl blatenský rybník zařazen do
druhé stavební periody regulace vodních
toků. (Ovšem válka a převrat dosud nedovolily s touto akcí započít.)

Vedle svého povolání a společenské aktivity
sepsal řadu článků s politickým a hospodářským obsahem. Spolu s v roce 1912 zemřelým zemským ministrem Františkem Alblem
z Mukoděl založili časopis (12) „Za stéblo
a ar“, ve spojení s Alblem, Steinerem – Schaabem, Theodorem Libočanským a jinými byl
Dürschmid ideovým otcem a zakladatelem
politické agrární strany, v roce 1908 se stal
členem daňové komise.

Náš obdiv si musí získat, že vedle svého těžkého povolání dokázal Dürschmid udělat takové množství práce. Přes den držel v ruce
pluh, v noci pero! Tak to prováděl po léta. Zemědělské obyvatelstvo tuto práci, vykonanou
v jeho nájmu, také oceňuje a uspořádalo
15. ledna 1927 u příležitosti 30. výročí vzniku
Svazu zemědělských spolků soudního okresu

Náš obdiv si musí
získat, že vedle svého
těžkého povolání
dokázal Dürschmid
udělat takové množství
práce. Přes den držel
v ruce pluh, v noci
pero! Tak to prováděl
po léta.

Jesenice památný den. Že při svých snahách
o zlepšení hmotné stránky života selského
stavu se dostal do rozporů s jinými vrstvami
zaměstnanců (jako úředníky a učiteli), kteří
rovněž usilují o vylepšení své existence, je
následek hospodářských rozporů. Budiž průkopníku a vůdci rolnictva dáno užívat po
prácí naplněném jaru a létě života též jeho
klidný podzim!

Budiž zde také krátce načrtnut životopis prvního kronikáře. Ambrož Gschwind, narozený
30. září 1887 v Soběchlebích jako syn zemědělce stejného jména. Tento otec pocházel
z Velké Černoce a přiženil se do mlýna v Soběchlebech. Kronikář navštěvoval dvoutřídní
obecnou školu v Soběchlebích a zajímal se
o hudbu: housle, klavír a varhany. V letech
1899 – 1902 chodil do žateckého gymnázia,
1902 – 1906 navštěvoval učitelský ústav
v Chomutově. Jako učitel působil v Libyni,
Malé Černoci, Jesenici, Děkani, na výpomoc
půl roku na městské škole v Jesenici, v Mukodělech v letech 1913 – 1914, když vypukla
válka. Sloužil jako pěšák u 6. rezervního
pluku v Chebu, v roce 1914 táhl do pole proti
Srbsku, kde se podílel na dobývání silnice na
hrázi v Baračnici, u bojů u Černé bary a Lipolislu, kde byl lehce postřelen do hlavy
z bezprostřední blízkosti. A tak šel do zázemí
celými Uhrami: špitál Szolnok, pak do doplňovacího praporu do Chebu, resp. Českých
Budějovic. Učitelé mohli navštěvovat školu
pro důstojníky v záloze. V roce 1916 táhl podruhé do pole jako jednoroční dobrovolník
proti Rusku do Haliče: bitvy u Obertynu,
Velké Kamionky, Grabiče, u Klebiče-Loselmi
následovalo zajetí téměř celého prvního praporu. Nyní šel většinou pěšky do Černovic,
kde se o nás postarali tamní němečtí obyvatelé a opatřili nás prádlem a dalšími nezbytnostmi. Jako důstojnický aspirant s 1 rublem
50 kopějkami denně prošel celé Rusko přes
Penzu, Samaru, Ural, Sibiř do Omska. Po čtrnáctidenním pobytu dále na východ do Nikolsk-Usurijska a odtud na sever do
Chabarovska na Amuru. Jako výměnný invalida roku 1918 opět zpátky: v Moskvě prohlídka Kremlu, Petrohradu, 25. února přes
Nižní Novgorod do Samary, odkud utekl
4. června, když Samaru dobyli čeští legionáři,
spolu s kamarády podél Volhy. V Moskvě byl
vyslýchán jako utečenec a 28. června dosáhl
s transportem invalidů hranic u Oršy. Doma
byl superarbitrován a nastoupil na místo ředitele školy v Přehořově. Když byla v roce
1925 tato škola zrušena, stal se ředitelem
školy v Blatně.
Pokračování příště...

Eva Kolibačová
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Mateřská škola blatno
V mateřské škole se toho v zimním období
událo hodně. Advent a přípravy na něj
i Vánoce, pro nás začaly ale daleko dříve.
Už od začátku listopadu jsme začali nacvičovat pásmo písniček, básniček a tanečků pro veřejná vystoupení, při
výpravách do lesa jsme sbírali přírodniny,
ze kterých s pomocí dětí vznikaly krásné
vánoční dekorace. Těšili jsme se na Mikuláše a společně přemýšleli a psali Ježíškovi, co bychom si ve školce pod
stromečkem přáli nejvíc.
První adventní neděli, při slavnostním rozsvěcení vánočního stromu, přispěly děti
svým vystoupením a každé z nich, které
účinkovalo, si odneslo krásné dárečky. Moc
nás potěšil velký zájem o vánoční věnečky,
které děti společně s p. učitelkami vyráběly.
Zároveň nám udělala velkou radost Obec
Blatno, která naší mateřince věnovala výtěžek z prodeje občerstvení ve výši 1574,- Kč.
Použili jsme jej na nákup hraček a didaktických pomůcek pro děti při vánoční nadílce
v MŠ.

Začátkem prosince děti vystoupily na vánočním posezení pro seniory v kulturním domě,
kde předvedly pásmo básniček, písní a tanečků. Děti si samy zvolily, že chtějí vystupovat na jevišti jako opravdoví umělci
a velice se snažili, aby se jim vystoupení povedlo. Dokonce i ti největší stydlínci ukázali,
jací jsou šikulové a bez ostychu, který se
často při těchto akcích u dětí projeví, dokázali, co umí. Školku tradičně navštívil i Mikuláš s kamarádem čertíkem popletou, který
ale ve školce nebyl sám. Místo dětí totiž ten
den přišli do školky jen samí čertíci a čertice,
dokonce i jeden malý andílek. O legraci nebyla nouze, společně si všichni zatancovali,
zazpívali a nakonec došlo i na dárky od Mikuláše.

A pak už začalo velké těšní se na Vánoce.
V MŠ se snažíme dětem během celého roku
přibližovat lidové zvyky, tradice, přinášet jim
povědomí o jejich vzniku a smyslu. Nejinak
tomu bylo i v tomto čase, kdy i díky vánoční
pohádce Kapřík Véna a Betlém se děti hravou a nenásilnou formou seznámily s význa-

mem vánočních svátků. Tím, že si děti v pohádce i samy zahrály, nám na chvíli vznikl
krásný živý betlém.

Při vánoční nadílce od rána ve školce zněly
koledy, vonělo cukroví a čaj. Ale chvíle, kdy
děti uslyšely zvoneček a pod ozdobeným
stromečkem našly spoustu hraček, je neopakovatelná. Nadšení nebralo konce a hračky
dětem udělaly velkou radost.

Po vánočních svátcích, v lednu, jsme ve
školce měli měsíc dopravy. Děti si během celého období vytvářely povědomí o tom, co
vlastně doprava je, osvojovaly si základní
poznatky o dopravních prostředcích, o značkách, výstražných znameních, seznamovaly

se se základními pravidly silničního provozu.
Nejen formou obrázků, encyklopedií, naučných programů, ale především osvědčeným
prožitkovým a situačním učením. V tělocvičně jsme si vyrobili malé dopravní hřiště.
Svítil nám opravdový semafor, děti již ví, co
barvy na něm znamenají, jaký nám dávají
příkaz, poznají, co říká na semaforu červený
„Pan Stůj“ a zelený „Pan Jdi“, co je „zebra“
a jaký má význam, naučily se písničku Bezpečná cesta. Protože pod stromečkem děti
dostaly i odrážedla, nákladní i motorická

auta, umí se už chovat jako správní řidiči,
takže si každý na konci ledna odnesl domů
svůj „opravdový“ řidičský průkaz.

Také za námi do školky přijeli duchové
Bumbula a Bambula s vílou Luminetkou
a jejich tajemnou pohádkou o hradu Andělská hora. Děti opět měly možnost aktivně se
zapojit do pohádky. Ať už jako duchové či
skřítci Malíci si pohádku, aniž by si to uvědomovaly, zahrály skoro samy.

Únor probíhá tradičně ve znamení maškarního bálu. Děti si při činnostech s ním spojenými rozvíjí představivost, fantazii,
zdokonalují se ve správném držení tužky,
procvičují si stříhání, lepení, tím i jemnou
motoriku, osvojují si znalost barev, číselnou
řadu, při tanci si rozvíjí smysl pro rytmus,
pohybové schopnosti a dovednosti, tedy veškeré činnosti, které jsou pro nás dospěláky
samozřejmé a přirozené.

V době, kdy vzniká tento článek, je maškarní
bál, který bývá na konci února, ještě před
námi. Čeká nás i spousta dalších jarních aktivit, které vám opět rádi přiblížíme v dalším
čísle zpravodaje.
Mgr. Dagmar Schwambergerová
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12. Obecní bál se povedl
Opět po roce se v sobotu 11. 2. 2012 konal
v pořadí již 12. Obecní bál. V krásně vyzdobeném sále blatenského kulturního
domu se sešlo 200 hostů.

V průběhu večera byla na programu tradiční
tombola – celkem 87 hodnotných cen s hlavní
výhrou automatickou pračkou. O kulturní
vsuvku se po celý večer starali členové Tanečního sdružení Lubenec pod vedením paní
Císařové. Následovala Valentýnská srdíčková
dámská volenka a na závěr večera balónková
taneční soutěž, ve které zvítězili manželé Jelínkovi. Děkuji všem odvážným hostům, kteří
se této soutěže zúčastnili.
O přísun dobrého pití se postaral pan František Hodan se svým týmem.

Zábava pokračovala do brzkých ranních
hodin za přispění skvěle hrající kapely
BONUS.

Sponzoři:
• Obec Blatno – generální sponzor
• Botep Plus spol. s r.o. Valeč – Jeřeň
• Obchod manželé Ivana a František
Jelínkovi
• Kadeřnictví – pí. Procházková Zdeňka
• p. Černý Miloš
• p. Fuka Vladimír
• Becker s.r.o. Kralovice
• Cukrárna Petra – pí. Pláničková Irena
• Elektro Podbořany – p. Horský Rostislav
• p. Kolář David
• p. Dolejška Ladislav
• p. Pěnička Milan
• p. Šefl Jan
• Honitba Ležky – p. Sajfrid Pavel
• p. Tauš Radomír
• p. Pavlík Oldřich ml.
• p. Sajfrt Zdeněk
• p. Hodan František
• Lukra Lubenec s.r.o.
• Statek Libořice – Drahouš s.r.o.
• p. Zíka Viktor
• Penzion Chvojkovský mlýn
• SÚRAO Praha
• p. Dr. Říha František
• p. Benedek Robert
• pí. Vágnerová Marie
• Babinec
• p. Orlík Vladimír
• Maso – uzeniny – pí. Chramostová Irma
• p. Beneš Václav – starosta
Eva Kolibačová, místostarostka

Dovolte mi poděkovat všem, kteří mi s přípravou a v průběhu bálu pomáhali, všem
sponzorům, bez jejichž finančního nebo věcného daru by tombola nebyla tak bohatá.

Zábava pokračovala do brzkých ranních hodin
za přispění skvěle hrající kapely BONUS.
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Předvánoční
posezení se seniory
Tradicí Obce Blatno je i předvánoční
setkání seniorů. Konalo se 2. 12. od
17:00 hod. Posezení se zúčastnilo
36 seniorů. Po úvodním zahájení
pana starosty na jevišti vystoupily
děti z MŠ v Blatně se svým moc
krásným programem. Za svůj povedený výkon si vysloužily ohromný
potlesk a balíček se sladkostmi.
Po vystoupení zahrál k tanci a poslechu p. Kondelík z Lubence. Všem
seniorům byla podána chutná večeře, kterou připravil p. Hodan z restaurace Na Návsi. Při kávičce
a zákusku si prohlíželi knihy s kulinářskou tématikou, které jim věnovala pí. Císařová. Při volné zábavě
došlo i na tanečky zahájené p. Hamplem a pí. Bechyňovou. Senioři se
shodli na tom, že večer pro ně byl
velmi podařený a všem se moc líbil.
Hana Štěpánková
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Rozhovor s geologem
vyhodnocená jako vhodná, by vrtné sondy
dosáhly do hloubky 100, 500 a dokonce až
1000 metrů. Odhaduje se, že na každé lokalitě bude odvrtáno celkem 3 - 5 hlubokých vrtů.

Co konkrétně má geologický průzkum
zjistit o podloží v lokalitách?
Geologický průzkum musí dát odpověď na
otázku, zdali horninový masiv na vybrané
lokalitě odpovídá přísným kritériím na výstavbu konečného úložiště radioaktivních
odpadů. Musí tedy posoudit řadu geologických aspektů, které uvedený masiv musí
splňovat z hlediska složení hornin, průběhu
zlomů a puklin, únosnosti podzemních staveb, jeho propustnosti a oběhu podzemních
vod a dalších vlastností, které budou ovlivňovat jeho funkci přírodní bariéry v případě, že by jednou v hloubce bylo úložiště
skutečně vybudováno.
Do jaké hloubky se bude vrtat?
Podle současných předpokladů se v první
fázi průzkumu jedná o povrchové průzkumy (vrty maximálně do tří metrů)
a o hydrogeologické mapování s vrty do
50 metrů. V druhé fázi, pokud lokalita bude

Vrtná souprava (zdroj: Atlas Copco)

Jaká je míra hluku a prašnosti při vrtání?
Nemyslím si, že vrtné práce svým hlukem
budou narušovat prostředí v obcích, o prašnosti nemluvě. Z těchto vrtů se nepráší, protože používají vodní výplach. Navíc je třeba
připomenout, že z informací, které jsou veřejně k dispozici, vyplývá, že vlastní území
geologických a tedy i vrtných prací je poměrně vzdáleno od intravilánu obcí. Případné rušivé momenty pro místní obyvatele
budou svými projevy nevýznamné a časově
omezené po dobu několika prvních měsíců.

Co se týče provozních hodin zejména vrtných souprav, tak jistě si může obec dohodnout s provádějící organizací pravidla,
která budou vyhovovat oběma stranám.

Jaká bude míra dopravního zatížení
během průzkumů?
V první etapě prací pravděpodobně po místních komunikacích několikrát projedou
osobní a terénní automobily s geology
a s měřicí technikou. Následně v etapě vrtných prací budou obce muset strpět přejezdy vrtných souprav na místo vrtání
a dopravu cisteren přivážejících vodu
k vrtům. Rozhodně se ale nejedná o nějaký
dramatický nárůst dopravy.
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Kolik pracovníků se při průzkumech bude
v lokalitě pohybovat?
V úvodu prací většina obyvatel obcí zahlédne skupiny geologů, geochemiků a geofyziků, kteří ve skupinách 2 – 4 osob budou
provádět měření a odběry vzorků na profilech situovaných v širším okolí obce. V další
etapě se geologické práce spíše soustředí na
dění okolo vrtů.

Jaká jsou omezení plynoucí z výměry průzkumného území – lze vstupovat, sbírat
houby, venčit psa? Bude území oploceno?
Vyhlášením průzkumného území se defacto
říká, že v dotyčném, přesně vymezeném
areálu má organizace, které bylo území uděleno, výlučné právo provádět geologický
průzkum. Ostatní průmyslová, zemědělská
činnost není tímto vyhlášením dotčena. Rozhodně se občané nemusí obávat, že by byl
omezen jejich vstup do lesa nebo na polnosti,
ať se jedná o sběr hub nebo prostou vycházku na čerstvý vzduch, apod.
Jak daleko od obyvatelné zástavby budou
průzkumy probíhat?
Geologické mapování, geochemické a geofyzikální práce budou situovány v extravilánech. Není tedy možné, aby se kdokoli
procházel s měřící aparaturou po zahradách
za domy místních občanů. Jestliže budoucí
úložiště bude mít své ochranné pásmo, pak
logicky vzato není prakticky možné „nalepit“ vrty bezprostředně k obci. Lze očekávat,
že situování vrtů bude určitě ve vzdálenostech stovek metrů a více od „posledního
plotu“ obce.

Jak budou vyřešeny vstupy na pozemky
obce a obyvatel během pochůzek a během
přípravy vrtání?
Protože se jedná o zásah geologických
prací do pozemku, před vlastní realizací
prací je nutná dohoda s vlastníkem. Jinými
slovy každý vlastník pozemku bude prováděcí firmou osloven a bude s ním podepsána dohoda, za jakých podmínek lze na
jeho pozemku provést geologické práce.
V souvislosti s tím budou dohodnuty i případné kompenzace, které vyplývají z omezení nebo škody, které geologický
průzkum způsobil, např. náhrada ztrát na
zemědělské produkci. Jde o rutinní záležitost, kterou mají geologické firmy zažitou
a která rovněž vyplývá z příslušné legislativní úpravy.

Jakým způsobem se bude měřit při hydrogeologickém průzkumu?
V průběhu hydrogeologického mapování
bude snahou zdokumentovat všechny vodní
zdroje v zájmové oblasti. Domnívám se, že
v rámci pasportizace vodních zdrojů budou
navštíveni i vlastníci studní v obci se žádostí
o změření hladiny vody ve studni a možnost
odběru vzorku.
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Na většině vrtů bude provedeno hydrogeologické testování. V souvislosti s těmito pracemi není třeba se obávat např.
kontaminace vod, neboť látky, které se
v omezené míře používají, mají hygienické atesty a veškeré prováděné zkoušky
musí být schváleny vodoprávním orgánem.

Jakým způsobem probíhá geochemický
průzkum – používají se chemikálie?
Chápu, že slovo „geochemický“ může vyvolávat dojem spojitosti s použitím chemických látek. Ale není tomu tak, neboť
se tím myslí sledování chemického složení
hornin pro účely poznání, jak masiv vznikal a tedy jak se asi bude měnit v budoucnosti. Geochemický průzkum v praxi pak
znamená, že budou odebírány vzorky
z mělkých vrtů do 1 – 3 m a tyto se budou
dále analyzovat v akreditované laboratoři
na obsah jednotlivých chemických prvků.
Z výsledků analýz by měli geologové –
geochemici umět odvodit, kde se nachází
zlomy a puklinové systémy a kde naopak
je masiv stabilní.

Jak budou řešeny a hrazeny případné
vzniklé škody? (poškození majetku,
znečištění pozemků, kriminalita pracovníků obsluhy apod.)
Věřte mi, pracuji v geologickém průzkumu přes 25 let. Proto bych rád uvedl
na pravou míru mnohá tvrzení, jak zásadně ovlivní provádění geologických
prací život přilehlých obcí. Domnívám se,
že tomu tak rozhodně nebude a dovolil
bych si tvrdit, že většina obyvatel dotčených obcí si téměř nevšimne, že nějaký
průzkum v blízkosti obce proběhl.
A co se týče škod: geologický průzkum
rozhodně není nějakou plenivou činností,
které by se měli občané obávat.

V případě průzkumu pro budoucí úložiště
radioaktivního odpadu snad mohou vzniknout škody na příjezdových polních cestách jejich použitím pro průjezd vrtné
soupravy. Možná při situování vrtů v lesním porostu bude nezbytné příjezdovou
cestu upravit. Pokud by ale k poškození
majetku obyvatel došlo, případné škody
uhradí ze své pojistky firma, která bude
práce provádět. Jedná se o standardní postup, který vyplývá z platných předpisů.

Často se mluví o možném znečištění půd.
Osobně si nedokážu představit, že by si
vybraná vrtná firma dovolila na takto sledované akci použít vrtnou soupravu, ze
které stříká olej na všechny strany. To
v dnešní době již není možné. Navíc
hloubky, které je potřeba vrty dosáhnout
vyžadují perfektně připravený stroj se sehranou osádkou.

Sklad vrtných jader

Bude mít vrtání nějaký dopad na spodní
vody (kontaminace, odvodnění studní
a podzemních řečišť)?
Občas mi připadá, že pokud někomu dochází argumentace, začne používat tvrzení
o ztrátách vody ze studní atd. Naše firma zejména na Vysočině provedla řadu vrtů, jejichž úkolem bylo zajistit pro obce zdroj
pitné vody. Při těchto pracích se nikdo
z místních občanů neobával ztráty vody ve
vlastní studni přesto, že se jednalo o vrtné
práce často bezprostředně přiléhající k obci.
Technologie vrtání v případě průzkumu na
budoucí úložiště je velmi podobná, tak je na
zvážení, proč by právě při tomto průzkumu
mělo docházet k často uváděným ztrátám
vody nebo k jejich kontaminaci. Nemyslím
si to.

Dovolte mi prosím jednu poznámku v souvislosti s řadou velmi expresivních vyjádření k navrhovanému průzkumu. Osobně
pokud něco nevím, tak se zeptám odborníků. Velmi mě mrzí, že nikdo z těchto kritiků před tím, než začal líčit chmurné
následky průzkumných prací, nezvedl telefon, nezavolal třeba do naší nebo do jiné
geologické firmy a nezeptal se, jaká rizika
vlastně tato činnost zahrnuje. Jistě by se tím
předešlo řadě spekulací. Pokud by se tak
i v budoucnosti stalo, slibuji, že s kýmkoli
jsme připraveni tuto problematiku otevřeně
konzultovat.

Budou mít průzkumy nějaký vliv
na hospodaření: zemědělství (může se
orat/sít/hnojit/žnout?), lesnictví (může se
kácet?), myslivost (může se lovit?), turistika/cyklistika?
Nejsem si vědom nějakých omezení nebo
vlivu na hospodaření, které by z provádění
geologických prací vyplývaly. Je přirozené,
že v průběhu technických prací se nutně
musí dodržovat pravidla bezpečnosti práce
na pracovištích. Není tedy možné, aby se
obsluze vrtné soupravy tzv. někdo motal
pod rukama. To je ale podmínka obvyklá

i v jiných technických oborech a tedy nikoho nepřekvapí.

Jak budou vrty zajištěny? (nezlomí si
u vrtů nohu srna/kráva/pes?)
Když jsem jako začínající geolog nastoupil
v Železných horách, místní lesník se nejvíce
obával případného zaklínění nohy jelenů
nebo muflonů chovaných v místní oboře ve
stvolu vrtu. Nikdy k takové nehodě nedošlo,
protože vývrty byly vrtnou osádkou vždy
pečlivě zasypávány. Navíc vyhláška o provádění geologických pracích výslovně přikazuje, že po likvidaci průzkumných prací se
vyhotovuje protokol o jejich zajištění.
Pravděpodobně bude nezbytné některé z vrtů
uchovat na další pozorování. V tomto případě
bude vrt opatřen plechovým krytem se zámkem tak, aby místo bylo zajištěno proti manipulaci nepovolanou osobou. Bude-li třeba,
lze místo oplotit (jedná se zhruba o 1x1 m).
Závěrem mi dovolte můj čistě osobní názor
geologa, který pracuje v Jihlavě a bydlí kousek od Jihlavy, vlastně nedaleko od jedné
z kandidátních lokalit. Navrhovaný geologický průzkum mne ani nikoho z mých kolegů nikterak neděsí. Troufnu si tvrdit, že
s vysokou pravděpodobností hraničící s jistotou při uvedené činnosti nedojde k žádným
jevům, které by podstatně omezovaly nebo
obtěžovaly obyvatele přilehlých obcí. Proto
i úvahy, zda povolit nebo nepovolit průzkum,
by měly být vedeny racionálně „s chladnou
hlavou“ a pragmaticky. Dle mého přesvědčení by bylo chybou již v úvodu odmítat příležitosti, které navrhovaný program nabízí.
A nejedná se jen o přijetí nebo nepřijetí finančního příspěvku obcím, kteří mnozí nazývají úplatkem. Přimlouval bych se, aby
zastupitelé obcí v tomto případě pečlivě prozkoumali i pozitivní stránky aktuální nabídky.
Jsem si jist, že některé z nich jsou nezpochybnitelné.
RNDr. Jiří Šourek, předseda,
GEOMIN družstvo Jihlava
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Různé země, různé zvyky,
různí Ježíšci aneb ohlédnutí
za Vánocemi
Ve Švýcarsku (Kristkind), Rakousku
(Kristkind), Německu (Kristkind), Itálii
(Gesù Bambino), Portugalsku (Menino
Jesus), Brazílii, Maďarsku (Jézuska),
Latinské Americe na Slovensku (Ježiško)
a v Čechách nosí dárky Ježíšek, který je
v zahraničí zobrazován jako zářící okřídlená
bytost oděná do bílé barvy, s kouzelnou hůlkou a zářící korunou. Na Štědrý večer sestupuje z oblohy nikým neviděn do pokoje, kde
zanechá nadílku v podobě hraček, sladkostí
a jiných dárků.

Veliký Ukko roznáší dárky ve Finsku, pomáhají mu pidimužíci, kteří prý zlobivé
děti odnášejí do svého ledového království.

V různých zemích se setkáváme s rozdílnými jazyky, zvyky, náboženstvím, ale
také s různými oslavami vánočních
svátků. Kolik Ježíšků, Santů, Dědečků
Mrazíčků nebo otců Vánoc vlastně existuje? Kolik má náš Ježíšek světových
podob?

Nejprve se seznámíme se Santou Clausem,
který je ztělesněním tlustého, veselého,
bělovousého muže nosícího červený klobouk s bílým lemem, bíle lemované kalhoty s černým koženým páskem a boty.
Žije na severním pólu a jako dopravní prostředek využívá velké sáně tažené létajícími soby. Dárky přináší v noci komínem
dětem v USA, Británii a Kanadě.

Podívejme se nyní do Francie, Belgie
a Irska, kde naděluje do velkých bot dárečky Le Pére de Noël neboli „otec
Vánoc“. Tento chlapík je francouzskou
podobou Santy. Vypadají stejně, mají
stejný charakter, jen se prostě každý jinak
jmenuje.

V Itálii bývá nadílka tradičně až
6. ledna. V noci
před tím létá tříkrálová čarodějnice La Befana
na koštěti v povětří a hází dárky
do domů komínem.

V Rusku dárky naděluje Děda Mráz se
Sněhurkou, Vánoce se tam slaví
6. a 7.ledna. Dříve nacházely děti vánoční dárky pod polštářem, dnes je nosí
Děda Mráz pod ustrojený stromeček.

Španělské Vánoce probíhají takto:
La Nochebuena („Dobrá noc“) se koná
24. prosince za účastí celé rodiny a spočívá ve velkém hodování, navštívení La
Misa del Gallo („Kohoutí mše“) a slavení až do ranních hodin. 6. ledna přinášejí tradičně dárky Tři králové –
Los Tres Reyes Magos. Děti den předem připraví boty se slámou a mrkví
pro koně králů a následující ráno v nich
najdou dárky.

Je už sice po Vánocích, ale neznám
dítě, které by se už 1. ledna netěšilo na
ty příští! Proto tedy za 10 měsíců znovu
nastane ten čas, kdy se plní dětská
přání, rodiče plni stresu dárky shání
a lidé umírají na mráz či na přecpání.
Zdeňka Sajfridová
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USNESENÍ Z 16. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE BLATNO KONANÉHO DNE 15. 12. 2011
ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE:

Čj. 10-16/2011
Prominutí holého nájemného za měsíc leden 2012 rodinám nejvíce
poškozeným požárem tj. Půtovi, Bechyňovi a L.Chmelíková.

Čj. 1-16/2011
Program jednání.

Čj. 11-16/2011
Termíny pravidelných zasedání zastupitelstva obce Blatno na rok
2012 (čtvrtky od 17:00 hod.)
19. ledna
21. června
16. února
13. září
22. března
18. října
19. dubna
15. listopadu
17. května
14. prosince

Čj. 2-16/2011
Přebytkový rozpočet na rok 2012
Příjmy
7700 tis. Kč
Výdaje
6040 tis. Kč
Financování
1260 tis. Kč

Čj. 3-16/2011
Rozpočtový výhled na rok 2014
Příjmy
7780 tis.Kč
Výdaje
6520 tis. Kč
Financování
1260 tis. Kč

Čj. 4-16/2011
Rozpočtové opatření č. 14/2011 – Dotace od Úřadu práce
Příjmy
+72 tis. Kč
Výdaje
+72 tis. Kč

Rozpočtové opatření č. 15/2011 – Záloha pojistná událost č. p. 64
Příjmy
+500 tis. Kč
Výdaje
+500 tis. Kč
Rozpočtové opatření č. 16/2011
Úprava výdajů zeleň
3745 5156
3745 5171
Úprava výdajů správa

6171 5169
6171 5136

+15 tis.Kč
-15 tis.Kč

-10 tis.Kč
+10 tis.Kč

3392 5139
+5 tis. Kč
3392 5155
-5 tis. Kč
+ost. úprava výdajů mezi položkami dle přílohy
Úprava výdajů KD

Čj. 5-16/2011
Přidělení bytu po J. Řehákové v č. p. 117 od 1. 1. 2012
Veronice Rendlové.

Čj. 6-16/2011
Přidělení bytu po V. Žebrakovském v č. p. 120 od 1. 1. 2012
Tomášovi Adámkovi

Čj. 7-16/2011
Přílohu č. 1 k obstaravatelské smlouvě pro rok 2012 mezi Obcí
Blatno a firmou Rostislava Horského.

Čj. 8-16/2011
Ukončení smlouvy č. 040/2009 z 18. 9. 2009 mezi Obcí Blatno
a firmou Horák-stavební a obchodní společnost, s.r.o. na základě
článku 14.1 a 14.3 této smlouvy.

Čj. 9-16/2011
Prominutí nájemného P. Chochulové od 14. 11. 2011 do 9. 12. 2011
v č. p. 64 včetně poplatků. Tento byt byl neobyvatelný po požáru.
Od 10. 12. 2011 byl P. Chochulové poskytnut náhradní byt
v č. p. 117, z něhož bude hradit nájem včetně poplatků.

Čj. 12-16/2011
Převedení finančních prostředků v rozpočtu provozní dotace MŠ
Blatno v roce 2011 kapitoly vodné a mzdové prostředky na nákup
dětských lehátek.

ZASTUPITELSTVO OBCE BERE NA VĚDOMÍ:

1.)

2.)
3.)

4.)

5.)
6.)
7.)
8.)
9.)

Zprávu Ing. Pecky ohledně pokácení ořechu
V Žebrakovským.
Byt po Ing. Malému byl poskytnut jako náhradní ubytování
P. Chochulové.
Po odstěhování bude nabídnut O. Cibulskému.
Ukončení provozovny kadeřnictví Z. Procházkovou
k 31. 12. 2011.
Ukončení nájemní smlouvy SDC Karlovy Vary v č. p. 119
k 31. 12. 2011.
Žádost Radové Jitky o pokácení stromu na zahradě č. p. 84.
Informaci o ceně vodného na rok 2012 - bude činit 37,60 Kč.
Zprávu z valné hromady Svazku obcí Podbořanska.
Zprávu z valné hromady Skládky Vrbička.
Informace o dotacích na rok 2012.

OVĚŘOVATELÉ: Kolibačová Eva

V Blatně 15. 12. 2011

Štérová Radmila Mgr.

STAROSTA: Beneš Václav
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BŘEZEN 2012

USNESENÍ Z 17. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE BLATNO KONANÉHO DNE 19. 1. 2012
ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE:
Čj. 1-17/2012
Program jednání.

Čj. 2-17/2012
Vybudování multifunkční sportovní plochy. Grant NET 4 GAS.
Čj. 3-17/2012
Podání žádosti do programu obnovy venkova – oprava můstků
(u p. Tauše a p. Baláka)

Čj. 4-17/2012
Podání žádosti do Programu za záchranu a obnovu kulturních památek
ÚK – oprava sochy svaté Immaculaty.

Čj. 5-17/2012
Podání žádosti do Programu památky ORP Podbořany – oprava
kostelní zdi.

Čj. 6-17/2012
Podání žádosti do Programu obnovy krajiny ÚK – vytváření přírodních tůní a mokřadů.

Čj. 7-17/2012
Návrh zadání Územního plánu Blatno – Malměřice.

Čj. 8-17/2012
Výměnu obecních bytů mezi p.Adámkem č. p. 120 a p. Koudelem
č. p. 118 – po vzájemné dohodě.
Čj. 9-17/2012
Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 8602751155 (Kooperativa)
doplněný o pojištění veřejné služby.

Čj. 10-17/2012
Vybudování Mateřské školy – z grantového programu NET 4 GAS.
Zadání projektu firmě VAL PROJEKT Ing. Vyleta - typ KATKA 3

Čj. 11-17/2012
Další postup prací – oprava půdních prostor. Úhrada faktur firmě
DROPS - bude hrazeno z úspor minulých let.

Čj. 12-17/2012
Výměna okapů v č. p. 117.

ZASTUPITELSTVO OBCE BERE NA VĚDOMÍ

1.)
2.)
3.)
4.)

5.)
6.)

7.)

Informace o dotačních programech na rok 2012
Stav oprav střechy po požáru v č. p. 64
Informaci o konání auditu 9. 2. 2012
Informace o valné hromadě Svazku obcí Podbořansko ze dne
10. 1. 2012
Dopis SÚRAU ze dne 3. 1. 2012
Pozvánku ke kulatému stolu na téma ,,Postup výběru lokality pro
hlubinné úložiště za účasti veřejnosti“ dne 14. 2. 2012 v Jihlavě.
Nabídku spolupráce firmy Dřevařská a lesnická společnost, s.r.o.

ZASTUPITELSTVO OBCE UKLÁDÁ
1.)

P. Adámkovi - oslovení firem zabývajících se vybudováním
multifunkčních sportovních ploch.

OVĚŘOVATELÉ: Ing. Zdeněk Pecka Tomáš Adámek

V Blatně 19. 1. 2012

STAROSTA: Beneš Václav

