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Kácení dřevin
mimo les

Blahopřejeme
našim jubilantům
Březen:

Duben:

Květen:

Půta Miroslav
Losová Alice
Hoťková Jana
Koudelová Jana

Sládková Jana
Žebrakovská Růžena
Jelínková Dana
Anděl Milan
Rázek Václav

Společenské
a kulturní akce
9. 3. 13. Obecní bál
Pořádá Obec Blatno,
hraje BONUS Vroutek

30. 3. Dětský maškarní bál
Pořádá Sokol Blatno
za podpory Obce Blatno
Otázka kácení dřevin rostoucích mimo les –
tj. obvykle na vlastním pozemku – zahradě,
je upravena zákonem 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, který byl naposledy novelizován k 1. 1. 2010. Povolení ke
kácení vydává Orgán ochrany přírody –
v našem případě obec, tedy starosta. Povolení ke kácení lze vydat pouze ze závažných
důvodů, ale jen za předpokladu, že se nejedná např. o památný strom nebo významný
krajinný prvek. Důvodem ke kácení tedy rozhodně není opad listí, ucpávání okapů, zastínění atd. Naopak důvodem může být
nebezpečí zlomení stromu nebo větví, nebezpečí pádu na budovy atd.

Kdy je tedy povolení potřeba a kdy ne?

Povolení určitě potřebujete, když:
– strom ve výšce 130 cm nad zemí má obvod
kmene větší než 80 cm,
– souvislá plocha keřů je větší než 40 m2.

Oznámení o záměru kácet musíte podat,
když:
– hodláte kácet z důvodů pěstebních – obnova porostů ovocných nebo okrasných,
probírka hustého porostu atd.,
– nebo v situaci, kdy je ohrožen život nebo
zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu,

– z důvodů zdravotních, např. karanténní onemocnění dřevin,
– při výkonu oprávnění dle zvláštních předpisů (vodní zákon, předpisy a zákony o výrobě, rozvodu a spotřebě elektřiny).

Oznámení o provedeném kácení podáte,
když:
– provedli jste kácení z důvodů bezprostředního ohrožení života, zdraví nebo majetku.

Dbejte na to, abyste nezačali s kácením před
získáním povolení, případně před vypršením
oznamovací lhůty 15 dnů. Obec má právo zastavit oznámené kácení a provést vlastní šetření. U oznámení o provedeném kácení je
lhůta 15 dnů od provedení kácení. Kácení je
povolováno obvykle v době vegetačního klidu
(orientačně 1. říjen – 31. březen). V případě,
že ČEZ odstraňuje dřeviny na cizím pozemku,
potřebuje povolení vlastníka pozemku.

Na žádost nebo oznámení uveďte jméno
a adresu žadatele; číslo parcely; specifikaci,
počet a místa růstu dřevin (včetně situačního
nákresu); obvody kmenů ve výšce 130 cm nad
zemí, resp. celkovou plochu keřů; zdůvodnění
žádosti. Potřebný formulář je připravený
u paní Dubcové na obecním úřadě.
Za Komisi životního prostředí
Obce Blatno Zdeněk Pecka

20.00
14.00

Oznámení
Po projednání s ředitelkou ZŠ, MŠS
a PrŠ Jesenice potvrzuji, že od září
2013 bude zajištěn svoz dětí z Blatna
do naší základní školy.

Časový harmonogram bude upřesněn nejpozději v měsíci září 2013.

Mgr. Danuše Vopatová ředitelka
Základní školy a mateřské školy
Jesenice

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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Oznámení o finančním příspěvku obce při budování
domácích ČOV a jímek splaškové vody

Jak již někteří z vás asi zaznamenali, Obec
Blatno přispívá občanům částkou 30 000,- Kč
na budování domácích čističek odpadních
vod.

V letošním roce se zastupitelé usnesli podpořit i ty, kteří se rozhodnou vybudovat novou
vyvážecí jímku odpadních vod. V rozpočtu
obce na rok 2013 je na obě tyto položky připravena částka 300 000,- Kč. Při realizaci
nové žumpy se nejedná o vodní dílo na rozdíl

od domovní ČOV. Tím je značně zjednodušeno vydání stavebního povolení.

Zastupitelé tak reagují na neutěšenou situaci
při nakládání se splaškovými vodami v naší
obci. Zároveň je stále ve hře možnost zbudování centrální čističky, neboť máme i nadále
platné stavební povolení a starosta obce bude
žádat o jeho prodloužení. S tím je spojena
otázka, co by případná čistička čistila v situaci, kdy někteří občané vyvážejí svoji jímku

Co je u nás nového

Bohužel v květnu minulého roku nás
navždy opustil dlouholetý předseda naší
základní organizace pan Bořivoj Čížek.

Proto byla koncem srpna svolána mimořádná
členská schůze, jejímž hlavním bodem bylo
doplnit volbou výbor ZO a zvolit nového
předsedu. Na začátku schůze jsme uctili památku p. Čížka. Členové zvolili do výboru
slečnu Marcelu Andělovou a jako nového
předsedu Vladimíra Fuku. Zároveň se členové domluvili na uspořádání zájezdu do Litoměřic.
V září minulého roku pořádala ZO ČZS
v Blatně zájezd na výstavu Zahrada Čech do
Litoměřic. Tato akce se u našich členů i příznivců setkala s velkým ohlasem. Počasí se
vydařilo a každý se mohl věnovat na výstavě
tomu, co ho zajímalo.

I v minulém roce pořádala naše organizace
tradiční vánoční zábavu. K tanci a poslechu

s přepadem jednou za několik let případně
vůbec. A jiní ani žádnou žumpu nemají a vypouštějí vše do potoka nebo do dešťové kanalizace.

Prosím proto všechny občany, aby se o celou
věc zajímali a přinášeli svým zastupitelům
podněty a návrhy. O výšce dotace na stavbu
vodotěsné jímky pro občany se bude jednat na
některém zastupitelstvu na začátku roku 2013.
Komise životního prostředí Zdeněk Pecka

Maškarní bál

hrála kapela Fernet z Rakovníka. Na zábavu
přišlo 194 návštěvníků a troufám si tvrdit, že
většině se velmi líbila.

Výroční členská schůze naší základní organizace se konala 9. 2. 2013. Na začátku jsme
uctili památku dlouholetého člena pana Vladimíra Boudy, který naše řady opustil náhle
dne 6. 11. 2012. Na schůzi jsme přivítali jako
hosta starostu obce pana Václava Beneše.
Hodnotili jsme, co se za uplynulý rok podařilo a co nás tento rok čeká. Dárkovým balíčkem byli obdarováni členové, kteří letos
oslaví významná životní jubilea. Do našich
řad jsme přijali tři nové členy, kteří se aktivně zapojí do naší činnosti. V tuto chvíli
máme 33 členů. O dobrou náladu se starala
kapela Dudařinka.
I letos se budeme snažit uspořádat zájezd na
výstavu Země živitelka do Českých Budějovic.
Předseda ZO ČZS Fuka Vladimír

Na dlouholetou tradici maškarních bálů navázal v naší obci pan Vladimír Žebrakovský
starší, kterému bych touto cestou chtěla poděkovat za uspořádání již druhého ročníku.
I přesto, že účast byla menší než v loňském
roce (76 lidí a z toho bylo 25 masek), doufám, že ho to neodradí a bude v této tradici
pokračovat i nadále, protože jsme se všichni
skvěle bavili.
Renata Braunová

Poděkování

V lednu tomu byl rok, kdy MUDr. Halina
Špeniková převzala dětskou ordinaci ve
zdravotním středisku v Lubenci. Touto cestou by chtěla velice poděkovat za kladný
zájem ze strany obce, za starostlivost
o funkčnost a v neposlední řadě za přátelskou
spolupráci, čímž ji Obec Lubenec velmi mile
překvapila. Během roku byla zakoupena kartotéka a také barevné lavice, které příjemně
oživily celkový interiér čekárny. Bylo k nevíře, že této veselé změny si všimli hlavně
malí pacienti a s radostí tuto novinku oznamovali rodičům. Rozzářená očka a úsměv
dětí, které navštěvují dětskou ordinaci, jsou
největší odměnou pro všechny.
Zdeňka Sajfridová
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Něco málo z historie
Pokračování z minulého vydání…

Ve většině případů se rozhodovalo na základě
toho, jak k žádosti přistupovala obec. V pozdějším řízení se konstatovalo, že nedošla požadovaná dobrozdání z Chotěšova a Blatna
a pro absenci těchto dokladů byla 12. října
1689 v Praze žádost Jana Schwippa zamítnuta. 18. října 1689 sděluje hejtman Ferdinand Pfeil, že blatenská obec není ochotná
Janovi Schwippovi kovárnu znovu svěřit,
protože už své práci nerozumí, když jim
nejen spálí veškeré železo, ale neudělá už nic
pořádně. Zvláště jim vícekrát opatřoval podkovami koně, kteří se pak po 14 dnech nedali

pukl ve zdejší obecní kovárně požár, při němž
shořel mimo jiné můj dům se vším majetkem,
který jsem já, chudý poddaný, vlastnil, který
jsem si opatřil dlouhou mozolnatou prací pro
svoji vrchnost, Bůh způsobil, že vše zašlo
v kouři, mně nezůstalo nic než bída a k tomu
pět malých nezaopatřených dětí.“
Jáchymu Ullmannovi se darovalo asi
20 kmenů hrubého a 12 kmenů „Gesperrholz“ z polomů a na postavení domu
v Blatně mu byla vrchností poskytnuta záloha, to vše na základě dobrozdání vrchního
Procházky. Přitom se rovněž stanovily předpisy týkající se budoucích splátek. K 31. bře-

znu 1690 to bylo až potud vyřízeno. Jáchym
Ullmann bydlel dle početných akt v obecní
kovárně č. 27. Na jakém pozemku si domek
postavil, není z akt zřetelné. Existuje též žádost petrohradského poddaného z Blatna jménem Václava Urbana ze 14. února 1692, v níž
se rovněž žádá o stavební dřevo, které je rovněž přislíbeno. A sice také na stavbu domku.

Jan Kutzer z Blatna žádá 16. října 1679
z Vroutku v přípise psaném Janem Eisen-Kolbem o vyplacení pozůstalosti po svém zemřelém otci z Pastuchovic, kde měl podle
tamních pozemkových knih jeden a půl honu
pole, tedy 80 strychů.
Vyřízení zní následovně: Dobrozdací dekret
k memoriálu Johanna Kutzera.

Když jeho otec Jakub Kutzer zemřel bez závěti, nestalo se nic nespravedlivého, když
bylo kostelu sv. Jana přiznáno 20 kop a milostivé vrchnosti 50 kop, suplikantovi pak
184 kop přiznáno, a k dnešnímu dni obdržel
140 kop. Proto nemá suplikant důvod ke stížnosti a může být s tímto rozdělením spokojen. Petrohrad 18. října 1679.

ani použít, ani zapřáhnout, což tvrdí též sedláci ze Žďáru, kde působil i dříve, a činí
o tom věrohodné důkazy, že už mu pak nesvěřili žádného koně, protože taková práce
maří jejich vlastní práci, sedláci by zchudli
a takový kovář by jim byl ke škodě. Kovář
může pomáhat svým vlastním vzrostlým
dětem a jestliže nechce, není jiná pomoc, ať
se živí jako jiný chudý člověk.

Sepsáno v Petrohradě 18. 10. 1689. V nejvyšší úctě Jann Ferdinand Pfeil.

Tato písemnost je adresována hraběcí excelenci. Dá se předpokládat, že se žádosti kováře Jane Schwippa nevyhovělo s ohledem na
protest blatenských sedláků. V aktech není
rozhodující výrok v této otázce – Dürschmid.

Podle žádosti Jáchyma Ullmanna, zedníka
z Blatna z 15. dubna 1690 se prosí o dřevo ke
stavbě domu, protože „23. března 1690 vy-

23. března 1690 vypukl
ve zdejší obecní
kovárně požár, při němž
shořel mimo jiné můj
dům se vším majetkem,
který jsem já, chudý
poddaný, vlastnil, který
jsem si opatřil dlouhou
mozolnatou prací pro
svoji vrchnost...

Martin Piller, petrohradský poddaný, zaslal
žádost, aby byla blatenská hospoda převedena z jeho nevlastního bratra na něj. Příslušná akta začínají 24. září 1696. Podepsaný:
Martin Piller, čeledín v Chudenicích. Žádost
složil J. Vilém Puschner, školní kantor
v Žihli. V této věci se shromáždilo značné
množství podání a akt, mezi nimiž však není
konečné rozhodnutí. 21. října 1675 požádal
Jáchym Ullmann, zednický tovaryš, o přijetí
za poddaného v panství Petrohrad samotného
říšského hraběte. Narodil se v době války ve
městě Ehrlingu ve Švábsku, rodiče neznal,
byl v Praze na horním Novém Městě u cechovního mistra zednickým tovaryšem, do
Blatna přišel jako zemědělský čeledín, zasnoubil se zde s Kateřinou, dcerou Lorence
Kleina a po laskavém svolení si ji chce vzít.
Adresa zněla:

Vznešenému urozenému pánu panu Humprechtu Janu Černínovi, hraběti sv. říše římské z Chudenic, dědičnému pánu na
Petrohradě, Olešnici, panství Velký Krásný
Dvůr, Buškovice, Milčeves, Kostomlaty,
Kosmonosy, Loss, Křižatky, Velichov,
Žďár, Landštejn, Kundl, Schliesselburg,
jakož i zástavní majitel královského zámku
a panství Wollmill nad Labem. Římského
císaře a krále českého a uherského komoří
a člen tajné rady, královský stolník, vysoká
hraběcí excelence!
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Žaloba ve věci rychtáře, konšelů a celé obce
Blatna a Stebna týkající se dvou luk. Spis presentován 6. 10. 1694. Byly jim odebrány dva
kusy luk (které patřily právem obcí a které
používali jak oni tak od pradávných dob jejich předci) a propachtovány blatenskému
mlynáři. Proto prosí poníženě, aby jim tato
půda propůjčená od předchozích vrchností
nebyla odebírána. Jako svědkové vystupují
27. 3. 1703 současný blatenský mlynář Adam
Herpet, dále Pavel Procházka, 65 let starý
mlynář, dříve šestnáct let v Blatně pachtýř
obecního mlýna. Dále jako svědek Jiří Valter,
bývalý blatenský a nyní pšovský mlynář,
který přišel do Blatna r. 1668, odkud šel 1670
do Pšovlk. Dále „nejstarší lidé“. Z Blatna:
Andreas Schlick, 73 let, rozený ve Žďáru,
70 let žije v Blatně, jeho otec odsud pochá-
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zel, koupil ve Žďáru statek, byl na něm 12 let,
pak jej prodal a přestěhoval se do Blatna.
Deset let zde byl rychtářem.

Thomas Schlick, 68 let, vyslechnutý jako pamětník, dále Mates Liefka, 61 let, narozený

v Blatně. Z vesnice Stebna: vyslechnuti
pamětníci Václav Hájek, 82 let, Jiří Michalak,
50 let.
Pokračování příště…

Eva Kolibačová

Blatno, Malměřice a odpady

Zastupitelstvo obce schválilo na svém
27. zasedání konaném dne 13. 12. 2012
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému, shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Částka na občana zůstává stejná jako v minulém roce, tedy 400,- Kč. Před přijetím této vyhlášky proběhla mezi zastupiteli diskuze
o udržitelnosti takto nízkých poplatků. Jedním z předpisů, který začal platit od 1. července 2012, je novela zákona č. 565/1990
Sb., o místních poplatcích, která zvyšuje maximální výši poplatku za odvoz odpadu z 500
korun na dvojnásobek. Celková částka poplatku by tak od 1. ledna 2013 mohla činit až
1000 korun na jednoho obyvatele a kalendářní
rok. Dohodli jsme se nakonec, že pro letošní
rok zachováme ještě částku stejnou jako v minulém roce, ale v roce příštím již přikročíme
k jejímu zvýšení tak, aby se v budoucnu přiblížila co nejvíce reálným nákladům.

Pro představu uvádím skutečné náklady, které obec zaplatila v roce 2012.
Příjem z poplatků občanů
Výdaje komunální odpad (popelnice + kontejner)
Výdaje na svoz tříděného odpadu
Výdaje celkem
rozdíl příjmy a výdaje

Z tabulky je jasné, že poplatek za odpad by
měl činit zhruba 900 až 1000 korun na obyvatele. I když tato částka bude připadat
zřejmě mnohým vysoká, zohledňuje skutečné
výdaje.

V celé problematice odpadů Blatna a Malměřic figuruje jeden důležitý faktor a to je
kontejner umístěný v našem tzv. „sběrném
dvoře“. Jeho vyvážení stojí každoročně nemalé peníze. A právě jeho nerovnoměrné využívání občany bylo nakonec hlavním
argumentem pro to, ponechat letošní poplatek ještě na loňské úrovni. Přivítáme jakýkoli
návrh, jak toto v příštích letech zohlednit.

235 900,- Kč
400 223,- Kč
127 018,- Kč
527 241,- Kč
291 341,- Kč

Mám pro vás ještě několik typů, jak eliminovat množství odpadu. Staré anglické
heslo: REDUCE - REUSE - RECYCLE
(volně přeloženo – sniž množství – znovu
použij – recykluj) mnohé napoví, ale přece
jen – u věcí vyhazovaných do kontejneru
se snažte co nejvíce snížit jejich objem
tak, aby se toho do něj vešlo co nejvíce
(redukujeme tak počet nutných vývozů).
Zkuste některé věci, které chcete vyhodit,
nabídnout známým – třeba je ještě použijí.
A samozřejmě, co nejvíce odpadu recyklujte.
Za podklady děkuji p. Dubcové.
Zdeněk Pecka
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Mateřská škola Blatno

Poslední měsíc roku 2012 se v mateřské
škole odvíjel v adventním a vánočním
duchu. V pátek 30. listopadu děti zpříjemnily našim seniorům v kulturním
domě svým programem tradiční vánoční
posezení. Jako malí andílci zatancovaly,
zazpívaly koledy, přednesly básničky s vánoční a zimní tématikou a věřím, že všem
přítomným navodily tu správnou adventní
náladu a těšení se na Vánoce.

V sobotu 1. prosince děti vystoupily se svými
básničkami u rozsvěcení vánočního stromu.
Všem přítomným určitě neunikly vánoční
dekorace, které děti spolu s p. učitelkami vyráběly pro tuto příležitost. Z jejich prodeje
byly dětem pořízeny hračky a pomůcky a já
za děti velice děkuji všem, kdo jste si je zakoupili. Rádi bychom v této tradici pokračovali. Zároveň velice děkuji Obci Blatno,
která výtěžek z prodeje občerstvení na této
akci ve výši 1.735,- Kč věnovala mateřské
škole a dětem tak pod vánočním stromečkem
kromě dalších hraček a pomůcek přibyl kočárek a odrážedla.

Ve čtvrtek 6. prosince navštívil školku i Mikuláš. Přišel sám bez čerta, protože v naší
školce máme samé hodné děti a navíc ten den
místo nich byli ve školce jenom samí malí
čertíci. Ti se nejprve ostýchali, některým
ukápla i slzička, ale za chvilku, když si Mikuláš s nimi zatancoval, zazpíval a nakonec
rozdal dárečky, byly obavy zapomenuty
a pak už bylo jenom veselo na školkovém
čertovském reji.

Největší obavy děti měly
o to, aby k nám do školky
Ježíšek trefil. Museli
jsme mu otevřít okno
v tělocvičně, aby věděl,
kudy se k nám dostane.
Nezapomněli jsme ani na zvířátka v lese
a odnesli jsme jim to, co mají rádi – kaštany,
jablíčka, seno, mrkev a udělali jim tak v lese
zvířátkovou vánoční nadílku. Ptáčkům jsme
po zahradě navěsili na stromy klasy kukuřice
a za okno do krmítka jim celou zimu sypeme
slunečnicová semínka. Máme velkou radost,
když je můžeme potichu pozorovat, jak si na
nich pochutnávají.

Po velkém těšení nastal čas vánoční nadílky.
Děti si přinesly cukroví, ozdobili jsme si

slavnostní tabuli, zazpívali si koledy, krájeli
jablíčka a netrpělivě očekávali cinkání zvonečku. To bylo napětí! Největší obavy děti
měly o to, aby k nám do školky Ježíšek trefil. Museli jsme mu otevřít okno v tělocvičně, aby věděl, kudy se k nám dostane.
Samozřejmě, že nás našel a po zacinkání
byla u stromečku radost veliká.

Po zimních prázdninách jsme se přivítali
v novém roce. V lednu jsme se opět zúčastnili výtvarné soutěže ve spolupráci s DDM
Podbořany na téma Zimní království a Terezka Procházková se umístila na krásném
3. místě. Gratulujeme! Také k nám do školky
přijel již poněkolikáté loutkový soubor Špalíček, tentokrát s pohádkou Jak hastrmánek
peklo uhasil. Děti ve společnosti draka, princezen, pana krále, hastrmánka a čertíků prožily veselou pohádku a pomohly svými
radami k tomu, aby vše dobře dopadlo tak,
jak to v pohádkách bývá. Po jejím skončení
si děti mohly loutky i kulisy zblízka prohlédnout, osahat, dozvěděly se, jak se taková
loutka vyrábí a co všechno je potřeba k tomu,
aby se mohla pohádka odehrát.

V základních školách koncem ledna probíhal
zápis do 1. třídy, z naší mateřinky se zúčastnily čtyři děti, které v září zahájí povinnou
školní docházku.

Moc bych chtěla poděkovat Vám všem, kdo
do MŠ nosíte sběr. Od září se nám již celá
kolna naplnila starým papírem, koncem
ledna si Sběrné suroviny odvezly plný kontejner a zatím za pololetí školního roku činí
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výtěžek ze sběru 1.920,- Kč. Proto pokud
máte a můžete, vozte nám starý papír i nadále. Děkujeme!

Únor již tradičně patřil maškarnímu bálu.
Během měsíce se děti seznamovaly s různými profesemi, povoláními, na toto téma si
povídaly, hrály, vyráběly masky se stejným
námětem. V den maškarního bálu si děti vyzdobily třídu barevnými vlaječkami, serpentýnami a bál mohl začít. Batman, vlkodlak
i kostlivec společně s princeznami, vodníčky,
tygříkem, kočičkou, vosou i beruškou tančili,
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zpívali a plnili různé zábavné úkoly. Protože
se ve školce snažíme vyhnout nezdravému
soutěžení, ale naopak podporujeme individuální osobnost dětí, byly zvoleny takové aktivity, které zvládnou všichni a vyhrával tak
vlastně každý – od nejmenších dvouletých po
předškoláky. Veselé dopoledne uteklo jako
voda. A my už se těšíme na jarní měsíce, kdy
budeme poznávat a prožívat probouzení jarní
přírody, svátky a tradice s nimi spojené, vytvářet v jarní náladě. A o tom všem zase
příště.
Mgr. Dagmar Schwambergerová

Jak jsou na tom fotbalisté?
To by nebyl Blatenský zpravodaj, aby se
v něm neobjevil článek o TJ Blatno.
Jsme tu opět a jsme připraveni referovat o tom, jak členové TJ tráví zimní
měsíce, co plánují a čeho již dosáhli.

V minulém vydání jsme se věnovali podzimní sezóně, která na naše poměry ukazuje přijatelné výsledky, ovšem je i co
zlepšovat a na to právě přichází čas v zimních měsících. Odborná analýza ☺, kterou
vedení spolu s trenéry vypracovalo, nám
ukázala, že vesnický fotbal má obrovské
existenční starosti. Dnes lidé – potenciální
fotbalisté či funkcionáři převážně postrádají volný čas a přemluvit někoho, aby se
věnoval fotbalu, je malý zázrak. Proto
i toho, co dnes zde máme, si musíme nesmírně považovat. Ještě nikdy jsme nezveřejňovali výbor TJ, který se stará
o celý chod klubu. Dle našeho uvážení je
čas těmto lidem poděkovat, protože nebýt
jich, tak nedělní odpoledne trávíme převážně na gauči ☺. Zíka Viktor, Dubec
Zdeněk, Navrátil Jiří, Černý Miloš, Prais
Emanuel, Prais Tomáš, Adámek Tomáš.
Právě v zimních měsících, když fotbalisté
a fanoušci mají relativní klid, tito lidé
stále pro klub pracují a za to jim patří poděkování.

Fotbalisté, pod vedením pana Dubce,
v prosinci a lednu reprezentovali náš klub
ve velmi kvalitně obsazeném turnaji v sálové kopané, který se konal v Rakovníku,
kde TJ Blatno obsadila krásné třetí místo.
Je jen škoda, že naši borci tento turnaj nenavštívili ve větším počtu.

Dále výbor rozhodl rekonstruovat podlahovou krytinu v naší restauraci. Zimní příprava byla zahájena 2. února a bude po
všech stránkách směrována k začátku jarní

sezóny, který je 24. března, kdy náš tým
hostí Sokol Velkou Černoc. Do tréninků
jsme zapojili i naše dorostence, kteří hostují v FC Jesenice, a tímto zkvalitnili naše
tréninkové dávky. Pevně věříme, že se to
brzy projeví ☺.

V rámci zimní přípravy je naplánováno
několik přátelských utkání se zajímavými
soupeři. Asi nejlákavějším je účastník
krajského přeboru plzeňska TJ FC Chotíkov 1932, který nám udělil lekci především po fyzické stránce a výsledek 1:7 je
toho důkazem ☺. Dalším naším soupeřem
bude Spartak Lubenec 23. února. Začátek

zápasu bude ve 13 hodin. Dne 23. února
se bude konat výroční členská schůze. Už
od konce podzimu probíhá mravenčí
práce, jejímž účelem je posílit a zkvalitnit
náš tým, abychom nedali naší kůži jen tak
lehce na jaře. Náš cíl je jednoduchý, patřit
mezi kvalitní týmy 1. B třídy Ústeckého
kraje.

Pevně věříme, že u toho budete s námi, že
nám zachováte svou přízeň, přijdete nás
podpořit a tím se společně přičiníme o to,
že na naší vesnici bude stále fotbal vzkvétat.
S pozdravem Tom a Tom ☺.
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Výzkumné pracoviště štola Josef
nemá ve světě konkurenci

Profesor Pacovský využívá možnosti štoly Josef doprovodit teoretickou přednášku praktickými ukázkami. Podzemní laboratoře slouží k výuce studentů čtyř
českých vysokých škol, jezdí i zahraniční zájemci.

S nápadem vybudovat v opuštěné štole
poblíž Slapské přehrady podzemní výukové a výzkumné pracoviště přišel před
lety prof. Ing. Jaroslav Pacovský, CSc., ze
Stavební fakulty ČVUT v Praze. Podzemní laboratoře štoly Josef jsou nyní
chloubou výzkumu nejen pro budoucí
úložiště jaderných odpadů.

Areál podzemního výzkumného centra ve
štole Josef byl zpřístupněn v roce 2007, od
té doby se neustále rozšiřuje. Splnilo otevření výzkumného centra Vaše očekávání?
Je pravda, že původní záměr z roku 2007
předpokládal zrekonstruovat pro studenty
pouze 50 m páteřní štoly a umístit v povrchovém areálu malé buňkoviště. Dnes máme
zprovozněno 5 kilometrů z celkové délky
8 km štol a dvě nové budovy. Musím tedy
uznat, že k určitému rozvoji došlo. Na druhou stranu, od slavnostního zprovoznění
brzy uběhne 6 let a řada našich plánů na realizaci teprve čeká.

K vybudování výukového centra v bývalé
štole Vás prý inspirovalo obdobné univerzitní zařízení v USA. Je možné štolu Josef
srovnávat s jejím americkým vzorem
„Edgar Experimental Mine“ v Idaho
Springs?
Skutečně jsme původně chtěli pro naše studenty vybudovat místo, kde si teoretické poznatky ze skript ověří praktickým tréninkem
v reálném podzemním prostředí, tak jak to
dělají v Colorado School of Mines. Dnes ale
nejsme pouze pracovištěm zajišťujícím praktickou přípravu studentů. Jak název Regionální podzemní výzkumné centrum URC
Josef napovídá, poskytujeme služby výzkumným organizacím, stavebním firmám
i výrobcům technologií využívaných v podzemí. Dále organizujeme pravidelné
prohlídky zprovozněného podzemí pro veřejnost.
Jednou z mnoha oblastí, která se v podzemní laboratoři zkoumá, je experimentální výzkum ukládání radioaktivních

odpadů. Můžete přiblížit, čím konkrétně
se výzkumy v této oblasti zabývají?
Nejdříve je třeba říci, že jsme se touto pro
stavební inženýry nepříliš typickou oblastí
výzkumu začali zabývat především díky spolupráci se Správou úložišť radioaktivních odpadů, která vznik podzemního pracoviště
Josef od počátku podporovala. Náš výzkum
je zaměřen především na geotechnickou
problematiku bezpečné funkce inženýrské
bariéry (bentonitového těsnění), ale samozřejmě také na chování přírodní bariéry (horninového prostředí). Využití podzemní
laboratoře, tedy reálného podzemního prostředí, je k tomuto výzkumu nezbytné.

Jak může např. pětiletá simulace ukládání
radioaktivních odpadů zaručit, že bezpečnost způsobu ukládání vydrží deklarovaných sto tisíc let?
To samozřejmě nemůže. Nezajistí to ani výsledky experimentů trvajících 20 let a více,
které ve světě probíhají. Ale provozování
těchto experimentů poskytuje reálné vstupní
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parametry pro sestavení numerických modelů, které jsou schopny předvídat chování
inženýrské i přírodní bariéry v řádu statisíců
let. Kvalita informací získaných numerickým
modelováním je závislá na kvalitě vstupních
dat, kterou experimenty poskytují.

Neměly by se experimenty související
s hlubinným úložištěm dělat v hornině,
která bude úložiště reálně hostit? Mají
vůbec pokusy ze štoly Josef vypovídací
hodnotu?
Je samozřejmě pravda, že ve štole Josef
nikdy hlubinné úložiště postaveno nebude.
Je také pravda, že návrh konstrukce hlubinného úložiště ve vybrané lokalitě se bude
muset opírat o výsledky výzkumu provedeného na této vybrané lokalitě. Je však třeba si
uvědomit, že výzkum problematiky bezpečného uložení radioaktivních odpadů není klasická vědní disciplína. Je to velice specifický
obor, který vyžaduje vývoj a ověření zcela
nových experimentálních postupů. Musíme
ověřit, jak jsou získaná experimentální data
citlivá na různou kvalitu horninového prostředí, je nezbytné pro výstavbu hlubinného
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úložiště připravovat odborníky
a k tomu jsou rozsáhlé podzemní prostory štoly Josef s pestrými geologickými poměry
ideální.

Experimenty související s bezpečným ukládáním radioaktivních odpadů probíhají na
štole Josef od roku 2008.
Došlo za tu dobu k nějakým
významným objevům nebo
poznatkům, které budou mít
na reálné hlubinné úložiště
nějaké dopady?
Již první velký evropský projekt TIMODAZ, řešený na
Josefu v letech 2008-2010, přinesl zcela jedinečné poznatky
Technici zasouvají model úložného kontejneru na radioaktivní
o změnách napjatosti ostění
palivo do připravené svislé studny.
úložného tunelu a okolního
výzkumného centra SCK-CEN, ukázala, že
horninového prostředí při jeho dlouhodobém
krátce po zahřátí ostění na 90 °C může být
zatížení teplotou 90 °C. Touto problematikou
místně vyčerpáno až 30 % pevnosti betonu
se dosud nikdo neměl potřebu zabývat. Měostění. Při dlouhodobém zatížení se namáření na originálním úložném tunelu, jehož
hání betonu dále komplikuje.
části byly na Josefa dovezeny z belgického

Vědecký pokus zjistí odolnost
bentonitového obalu
Hlubinné úložiště radioaktivních odpadů
představuje systémem několika bariér,
které dohromady zajistí bezpečnou izolaci
odpadů od životního prostředí po dobu až
sto tisíc let. Jednu z těchto bariér tvoří
speciální jíl, tzv. bentonit, který v úložišti
obklopuje kontejner s vyhořelým jaderným palivem.

V podzemní laboratoři ve štole Josef nyní
odolnost bentonitu v podmínkách hlubinného úložiště zkoumají ve spolupráci s Centrem experimentální geotechniky ČVUT
Praha vědci SÚRAO. Ojedinělý experiment
s názvem Mock-up Josef (tedy Model Josef)
poběží tři roky, během nichž vědci získají
velké množství dat. Data poslouží k vytvoření fyzikálního modelu chování bentonitu
v delším časovém úseku.
Pokus probíhá v osmimetrové rozrážce v oblasti žulovitých hornin. Jde o prostředí, se
kterým se počítá i při výstavbě hlubinného
úložiště v České republice přibližně v roce
2065.

Po nezbytných úpravách stěn štoly byly vyvrtány tři svislé studny. V jedné se již od

ledna tohoto roku testuje vybraný typ bentonitu (vápenato-hořečnatý). Druhá studna
se připraví pro pokusy s jiným typem bentonitu (např. sodným). Třetí bude sloužit
jako model pro osvětu veřejnosti.

bentonitových prefabrikátů budou důležité
především pro další projektování parametrů
bezpečnosti úložiště. Důležitým výstupem
dat budou i poznatky získané z vlastní výstavby a provozu podzemního experimentu.

Po ukončení experimentu v roce 2015 se
celý „superkontejner“ vyjme, rozebere
a bentonitové tvárnice se podrobí zevrubnému laboratornímu testu. Informace o chování inženýrské bariéry v podobě lisovaných

Z důvodu vlhkosti probíhalo obkládání kontejneru
bentonitovými tvárnicemi v laboratoři.

Pro experiment byl použit český bentonit.
Již od října 2010 se v laboratořích lisovaly
7 cm vysoké tvárnice, jimiž se model ukládacího kontejneru obložil. Z důvodu vlhkosti probíhalo obkládání kontejneru
v laboratoři a do studny byl uložen až celý
smontovaný „superkontejner“. Skutečné
kontejnery s odpadem budou v důsledku
rozpadu radioaktivních prvků vydávat teplo,
proto jejich působení simuluje speciální topidlo. Dvě topná tělesa řízená automatizovanou jednotkou zatěžkávají bentonitovou
bariéru po celé výšce teplotou 90 °C. Každých 10 minut odešle kontejner data o tom,
co se v tomto modelu úložiště v měřítku 2:1
odehrává.
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USNESENÍ Z 24. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE BLATNO KONANÉHO DNE 18. 10. 2012
ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE

Čj 1-24/2012
Program jednání.

Čj 2-24/2012
Pravidla – přístup obce k dlužníkům.
Čj 3-24/2012
Seznam výpůjček – upravený návrh.

Čj 4-24/2012
Přidělení bytu v č. p. 64 – p. Václavu Jeřábkovi, náhradnice sl. Petra
Pašíkovská.

Čj 5-24/2012
Delegování starosty obce p. Václava Beneše na mimořádnou valnou
hromadu SVS a.s. konanou dne 15. 11. 2012.
Čj 6-24/2012
Rozpočtové opatření č. 12/2012 – Oprava položky
Příjmy 2119 2321 -1 000 tis. Kč
2119 2324 +1 000 tis. Kč

2.)

3.)
4.)
5.)
6.)

7.)

8.)

9.)

Informaci o pozvání na členskou schůzi MO STP Podbořany
konanou dne 30. 10. 2012.
Zprávu finančního výboru přednesenou p. Adámkem.
Zprávu kontrolního výboru přednesenou p. Kolářem.
Informaci o zaslání dopisu advokátní kanceláři ohledně
neoprávněného vymáhání úroků z prodlení v částce
16.428,- Kč.
Informace o žádosti p. Ryšavé o odstranění kontejnerů na
tříděný odpad z jejího pozemku.
Informace o stanovisku k žádosti zaslané p. Pavlíkem
(oprava cesty + vybudování VO).
Informace ohledně navrhovaného zrušení OO PČR Kryry
a s tím spojená petice, kterou je možno podepsat na obci.
Informace o konání veřejné besedy v rámci mezinárodního
semináře FSC konané dne 25. 10. 2012 od 17,30 hod.
v KD Blatno.

ZASTUPITELSTVO OBCE UKLÁDÁ
1.)
2.)
3.)

Starostovi obce – poptávku na autobusovou zastávku.
Vypracovat pravidla na odprodej bytů – p. Adámek a p. Kolář.
Zastupitelům předložit návrhy na sestavení rozpočtu a tyto
předložit p. Adámkovi do 29. 10. 2012.

Čj 7-24/2012
Mimořádné zasedání zastupitelstva obce dne 29. 10. 2012
od 17 hodin.

ZASTUPITELSTVO OBCE ZAMÍTÁ

1.)

OVĚŘOVATELÉ: Ing. Zdeněk Pecka

ZASTUPITELSTVO OBCE BERE NA VĚDOMÍ
Informaci o plnění rozpočtu k 30. 9. 2012.

1.)

Odprodej části parcely č. 1318/1 před domem č. p. 5
p. H. Soukupové.
David Kolář

USNESENÍ Z 25. MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE BLATNO KONANÉHO DNE 29. 10. 2012
ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE

Čj 1-25/2012
Program jednání.

Čj 2-25/2012
Tajnou volbu na pronájem pohostinství + bytu v č. p. 27.

Čj 3-25/2012
Komisi pro tajnou volbu ve složení: Kolibačová, Mgr. Štérová
a Ing. Pecka.
Čj 4-25/2012
Pronájem pohostinství + bytu v č. p. 27 p. Andělové Márii
od 1. 11. 2012.

Čj 5-25/2012
Zpětný odkup st. parcely od p. Pavlicové dle její žádosti z 19. 9. 2012.

Čj 6-25/2012
Pronájem garáže v č. p. 8 p. Novákovi od 1. 11. 2012 za 50,- Kč
měsíčně.

Čj 7-25/2012
Termín listopadového zasedání zastupitelstva obce dne 8. 11. 2012.

ZASTUPITELSTVO OBCE BERE NA VĚDOMÍ
1.)

Připomínky nájemníků bytových jednotek č. p. 117, 118
a 119 k prodeji bytů a jejich názory na ceny dle odhadu
jednotlivých bytů.

OVĚŘOVATELÉ: Černý Miloš
V Blatně 29. 10. 2012

Kolibačová Eva

STAROSTA: Beneš Václav
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USNESENÍ Z 26. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE BLATNO KONANÉHO DNE 8. 11. 2012
ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE

ZASTUPITELSTVO BERE NA VĚDOMÍ

Čj 2-26/2012
Vydání územního plánu obce Blatno a Malměřice.

3.)
4.)

Čj 1-26/2012
Program jednání.

1.)
2.)

Čj 3-26/2012
Prodeje bytů, cena vycházela z odhadů + sleva stanovených
zastupitelstvem
byt č. 117/1
sleva 13%
cena
181 047,- Kč
byt č. 117/2
sleva 13%
cena
125 210,- Kč
byt č. 117/3
sleva 13%
cena
177 463,- Kč
byt č. 117/4
sleva 13%
cena
175 383,- Kč
byt č. 117/5
sleva 13%
cena
126 098,- Kč
byt č. 117/6
sleva 13%
cena
178 507,- Kč
půdní vestavby
byt č. 117/7
sleva 43%
cena
142 825,- Kč
byt č. 117/8
sleva 43%
cena
82 918,- Kč
byt č. 117/9
sleva 43%
cena
125 053,- Kč
byt č. 118/1
byt č. 118/2
byt č. 118/3
byt č. 118/4

byt č. 119/1
byt č. 119/2
byt č. 119/3
byt č. 119/4

sleva 13%
sleva 13%
sleva 13%
sleva 13%

sleva 13%
sleva 13%
sleva 13%
sleva 13%

cena
cena
cena
cena

cena
cena
cena
cena

300 150,- Kč
300 698,- Kč
302 838,- Kč
297 888,- Kč

444 187,- Kč
379 033,- Kč
223 303,- Kč
380 216,- Kč

5.)

Návrh rozpočtu na rok 2013 + rozpočtový výhled na rok 2015.
Informace o jednání návrhu územního plánu Velečín, které se
koná 13. 11. 2012.
Informace z FSC, které se zúčastnil Beneš, Ing. Pecka a Kolář.
Žádost o změnu způsobu vytápění bytu v č. p. 121
p. Bechyňové.
Nabídka encyklopedie od firmy ARBO Servis s.r.o.

ZASTUPITELSTVO OBCE UKLÁDÁ
1.) Starostovi obce vyřídit stížnost p. Dobiáše na p. Bechyněho A.
– vyklizení nebytových prostor u č. p. 121 po paní Bechyňové
Jiřině.
2.) Starostovi obce kontaktovat p. Čížka ohledně vytápění
nájemního bytu v č. p. 121.
OVĚŘOVATELÉ: Tomáš Adámek

Eva Kolibačová
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BŘEZEN 2013

USNESENÍ Z 27. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE BLATNO KONANÉHO DNE 13. 12. 2012
ZASTUPITELSTLSTVO OBCE SCHVALUJE

Čj 1-27/2012
Program jednání.

Čj 2-27/2012
Zastupitelstvo obce nesouhlasí se zrušením OO PČR Kryry.

Čj 3-27/2012
Rozpočet OBCE BLATNO na rok 2013.
Příjmy 7 940 tis. Kč
Výdaje
10 680 tis. Kč
Financování
1 260 tis. Kč
Rozpočtový výhled na rok 2015.
Příjmy 8 200 tis. Kč
Výdaje
6 940 tis. Kč
Financování
1 260 tis. Kč
Čj 4-27/2012
Finanční příspěvek ve výši 5.000,- Kč na narozené dítě, zpětně za
rok 2012 a na příští roky.

Čj 5-27/2012
Rozpočtové opatření č. 13 – Dotace krajské volby + Úřad práce.
Příjmy
+25 tis. Kč
Výdaje
+25 tis. Kč
Příjmy +135 tis. Kč
Výdaje
+135 tis. Kč
Rozpočtové opatření č. 14 – Dar NET4GAS – výstavba MŠ.
Příjmy +4 000 tis. Kč

Rozpočtové opatření č. 15 – Dotace od KÚ – oprava zdi, sochy
a lesy.
Příjmy +135 tis. Kč
Výdaje
+135 tis. Kč
Příjmy +115 tis. Kč
Výdaje
+115 tis. Kč
Příjmy
+20 tis. Kč
Výdaje
+20 tis. Kč
Rozpočtové opatření č. 16 – úprava výdajů.

Čj 6-27/2012
Termíny pravidelných zasedání na rok 2013 – vždy od 17 hodin.
17. ledna 2013
20. června 2013
21. února 2013
12. září 2013
21. března 2013
17. října 2013
18. dubna 2013
14. listopadu 2013
16. května 2013
12. prosince 2013

Čj 7-27/2012
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012 o místním poplatku za provoz
systému, shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů.
Čj 8-27/2012
Dodatek k hospodářské smlouvě s firmou AUTOCENTRUM V+K
spol.s.r.o. ohledně odměny za provedenou práci.

Čj 9-27/2012
Použití finančních prostředků z provozní dotace na mzdy na
vyplacení odměn pro kuchařku + účetní + vedoucí ŠJ MŠ.

Čj 10-27/2012
Finanční dar nad rámec své funkce v zastupitelstvu obce Blatno ve
výši 1 měsíční odměny členům zastupitelstva.

Čj 11-27/2012
Vybudování dřevěné autobusové zastávky v Blatně.

Čj 12-27/2012
Přidělení bytu v č. p. 64 – Buhajčuková Světlana, 1. náhradník
Černý Lukáš, 2. náhradník Andělová Marcela.
ZASTUPITELSTVO OBCE BERE NA VĚDOMÍ
1.)
2.)

3.)

4.)
5.)

6.)

Informace ohledně nákupu komunálního vozidla BONETTI.
Informace o došlém rozhodnutí o částečném prominutí daně
zaslanou Generálním finančním ředitelstvím v Praze.
Informace o došlé žádosti o vyjádření k dokumentaci,
potřebné k vodoprávnímu řízení a realizaci stavby na projekt
„Tisový potok ř. km 2.60-4.70 rekonstrukce přehrážek“,
zaslanou firmou ND Noc s.r.o. s tím související Smlouva
o budoucí smlouvě zaslanou Lesy České republiky, s.p.
Informace o žádosti o sdělení podle ust. § 2 zákona č. 95/
1999 Sb. o podmínkách převodu zemědělských a lesních
pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby, ve znění pozdějších
předpisů zaslanou PF Teplice.
Informace z valné hromady Svazku obcí Podbořansko
konanou 4. 12. 2012 za účasti starosty a místostarostky.
Informace starosty z účasti na pracovní skupině pro dialog
o hlubinném úložišti konaném dne 11. 12. 2012.

ZASTUPITELSTVO OBCE UKLÁDÁ
1.)

2.)

3.)

4.)

Starostovi obce zaslat písemné stanovisko Generálnímu
finančnímu ředitelství ohledně rozhodnutí o prominutí daně.
Starostovi obce zaslat písemné vyjádření k žádosti
p. M. Šťastného.
Místostarostce obce připravit ke zveřejnění „Zásady“ volného
prodeje bytů:
byt č. 9 + 8 v č. p. 117
byt č. 3 v č. p. 118
byt č. 2 + 3 v č. p. 119
Starostovi obce požádat o prodloužení stavebního povolení na
kanalizaci.

OVĚŘOVATELÉ: Adámek Tomáš
V Blatně 13. 12. 2012

Kolář David

