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Očima starosty

usazení obrubníků a asfaltového povrchu
místních komunikací v Blatně. Bohužel,
nedojde na dešťovou kanalizaci v celém
rozsahu, protože v letošním roce neobdržíme od Správy radioaktivních odpadů
4 mil. Kč za průzkumné práce, které obci ze
zákona náleží. Příčina je v podané žalobě na
rozhodnutí MŽP o stanovení průzkumného
území vybraných lokalit, kterou podaly obce
Lubenec a Tis u Blatna, SOS Lubenec, Ocelot, Calla a další občanská sdružení. Obec o finanční příspěvek nepřijde, ale dojde k pozdržení výplaty příspěvku do rozhodnutí soudu,
a to s jakýmkoliv výsledkem.

Blahopřejeme
našim jubilantům
Červen

Vágner František

		

Králíček Pavel

Červenec

Novotný Ondřej

		

Půtová Emilie

		

Orlík Vladimír

		

Štérová Zdeňka

Srpen		

Nováková Jaroslava

Září		

Riedel Ivana

		

Benešová Antonie

Říjen		

Vacek Jaroslav

		

Chytrý Stanislav

		

Pospíšilová Miroslava

Vážení spoluobčané,
Ke konci měsíce září obdržíte druhé číslo Blatenského zpravodaje. Redakční rada
a dopisovatelé pro vás připravili aktuální informace a články.
Začátkem prázdnin se rozběhly ve školní
kuchyni opravy a rekonstrukce odpadů, rozvodů teplé a studené vody, elektroinstalace,
podlah, sociálního zařízení. Rozsah prací se
podstatně navýšil, když se zjistil stav podlahy ve výdejně obědů. Rekonstrukce školní
kuchyně je financována z grantu NET4GAS,
dofinancování z rozpočtu obce. Časově musely na sebe navazovat práce jednotlivých
profesí a vše muselo být hotovo do začátku
školního roku. Za odvedenou práci chci touto cestou poděkovat: Z. Bendovi – rozvody
vody, odpady; elektroistalaci provedla fa M.
Holý Drahonice; obklady stěn a podlah provedl Z. Seifert. Významnou část prací provedli pracovníci obce Z. Polák, F. Jelínek,
I. Králíčková, M.Hoťková, E. Koudelová.

Poděkování patří organizátorům Dětského
dne a Turnaje O pohár starosty Obce Blatno, TJ Blatno, Obci Blatno, volejbalovému družstvu ve složení Bc. B. Zelenková,
R. Braunová, M. Vejdová, M. Adámek,
E. Prais, V. Beneš, které se v Nepomyšli zúčastnilo Svazkového turnaje.

Společenské
a kulturní akce
26. 9.
6. Michalská pouť
13:00 Pouťové atrakce, stánkový prodej,
občerstvení
20:00 Pouťová taneční zábava – hraje
skupina Jiřího Holubičky

Pěstitelé pozor!
Našemu spoluobčanu panu Františku Gabrišovi z Malměřic se letos podařil pěkný kousek – vypěstoval maxidýni.
Redakční rada
„Nemoci nechodí po horách, ale po pracovnících obce“, a proto chci požádat naše občany o trpělivost do doby, než se vše vrátí
do normálu.
Do nadcházejícího školního roku přeji školákům klidný a pohodový návrat do školních
lavic.


V měsíci září bude Komise pro veřejné
zakázky posuzovat nabídky na rekonstrukci KD, hřbitovní zdi v Malměřicích,

Václav Beneš - starosta

Příspěvky, náměty, připomínky zasílejte na email blatensky.zpravodaj@gmail.com
nebo zanechte na OÚ p. Kolibačové.
Děkujeme.
Redakční rada:
Eva Kolibačová, Bc. Lukáš Bechyně, Mgr. Radmila Štérová
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Něco málo z historie
Pokračování z minulého vydání...
Historie blatenského kostela
Pan Karel Dürschmid píše ve své kronice:
Jak jsme již uvedli, existoval v Blatně již v
roce 1384 kostel zasvěcený sv. archandělu
Michaelovi, který byl dle Codex decimae
eccles. obsazen duchovním správcem, spadal do žlutického děkanátu a platil desátek
devět českých grošů.
Když císař Ferdinand II. po bitvě na Bílé
hoře v roce 1620 vypudil z Čech všechny protestanty, následkem čehož pak celé
kraje, vesnice a města zůstaly prázdné,
opustili asi tehdy protestantští obyvatelé
svoji zdejší vlast. V té době patřilo Blatno
k panství Žihle (Schöles, Scheles), které
v roce 1599 ve čtvrtek po sv. Egidiovi koupil pan Václav Chotek z Chotkova od Mikuláše Libštejnského se všemi příslušnými
právy a svobodami za 53.500 kop míšeňských. Mikuláš měl Žihli od svého otce Jaroslava Libštejnského, hraběte z Kolovrat.
Václav Chotek zemřel v roce 1612, jak
informuje náhrobek z mramoru na západní
straně kostela v Žihli, vně sakristie. Zvony žihelského kostela jsou bez ikonografické výzdoby – památka na protestanty.
Po Václavu Chotkovi dědil jeho syn Jiří
Chotek. Tento majitel se všemi svými poddanými nebo přinejmenším jejich většina
včetně faráře byli stoupenci Lutherova
učení. Když po roce 1620 za císaře Ferdinanda II. museli všichni protestanti včetně
duchovních a učitelů opustit zemi, přišla
nejen Žihle o svého faráře, ale také majitel jako vyhlášený rebel dle rozsudku z 12.
listopadu 1622 vsazen do vězení v Praze
v Bílé věži, kde měl rovněž umřít. (Statek
propadl císaři). Právě v této době získal
panství Petrohrad a zboží Žihle prostřednictvím kupní smlouvy datované ve středu
po sv. Lucii roku 1622 za 48.000 rýnských
zl. hrabě Heřman Černín. (Konfiskační rukopisy pag. 2). (Tím se dostalo i Blatno
k petrohradskému panství.)

1. jednání

Podle erekčních knih 9.3. díl II byl blatenskému kostelu v roce 1382 neznámým

dobrodincem poskytnut dar ve výši 2 kop
českých grošů. Ze vzájemných dopisů
blatenského a tiského faráře můžeme usuzovat na analogický dar tiskému kostelu
v roce 1379. V době protireformace (1635)
sdílel blatenský kostel osud jiných kostelů
a dostal se pod jesenickou farnost, která se
v důsledku toho stala děkanstvím. Když
v roce 1691 přišel do Žihle opět katolický farář, byl blatenský kostel začleněn do
žihelského církevně-správního okrsku.
Tento poměr byl změněn v roce 1786, po
95 letém trvání, když byl kostel v Malměřicích, založený 1710, povýšen na lokálii
a filiální kostel blatenský přivtělen do malměřické lokalie. Nedělní a sváteční bohoslužby se střídavě sloužily v Malměřicích,
Blatně a Stebně (to bylo přifařeno k Malměřicím spolu s Blatnem 12. října 1786),
přičemž jako výjimky platily následující
významné svátky:

2. jednání

1. Nový rok, 2. Zmrtvýchvstání, 3. Nanebevzetí Panny Marie, 4. První neděle
postní, 5. Květná neděle, 6. Velikonoční
neděle, 7. Svatodušní neděle, 8. Slavnost
Božího Těla, 9. Svátek sv. Anny, 10. Svátek Jména Panny Marie, 11. Svátek nanebevzetí Krista, 12. Svátek patrona kostela,
13. První adventní neděle a 14. Vánoce.
V těchto dnech se bohoslužby odbývaly
v lokálním kostele v Malměřicích.
Poznámky ve farní kronice žihelské,
vzniklé po zřízení kaple sv. Anny v Malměřicích v roce 1710, znějí: „Pan Kryštof
Müller, svého času purkrabí, a pan Jan
Kašpar Schuster, obilní písař na petrohradském panství, se v přítomnosti P. Ondřeje
Jörschela, faráře v městečku Žihle, domluvili osadit na tzv. Johannesbergu, nedaleko Malměřic, mučednický kříž, posvěcený
později za přítomnosti tehdejšího malměřického rychtáře Matouše Václava Zörnera, a opatřit za pomoci několika příspěvků
od tamnější obce zvonkem proti špatnému
počasí; konečně také z nepochybné božské inspirace nechat vystavět malou kapli
ke cti nejsvětějšího jména Ježíše, Marie
a Anny se shromážděnými penězi z al-

mužen za pomoci svrchuřečeného pana
faráře a tehdejšího hejtmana pana Daniela
Floriána Schascheka z Mezihůří, udělavši
toho počátek hned na začátku roku 1710.
Mezitím vysoce urozený pán pan Heřman
Jakub z Chuděnic, hrabě svaté říše římské a skutečný tajný rada řím. čís. král.
majestátu, přísedící většího zemského
soudu, komoří, nejpřednější místodržící
a nejvyšší purkrabí Království českého,

V zákulisí

pán na panství Petrohrad, Chuděnice, atd.
atd. udělil na nejponíženější žádost nejen
vrchnostensko- majetkový souhlas a zavázal se obci pro sartis conservandis tectis
k 50 zl., ale sám se postaral u velevážené
arcibiskupské konzistoře s datem v Praze
23. Července 1710 ještě téhož roku, totiž
26. Července vysvěcena důstojným pánem
Františkem Quilielmem Mibesem, kanovníkem vyšehradské kapituly, farářem v Libědicích a vikářem Poraneum aqua gragoriana a nato jím celebrována mše, přičemž
všechny duchovní věci jako ordinárius
loci řídil výše uvedený žihelský farář velmi slávyhodně. Poněvadž po oba první
roky neustále vzrůstalo množství příchozích zbožných lidí, rovněž přistoupivší
benefactores, obzvláště pan Jakub Josef
Richtersohn, tehdejší černínský důchodní
a hospodářský rada, a František Peterka,
dozorčí hřebčince a pozdější štolba jeho
váž. hraběcí excelence, prokazovali štědře
svou zbožnou píli, a věnovali značné částky ex proprio, a také skutečně přistoupili, kaple dále vzkvétala za neutuchajícího
vedení hejtmana tohoto panství Daniela
Floriana Šaška z Mezihůří a po obdrženém
dekretu arcibiskupské konzistoře z 30.
Června 1713 byla podstatně rozšířena do
dnešní podoby; následkem toho byla podruhé vysvěcena 4.8. 1715 opět shorauvedeným panem vikářem.“
Pokračování příště…


Eva Kolibačová
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Mateřská škola Blatno

„Čáry, máry, velký výr, ať je tady netopýr!!!“
Tímto kouzlem a ještě spoustou dalších nám
přičarovala nevšední dopoledne čarodějnice
Elvíra z Divadla z bedny. V polovině dubna
se v naší mateřince odehrála pohádka O čarodějnici, která nejen že vařila lektvary, zpívala
s kytarou, občas děti i napálila, ale dokonce
je opravdu povozila na koštěti. Tím nás naladila na poslední dubnový den, kdy se ve
školce konal slet všech čarodějnic a čarodějů
z okolí. Od rána se tančilo, zaklínalo, prolézalo tajemnou chodbou a doopravdy se kouzlilo
s bylinkami, kořením a míchaly se různobarevné lektvary. Na svačince i obědě, které se
skládaly ze speciálního čarodějnického menu,
jako například „Pečený kuřecí pařát, Kaše
z rendlíku Baby Jagy, Lektvar z divokých višní nebo Odvar z pavoučích nožiček“, si všichni moc pochutnali .

„Chválím tě země má, tvůj žár i mráz, tvá tráva zelená dál vábí nás…“ Určitě znáte tuto
nádhernou písničku pánů Svěráka a Uhlíře.
I my s dětmi ji rádi ve školce zpíváme a právě
v dubnu jsme si jí připomněli v souvislosti se
Dnem země. V řízených činnostech v rámci
environmentální výchovy děti plnily úkoly

zaměřené na kladný vztah k přírodě a prostředí, jež nás obklopují, při praktických činnostech se podílely na úklidu školní zahrady
a společně si na ní zasadily nové stromky.
Při poznávání přírody jsme začali využívat
i dětské mikroskopy, kterými si děti v rámci experimentu přibližují zdánlivě obyčejné
a všední věci, rostliny, přírodniny a hmyz
a s nadšením a zaujetím zjišťují, jak je vše
najednou jiné, než to znají z běžného pohledu. Tím je rozvíjeno nejen poznání, vnímání,
ale i děti si nenásilně a opět formou hry uvě-

domují, že je třeba o přírodu pečovat a chránit ji, protože příroda se bez lidí obejde, ale
lidé bez přírody nikoli. A to hlavní, co pro to
můžeme udělat, je vnést tuto samozřejmou
věc do čistých stránek duší našich dětí.

„Pojďte s námi za pohádkou, projdeme se
pamětí, naše staré kamarády nehodíme do
smetí. Ty jsi bráško ještě malý, nemůžeš je
všechny znát, ale až je všechny poznáš, budeš je mít také rád.“ Vzpomínáte si na tuto
úvodní znělku, která kdysi každou neděli
ráno vítala děti u televizního pořadu Rozmarýnek? Vybrali jsme si ji jako úvodní písničku na vystoupení k závěru školního roku.
Když jsme v květnu připravili pro maminky
k jejich svátku přáníčka a květiny, hned poté
jsme začali pilně nacvičovat program na téma
„Z pohádky do pohádky“. Tentokrát nám ale
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příprava trvala o něco déle než obvykle, protože se v mateřské škole od poloviny dubna
rozmohly plané neštovice, a než se uzdravily
všechny děti, byla již druhá polovina června.
Tím se nám zkomplikovaly přípravy jak na
vystoupení, tak i na plánované akce. Děti ale
všechno dobře zvládly! Samy si vymýšlely
a vyráběly kulisy, podílely se na programu
svými nápady. 18. června zahájil slavnostní
odpoledne Večerníček, odehrála se pohádka
O veliké řepě, zatančili loupežníci, Honza
pomohl princezně a králi najít ztracené korále, při závěrečném tanečku dokonce měly
svatbu Zlatovlásky a Jiříkové, které doprovázelo jejich věrné služebnictvo. Večerníček
zamával na rozloučenou a zazvonil zvonec
a pohádek byl konec. U obecenstva děti sklidily velký úspěch, za který dostaly od paní
místostarostky zaslouženou odměnu. Věřím,
že vystoupení se líbilo i všem přítomným, že
se na chvilku vrátili do svých dětských let
a připomněli si pohádkový svět a jeho význam, který jsem přiblížila v minulem čísle
Blatenského zpravodaje.

Ve čtvrtek 25. června jsme byli na školkovém výletě. Stejně jako v loňském roce jsme
se jeli podívat vláčkem do Chyší. Jak jistě
víte, v naší MŠ se vzdělávají děti již od dvou
let, a proto při plánování a uskutečňování ak-
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tivit musíme zohledňovat věkové možnosti
dětí a skloubit je tak, aby je zvládly všechny
věkové skupiny, včetně nejmladších. Chyše nejsou daleko, kolem je krásná krajina,
v okolí zámku je na co se dívat a můžeme tady
poznávat část historie našeho blízkého okolí.
Na nádvoří nás přivítal pan Lažanský, podívali jsme se z dálky na vrch Vladař, prohlédli
si bustu Karla Čapka, pohráli si v zámeckém
parku. Musím pochválit nejen děti starší, ale
i dvouleté, jak dobře výlet zvládly, i když na
zpáteční cestě by jim náramně přišly vhod
ve vláčku postýlky . Na konci června jsme
se slavnostně rozloučili se školním rokem
zábavným dopolednem a děti dostaly od
kamaráda klauna „školkové vysvědčení“.
A věřte – nevěřte, v naší mateřince jsou
tak šikovné děti, že každé z nich si odneslo
domů velikánskou jedničku s hvězdičkou!

Od 3. července začaly ve školní jídelně práce spojené s její rekonstrukcí. Ta trvala celé
prázdniny a některé práce se budou dokončovat ještě v průběhu školního roku. Jsme
rádi, že se nám i přes některé komplikace
podařilo zajistit včasný provoz včetně vaření pro děti tak, jak bylo původně plánováno.
Vyvařování v rámci doplňkové činnosti bylo
zahájeno o týden později, čímž děkuji cizím
strávníkům za trpělivost. Díky vstřícnému
přístupu pana starosty a právě na jeho podnět byla školní kuchyně vybavena tím nejlepším pro přípravu jídel – konvektomatem,
o kterém jsme ani nedoufali, že bychom si
ho mohli někdy pořídit. Konvektomat je univerzální multifunkční zařízení, které umožňuje připravit většinu jídel. Potraviny v něm
lze tepelně zpracovávat jak vařením v páře,
dušením, pečením, nebo smažením, tak dokonce i grilováním. Navíc lze konvektomat
použít i pro rychlé rozmrazování nebo regeneraci potravin. To vše při zachování chuťových vlastností, dosažení racionální přípravy
jídel, bez ztráty vitamínů, minerálních látek
a stopových prvků. Jídla v něm připravená
jsou daleko zdravější, při vaření je použito
minimum tuků, jsou zachovány výživové
hodnoty, tolik potřebné k zajištění zdravého
vývoje dětí. S jeho funkcí a zejména pří-

nosem vás v příštím čísle seznámí vedoucí
školní jídelny.
Školní rok 2015/2016 je na začátku. Děkuji
vám všem, kteří jste nám jakýmkoli způsobem a svou pomocí přispěli v uplynulém
roce k tomu, aby chod školky byl co nejméně problémový. Každý den v MŠ pro
děti znamená novou informaci, zajímavou
práci nebo životní zkušenost. Nově přijatým
dětem přejeme, aby se jim v naší mateřské
škole líbilo stejně jako jejich starším kamarádům a zvykaly si na nové prostředí bez
slziček.

Na závěr si dovolím malé odbočení. Celý
rok jsme mohli pozorovat, jak se mění budova bývalé mateřské školy. Děti měly
možnost sledovat různé profese a práce jak
na budově, tak i v jejím okolí a ještě dnes
některé vzpomínají, jaké to ve „staré“ školce
bylo. A právě v květnu, rok a čtyři měsíce
poté, co jsme se přestěhovali do nové mateřinky, se slavnostně otvíral Bytový dům
pro seniory. Celá desetiletí se zde vzdělávala naše nejmladší generace a nyní bude
tato budova sloužit generaci nejmoudřejší
a nejzkušenější. Ráda bych všem nájemníkům popřála, aby se jim v novém domově
líbilo a byli v něm stejně spokojeni, jako
dříve děti!
Mgr. Dagmar Schwambergerová

Informace
ke sběru papíru
Stále můžete do MŠ nosit nepotřebný starý
papír, v jeho sběru pokračujeme i v tomto
školním roce. Díky vám jsme se opět umístili na předním místě v okrese Louny! Děkujeme!!!
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Dětský den

Všechny děti se jako každý rok těšily na
svůj svátek, u jehož příležitosti pořádá Sokol Blatno za podpory Obce Blatno Dětský
den. Proto jsme se všichni sešli 6. června na
fotbalovém hřišti, abychom strávili příjem-

né odpoledne plné zábavy. Počasí nám přálo
a děti se dobře bavily.
Redakční rada

Dětský maškarní bál
vůbec lehké vybrat šest nejhezčích masek.
A kdo byl mezi oceněnými? Asterix a Obelix, pirát, klaun, zajíček, včelička a čarodějnice – ceny pro vítězné masky věnovali pan

Dne 14. března uspořádala TJ Blatno ve
spolupráci s Obcí Blatno dětský karneval,
na který dorazilo přes 50 masek. Při promenádě jsme viděli piráty, mušketýry, klauny,
víly, princezny, berušky, čarodějnice a mnoho dalších pěkných masek. Porota neměla

starosta Václav Beneš a paní Daniela Stejskalová Vlčková ze Žatce. Pro děti byla připravena tombola, soutěže, malování na obličej. Ze soutěží měla největší úspěch tradiční
židličkovaná. Velkou radost udělalo dětem
vystoupení klauna Bambulky, který za dětmi
přijel z Prahy. Děti si s klaunem zatančily,
zazpívaly a pečlivě sledovaly kouzla, která

předváděl. Největší nadšení propuklo, když
klaun začal dělat obrovské bubliny. Každý si
chtěl bublinu prasknout, a aby to nikomu nebylo líto, dostaly všechny děti svůj bublifuk
a rázem byl sál plný bublin. Po celé odpoledne k dětskému skotačení hráli a zpívali Jirka
a Jarka Kudláčkovi z Podbořan. Pořadatelé děkují OÚ Blatno za peněžitý dar, který
byl použit na uhrazení částky za vystoupení
klauna. Poděkování patří také všem, kteří se
na organizaci a průběhu bálu podíleli.
Hana Štěpánková

září 2015
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Den otevřených dveří v Bytovém
domě pro seniory

Dne 29. 4. se konal den otevřených dveří
v Bytovém domě pro seniory. Občané měli
možnost si prohlédnout prostory, které jsou
určené k bydlení i společenské místnosti.

Tuto možnost využilo více než 100 občanů
Blatna, Malměřic i okolních vesnic.
Eva Kolibačová

Slavnostní otevření Bytového
domu pro seniory
tek hejtmana Stanislav Rybák, tajemnice
Svazku obcí Podbořansko Libuše Moravčíková, zástupce zhotovitele Otakar Kraus

Důkazem toho, že se obec stará o své seniory, je otevření bytového domu dne
21. 5., kterého se zúčastnil hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, první náměs-

a starostové okolních obcí. Věříme, že se zde
našim seniorům bude dobře bydlet.
Radmila Štérová

září 2015
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5. ročník turnaje O pohár starosty
Obce Blatno v nohejbale

Již tradičně se na začátku prázdnin setkávají všichni příznivci sportovních aktivit
v naší obci, aby změřili síly se sportovními
nadšenci z okolních obcí i měst. Děje se tak
v rámci turnaje O pohár starosty Obce Blatno
v nohejbale. V letošním roce se sportovního
klání zúčastnilo 10 nohejbalových týmů.
Na třetím místě se umístil tým MY(S)3 ve
složení Libor Žebrakovský, Tomáš Prais,
Emanuel Prais. Druhé místo obsadil tým
Voňavky ve složení Aneta Jungová, Klára
Dubcová, Martin Hostaša a Zdeněk Dubec.

Vítězem turnaje se stal tým Vyhaslé hvězdy
ve složení Lukáš Rázek, Josef Kohout a Marek Malecký.
Mezi oceněnými byl i nejstarší tým Freiburg
ve složení Václav Rada, Petr Kraj a Petr
Jelínek; nejužitečnějším hráčem byl vyhlášen Michal Adámek; nejlepším blokařem
byl Marcel Majer; nejlepším smečařem byl
Martin Hostaša.
Eva Kolibačová, Radmila Štérová

září 2015
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Volejbalový turnaj

Již 3. ročník volejbalového turnaje proběhl
dne 11. 7. na volejbalovém hřišti v naší obci.
Organizaci zajistila paní Renata Braunová.
Fotografie vítězných týmu jsou přiloženy.
Redakční rada

Vědci proti strachu a lhostejnosti
V dnešních dnech (19. Srpna) byla na internet
umístěna výzva vědců a akademických pracovníků. Podpořilo ji více než 2500 vědců napříč obory od genetiky po historii. Podpora také přichází
od veřejnosti mimo akademickou sféru a čítá přes
4000 podpisů. Výzva míří především na politiky
a média, protože jejich postoj v problematice
uprchlíků nijak nepřispívá ani k informovanosti
veřejnosti ani k řešení problému samotného. Média v našem věku disponují obrovským vlivem
a silně ovlivňují naše vnímání světa. Bohužel
prioritou je ve většině případů zisk a ne hodnotné informace, protože nebývají tak zajímavé
a tolik neprodají. Mezi politiky by měly být vidět osobnosti, které problému rozumí a dokáží se
k problému rozhodně postavit. Místo toho vidíme zneužívání paniky a snahu získat politické
body. Lidem, kteří skutečně pomoc potřebují,
by měla být poskytnuta. Že to nejsou všichni,
není žádné tajemství. Rád bych zde uvedl několik údajů, abych rozptýlil strach z nějaké vlny, o
které se dokola mluví a o tom, že získat azyl není

jednoduché. Podle údajů ministerstva vnitra u nás
bylo v roce 2001 více než 18 000 žádostí o azyl.
V roce 2003 jich bylo přes 11 000. A teď k té
„vlně”. Minulý rok u nás bylo podáno 1156 žádostí. EU po ČR chtěla přijmout 2500 žadatelů o azyl.
Jak vidíme, tak to není zdaleka tak vysoké číslo
s jakým už si ČR dříve poradila. Rozdíl je v tom,
že dříve nebyl Facebook a neprobíhala kolem taková vlna paniky. Navíc samotné řízení o poskytnutí mezinárodní ochrany končí ve více případech
záporně než kladně. Únor 2015 – 84 žádostí – 36
vyřízeno kladně – 48 záporně. Duben 2015 – 169
žádostí – 53 vyřízeno kladně – 116 záporně. Pokud
se podíváme na složení žadatelů, tak se jedná především o žadatele z Ukrajiny.
Na závěr bych rád upřesnil pár nepravd, které se
mezi lidmi také šíří. Pokud uprchlík spálí své doklady, tak bude v pohodě. Nebude. Pro azylové
řízení doklady potřebuje, aby mohla být ověřena
jeho totožnost, pokud o ně přijde nebo je zničí, tak
je žádost zamítnuta a nemohou v ČR zůstat. Dů-

vodem pro zamítnutí žádosti je také snaha uniknout před bídou a chudobou, což je opatření proti
ekonomickým migrantům. Ochrana se poskytuje
lidem, kteří utíkají před opravdovou hrozbou.
Velkým problémem jsou také dezinformace.
Nedávno jsem narazil na člověka, který si byl
jistý tím, že muslimové v Milaně usekli ruku
průvodčímu. Tu událost jsem si našel a přečetl
několik zpráv. Ve všech bylo psáno, že se jednalo o napadení průvodčího dvěma členy gangu
z Jižní Ameriky. Milano je totiž (bohužel) jedním
z drogových hlavních měst v Evropě. Na to mi
dotyčný odpověděl, že imigranti jsou všichni
stejní. Pro zajímavost například papež František
je Argentinec. Zkrátka pokud vám bude někdo
něco povídat, snažte se si tu informaci ověřit
a kriticky se nad ní zamyslet. Žijeme v době, kdy
nelze věřit všemu, co se napíše na internetu nebo
řekne v televizi.
Bc. Lukáš Bechyně

10

súrao

září 2015

Úložiště radioaktivního odpadu
Dukovany letos slaví kulaté narozeniny

Úložiště Dukovany letos slaví své dvacáté narozeniny: bezproblémově funguje od roku 1995. Na ploše o velikosti
dvou fotbalových hřišť je prostor pro uložení až 55 000 m3,
což oběma českým jaderným elektrárnám vystačí i v případě prodloužení provozu. ÚRAO Dukovany je nejmodernějším zařízením svého druhu v ČR.

suť a čisticí textilie), ale také odpadní voda. Oba typy odpadů procházejí před uložením úpravou, především na zmenšení jejich objemu. Do zdejšího úložiště poputují rovněž nerecyklovatelné odpady
z vyřazování elektráren z provozu.
Stavba úložiště začala v roce 1987 a jedná se o nejmodernější
zařízení svého druhu v ČR. Na ploše 1,3 ha se nachází 112 železobetonových jímek uspořádaných do čtyř řad po 28 jímkách. Úložiště Dukovany bude dle předpokladů provozováno do roku 2100.
Do důchodu tedy půjde v úctyhodných 105 letech.

Proces ukládání sudů s radioaktivním odpadem

Úložiště se nachází přímo v areálu Jaderné elektrárny Dukovany.
Vybudovalo se za účelem uložení nízko a středněaktivních odpadů,
které vznikají v provozu obou českých jaderných elektráren. Ukládají
se zde odpady pevné (například kontaminované ochranné pomůcky, balicí materiály, fólie, papír, elektroinstalační materiál, stavební

www.surao.cz

naše bezpečná budoucnost

září 2015
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Bezpečnost na prvním místě
V úložišti radioaktivních odpadů Dukovany je klíčovou otázkou bezpečnost. Odpady se ukládají do sudů, které se umisťují
do speciálních jímek. Ty jsou po zaplnění zality betonovou směsí tak, aby mezi sudy nezůstal volný prostor. Celá jímka se poté
překryje silnostěnným polyetylenem, který nepropouští srážkovou vodu. Jako poslední bariéra slouží silný betonový panel,
který je umístěn nad polypropylenem. Aby byla příroda a lidé
ochráněni, je využit komplexní systém skládající se z několika
inženýrských bariér (lidmi vytvořených) a geologické bariéry. Celé
úložiště se navíc nachází na území, které je tvořeno čtvrtohorními jílovitými sedimenty, které nepropouštějí vodu. Úložiště a jeho
okolí je pravidelně monitorováno.
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odpadů Richard v Litoměřicích, které loni oslavilo 50 let svého
provozu a úložiště pro odpady s přírodními radionuklidy Bratrství
nedaleko Jáchymova, které loni oslavilo 40 let provozu.
Do roku 1991 se nakládáním s radioaktivními odpady zabýval
Ústav pro výzkum, výrobu a využití radioizotopů. Po schválení
atomového zákona přešla povinnost starat se o bezpečný provoz
úložišť na stát a tak se o něj začala starat státní společnost SÚRAO.

55 000 m3
celkový úložný prostor

180 000

sudů se vejde do jímek

Česká tradice ukládání
Česká republika se může pochlubit jednou z nejdelších tradic
využití radionuklidů na světě. Již v 19. století si z Jáchymova
vozila Marie Curie-Sklodowská smolinec. Spolu s rozvojem využití
radioizotopů na počátku 20. století vyvstala otázka zneškodnění
odpadů. První úložiště na českém území tak vzniklo již v 50. letech minulého století v bývalém vápencovém dole, v obci Hostim
u Berouna, dnes je již uzavřené a Správa úložišť ho monitoruje.
Dále jsou tu úložiště nízko a středněaktivních institucionálních

www.surao.cz

2100

do tohoto roku bude
úložiště provozováno

naše bezpečná budoucnost
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Z „ČESKOKAMENICKÉ MAŽORETKY“
KRYRSKÁ DĚVČATA OPĚT S MEDAILEMI
Celou soutěž zahájily kryrské mažoretky – ty
nejmladší: Cherrios. Prvně na takovém vystoupení, poprvé v záři reflektorů a premiérově před tak velikým publikem. Svou skladbu
odcvičily tyto holčičky z mateřské školy s neuvěřitelným nasazením, v rámci svých možností - a zaslouženě sklidily bouřlivý potlesk
nejenom od kryrského doprovodu, ale od celého sálu českokamenického Domu kultury.
Ve finále získaly stříbrné medaile a pohár.
Poznámka: Soutěž hodnotila pětičlenná
porota, která jednotlivá vystoupení „známkovala“. Od jedničky za nejlepší výkon, po
pětku za výkon nejslabší. Jako ve škole.
20.04.2015 21:12
Kryrské mažoretky, to je šestačtyřicet děvčat vedených paní Irenou Uldrichovou.
Kryrské mažoretky, to jsou čtyři soubory: Cherrios, Koťata, Perličky a Neon
Star´s. Kryrské mažoretky, to je pravděpodobně historicky nejúspěšnější soubor
našeho města, které s takovými úspěchy
reprezentují nejen na Podbořansku nebo
v Lounském okrese, ale i daleko za jeho
hranicemi. Kryrské mažoretky, to je prostě
parta holek (a já podotýkám, že také jejich
rodičů), které po dobu své krátké existence
dosud nezklamaly – právě naopak.

třicet kilometrů vzdáleného pětitisícového
města, jehož Centrum dětí a mládeže uspořádalo v sobotu 18. dubna 2015 IV. ročník
soutěže „Českokamenická mažoretka“.

V součtu pak vítězila družstva s nejnižším
počtem bodů.

Česká Kamenice, sobota 18. 4. 2015
Autobus a několik osobních vozů odjíždí ráno z Kryr do České Kamenice. Do sto

„Letos je účast nejvyšší,“ řekla k soutěži
před jejím začátkem paní Jiřina Růžičková,
hlavní organizátorka akce, „přihlášeno jsme
měli 450 dětí, některé ale nedorazily. Každopádně nás čeká skutečný mažoretkový
maratón - jednotlivých vystoupení je tento
rok čtyřicet.“
Začalo se dle propozic o 13. hodině a šlo
skutečně o pětihodinovou podívanou. Organizace soutěže byla skvostná (časový harmonogram byl dodržován na minutu přesně,
soubor střídal soubor, prostě jsem nic podobného na takové akci ještě neviděl – obrovská
pochvala celému organizačnímu týmu!). Že
se bylo na co dívat, to myslím zdůrazňovat
nemusím. Šlo o přehlídku barev, pohybu
a mládí – a to zvláště v těch prvních kategoriích mládí skutečně útlého.

Po nejmladších kryrských mažoretkách se
v další z kategorií představila naše Koťata.
V konkurenci šesti souborů si vedla skvěle,
předvedla maximum a po zásluze (třebaže bodově pouze o „fous“) se umístila stejně jako
jejich mladší kolegyně na místě druhém.
Tento článek jsme přejali z oficiálních stránek Města Kryry, protože mezi mažoretkami
soutěží i děvčata z naší obce - Nikolka Churanová, Natálka Kuncová, Michalka Braunová a Laurinka Zelenková.
Redakční radu na článek upozornila paní
Renata Braunová.
Redakční rada

září 2015
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USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE BLATNO KONANÉHO DNE 19. 3. 2015
Zastupitelstvo obce schvaluje
Čj 1-6/2015
Program jednání.
Čj 2-6/2015
Komisi pro výběr herních prvků na hřiště MŠ ve složení:
Mgr. Schwambergerová Dagmar
Kolibačová Eva
Chytrá Kateřina
Čj 3-6/2015
Komisi pro veřejné zakázky ve složení:
Beneš Václav
Fuka Vladimír
Pašíkovská Jaroslava
Chytrá Kateřina
náhradníci: Kolibačová Eva
Mgr. Štérová Radmila
Čj 4-6/2015
Rozpočtové opatření č. 1/2015 – Dotace na přenesenou působnost
+ přijmy 92,7 tis.Kč
+ výdaje 92,7 tis.Kč
Čj 5-6/2015
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Blatno za rok
2014 bez výhrad.
Čj 6-6/2015
Roční uzávěrku Obce Blatno za rok 2014. Hospodářský výsledek za
rok 2014 ve výši – 333 308,28 Kč.
Čj 7-6/2015
Roční uzávěrku příspěvkové organizace – Mateřská škola Blatno za
rok 2014.
Čj 8-6/2015
Hospodářský výsledek příspěvkové organizace MŠ Blatno za rok
2014 ve výši 37 984,47 Kč. Tyto finanční prostředky budou ponechány příspěvkové organizaci a převedeny do rezervního fondu na
vybavení školní jídelny.

Čj 9-6/2015
Úhradu za výmalbu a výměnu osvětlení ve výši ¼ celkových nákladů v č. p. 118 cca 2 500,-Kč (dle předložených faktur).
Čj 10-6/2015
Změna termínu zasedání Zastupitelstva Obce Blatno v dubnu
z 16. 4. 2015 na 23. 4. 2015.
Čj 11-6/2015
Příspěvek OSH ČMS Louny ve výši 500,-Kč.
ZASTUPITELSTVO OBCE BERE NA VĚDOMÍ
1.) Zprávu starosty z kontrolního dne ,,Bytový dům pro seniory”
- den otevřených dveří pro veřejnost proběhne dne 29. 4. 2015
- slavnostní otevření ,,Bytového domu pro seniory” dne 21. 5. 2015
2.) Žádost o 50% proplacení nákladů na výmalbu v č.p. 119. Majitelé bytů pan Čoka a pan Jelínek budou pozvání na další zasedání
Zastupitelstva Obce Blatno konaného dne 23. 4. 2015.
ZASTUPITELSTVO OBCE UKLÁDÁ
1.) Starostovi obce prověření smlouvy s firmou GEPRO s.r.o.
ZASTUPITELSTVO OBCE ZAMÍTÁ
1.) Nabídku na letecké snímky Obce Blatno od firmy Malované
Mapy, s.r.o., Sokolská 416, Zlín.
2.) Nabídku na vydání omalovánek ,,Bezpečně na silnici” od firmy
IV-Nakladatelství s.r.o., Koněvova 2660/141, Praha 3.

V Blatně 19. 3. 2015
Usnesení: Chytrá Kateřina, Mgr. Štérová Radmila
Ověřovatelé: Fuka Vladimír, Jungman Václav
Starosta: Beneš Václav, Místostarostka: Kolibačová Eva

září 2015
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USNESENÍ Z 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE BLATNO KONANÉHO DNE 23. 4. 2015
Zastupitelstvo obce schvaluje
Čj 1-7/2015
Program jednání.
Čj 2-7/2015
Uplatnění smluvní pokuty dle Smlouvy o dílo na realizaci zakázky
,,Bytový dům pro seniory” dle článku VI., odstavce 1.1. a 1.2. firmě
AMIGO – Josefa Brabce.
Čj 3-7/2015
Objednávku na pokládku zámkové dlažby – zhotovitel Malý Jiří,
Plasy 486, IČ 63538172 a Černý Luboš, Nebřeziny 62, IČ 16685202
cena 375 Kč/m2
Čj 4-7/2015
Vybavení kanceláře v Bytovém domě pro seniory v částce 50.000,-Kč
Čj 5-7/2015
Zakoupení automatické pračky a sušičky v ceně 20.000,-Kč
Čj 6-7/2015
Vybudování dělícího plotu mezi MŠ a Bytovým domem pro seniory
v ceně 20.000,-Kč
Čj 7-7/2015
Dodatek č. 12 ke Smlouvě o poskytování knihovnických sužeb mezi
Obcí Blatno a Městskou knihovnou Žatec - příspěvek na rok 2015
ve výši 2657,-Kč.

Čj 8-7/2015
Odměnu kronikářce obce ve výši 5.000,-Kč.
Čj 9-7/2015
Zakoupení fotoaparátu do výše 3.000,-Kč.
ZASTUPITELSTVO OBCE BERE NA VĚDOMÍ
1.) Zápis o odevzdání a převzetí stavby Bytového domu pro seniory
ze dne 21. 4. 2015.
2.) Nabídku šňůrového telefonu do Bytového domu pro seniory od
p. Urbana.
3.) Informace o změně zákona č. 111/2006 Sb., O pomoci v hmotné
nouzi.
4.) Nabídku firmy BEST, a.s.
5.) Zápis ze 14. zasedání pracovní skupiny pro dialog o HÚ.

V Blatně 23. 4. 2015
Usnesení: Fuka Vladimír, Pašíkovská Jaroslava
Ověřovatelé: Kolibačová Eva, Mgr. Štérová Radmila
Starosta: Beneš Václav, Místostarostka: Kolibačová Eva

září 2015
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USNESENÍ Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE BLATNO KONANÉHO DNE 14. 5. 2015
Zastupitelstvo obce schvaluje
Čj 1-8/2015
Program jednání
Čj 2-8/2015
Kupní smlouvu s dodavatelem BEST, a.s. na nákup materiálu ve výši
393.941,66 Kč na tyto akce - oprava hřbitovní zdi, komunikace a chodníky.
Čj 3-8/2015
Zplnomocnění p. Jaromíra Kubelky, starosty Města Vroutku, k
účasti na XIV. sněmu Svazu měst a obcí ČR konaného ve dnech 21.
- 22. 5. 2015.
Čj 4-8/2015
Navýšení odměny zastupitelům obce na částku 1.201,-Kč s účinností od 1. 6. 2015.

4) Oznámení o zahájení řízení a povolení uzavírky a o nařízení
objížďky ve dnech 12. -14. 6. 2015 v době od 8:00 do 18:00 hod.
5) Žádost od Miroslava Fridricha, Blatno 91 o odvodnění krajnice podél plotu parcely č. 100 - bude řešeno při výstavbě dešťové
kanalizace a chodníků.
6) Vyúčtování ceny vodného a stočného za rok 2014 zaslané firmou
Severočeská vodárenská společnost a.s.
7) Žádost p. Andělové Márie ohledně opravy odpadu v pohostinství
a bytě na návsi.
8) Usnesení Dozorčí rady společnosti Skládka Vrbička s.r.o.
9) Rozhodnutí MŽP – zamítnutí rozkladu a potvrzení rozhodnutí
ministerstva ze dne 16. 10. 2014.

Čj 5-8/2015
Příspěvek Svazu tělesně postižených ČR, o.s. okresní organizace
Louny ve výši 3.000,-Kč na projekt ,,Sociální automobil-Senior
taxi”.

10) Žádost o vyjádření k záměru stavby protikorozní ochrany VTL
plynovodu pro TU 53 Malměřice.

Čj 6-8/2015
Dohodu o provedení práce uzavřenou mezi Obcí Blatno a Orlíkem
Vladimírem v rozsahu 90 hodin, ve výši 100,-Kč/h - celkem 9.000,Kč za zhotovení pergoly v Obci Malměřice.

12) Informace SÚRAO na základě rozhodnutí ministra ŽP Mgr.
Richarda Brabce – potvrzení stanovení průzkumných území.

Čj 7-8/2015
Příspěvek na výmalbu společných prostor v č. p. 119 ve výši poloviny celkové částky faktury.

1) Starostovi obce zkontaktovat p. Josefa Brabce ve věci stanovení
smluvní pokuty a vyčíslení více a méně prácí.

ZASTUPITELSTVO OBCE BERE VĚDOMÍ
1) Žádost Obce Blatno o odprodej, případně o převod veřejného prostranství před výpravní budovou železniční stanice Blatno, parcela č.
1370/14, k.ú. Blatno adresovanou Českým drahám, a.s.
2) Oznámení o zamýšleném převodu dle § 20 zák.č. 503/2012 Sb.,
parcely č. 63/2,63/3 od Státního pozemkového úřadu.
3) Oznámení o ukončení dokazování ve věci změny honiteb Blatno
a Ležky.

11) Zápis z Rady svazku Podbořansko konané dne 12. 5. 2015.

ZASTUPITELSTVO OBCE UKLÁDÁ

ZASTUPITELSTVO OBCE ZAMÍTÁ
1) Žádost paní M. Duspivové ohledně zavedení obecní vyhlášky na
zákaz používání motorových a el. sekaček, pil apod. v neděli a o svátcích.
V Blatně 14. 5. 2015
Usnesení: Kolibačová Eva, Mgr. Štérová Radmila
Ověřovatelé: Fuka Vladimír, Pašíkovská Jaroslava
Starosta: Beneš Václav, Místostarostka: Kolibačová Eva

září 2015
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USNESENÍ Z 9. MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE BLATNO KONANÉHO
DNE 10. 6. 2015
Zastupitelstvo obce schvaluje
Čj 1-9/2015
Program jednání.
Čj 2-9/2015
Cenu nájemného v Bytovém domě pro seniory 25,-Kč/m2.
Čj 3-9/2015
S nájemci v Bytovém domě pro seniory budou uzavírány nájemní
smlouvy na dobu neurčitou, podmínkou smlouvy je trvalý pobyt
v č.p. 4 Blatno.
Čj 4-9/2015
Od 1. 7. 2015 možnosti využití služeb v rámci Bytového domu pro
seniory – dle přílohy
Čj 5-9/2015
Přidělení bytů v Bytovém domě pro seniory
byt č. 1 – Duspivovi
byt č. 4 – Birka A.
byt č. 5 – Petráňovi
byt č. 7 – Hamouzová L.
byt č. 8 – Karkošková L.
byt č. 11 – Malhauzová A.
byt č. 12 – Skleničkovi

Čj 6-9/2015
Smlouvu č. HS 41122E uzavřenou mezi Obcí Blatno a firmou
Schindler CZ a.s. (oprava chyby v tabulce – měsíc opravit na čtvrtletí) s účinností od 1. 6. 2015.
Čj 7-9/2015
Delegování pana Fuky Vladimíra na jednání valné hromady Skládka
Vrbička s.r.o. konané dne 11. 6. 2015.
ZASTUPITELSTVO OBCE ZAMÍTÁ:
1.) Žádost p. Dudaře o přidělení bytu v Bytovém domě pro seniory
z důvodu porušení podmínky trvalého pobytu v č.p. 4 Blatno.
ZASTUPITELSTVO OBCE UKLÁDÁ
1.) Starostovi obce zajistit opravu odpadů v bytě paní Andělové č.p. 27.
V Blatně 10. 6. 2015
Usnesení: Chytrá Kateřina, Fuka Vladimír
Ověřovatelé: Mgr. Štérová Radmila, Pašíkovská Jaroslava
Starosta: Beneš Václav, Místostarostka: Kolibačová Eva

