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Očima starosty

Blahopřejeme
našim jubilantům
Březen:

Pražák Vlastimil
Janda Vladimír
Baladová Hana

Duben:

Nedorostová Terézia
Radouch Jiří

Vážení spoluobčané,
dne 28. ledna 2014 byla slavnostně otevřena
nová Mateřská škola pro 24 dětí. Slavnostní události byli přítomni hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, manažer projektu plynovodu Gazela ing. Nesládek, tiskový mluvčí NET4GAS M. Řepka, za stavební firmu AMIGO Otakar Kraus, starosta Obce Lubenec B. Peterka, starostka Obce
Petrohrad J. Dondová, za Město Kryry místostarosta V. Michálek a dlouholetý ředitel
ZŠ Mgr. Kamil Kraus, vedení a pracovníci MŠ, vedení a zastupitelé obce, šéfredaktor Regionu Podbořansko J. Vnouček, z tiskového oddělení Ústeckého kraje p. Šebesta.
Po slavnostním uvítání a přestřihnutí pásky
následovaly zdravice přítomných hostů. Starosta Obce Lubenec předal ředitelce MŠ dar
ve formě hraček.

Několik slov k průběhu výstavby MŠ. Stavba byla zahájena 5. srpna 2013 a kolaudace
proběhla 5. prosince 2013.

Duspiva Jaroslav

Financování stavby: NET4GAS 4 000 000
Kč, Obec Blatno 2 043 276 Kč. Celková
částka 6 043 276 Kč.

Vopatová Jaroslava

Kraj Jiřina
Chytrá Jiřina
Čížek Petr
Kružíková Miroslava
Květen:

Vacková Věra
Zíka Viktor
Balák Vlastimil
Prošek Radek
Marková Jana
Machyna Petr
Žebrakovská Anna
Duspivová Marta

Závěrem chci popřát MŠ hodně spokojených
dětí, protože dobře fungující předškolní zařízení je základem pro mladé rodiny.


Václav Beneš - starosta

Společenské
a kulturní akce
8. 3. 2014

14. Obecní bál

20:00

Hraje skupina J.I.H. 2001 Františka Baráka.
Pořádá Obec Blatno.
29. 3. 2014 Dětský maškarní bál  14:00
Pořádá Sokol Blatno za podpory Obce Blatno.

Pravidelná zasedání
zastupitelstva Obce
Blatno v r. 2014
(čtvrtky) od 17:00
16. ledna			 červenec - volno
27. února		 srpen

- volno

20. března		 11. září
17. dubna		 16. října
Příspěvky, náměty, připomínky zasílejte

Redakční rada:

na email blatensky.zpravodaj@gmail.com

Eva Kolibačová

nebo zanechte na OÚ p. Kolibačové.

Ing. Jakub Malý

19. června		 11. Prosince

Děkujeme.

Mgr. Radmila Štérová

Zasedání jsou veřejná.

15. května		 13. Listopadu
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Něco málo z historie
29. 3. 1824. Jako nájemci
jsou uvedeni: František
Vondrák, Jan Chřístelý,
Andreas Worsch, Andreas Worsch ještě jednou a
ještě 2x, Jakub Vondrák,
Florenc Vondrák, Prokop
Vorba, Pavel Schwipp,
Martin Rott, Florenc
Vondrák, Antonín Peller, Antonín Püchner,
Martin Rott, Jakub Vondrák, Anton Schlick, Josef Schlick, Jan Chřístelý, Franz Sperk, Martin Rott, Prokop Worbe, František Malý, Pavel Lifka, Jan Chřístelský, Jan Vondrák, Tomáš
Lifka, Pavel Schwipp,
František Grimm, Antonín Schlick, Josef Heinz.
Křestní list

Pokračování z minulého vydání...
Josef Vondrák z vesnice Blatno žádá o parcelu na vrchnostenském pozemku v Malměřicích, „protože mám všechen svůj majetek včetně manželky u jejího nedavno zemřelého otce sedláka Vojtěcha Klotze, protože však tento můj tchán odešel na věčnost,
a můj švagr a hospodář Jan Klotz je už také
ženatý, nemůže mi s ohledem na své děti poskytovat přístřeší navždy.“
Tato žádost byla hrabětem Rudolfem Černínem, zámek Krásný Dvůr 20. října 1786
vyřízena v tom smyslu, aby se žadateli „vykázal“ na vrchnostenském pozemku v Malměřicích parcela, za což musí ročně zaplatit vrchnostenskému úřadu čtyři zlaté, s další podmínkou, že bude pracovat na požádání
vrchnosti kdykoliv a za běžný plat.
Prosba „Vaší vysoké hraběcí milosti“ od ponížené a věrně oddané poddané Rosiny Vondrákové z Blatna panství Petrohrad zhotovená 15. července 1793.
Podepsaná v něm prosí vrchnostenskou milost o povolení ke stavbě vlastního domku
na selském pozemku ve vesnici Blatno petrohradského panství.
Odůvodnění:
1. Žadatelka obdržela závětí svého otce stavební parcelu od svého bratra Jana Klotze,
který vlastní otcovský dům.

2. Bratr má početnou rodinu, která má v
domě vlastní obydlí zapotřebí a
3. postavila by ho na takovém místě, kde by
to nebylo nikomu na škodu (je to domek č.
32, který byl jako stará dřevěná stavba svým
současným majitelem Antonínem Maierem
naproti domu č. 57 stržen - Dürschmid)
Dne 21. června 1795 uzavřeli svatební
smlouvu vdovec Vojtěch Bauer s Josefou
Chvojkovou, dcerou někdy Vojtěcha Chvojky, mlynáře v Blatně.
Vojtěch Seidl, poručník sirotků po Martinu
Urbancovi, propachtoval od 1. března 1819
do posledního února 1825 sirotčí statek č.
2. Dne 30. 2. 1818 požádal o zrušení pachtu, protože už nemůže hospodářství č. 2, ležící vedle jeho vlastního velkého hospodářství, déle platit.
Žaloba dr. Ferdinanda Hassmanna v Podbořanech jako kurátora nezletilé „Möntelin“
Johany Urbanové na testamentárního dědice
Aloise Urbana v Blatně ohledně neplatnosti závěti Martina Urbana v Blatně z 22. prosince 1813 včetně náhrady výdajů. Vojtěch
Seidl, jako poručník požaduje prohlášení o
plnoletosti své chráněnky Anny Urbanové a
přenechání volné dispozice k jejímu majetku
(Anna, bývalá dcera Martina Urbana, narozená 25. 12. 1795 v č. 2 v Blatně.)
Pachtovná smlouva o propachtování po částech hospodářství dědiců Martina Urbana z

Vystaven v lokálním
kostele Malměřice 28. 5.
1831, František Mosser,
lokalista.
Že byl dne 22. února 1805 ve filiálním kostele Malměřice pokřtěn důst. pánem P. Matyášem Dietlem Antonín Urban, z manželského
lože pocházející syn Martina Urbana, sedláka v Blatně č. 14 a matky Alžběty Seidlové z
Blatna č. 2, katolického vyznání.
Kupní smlouva mezi Manželi Teodorem a
Terezií Hynovými, sedlákem v Blatně č. 12
jako stranou prodávající a Matyášem a Annou Schlickovými, obuvníkem jako stranou
kupující o dům č. 8 včetně zahrady až ke
kraji obecního domu za hodnotnou částku.
4. ledna 1843 povolilo obecní zastupitelstvo
v Blatně Bartlovi Schlickovi na jeho přátelskou žádost stavbu domu při silnici nad chaloupkou č. 9 a přikázalo mu parcelu o 6 sázích šířky a 16 sázích délky, na níž pak stavěl stavení bezpečné proti ohni. Blatno 4. 1.
1843
Tím se končí výpisy z jindřichohradeckého
archivu, pořízené panem Karlem Dürschmidem. Záznamy, týkající se kostela, budou
uvedeny ve zvláštní kapitole. V následujícím
budou uvedeny rovněž staré listiny a spisy
ze soukromého majetku, aby se o jejich obsahu dozvěděli i jiní.
Pokračování příště…


Eva Kolibačová
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Mateřská škola Blatno
tový vozík a rudlíky. Panu starostovi děkuji
nejen za pomoc, ale i občerstvení, které pro
všechny zajistil. V týdnu od 13. – 17. ledna
probíhaly dokončovací práce, které prováděli sami zaměstnanci MŠ, často ve svém volném čase, po večerech i o víkendech, protože některé z nich se nedaly zvládnout za běžného chodu MŠ. Děti byly po dobu provozu
v těchto dnech pouze v tělocvičně a ložnici,
měly opravdu „polní podmínky“, ale s pochopením některých rodičů, kteří si nechali děti doma, jsme vše zvládli tak, abychom
v pondělí 20. ledna mohli otevřít provoz v
nové budově. Přesto i v dalších dnech bylo
potřeba dokončovat a sestavit další části nábytku, se kterými nám nezištně pomohli ve
svém volném čase p. Churan, p. Bouda, p.
Fridrich mladší i starší, a p. Kratochvíl.
Poslední měsíce roku 2013 byly obvykle ve
znamení příprav na veřejná vystoupení a těšení se na Vánoce. Své umění děti poprvé
předvedly při vystoupení u slavnostního rozsvěcení vánočního stromu, kde jste si i vy
mohli zakoupit výrobky MŠ, čímž děkujeme
za Vaši přízeň. Ve čtvrtek 5. prosince přišel
do MŠ Mikuláš, společně si s dětmi zatancoval, zazpíval i zacvičil a nakonec rozdal dětem krásné dárky. Druhé vystoupení dětí se
konalo tradičně v kulturním domě při vánočním posezení pro místní seniory. Děti předvedly svůj program, který se skládal z vánočních básní, písní, koled, nechybělo ani
taneční vystoupení. Velký úspěch měly naše
dvě malé mažoretky, Natálka Kuncová a Michalka Braunová, které bezchybně zatančily
svůj taneček. Nakonec se všechny děti radovaly ze sladké odměny, kterou dostaly za své
vystoupení od obecního úřadu. Tímto bych
chtěla zároveň poděkovat Obci Blatno, která
naší MŠ věnovala výtěžek z prodeje ze Svatomichalské pouti a výtěžek ze slavnostního rozsvěcení vánočního stromu v celkové
výši 4.166,- Kč. Poslední týden před Vánocemi jsme odnesli zvířátkům do lesa nadílku, zdobili jsme stromeček, „pekli“ cukroví,
zazpívali jsme si koledy a přiblížili jsme si
význam Vánoc a tradic s nimi spojených. Z
nadílky pod stromečkem se radovaly všechny děti.
První týden v lednu začaly přípravné práce
pro stěhování se do nové budovy, od 9. ledna jsme společně se zaměstnanci obce začali stěhovat některý nábytek a pomůcky a při-

pravovali jsme pro děti provizorní prostory.
V sobotu 11. února jsme se sešli společně s
několika rodiči a stěhovali jsme s jejich pomocí veškeré vybavení z herny a třídy, skříně, pianino, knihy, hračky, koberec, ribstole,
horolezeckou stěnu, lehátka, matrace, povlečení, prádlo a spoustu dalších věcí. Během
jednoho dne jsme toho zvládli opravdu mnoho a já děkuji manželům Churanovým, Boudovým, Halámkovým, p. Veronice Boudové,
Kateřině Čókové, Zdence Smoligové, Lucině Churanové, Miroslavu Fridrichovi, Martinu Benešovi a Davidu Halámkovi, bez jejichž pomoci bychom přesun nezvládli v tak
krátké době. Pomohl nám i p. David Marek, který nám pro stěhování zapůjčil pale-

V úterý 28. února se konalo oficiální otevření mateřské školy, které zahájil starosta obce
Václav Beneš a se svými proslovy se připojili hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, manažer projektu Gazela z firmy NET4GAS Pavel Nesládek, stavbyvedoucí firmy Josef Brabec - AMIGO z Loun Otakar
Kraus, kteří poté i přestřihli pásku. Této
slavnostní události se dále zúčastnili někteří zastupitelé Obce Blatno v čele s místostarostkou, a starostové a zástupci z okolních
obcí. Lubenecký starosta p. Bohumil Peterka naší mateřince předal didaktické pomůcky pro děti, kterými nás obdarovala Mateřská škola Lubenec .

únor 2014

5

Nová budova mateřské školy je jednopodlažní. V přízemí je šatna, herna spojená s
třídou, ložnice, sklad pomůcek, přípravná kuchyňka, umývárna a technická místnost. V podkroví je kancelář, skladový prostor, prádelna se sušárnou. Některé vybavení bylo nutné dokoupit, jako např. šatní bloky, WC předěly, ručníkové skříňky, úložné
nábytkové sestavy pro hračky a didaktické
pomůcky, ale většinu zařízení jsme si přestěhovali ze staré budovy. Herna se třídou
jsou rozděleny na různé tématické koutky,
jako je například kadeřnictví, obchod, kuchyňka, divadélko, PC koutek, ponk s nářadím, tělocvičný koutek s horolezeckou stěnou a ribstoly, hudební koutek. Děti si mohou zvolit podle své potřeby a zájmu, s čím
a kde si budou hrát. Ještě přibude vybavení nového logopedického koutku, na který jsme získali s naším projektem dotaci
od MŠMT v rámci logopedické prevence v
hodnotě 20 000,- Kč.

Velkou příjemnou změnou je vydávání oběda přímo v mateřské škole. Pro vaši představu přiblížím, jak to v praxi fungovalo dřív: přišli jsme z pobytu venku do MŠ, kde se děti
svlékly, aby mohly vykonat hygienu, oblékly se, popř. přezuly, a přešli jsme do jídelny.
Tam se opět děti svlékly, přezuly a šly obědvat.
Teprve, když byly najedení všichni, jsme se šli
obléknout, obout, přešli jsme zpět do školky,
kde se znovu děti vysvlékly, často i převlékaly
do suchého prádla, pokud se při pobytu venku
promáčely nebo ušpinily. Následovala hygiena
včetně čištění zoubků, všichni najednou přešli do patra do ložnice na odpočinek. A zkuste
si celý tento proces představit zejména v zimních, chladných či deštivých dnech, kdy většina dětí nosí oteplovačky nebo kombinézy, rukavice, svetry, šály, čepice, bundy, punčocháče
a na nich ještě ponožky. Navíc děti do 4 let často samostatně nezvládají základní sebeobslužné návyky, jako je např. obouvání, zavazování
bot, zapínání knoflíků, oblékání prstových rukavic apod. Pro děti toto bylo velmi únavné,
zatímco nyní mají možnost najíst se v klidu,
podle své potřeby, kdy my můžeme plně respektovat individuální potřebu každého z nich.
Některé dítě oběd, jak se říká, zhltne, jiné si ho
vychutnává. Kdo se nají, jde se svlékat, vyčistí si zoubky a na lehátku poslouchá pohádku
nebo relaxační hudbu, zatímco ostatní děti ještě třeba dojídají nebo postupně přicházejí odpočívat. Vše probíhá daleko klidněji, přirozeněji a děti mají více času na odpočinek nebo
klidové individuální činnosti.
Na fotografiích vidíte nové prostory, jsme
rádi, že se vše podařilo v tak brzké době. Ještě je stále co dolaďovat, ale důležité je, že se
děti v nové mateřince cítí dobře a spokojeně.
Mgr. Dagmar Schwambergerová
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Kryrská Koťata
Letošní ročník soutěže DANCE CUP OSEK
reprezentovalo bezmála 500 účastníků.
Kryry reprezentovaly všechny věkové kategorie kroužku mažoretek: nejmladší většinou školková Koťata, prostřední Perličky a
nejstarší Neon Stars.
Jako první vystupovala naše Koťata.
Naše dvě malá zlatíčka Michalka Braunová a Natálka Kuncová chodí od září 2013 na
kroužek mažoretek v Kryrech. Jsou v té nejmladší kategorii pod názvem Koťata.

Odvahu jim jistě dodávala podpora všech
maminek,tatínků a kolegyněk ze starších
týmů.

Za tak krátkou dobu již absolvovaly spoustu vystoupení na různých soukromých akcí.

Naše podpora byla fascinující, každý náš potlesk a výkřik za každý povedený krok musel přehlušit i hudbu na kterou tancovaly .

Avšak to nejkrásnější vystoupení bylo v sobotu 18.ledna 2014 v Oseku u Teplic, jehož
Dům dětí a mládeže pořádal v pořadí již dvanáctý ročník taneční soutěže DANCE CUP
OSEK.

Mezi čtyřmi dalšími soubory této věkové
kategorie Koťata výrazně vyčnívala, jejich
sestava byla nejpropracovanější, pravděpodobně i nejkvalitněji odcvičená, prostě první místo bylo zcela jasnou a zaslouženou zá-

ležitostí.Takhle naše nejmladší mažoretky
ohodnotila pětičlenná odborná porota.
Takže ze soutěže jsme si odvezli krásné první místo, úžasné vzpomínky a slzičky dojetí.
Jako správní rodiče jsme pochopitelně na
naše holky Natálku a Michalku pyšní a přejeme jim ještě hodně takových úspěchů .

Renata Braunová a Veronika Boudová

Benefiční Zumba pro Pavla
Nivnického
mi buňkami, kterou neproplácí zdravotní pojišťovna, potřebuje získat minimálně 150 tisíc korun.

a nakonec jsem na Městský úřad do Vroutku
odvezla krásnou částku 10 010 korun.

Obec Vroutek pořádá sbírku na léčbu pro
pana Nivnického.
Když jsem se o této události dověděla, neváhala jsem a uspořádala Benefiční Zumbu
pro Pavla.
Pavel Nivnický z Vroutku trpí paralyzující
neurologickou nemocí.
Zlom přišel vloni na jaře, kdy mu život zcela převrátila tato choroba, o které do té doby
neměl zdání - amyotrofická laterární skleróza. Způsobuje rychlé ochabnutí svalů a postupnou paralýzu celého těla. Postihuje dva
lidi ze sta tisíc.
Pro zahájení experimentální léčby kmenový-

Zumba proběhla v Kryrech 20. ledna. Vstup
byl dobrovolný. Vybraná částka z této milé a
povedené akce činila 8 000 korun.

Jsem moc ráda, že jsem tímto způsobem
mohla pomoci :-)

Na tuto akci přišla spousta lidiček cvičících
i necvičících. Ti, co cvičit nemohli, pouze
přispěli do kasičky a pak nás s radostí sledovali u tance.

Kdo by chtěl vidět video z této akce, tak je
možné ho zhlédnout na Youtube – „Zumba
pro Pavla“.

Požádala jsem ještě pár známých o příspěvek

Renata Braunová
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Z tvorby studentů naší obce
Ctíme jiné kultury
Vnucovat někomu kulturu, tradice a náboženství je špatné. Myslím si, že Česká republika je v tomto ohledu k přistěhovalcům velice tolerantní. Všichni bychom měli respektovat cizí kultury. Problém však nastává tehdy, když společenské zvyky přistěhovalců
porušují naše mravní zvyklosti, ne-li zákony, a když nejednají v souladu se společností, do které se chtějí začlenit.
Zájem o začlenění cizinců musí být na
obou stranách. Náš stát jim může poskytnout ochranu a určité jistoty, ale když nebudou mít samotní přistěhovalci o svou
společenskou integraci zájem, povede to
stejně akorát k nepokojům a nárůstu kriminality. Ať si cizinci svou kulturu ponechají, ale ať nezasahují a nezpochybňují tu naší. Koneckonců přišli sem z nějakého důvodu. A ať už jde o důvody ekonomické, náboženské nebo politické, chtějí-li se zde chovat, kvůli zachování si své
kultury, v rozporu se zvyklostmi v našem
státě a neustále vyvolávat konflikty, nemohou se divit, že náš národ má s jejich přijetím problém.
Bohužel velkou vinu na tom mají i naše
předsudky, které se mezi lidmi šíří neuvěřitelnou rychlostí, a tak se ani my nemůžeme divit a musíme pochopit, že se přistěhovalci sdružují a společně se uzavírají okolnímu světu. Zkrátka dle mého názoru musí
být snaha o začlenění přistěhovalců oboustranná.
Michaela Hodanová
Gymnázium a SOŠ Podbořany
Ctíme jiné kultury
Myslím, že požadovat po cizincích, aby se
přizpůsobili našim společenským zvykům,
není nic špatného. Každý stát má svůj zaběhlý řád a zvyklosti, ať už se jedná o náboženství, společenské zvyky nebo kulturu. Každý stát je právě tímto jedinečný a originální. Různorodost, která se objevuje po celém
světě jak v hudbě, malířství, architektuře a v
dalších odvětvích je nenahraditelná a krásná.
Představte si, že bychom měli všichni stejné
návyky a ve společnosti by platila pravidla
doby ledové. Nebylo by nic zajímavého na

stejných obrazech nebo stejné hudbě. Tím,
že chceme po imigrantech, aby se alespoň
minimálně na základní úrovni přizpůsobili
našim zvykům, si hájíme vlastní kulturní dědictví. Samozřejmě, tím nemyslím, nutit je
do všech našich tradic, ať si také zachovají
část vlastní kultury. Naše země tak bude bohatší o poznání jiného „světa“. Třeba okusit
například východní nebo francouzskou kuchyni je delikatesa. Poznat jinou víru, která bude představovat naše ideály. Drasticky
to neovlivní náš stát, jen budeme světaznalí. Na druhou stranu by nikdo neměl být zase
až tak benevolentní, je potřeba se nějak dorozumět, což znamená, naučit se jazyk právě té země, ve které se nacházíme. To platí i pro silniční pravidla, jak by asi vypadalo, kdybychom si v Anglii prosazovali svou
kulturu a jezdili po pravé straně silnice. I s
trestním zákonem je to také v každém státě jiné. Určitá pravidla by se měla dodržovat
za každých okolností. Aby v tom světě nenastal úplný chaos.
Tereza Cézová
Gymnázium a SOŠ Podbořany
Dospělost je...
Dospělost začíná, když se s člověkem přestane zacházet jako s dítětem. Nedokážu
pojmenovat s jistotou jediný prokazatelný
mezník v životě člověka, jehož překročením
by každý dospěl. Mám před sebou maturi-

tu – obávanou zkoušku dospělosti a opravdu
si nemyslím, že po jejím doufám úspěšném
složení se budu cítit jinak.
Doma chtějí, abychom se chovali dospěle,
ale pořád s námi jednají jako s dětmi. Ale my
stále ještě jsme těmi dětmi. Bezstarostnými
dětmi. Dosud žijeme u rodičů a naší opravdu
jedinou starostí je škola. Zodpovědnost neseme maximálně za domácího mazlíčka, kterého je občas nutno nakrmit. A když někdy
zapomeneme, udělá to za nás máma.
Každý člověk dospěje v jiném věku. Znám
starší muže, kteří se chováním neliší od dítěte, ale také znám děti, které příliš rychle dospěly. Způsobuje to sám život. Někoho potrápí už v útlém věku a vůbec se sním, nemazlí. Ten potom ztrácí dětskou naivitu a
moc brzy se noří do vážného světa dospělých.
Většinou platí, že dítě dospěje, odstěhuje-li se od rodičů, získá práci a přestane na
nich být závislé. Alespoň si myslím, že to
tak chodí. Ale hlavně společnost se k němu
musí začít chovat jako k dospělému, protože
někdo, kdo sice bydlí sám, ale maminka za
něj platí nájem, jezdí mu vyvařovat, uklízet a
stále o něj pečuje, nikdy nedospěje.
Michaela Hodanová
Gymnázium a SOŠ Podbořany
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Kde vznikají radioaktivní odpady
Radioaktivní odpady vznikají ve zdravotnictví, při provozu jaderných elektráren, ve výzkumu a průmyslu. Jejich zneškodnění spočívá v úplné izolaci od biosféry po celou dobu, kdy mohou být pro člověka a životní prostředí nebezpečné. Tuto izolaci zajišťují v úložištích radioaktivních odpadů soustavy bariér.

Leksellův Gama nůž je přístroj, který pomocí záření dokáže léčit zejména nádorová onemocnění v oblasti hlavy přesným
zacílením gama paprsků.

Pozitronová emisní tomografie (PET CT)
je moderní lékařská metoda nukleární
medicíny. Pet kamera umožňuje snímat
záření z různých radionuklidů.

Manipulace s radiofarmaky. Nejčastěji
se používá 18F a biogenní prvky (11C,
13N, 15O).

Výstupem vyšetření je kombinovaná informace o funkci i anatomii tkání a orgánů,
což tuto metodu řadí mezi jednu z nejvytíženějších metod současné medicíny.

V České republice jsou
v provozu tři úložiště nízko a středněaktivních odpadů.

ÚJV Řež je vědecko-výzkumnou a inženýrskou společností se zaměřením na využití jaderných technologií (výroba radiofarmak, úprava radioaktivních odpadů
a provoz výzkumného reaktoru).

Nízko a středněaktivní odpady vznikající
při provozu z obou jaderných elektráren
se ukládají přímo v areálu dukovanské
elektrárny.

Letecký pohled na Temelín. V České
republice se více než 30 % elektrické
energie vyrábí v jaderných elektrárnách
Dukovany a Temelín.

Úložiště radioaktivních odpadů Richard
Úložiště je v provozu od roku 1964. Tvoří ho malá část bývalého důlního komplexu Richard I., II. a III., který
má více než 40 km chodeb a překopů. Úložiště bylo vybudováno v sub horizontální desce jílovitého vápence
o mocnosti cca 5 m. Nadloží i podloží důlního komplexu je tvořeno nepropustnými slínovci, jejichž mocnost
přesahuje 50 m.

Administrativní budova s informačním
střediskem.

Podél obslužné chodby o celkové délce
630 m jsou vybudovány jednotlivé ukládací komory.

Odpady ve 100litrovém sudu jsou vloženy do 200litrového a prostor mezi nimi
je vyplněn betonem. Tvoří tak 5 cm silnou ochrannou vrstvu.

SÚRAO obržela za bezpečný provoz podzemního díla cenu Zlatý Permon.

www.surao.cz

Ukládací komora se sudy. V úložišti je po
celý rok stabilní teplota cca 10 oC.

Mapa celého důlního komplexu Richard.

naše bezpečná budoucnost
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Úložiště radioaktivních odpadů Bratrství
Úložiště Bratrství se nachází u Jáchymova, v komplexu bývalého uranového dolu Bratrství a ukládají se zde
nízko s středněaktivní institucionální odpady, které obsahují pouze v přírodě se vyskytující radionuklidy. V
roce 1974 byla těžní štola s přilehlými komorami adaptována na úložiště radioaktivních odpadů.
sledná chodba po žíle Zdař Bůh

Jáma Zdař Bůh
lanový komín
komora č. 3

překop V-0
náraziště

Vodní štola
spojka

komora č. 4
komín

komora č. 2

Jáma Zdař Bůh
komora č. 3

komora č. 1
Těžní štola

Úložiště je situováno v prostoru okolo
bývalé těžní štoly, kterou byl vyvážen
v 50. letech materiál ze slepé jámy „Zdař
Bůh“ a okolních dobývek.

Ukládají se zde odpady, které vznikají
ve zdravotnictví a výzkumu.

Pokud sudy s upravenými odpady splňují podmínky přijatelnosti, mohou být přemístěny do podzemních prostor úložiště.

Stěna vnějšího sudu je z obou stran pozinkovaná a zvenku natřená antikorozním nátěrem, který chrání uložené sudy
před vnějšími vlivy.

Části chodeb a stropu ve štole, stejně
jako podlahy s drenážním systémem
a s centrální retenční jímkou, jsou zajištěny betonem.

Vlastní odpady se umísťují do stolitrových sudů a ty se poté vkládají do sudů
o objemu 200 litrů. Prostor mezi nimi se
zaplňuje betonem, Čímž vzniká 5 cm silná ochranná vrstva.

ukládací prostory
obslužné chodby
ostatní prostory

Úložiště je nepatrnou Částí důlního pole
Bratrství, které má rozlohu 9,8 km2 s více
než 80 km štol a překopů.

Provoz úložiště, jeho monitorování, způsob ukládání radioaktivních odpadů
a další činnosti zajišťuje
SÚRAO na základě povolení vyplývajících z atomového zákona a příslušných báňských předpisů.
Tyto činnosti jsou pravidelně kontrolovány orgány státního dozoru (SÚJB,
ČBÚ, OBÚ).

Úložiště radioaktivních odpadů Dukovany
Úložiště Dukovany bylo vybudováno v areálu jaderné elektrárny pro přijetí provozních nízko a středněaktivních odpadů z energetiky. Je to největší úložiště radioaktivních odpadů v České republice. V trvalém provozu
je úložiště od roku 1995. Celkový objem úložných prostor 55 000 m3 (asi 180 000 sudů) je dostatečný k přijmutí
všech odpadů z elektráren Dukovany i Temelín, které splní podmínky přijatelnosti pro uložení.

SÚRAO sudy s odpady převezme a jsou
vyskládány na pojízdnou rampu. Pokud
splňují podmínky přijatelnosti, mohou
být přemístěny do ukládacích jímek.

Když je jímka sudy zcela zaplněna, zalijí se volné prostory mezi sudy betonovou směsí.

www.surao.cz

Při ukládání je zaznamenána poloha každého sudu, jeho obsah, váha i složení radionuklidů a také datum a místo původu. Díky
tomu je možné úložiště přesně monitorovat.

Jímka se poté překryje silnostěnným polyetylenem, který zabraňuje průniku
srážkové vody a zakryje se betonovým
panelem.

Po jeřábové dráze umístěné na horních
hranách jímek pojíždí portálový jeřáb,
obsluhovaný z kabiny stíněné proti účinkům radioaktivního záření.

Vlastní odpady se umísťují do stolitrových sudů a ty se poté vkládají do sudů
o objemu 200 litrů. Prostor mezi nimi se
zaplňuje betonem, Čímž vzniká 5 cm silná ochranná vrstva.

Velikost jedné jímky je 5,3 x 5,4 x 17,3 m,
do každé se uloží cca 1600 sudů o objemu 200 l.

V jaderné elektrárně vznikají dva typy nízko a středněaktivních odpadů – pevné odpady (kontaminované ochranné pomůcky,
čisticí textilie, balicí materiály, papír, fólie, suť atd.)
a odpadní vody. Po jejich
náležité úpravě mohou být
bezpečně uloženy.

naše bezpečná budoucnost

únor 2014

10

USNESENÍ Z 39. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE BLATNO KONANÉHO DNE 12. 12. 2013
Zastupitelstvo obce schvaluje
Čj 1-39/2013
Program jednání.
Čj 2-39/2013
Schodkový rozpočet na rok 2014 – schodek bude pokryt z úspor minulých let.
příjmy: 7 960 tis.Kč výdaje: 11 390 tis.Kč financování: 1 260 tis.Kč
Čj 3-39/2013
Rozpočtový výhled na 2015-2016
2015
příjmy: 8 200 tis.Kč výdaje: 6 940 tis.Kč financování: 1 260 tis.Kč
2016
příjmy: 8 250 tis.Kč výdaje: 6 990 tis.Kč financování: 1 260 tis.Kč
Čj 4-39/2013
Termíny pravidelných zasedání ZO Blatno na rok 2014, vždy ve
čtvrtek od 17,00 hod
16. ledna 2014
19. června 2014
20. února 2014
11. září 2014
20. března 2014
16. října 2014
17. dubna 2014
13. listopadu 2014
15. května 2014
11. prosinec 2014
Čj 5-39/2013
Rozpočtové opatření č. 11 – Dotace úřad práce
+ příjmy 384 tis.Kč + výdaje 384 tis.Kč
Rozpočtové opatření č. 12 – Dětské hřiště Malměřice
- úprava výdajů viz příloha
Rozpočtové opatření č.13 – Dotace POV – oprava hasičské zbrojnice
+ příjmy 36 tis.Kč
+ výdaje 36 tis.Kč
Rozpočtové opatření č.14 – Lesy
+ příjmy 40 tis.Kč
+ výdaje 40 tis.Kč
Rozpočtové opatření č. 15 – Oprava komunikací

+ výdaje 1 000 tis.Kč
Rozpočtové opatření č. 16 – Pokuta
+ výdaje 400 tis.Kč
Čj 6-39/2013
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo mezi Obcí Blatno a firmou Brabec
Josef – AMIGO
Čj 7-39/2013
Finanční příspěvek na vybudování ČOV p. Prošek a pí.Baladová ve
výši 30.000,-Kč
Čj 8-39/2013
Finanční příspěvek na vybudování plastové jímky pí. Holá Šetková
ve výši 30.000,-Kč a Mudr. Reinischová ve výši 30.000,-Kč
Čj 9-39/2013
Zhotovitelem opravy můstku u ,,Baláka ´´ dle Smlouvy o dílo firma
IVOS –Viktor Zika dle cenové nabídky ve výši 36 013,-Kč.
Čj 10-39/2013
Finanční příspěvek na rok 2014 pro MAS VLADAŘ o.p.s. ve výši
10.000,-Kč
Čj 11-39/2013
Rozhodnutí o poskytnutí dotace z MŽP č. 115D212001729- název
akce ,,Omezení prašnosti z plošných zdrojů v obci Blatno“
Čj 12-39/2013
Zaplacení částky 390 930,-Kč FÚ za porušení rozpočtové kázně.
Obci bylo zamítnuta žádost o prominutí. Starosta obce bude dále
jednat o prominutí této pokuty.
V Blatně 12.12.2013
Usnesení zpracovala: Kolibačová Eva, Adámek Tomáš
Ověřovatelé: Černý Miloš, Štérová Radmila
Starosta: Beneš Václav, Místostarostka: Kolibačová Eva

únor 2014
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USNESENÍ ZE 40. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE BLATNO KONANÉHO DNE 16. 1. 2014
Zastupitelstvo obce schvaluje

ZASTUPITELSTVO OBCE BERE NA VĚDOMÍ

Čj 1-40/2014
Program jednání.

1.) Investiční akce 2014 - Bytový dům pro seniory
- chodníky, dešťová kanalizace a komunikace
- Kulturní dům

Čj 2-40/2014
Prodej zbylých bytů v ceně po slevě pro všechny nadcházející zájemce
byt č. 117/7 cena 142 825,-Kč byt č. 118/3 cena 302 838,-Kč
byt č. 117/8 cena 82 918,-Kč byt č. 119/2 cena 379 033,-Kč
byt č. 117/9 cena 125 053,-Kč byt č. 119/3 cena 223 303,-Kč
Čj 3-40/2014
Prodej bytu č. 117/7 sl. Měchurové Martině v ceně 142 825,-Kč.
Čj 4-40/2014
Přidělení bytu v č.p. 121 byt č. 121/4 p. Černému Lukášovi.
Čj 5-40/2014
Měsíční odměnu neuvolněným členům zastupitelstva dle nařízení
vlády č. 459/2013 Sb. s účinností od 1.1.2014:
místostarosta 7 510,-Kč
zastupitel, předseda výborů a komisí 1160,-Kč
Čj 6-40/2014
Příspěvek na jímku pí. Zikové Monice ve výši 30.000,-Kč.

2.) Vyjádření náměstka ministra zemědělství Ing. Aleše Kendíka k
zamítnutí odvolání Obce Blatno k porušení rozpočtové kázně.
3.) Stížnost na hlučnost tepelného čerpadla v MŠ. Bude řešit starosta s p. Brabcem.
4.) Slavnostní otevření MŠ dne 28.1.2014 od 16,00 hod.
5.) Nabídka SÚRAO pro občany na exkurzi do jaderné elektrárny v
Temelíně dne 1. 3. 2014.
6.) Zprávu ŘSD o obchvatu Lubence na silnici R6 v r. 2017.
7.) Svazek obcí Podbořansko pořádá turnaj v kuželkách v Podbořanech dne 15.3.2014.
8.) Změnu termínu turnaje v nohejbale o pohár starosty obce Blatno, termín bude upřesněn
V Blatně 16.01.2014
Usnesení zpracoval: Černý Miloš, Kolibačová Eva
Ověřovatelé: Pecka Zdeněk, Kolář David
Starosta: Beneš Václav, Místostarostka: Kolibačová Eva

únor 2014
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SALON NIKA

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

Otevřeno PO až NE
- po předchozí domluvě



Těšíme se na Vaši návštěvu

