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Očima starosty

- Oprava hřbitovní zdi v Malměřicích za
spoluúčasti Ústeckého kraje z Programu
obnovy venkova.
- Stavba pergoly na dětském hřišti v Malměřicích, podle finančních možností v
MŠ,

Březen
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Dubec Zdeněk

Z Malměřic: Ledvina Antonín, Dlouhý Josef, Dědek Antonín, Marek Alexandr, Herzán Emil, Beneš Václav, Halámek Emil, Novotný Václav.

		

Liptáková Růžena

Čest památce jmenovaným, kteří se svou
statečností podíleli na porážce fašismu.

Společenské
a kulturní akce

BDS, TJ a dětském hřišti v Blatně.
8. května 2015 si připomeneme 70. výročí
ukončení 2. světové války. Při této příležitosti chci připomenout pamětníkům i mladé
generaci konkrétní občany z Blatna a Malměřic, kteří bojovali na frontách 2. světové
války za velkého utrpení, zranění a bohužel i
padlých v rodinách jmenovaných.

Vážení spoluobčané,
redakční rada Blatenského zpravodaje pro
Vás připravila 1. vydání v roce 2015, ve kterém
se dozvíte řadu podstatných informací.
Co bude v nejbližším období:
- Dokončuje se stavba Bytového domu pro
seniory (BDS) za více než 9 300 000 Kč.

S úctou uvádím jmenovitě z Blatna: Žatecký
Jaroslav, Novotný Josef, Novotný Vladimír,
Procházka Antonín, Lev Emil, Balák Václav,
Šťastný Vladimír, Dědek Emil, Malhauz Jiří,
Vrána Josef, Vrána Vladimír, Čapek Vladimír, Votava Václav, Novák Vladimír, Pospíšil Josef, Košťál Václav, Rambousek Josef.



Václav Beneš - starosta

Termín předání stavby je 31. březen 2015,
kolaudace v měsíci dubnu.
Budu rád, když využijete prohlídky
BDS 29. dubna 2015 (středa) od 13:00 –
16:00h.
Slavnostní otevření se připravuje na 21.
květen 2015 v 15:00h za účasti hejtmana
Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka, 1.
náměstka hejtmana ÚK Stanislava Rybáka, zástupců společnosti NET4GAS, která
se podílí na financování stavby formou
grantu v částce 5 milionů Kč a dalších
pozvaných hostů.
- Rekonstrukce kulturního domu z grantu
NET4GAS za 3 miliony Kč, dokončení
do 30. srpna 2015.
- Dešťová kanalizace včetně chodníků od
železničního přejezdu na Krty – přes náves.
- Rekonstrukce místních komunikací včetně obrubníků a dopravního značení.
- Rekonstrukce školní kuchyně z grantu
NET4GAS v částce 500 000 Kč.
- Zahájení přípravy výstavby retenční nádrže „U kaštanu“.

Blahopřejeme
našim jubilantům

Duben

Pravidelná zasedání
zastupitelstva Obce
Blatno v r. 2015
(čtvrtky) od 17:00 hod.
15. ledna			 červenec (volno)
19. února		 srpen (volno)
19. března		 10. září
23. dubna		 15. října
14. května		 19. listopadu
25. června		 17. prosince
Zasedání jsou veřejná.

29. 4. 2015 Obec Blatno pořádá Den otevřených dveří v Bytovém domě pro seniory. Prostory budou občanům zpřístupněny k
nahlédnutí od 13.00 do 17:00h.
Květen
21. 5. 2015 Slavnostní otevření Bytového domu pro seniory za účasti hejtmana
Ústeckého kraje od 15.00h.
Červenec
4. 7. 2015 Nohejbalový turnaj „O pohár
starosty obce“ – 5. ročník. Pořádá TJ
Blatno za podpory Obce Blatno.
11. 7. 2015 Volejbalový turnaj – 3. ročník.
Propozice k turnaji budou zveřejněny do
konce května. Pořádá Braunová Renata.

Obrázek blatenského kostela na titulní straně nakreslil čtyř a půl letý Honzík Bouda.
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...

kupní smlouvy;

Křestní list

a/ k nabytí společného majetku pro Zikmunda a Viktorii Chvojkovy

Já níže podepsaný potvrzuji: že 2. března
léta páně 1805 v kostele sv. Anny zde v
Malměřicích, v Království českém, žateckém kraji, z domu č. 11 vesnice Blatno
narozený a 3. t.m. pokřtěný od důstojného
pána Matouše Dietla toho času lokalisty: Josef, manželský syn sedláka Karla
Lifky, a zemřelé Alžběty, dcery zemřelého
Jana Seydla sedláka v Blatně č. 14, obou
příslušných katolickému náboženství a
poddaných hraběcí excelence Jana Rudolfa Černína na panství Petrohrad.

b/ k zapravení kupní ceny 400 zl. k.m. vůbec, zvláště však k zahlazení částky 1000
zl. spočívajících na majetku pro Alžbětu
Lifkovou vyplývajících pro Karla Lifku a
z koupě Josefa Sperka a
c/ k zajištění ostatních kupních pohledávek a závazků s kupní smlouvou spojených.
Blatno 25. září 1825


Zikmund Chvojka, Viktorie Chvojková

Vně: přítomná kupní smlouva se právem
vrchnostenským potvrzuje a povoluje se
její zaknihování.
Vrchnostenský a soudní úřad v Petrohradě
3. října 1825

Přičemž Matouš Keyl učitel v Malměřicích, který se vlastnoručně podepsal a
Magdalena Klotzová, manželka zemřelého nádeníka z Malměřic Pavla Klotze,
jsou plnoprávnými kmotry.
Porodní bába se jmenovala Magdalena
Klotzová z Malměřic.
Malměřice 22. července 1826
Antonín Fiedler, lokalista

Odlepený kus pečeti
Alois Knauf, úřadující důchodní
praes. 3. října 1825

František Knauschner, justiciár

L.S.
Pokračování příště…

č. esch. 494
Slavný vrchní a soudní úřad v Petrohradě
Zikmund a Viktorie Chvojkovi z Blatna
prosí o zaknihování kupní smlouvy blatenského statku č. 25.
Uvnitř: Slavný vrchní a soudní úřade!
Dle přiložené originální listiny koupili
podepsaní statek č. 25 od Josefa Sperka.
Prosíme proto slavný vrchní a soudní
úřad, aby ráčil povolit zaknihování této

P a k rukám Pavla Lifky na této realitě
spočívajících 27 zl. 31 kr. k.m. a 3 zl. 36
kr. k.m. se uschovává.
Zaneseno do blatenské pozemkové knihy
fol. 58 a poznamenáno s ohledem na
pohledávku Karla Lifky 200 zl. c.m. v
blatenské pozemkové knize fol. 22.
6 krejc. razítka otisk



Eva Kolibačová
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Mateřská škola Blatno

„Pohádky dětem neříkají, že draci existují. To děti již vědí. Pohádky ukazují dětem,
že nad draky se dá zvítězit.“ (Gilbert Keith
Chesterton)
Kdo by neměl pohádky rád! Provázejí nás od
raného dětství, prožíváme s nimi ty nejfantastičtější příběhy, kdy ve velké většině zvítězí
dobro nad zlem, staly se synonymem pro radost, pohodu i štěstí. Děti milují pohádkový
svět a velice ochotně a spontánně se s ním ztotožňují. Pohádky mají pro ně velký význam.
Právě jejich vlivem začínají chápat rozdíl mezi
dobrem a zlem, dovedou posoudit, co je špatné a správné, učí se vytrvalosti, trpělivosti a
ctižádosti. Pohádky rozvíjí dětskou fantazii,
představivost, pomáhají uvědomovat si morální zásady a umožňují komunikaci mezi světem
dětí a nás dospělých. Díky pohádkovým příběhům si rozšiřují slovní zásobu, zdokonalují
výslovnost, procvičují si artikulaci slov. Při
dramatizaci pohádky děti s nadšením napodobují zvuky, reprodukují text a tím významně
přispívají k rozvoji řeči, aniž by si to uvědomovaly. Pohádky rozvíjí nejen estetické a smyslové vnímání, ale i poznání a chápání reálného
života o lidech a jejich práci, o přírodě, o světě
nadpřirozeném, podporují paměťové funkce,

ukazují dětem, jak mohou přistupovat k řešení
problémů, poskytují zábavu i napětí, probouzejí zvídavost, tvořivost, vnímání a prožívání.
V mateřské škole jsou pohádkové příběhy
součástí každého dne. Využíváme je jako mo-

tivaci k procvičování nejrůznějších cílů i jako
výchovný prostředek. Často zařazujme jednoduché pohádky a dramatické hříčky, vysvětlujeme si u nich správné a nesprávné chování
a jeho důsledky. Pohádky dětem přinášíme
formou reprodukovanou, čtenou, obrazovou,
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z nich je právě naše mateřská škola! Uspěli
jsme s projektem „Dovybavení logopedického
koutku“. Máme velkou radost, že v tak velké
konkurenci úspěšně obstála naše malá mateřinka, což je pro nás i zpětná vazba a pěkný
pocit z toho, že naše práce není zbytečná.
Zápis do MŠ pro školní rok 2015/2016
Se souhlasem zřizovatelem vyhlašuje Mateřská škola Blatno termín a dobu pro podání
žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2015/2016.

O Čarodějnici, na kterou srdečně zveme i
děti, které do MŠ nedocházejí! Začátek je v
8.00 hodin, vstupné 40 Kč. Velkým přínosem
představení, která hrají u nás přímo ve školce,
je aktivní zapojení dětí, spolupráce s herci a
pohádkovými postavami, spontánní prožívání
děje, reakce, možnost „nakouknout“ do zákulisí, poznání a zjištění, co všechno je potřeba k
tomu, aby se divadlo mohlo odehrát.

dramatizační a jsme rádi, že můžeme i dětem
umožnit pohádky hrané. Koncem roku jsme
v MŠ přivítali pana Pohodu a slečnu Soničku
z Divadla z bedny s pohádkou O Koblížkovi. Začátkem března přijelo za dětmi Divadlo
Letadlo a s jeho průzkumníky jsme se tentokrát vypravili do lesa. Ve středu 15. dubna k
nám přijede opět pan Pohoda s pohádkou

Pohádkový nádech měl i letošní maškarní
bál v mateřské škole. Děti si nejprve vyráběly papírové masky a škrabošky, spontánně si
vybíraly a vytvářely právě pohádkové postavy, zdobily si školku svými výtvory. V den
maškarního bálu do školky přišla beruška,
kominíček, tygřík a pirát, nechyběli dva Spidermenni, Pavoučí žena, čertík a kostlivec,
dvě Minnie, Bořek stavitel, kovboj i ženich.
Dokonce za dětmi přišel velký klaun a víla.
O legraci a tanečky nebyla nouze a každé z
dětí si odneslo domů nejen pěkné zážitky,
ale i balónek od Pavoučí ženy .
Dotace od MŠMT
V předchozích číslech Blatenského zpravodaje jsem informovala o rozvojovém programu
Podpora logopedické prevence v předškolním
vzdělávání 2014, které vyhlásilo ministerstvo
školství a v němž naše školka v loňském roce
získala s vypracovanou žádostí finanční dotaci
na logopedické pomůcky. Pro rok 2015 bylo
na MŠMT podáno z celé republiky přes 800
žádostí, úspěšných bylo pouze 178. V lounském okrese získaly finanční dotaci pouze dvě
mateřské školy a já jsem velice ráda, že jednou

Zápis se uskuteční v úterý 28. dubna 2015
od 10:00 do 15:30 hodin. Zápis se stanovuje
v souladu s ustanovením § 34 odst. 2 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Rodiče nebo zákonní
zástupci, kteří zapisují dítě do mateřské školy, předloží svůj průkaz totožnosti a rodný list
dítěte, u cizinců doklad o oprávnění k pobytu
a rodný list s úředně ověřeným překladem.
Tiskopisy Žádosti o přijetí k předškolnímu
vzdělávání si můžete od 1. dubna 2015 stáhnout na stránkách MŠ Blatno www.ms-blatno.webnode.cz a vyplněné přinést ve výše
uvedeném termínu nebo vyplnit v den zápisu
přímo v MŠ. Na webových stránkách naleznete i bližší informace k přijímání dětí do MŠ,
věnujte pozornost „Kriteriím pro přijímání
dětí“, která jsou stanovena pro případ, že počet žádostí překročí kapacitu mateřské školy.
Fotografování v MŠ
Ve stejný den jako je zápis do MŠ, tedy 28.
dubna 2015, se uskuteční v mateřské škole
od 10:45 hodin fotografování s jarní tématikou. Ukázková kolekce je k nahlédnutí ve
školce. Zveme všechny případné zájemce!
Všem čtenářům a příznivcům naší mateřské
školy přejeme jaro plné sluníčka a pohody!
Mgr. Dagmar Schwambergerová
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15. Obecní bál
Opět po roce se konal dne 7. 3. 2015 v sále
kulturního domu již 15. Obecní bál. Nechybělo krásné předtančení nejmladších kryrských mažoretek „Koťátek“ ani losování tradiční bohaté tomboly. Půlnoční překvapení
ve stylu Elvise Presleyho roztančilo celý sál.
Večerem provázela taneční skupina Jiřího
Holubičky. Chtěla bych touto cestou poděkovat všem sponzorům (nejen z naší obce) a
všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci plesu i na zajištění tomboly.

Sponzoři:
Obec Blatno – generální sponzor
Mária Andělová
Václav Beneš – starosta obce
Lukra Lubenec s. r. o.
Eva Kolibačová – místostarostka obce
Jaroslava Pašíkovská
Botep Plus s. r. o.
Robert Benedek
Ivana a František Jelínkovi
Marie Vágnerová
Miloš Černý

Vladimír Orlík
Vladimír Fuka
Irma Chramostová Maso-uzeniny Kryry
Becker Kralovice s. r. o.
Ladislav Dolejška
Irena Pláničková – Cukrárna Petra
Honitba Blatno Milan Klíma
MVDr. Koláčková Dita
SDP Logistics s. r. o.
VP AGRO spol. s r. o. Kněževes
Josef Brabec AMIGO s. r. o.
Milan Pěnička
Soňa Fedáková
Honitba Ležky Pavel Sajfrid
Radomír Tauš
Restaurace U Čapků Tis – Lucie Krumlová
Honitba Blatno – Malměřice Stanislav Chytrý
Eva Kolibačová
místostarostka obce
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Velikonoce

Velikonoce jsou tradiční oslavou jara, současným jazykem nazývané Svátky jara. Tyto
svátky bývaly v minulosti významnější než
Vánoce. V některých zemích je tomu tak i
dnes (Francie, Německo). V naší zemi stejná
důležitost zůstala jen v některých oblastech,
například na Moravském Slovácku. Ale i v
současné době se tento svátek v rodinách
traduje aspoň v minimální míře, tj. v podobě
„obchůzky s pomlázkou (tatarem, mrskačkou,…)“ po příbuzných či známých.
O historickém původu
Velikonoce jsou nejvýznamnější svátky
křesťanské církve. Jsou spojené s památkou
umučení a vzkříšení Krista, je to vzpomínka
na jeho zmrtvýchvstání.
Silnou tradici měly Velikonoce již v době
předkřesťanské. Prapůvodně tento svátek
souvisel se svátkem nomádských pastýřů
a byl spojen s obětováním mladých zvířat,
především beránka. Měl pravděpodobně
návaznost na židovský sedmidenní svátek
Pesach, kterým si Židé připomínali vysvobození z egyptského zajetí.

Velikonoce se slaví vždy po jarní rovnodennosti, první neděli po jarním úplňku. Tímto
způsobem stanovená neděle může být mezi
22. březnem a 25. dubnem.
Velikonoční pokrmy
Stejně tak jako o jiných svátcích, také o Velikonocích se před hodováním dodržoval přísný půst. A protože z období zabijaček před
Vánocemi již mnoho masa a sádla do jara
nezůstalo, tak se čekalo na všechno zelené,
co ze země vyroste.
Zelenou stravu tradice přímo přikazovaly. K
vaření se v kuchyních využívalo předpěstované petržele, pažitky a jiných bylinek. Hlavně
se však využívalo rychle rostoucí mladé kopřivy, lístků pampelišek, popence a také chudobky a fialky. Tato raná zeleň byla základem
pro velikonoční bylinkové polévky doplněné
trochou jíšky a rozkvedlaným vajíčkem.
Vejce patřilo neodmyslitelně do velikonoční stravy. Na Hod boží velikonoční se mělo v rodině
sníst jedno rozdělené vejce, aby se rodina udržela
pohromadě. Vejce však byla vítaným pokrmem i

pro hosty. Smaženicí s množstvím slaniny a posypanou posekanou mladou kopřivou či pažitkou
anebo zelenou natí z cibule nepohrdl žádný host.
V šumavském kraji kolem Domažlic se vařívalo krajové jídlo tzv. klachtna. Omytá vajíčka se ve skořápce uvařila v silném kmínovém
a slaném nálevu, pak se skořápky nakleply a
vejce se nechala zaležet v tomto odvaru.
V okolí Brna se po obchůzce na Smrtnou neděli
z vykoledovaných vajec dělal mazanec. Byla to
vajíčka smažená na másle a nastavovaná mlékem
a krupicí, aby tohoto „mazání“ na chleba bylo
více. V Čechách podobnému mazání říkali škvar,
na Moravském Slovácku škvračinka, škvařinka
či škvařešina a na Slovensku praženica.
Pučálka z pohledu současného stravování byla
zdravá strava. Byl to hrách zalitý v ploché nádobě vlažnou vodou, který se nechal asi dva dny v
teple napučet. Přebytečná voda se slila, zůstalo jen
trochu. Asi třetí den už vyrašily klíčky. Takto nachystaný hrách se na lžíci čerstvého másla zprudka
opekl a na talíři osolil, opepřil a někdy osladil.
Eva Kolibačová
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Rozsvícení vánočního stromu

Poslední listopadovou sobotu se v podvečer
začal na blatenské návsi tvořit hlouček prvních zvědavců. Důvod sešlosti snad ani není
třeba opakovat. Jako každý rok zde pan starosta rozsvítil obecní vánoční stromek, který
ve svém novém „oblečku“ obdivoval každý,
kdo jel kolem.

Pro všechny zde bylo připraveno pohoštění,
horký svařák, nebo čaj. Dětičky ze školky
zpívaly koledy a recitovaly básničky a dívčí
sbor ve složení: Terezka Procházková, Nelinka Kohoutová, Nikolka Kohoutová, Natálka Kuncová a Kačenka Čóková za kytarového doprovodu Zdeňky Sajfridové zazpíval
také několik klasických vánočních koled,
ale i moderních písní. Sobotní večer se tedy
návsí vinula vůně svařáku a předvánoční atmosféry. Lidé zpívali, mlsali, klábosili a celá
tato vydařená akce vyvrcholila ohňostrojem.
A tak i Blatno slavnostně vstoupilo do adventní doby plné očekávání, lásky a splněných přání.

Doufám, že příští Vánoce se opět sejdeme
v přinejmenším tak hojném počtu, jako ty
minulé. 
Zdeňka Sajfridová
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Předvánoční posezení se seniory

Již tradičně se naši senioři sešli v kulturním
domě dne 10. 12. 2014 na předvánočním posezení. Po úvodním přivítání pana starosty
následovalo vystoupení dětí z MŠ v Blatně
s novými básničkami a písničkami, které se
moc líbilo. Vystoupení kryrských mažoretek
roztleskalo celý sál. K tanci a poslechu zahráli a zazpívali p. Jaroslav Tříska a pí. Jaroslava Kudláčková.
Eva Kolibačová
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Jak jsou na tom naši fotbalisté

Jaro 2014
Po podzimní části jsme figurovali na krásném
třetím místě Okresního přeboru a s cílem držet
se v popředí tabulky jsme šli do jara. Hned na
začátek sezóny jsme na domácím hřišti přivítali
tým z Kryr. Za podpory našich fanoušků jsme
vyhráli celkem jednoznačně 5:1. Druhé utkání
jsme odehráli na hřišti Blažimi, kde jsme uhráli
remízu 1:1, i když musíme přiznat, že soupeř
byl lepší. V dalším utkání jsme hostili Vrbno
nad Lesy. Po jednoznačném průběhu zápasu
jsme vyhráli 7:2 a domácí fandové si užili gólové hody. Dobrou naši formu následně prověřil
lídr přeboru. Těžké venkovní utkání nás čekalo
v Kozlech. Vítězství 3:2 a tři body z venku byla
příjemná nadílka a šok pro domácí, kteří ani na
okamžik nepochybovali o svém vítězství. Tato
porážka pro ně v konečném účtování znamenala
posun až na druhou příčku. Vítěznou vlnu jsme
potvrdili v domácím utkání. Přijel tým z Peruce,
který jsme porazili 3:1. Zápas na půdě Lenešic,
které v té chvíli bojovaly o záchranu, jsme vyhráli 5:0 a v našem týmu vládla pohoda. Další
utkání doma nás čekalo proti týmu Žatce C, kde
jsme si připsali další tři body za výhru 3:2. Dále
k nám zavítaly Dobroměřice, které s námi bojovaly o přední místa v tabulce a i toto utkání
náš tým zvládl, vyhrál 4:1 a tím získal další 3
body. Pak přišly dvě porážky za sebou. Na půdě
prvního celku z Loun jsme prohráli vysoko a
zaslouženě 0:5 a nečekaně doma s Cítoliby 2:3.
Chuť jsme si spravili v následujícím kole, kdy
jsme venku porazili tým z Duban 3:2 a následně i na domácí půdě soupeře ze Slavětína 3:0.
Závěrečné utkání nás čekalo proti týmu Žíželic,
kde jsme nakonec prohráli 2:4.

Celkem jsme odehráli 13 utkání s bilancí devíti
výher, jedné remízy a třemi prohrami, ve kterých jsme dokázali nastřílet 41 branek, což činí
průměr 3,15 branek na zápas a obdrželi jsme 24,
což činí 1,85 branky na zápas. První ročník v
okresním přeboru po návratu z 1.B třídy jsme
zakončili na 4. místě. Toto umístění považujeme
za úspěch, jelikož skeptici v našich řadách hovořili i o sestupu. Tolik tedy k sezóně 2013/2014.

jsme v následujícím kole museli vyhrát na půdě
Krásného Dvora. Za podpory našich fanoušků
se to podařilo a vezli jsme si domů výhru 4:2.
Nutno dodat, že jsme se až nečekaně nadřeli.
Další domácí utkání jsme vyhráli 4:2 nad týmem z Žíželic a pomalu jsme začali stoupat tabulkou tam, kde bychom chtěli být. Následoval
výlet na hřiště Žatce C, kde jsme se potýkali s
nedostatkem hráčů a nakonec jsme po špatném
výkonu prohráli 3:1. V domácím utkání jsme
si chtěli spravit chuť s Perucí a to se podařilo.
Výhra 6:2 a základ bodovat doma jsme splnili. Následovaly dva venkovní zápasy za sebou.
Na hřišti Lenešic jsme vyhráli 4:1 a ve Vrbně
po tuhém boji prohráli 3:2. I tato dvě utkání
nám ukázala, že venku nám to moc „nechutná”.
Na domácím trávníku jsme nedali šanci lídrovi soutěže z Blažimi a porazili jsme ji 5:2. To
znamenalo posun tabulkou vzhůru. Že stoupání
nebude tak přímé, jak si někteří z nás mysleli,
nám ukázali ve Výškově. Prohra 5:2 nebyla nic
příjemného a ukázala obrovské rezervy v naší
hře. Poslední zápas před domácími fanoušky
jsme odehráli proti týmu Dobroměřic B, kde
nakonec byly body rozděleny po remíze 2:2.
Na poslední zápas podzimu se naše mužstvo
vydalo do Černčic, odkud jsme si nakonec vezli
tři body za výhru 5:4. Dle trenéra po nejlepším
výkonu podzimu (ovšem opět neměl svůj den
kapitán Žebrakovský :-) ).

Podzim 2014
V dalším ročníku okresního přeboru jsme neměli postupové cíle. Chtěli jsme si pouze soutěž
užít na hřišti a bavit diváky dobrými výsledky,
které se vlastně od nás i tak trošku čekaly. Letní
příprava probíhala tradičně, a tak bez jediného
tréninku, kdy se sešlo mužstvo po návratu z dovolených, jsme se vrhli do „plnejch”.
Jako první celek jsme doma na perfektně připraveném trávníku přivítali tým z Cítolib a vyhráli
1:0. Poté jsme jeli na půdu Nového Sedla, které
nás překvapilo výbornou hrou a novým areálem a asi i proto jsme podlehli 2:4, i když jsme
je měli na lopatě - jak se říká. Svůj den neměl
kapitán Žebrakovský :-). Pak jsme doma hostili Slavětín, se kterým jsme prohráli 2:4, a tak

Celkově náš tým odehrál 13 utkání, ve kterých
získal 22 bodů za 7 výher, 1 remízu a 5 proher.
Nastřílel 40 branek, což je 3,1 na zápas a obdržel 33 branek, což je 2,54 na zápas. Náš tým drží
naši oblíbenou čtvrtou pozici a rozhodně pro
následné jaro z ní nehodlá slevit. Na společné
dokopné, která se konala mimořádně v Mostě,
jsme rozebírali nové taktiky a strategie. Bojovnost jsme odkoukali od HC Litvínov a následně
vyzkoušeli při lasergame. Další pokračování
večera už nelze komentovat:-). Pro jarní tuhé
boje plánujeme domácí utkání hrát opět v neděli
odpoledne, protože stávající termín se neosvědčil. Tolik tedy k fotbalové činnosti za rok 2014.
Tom a Tom
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Čtení pomáhá!
Projekt „Čtení pomáhá“ rozdělí každý
rok 10 milionů korun na dobročinné účely. Cílem projektu Čtení pomáhá je spojit
potěšení ze čtení s radostí pomoci druhým.

obdrží, rozhodnete jen vy, čtenáři, ve věku
od 6 do 19 let.

Jak projekt funguje?

Jsou rozděleny do kategorií podle věku
čtenářů (1. – 5. třída, 6. – 9. třída, střední
škola). V každé kategorii bude k dispozici
minimálně 20 knih k přečtení. Cílový stav
je minimálně 100 knih v každé kategorii. V
nejmladší a střední kategorii vybrala první
knihy veřejnost v anketě O nejlepší knihu pro děti a mládež. Do ankety nominuje
knihy odborná porota v čele se Zdeňkem
Svěrákem. Pro nejstarší kategorii vybrala
knihy odborná porota přímo.

Na internetových stránkách www.ctenipomaha.cz je připraven seznam knih rozdělený do 3 kategorií podle věku čtenářů. Po
registraci si z daného seznamu vyberete
knížku a až některou z knih přečtete, vrátíte se zpět na stránku projektu, kde po zodpovězení 4 kontrolních otázek získáte 50
korun. Tuto odměnu si nemůžete vyzvednout v hotovosti, můžete jí však věnovat
někomu, kdo čeká na vaší pomoc. Věnujete ji například na výcvik slepeckého psa,
na speciální kolo pro maminku, která nemůže chodit, nebo na operace, které vrátí
zrak africkým dětem. O tom, kdo pomoc

Knihy

Charity
Charity, kterým budou moci čtenáři věnovat své kredity, bude projekt „Čtení pomá-

há” vybírat ve spolupráci s Fórem Dárců,
renomovanými neziskovými organizacemi a partnery. V každém okamžiku bude
v projektu k dispozici pro hlasování minimálně 10 charit. Tím bude zajištěno, že
peníze se k potřebným dostanou dříve. Po
úspěšném naplnění charity bude nabídka
doplněna o další.
Mediální partneři projektu
Česká televize, MF DNES, Lidové noviny,
iDnes.cz, Lidovky.cz, Frekvence 1, Evropa 2.
Připojte sebe, nebo své děti k projektu ještě dnes! 
Zdeňka Sajfridová
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ČR o pomoci uprchlíkům
a historických událostech

Rád bych krátce něco pověděl o české pomoci uprchlíkům ze Sýrie. Dobře chápu, že
se pouštím na tenký led a bylo by mnohem
jednodušší psát o něčem neutrálním, ale
existují fakta, která je nutné říci nahlas a několik mýtů, kterým je třeba oponovat.
ČR se rozhodla přijmout 15 dětí a jejich
rodiny. Celkem jde o 70 lidí a hlavním rozhodovacím kritériem byl křesťanský původ.
Bohužel svět není černobílý a nejde jednoznačně říci, ten je špatný, protože je muslim.
Jako příklad může sloužit policista, který
dorazil k redakci Charlie Hebdo jako první a
byl zastřelen. Tento policista byl muslim. Na
straně druhé Anders Breivik je protestant.
Další věcí je počet uprchlíků. Před 76 lety
14. března odjel první vlak s dětmi z Československa, kterým sir Nicolas Winton zajistil cestu do Velké Británie. On sám dokázal
před válkou zachránit skoro 700 dětí. A že
by ČR neměla kapacity na pomoc, alespoň
několika stovkám dětí? Jistěže má. ČR je
podle HDI (index lidského rozvoje – kritéria
jako vzdělání, zdravotní péče, délka dožití)
28. nejrozvinutější zemí na světě. (Na světě je něco přes 200 zemí). Problém je spíše
v tom, že se peníze zbytečně topí v tunelu
Blanka, Opencard a podobných projektech.
Ty částky jdou úplně mimo naše představy.
Proč pomáhat? Pomohl někdo někdy nám?
Ano. Po 2. světové válce i po roce 1989 bylo
naší zemi pomáháno. Ať už to byly finance

na rozvoj nebo když lidé utíkali do zahraničí
před válkou a po roce 1948.

Proč jim nepomohou okolní země a proč
nejdou tam? Ale jistěže tam odcházejí a ty
země jim pomáhají. Většina uprchlíků je v
Jordánsku, Libanonu nebo Turecku. Pro-

blém je v tom, že například Libanon je malá
(3,5 milionu obyvatel) a ve srovnání s námi
chudá země. A situace kdy je na jejich území
milion uprchlíků, je pro zemi neudržitelná.
Neříkám, že ČR může spasit svět a zachránit
každou oběť války. Snažím se jen říct, že ČR
by se konečně mohla začít chovat tak, jak se
od vyspělé země očekává. Ty děti si nemohly vybrat, kde se narodí a stejně tak si jejich
rodiny nevybraly život, jaký mají. Těžko
si za to mohou samotní. Když protestovali
proti prezidentu Asadovi, tak neváhal použít
chemické zbraně, aby se udržel u moci. A
Islámský stát, není nic jiného než transformovaná odnož Al Kajdy, která operovala v
té oblasti a využila situace kdy Irák a Sýrie
nejsou schopny kontrolovat celé své území.
IS dobře vědí, proč ve svých nechutných videích s popravami používají děti. Cílem je
vzbudit strach a odpor. Ta propaganda má
lidi děsit a zasít mezi ně nenávist, aby pak
tihle fanatici mohli říkat – vidíte? Nenávidí
vás, tak pojďte a přidejte se k nám.
Malá vsuvka na závěr – v březnu roku 1939
vstoupili na naše území nacisté a byl zřízen
protektorát. Prvním protektorem byl Konstantin von Neurath. Za něj byly uzavřeny
vysoké školy a zavedeny protižidovské zákony. Heydrichem byl nahrazen až v roce
1941, protože byl údajně příliš shovívavý.
Bc. Lukáš Bechyně
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Projekt hlubinného úložiště
a jeho vliv na okolí

Česká republika podobně jako řada dalších evropských zemí využívá k výrobě elektřiny i jaderné elektrárny. Jedná se o levný, velkokapacitní, spolehlivý zdroj, který neprodukuje žádné emise skleníkových plynů. Odpovědnost za bezpečné uložení radioaktivních
odpadů, které při provozu elektráren vznikají, převzal stát.
Radioaktivní odpady vznikají ve všech fázích životního cyklu jaderného paliva sloužícího k výrobě elektřiny a při použití radioaktivních
materiálů v průmyslu, lékařství, výzkumu, popř. k vojenským
účelům. Všechny tyto odpady je nutné bezpečně spravovat tak,
aby nedošlo k ohrožení lidí a životního prostředí. Agentura pro
jadernou energii Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj
(OECD) ve svých publikacích potvrzuje silnou mezinárodní shodu
na tom, že ukládání odpadů do hlubinného úložiště představuje
vhodné řešení, jak naložit s vysokoaktivními odpady a vyhořelým
jaderným palivem. Jedná se o technicky uskutečnitelné, bezpečné
řešení pro současnou i budoucí generaci. Ukládání odpadů do hlubinného úložiště rovněž představuje eticky korektní přístup (odpovědnost přebírá generace, která odpad vytváří), který je žádoucí
realizovat již nyní, přímo úměrně situaci v jednotlivých zemích.
Zajištění bezpečného uložení radioaktivních odpadů v hlubinném
úložišti je náročnou technickou výzvou. Nicméně platí, že plánování úložiště a dohled nad jeho realizací nezahrnuje pouze technické aspekty. Příprava hlubinného úložiště je rovněž společenskou
výzvou, diskuze a projednávání probíhá na celostátní, regionální
i místní úrovni.

s vysokoaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem naložit,
pokud nechceme problém přesouvat na budoucí generace.
Výstavbě hlubinného úložiště předcházejí desítky let velmi podrobných geologických průzkumů a dalších nejen environmentálních studií, samozřejmě včetně budoucí studie možných vlivů
na životní prostředí (EIA). Smyslem hlubinného úložiště je izolace
radioaktivních odpadů od všech složek životního prostředí dokud
se radioaktivita nesníží na úroveň, která odpovídá látkám, vyskytujícím se v přírodě (např. uranová ruda). Časový horizont přeměn
odpovídá desítkám až statisícům let. Dnes předběžně projektovaný areál však bude v provozu desítky let, zaměstná až stovky lidí
Jaderná elektrárna Temelín

Hlubinné úložiště se připravuje i v zemích, které jsou známé svým
ekologickým přístupem (např. ve Finsku, Švédsku, Švýcarsku). Doporučení v tomto duchu dala členským zemích nedávno rovněž
Evropská komise. V současnosti neexistuje bezpečnější způsob, jak
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a jeho technické řešení musí odpovídat přísným českým i evropským normám bezpečnosti a také musí splňovat mezinárodní
směrnice. Výstavba samozřejmě bude klást na místní prostředí
i obyvatele zvýšené nároky, ale i tyto vlivy lze minimalizovat, či
alespoň snížit na přijatelnou úroveň.

Vizualizace současné představy
o hlubinném úložišti

Podle zpracovaných studií (Aktualizace referenčního projektu
a Lokalizace HÚ na jednotlivých lokalitách) se velikost nadzemního areálu pohybuje řádově v desítkách hektarů, cca 10-20 ha
a velikost podzemního areálu, vlastní plocha úložných prostor,
bude cca 300 ha, což u některých budí respekt i obavy, zda plánované dílo není předimenzované. Důležitá je v tomto případě
perspektiva pohledu: v hlubinném úložišti skončí radioaktivní
odpady z obou českých jaderných elektráren (vyhořelé jaderné palivo a vysokoaktivní odpady) za celou dobu jejich provozu,
tedy cca 40 let (při prodloužení až 60 let). Jak velký prostor by
zabraly každodenní komunální odpady z jedné běžné domácnosti
shromažďované po dobu 40 let? A co z jedné vesnice? Z města?
Temelín a Dukovany vyprodukují třetinu veškeré elektřiny v republice a přitom jejich roční produkce vyhořelého paliva nepřekročí
100 tun – to je méně než 10 g na jednoho obyvatele za rok. Úložiště rozměrově odpovídá uložení veškerých radioaktivních odpadů,
vzniklých za několik desítek let. Navíc jsou tyto rozměry schované
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půl kilometru pod povrchem – snahou je umístit do podzemí co
největší část provozu, právě aby na povrchu zůstal jen malý areál.
Ten lze citlivě zakomponovat do místní krajiny.
Současný návrh počítá s postupnou výstavbou ukládacích komor
úložiště. To mimo jiné znamená, že výstavba nebude žádným masivním dílem, kvůli němuž se sjedou tisíce dělníků a okolí budou
brázdit stovky těžkých strojů. Právě naopak. Intenzita výstavby
bude nízká, tak aby co nejméně rušila jak místní obyvatele, tak
stávající provoz úložiště. Výstavba navíc podléhá schválení ministerstvem životního prostředí i stanovisku dotčených obcí. Bude
tedy v zájmu předkladatele, aby se s obcemi na podmínkách výstavby dohodl.
Provoz úložiště bude mít na místní krajinu, ekosystém i každodenní život minimální vliv. Ve Finsku budují hlubinné úložiště
v oblasti známé svými ekologicky cennými mokřady. Ve Švýcarsku
je jednou z vybraných kandidátních lokalit region Marthalen (asi
30 km od Curychu), známý svými vesnicemi s tradičními roubenými domy. Přesto došlo k výběru v souladu se zájmy místních
obyvatel. Také současná česká úložiště radioaktivních odpadů u Litoměřic a Jáchymova nijak nekazí ekologický a turistický potenciál
svého okolí. A konečně samotné jaderné elektrárny, byť rozlohou
areálů nesrovnatelně větší a navíc s aktivním provozem vyžadujícím ochranné pásmo, jsou dobrým důkazem toho, jak průmyslové
objekty mohou být v symbióze s životním prostředím a turistickým
ruchem. Naopak, obě elektrárny k rozvoji turismu v regionu nebývalou měrou přispívají, ročně navštíví jen informační střediska
u obou elektráren kolem 57 000 návštěvníků. V jejich bezprostředním okolí se navíc nachází celá řada chráněných živočišných
i rostlinných druhů.
Jak tomu jednou bude na finální lokalitě budoucího hlubinného
úložiště je jen a jen na nás – státu, společně s dotčenými obcemi. Abychom dospěli ke konsensuálnímu řešení, je třeba aktivního
přístupu jak ze strany státu, tak i ze strany obcí. Prvním krokem
jistě bude transformovaná Pracovní skupina pro Dialog, dnes nově
ustavená pod Radou Vlády pro surovinovou a energetickou strategii. Výsledky jednání tak budou podkladem pro rozhodování vlády.
Měli bychom této příležitosti využít.

Pracovní skupina pro Dialog o hlubinném úložišti
- seminář v Senátu PČR

www.surao.cz

naše bezpečná budoucnost
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USNESENÍ Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE BLATNO KONANÉHO DNE 20. 11. 2014
Zastupitelstvo obce schvaluje
Čj 1-1/2014
Program jednání.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Bytový dům pro seniory
Blatno” uzavřenou dne 12.6.2014 mezi Obcí Blatno a p. Josefem
Brabcem – Amigo Louny.

Čj 2-1/2014
Jednací řád Zastupitelstva Obce Blatno na volební období 2014 – 2018.

Čj 8-1/2014
Navýšení ceny „Bytový dům pro seniory Blatno” o částku
314 836,65 Kč z důvodu vybudování sádrokartonových podhledů.

Čj 3-1/2014
Členy výborů a komisí v tomto složení :

Čj 9-1/2014
Nákup zámkové dlažby od firmy BEST, a. s. v částce 57 874, 92 Kč.

- finanční výbor

Boudová Eva
Taušová Jitka

Čj 10-1/2014
Nákup radlice na sníh na vůz MULTICAR.

- kontrolní výbor

Boudová Veronika
Chytrá Jiřina

Čj 11-1/2014
Nákup osvětlení vánočního stromu v ceně cca 20.000,-Kč

- komise životního prostředí Orlík Vladimír
Cibulský Lubomír ml.
- komise kulturní

Jelínková Ivana
Černá Marie

Čj 4-1/2014
Změnu nájemní smlouvy na byt č. 121/2 z původní Mgr. Zlaty
Kuřákové ( Karadzasové ) na jejího přítele pana Fujana Tomáše, dle
jejich žádosti od prosince 2014.
Čj 5-1/2014
Prodloužení termínu záruční opravy kostelní zdi v Blatně – termín
konec června 2015 dle žádosti p. Žebrakovského ze zdravotních
důvodů.
Čj 6-1/2014
Rozpočtové opatření č. 6/2014 dotace volby
+ příjmy 28 tis.Kč		
+ výdaje 28 tis. Kč
Rozpočtové opatření č. 7/2014 oprava místních komunikací Malměřice 			
+ výdaje 2 260 tis. Kč
Rozpočtové opatření č. 8/2014 traktor + technika
				
+ výdaje 527 tis. Kč
viz příloha
Čj 7-1/2014

Čj 12-1/2014
Zařazení správního území Obce Blatno do územní působnosti MAS
VLADAŘ o.p.s. na období 2014 – 2020.
Čj 13-1/2014
Odměnu panu Noskovi ve výši 2875,-Kč na vánoční koncert
v kostele.
ZASTUPITELSTVO OBCE BERE NA VĚDOMÍ
1.) Návrh rozpočtu na rok 2015 + rozpočtový výhled na 2016 +
2017
2.) Žádost manželů Klimešových na opravu polní cesty sousedící s
pozemkem č. 1344/11.
ZASTUPITELSTVO OBCE ZAMÍTÁ
1.) Žádost pana Oldřicha Pavlíka o vybudování veřejného osvětlení
k č.p. 68 z důvodu vysokých finančních nákladů
V Blatně 20. 11. 2014
Usnesení: Mgr. Štérová Radmila, Fuka Vladimír
Ověřovatelé: Chytrá Kateřina, Pašíkovská Jaroslava
Starosta: Beneš Václav, Místostarostka: Kolibačová Eva
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USNESENÍ Z 2. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE BLATNO KONANÉHO DNE 18. 12. 2014
Zastupitelstvo obce schvaluje
Čj 1-2/2014
Program jednání.
Čj 2-2/2014
Přebytkový rozpočet na rok 2015
příjmy 12 235 tis.Kč výdaje 10 975 tis.Kč financování 1 260 tis.Kč
viz příloha č. 1
Čj 3-2/2014
Rozpočtový výhled na rok 2016
příjmy 8 250 tis.Kč
výdaje 6 990 tis.Kč financování 1 260 tis.Kč
Rozpočtový výhled na rok 2017
příjmy 8 350 tis.Kč výdaje 7 120 tis.Kč financování 1260 tis.Kč
viz. příloha č. 2
Čj 4-2/2014
Rozpočtové opatření č. 9/2014 dotace z fondu Ústeckého kraje
příjmy + 15 tis.Kč
výdaje +15 tis.Kč
Rozpočtové opatření č. 10/2014 dotace úřadu práce
příjmy + 269 tis.Kč
výdaje + 269 tis.Kč
Rozpočtové opatření č. 11/2014 úprava výdajů bez navýšení rozpočtu
Rozpočtové opatření č. 12/2014 dotace MMR
příjmy + 423 tis.Kč
Rozpočtové opatření č. 13/2014 Bytový dům pro seniory
		
výdaje + 1800 tis.Kč
viz příloha č. 3
Čj 5-2/2014
Podání žádosti do dotačního programu POV Ústeckého kraje na
opravu hřbitovní zdi v Malměřicích.
Čj 6-2/2014
Podání žádosti do dotačního programu Podpora obnovy a rozvoje
venkova – dětské hřiště MŠ - žádost zpracuje Uni Consulting.
Čj 7-2/2014
Delegování starosty obce na Valné hromady Skládky Vrbička s.r.o.,
SVS a.s. na roky 2014 – 2018.
Čj 8-2/2014
Delegování starosty a místostarostky na Valné hromady Svazku obcí
Podbořansko na roky 2014-2018.
Čj 9-2/2014
Delegování starosty obce pana Beneše Václava do pracovní skupiny
pro dialog pro jaderné úložiště za lokalitu Čertovka.
Čj 10-2/2014
Navýšení ceny za projednávání přestupků, přestupkovou komisí na
1.000,- Kč, kterou pro Obec Blatno vykonává Město Podbořany.
Čj 11-2/2014
Smlouvu o umístění a provozování kontejnerů na oděvy, obuv a
textil – v počtu dvou kusů (Blatno a Malměřice).

Čj 12-2/2014
Příspěvek ve výši 30.000,-Kč na vybudování jímky u novostavby u
rodinného domu č. p. 157 v Blatně p. Josefu Brabcovi.
Čj 13-2/2014
Záměr prodeje pozemků č. 81/9 a č. 81/10 v k.ú. Blatno.
Čj 14-2/2014
Pronájem bytu č. 118/3 (byt určený k prodeji) p. NGUYEN THI
MAN na dobu určitou s tří měsíční výpovědní lhůtou v případě
zájemce o koupi od 1.1.2015.
Čj 15-2/2014
Pravidelná zasedání zastupitelstva obce Blatno na rok 2015
15 . ledna
25. června
19. února
10. září
19. března
15. října
23. dubna
19. listopadu
14. května
17. prosince
ZASTUPITELSTVO OBCE BERE NA VĚDOMÍ
1.) Dopis zaslaný panu Pavlíkovi ohledně vybudování veřejného
osvětlení .
2.) Odpověď Drážního úřadu Plzeň na námitku starosty na zrušení
přejezdu v Malměřicích.
3.) Přijetí p. Králíčkové Ivety do trvalého pracovního poměru.
4.) Gratulaci ke zvolení zastupitelům od ministra vnitra p. Chovance.
5.) Stížnost p. Mikesky na dokončení odtoku povrchové vody u
nemovitosti č. 16 Malměřicích.
6.) Zápis ze zasedání Svazku obcí Podbořansko ze dne 10. 12.
2014.
ZASTUPITELSTVO OBCE ZAMÍTLO
1.) Žádost p. Kolibačové o vzdání se odměny v době pracovní
neschopnosti.
ZASTUPITELSTVO OBCE UKLÁDÁ
1.) Starostovi obce zkonzultovat smlouvu o smlouvě budoucí o
zřízení služebnosti inženýrské sítě (z této smlouvy není patrno kolik
metrů a za jakou cenu se toto zřizuje). Smlouva mezi Obcí Blatno a
SÚS Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci.
V Blatně 18. 12. 2014
Usnesení: Fuka Vladimír, Chytrá Kateřina
Ověřovatelé: Mgr. Štérová Radmila, Pašíkovská Jaroslava
Starosta: Beneš Václav, Místostarostka: Kolibačová Eva
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USNESENÍ ZE 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE BLATNO KONANÉHO DNE 15. 1. 2015
Zastupitelstvo obce schvaluje
Čj 1-3/2015
Program jednání.

Čj 8-3/2015
Prodej Multikary p. Bláhovi Vladimíru za 19.000,- Kč + veškeré
poplatky včetně ekologické daně.

Čj 2-3/2015
Podání žádosti na opravu hřbitovní zdi v Malměřicích z POV
Ústeckého kraje, celkové náklady na opravu 335 700,- Kč, dotace
197 000,- Kč, dofinancování obcí 138 700,- Kč.

Čj 9-3/2015
Darovací smlouvy mezi obcí Blatno a NET4GAS :
č.1714000953………500.000,- Kč
č.1714000914……… 500.000,-Kč
č.1714000954……..3.000.000,-Kč

Čj 3-3/2015
Podání žádosti na dětské hřiště MŠ Blatno celkové náklady
150 000,- Kč – 70% dotace.

Čj 10-3/2015
Komise pro veřejné zakázky - Pašíkovská Jaroslava
		
Trenčan Pavel

Čj 4-3/2015
Pravidla pro zaměstnání pracovníka do Bytového domu pro seniory.
Viz. příloha.

Čj 11-3/2015
MAS Vladař k provedení výběrového řízení na dešťovou kanalizaci
a chodníky.

Čj 5-3/2015
Změnu nájemní smlouvy (dle žádosti p. Nehonské Aleny ze dne
13.1.2015) od 16.1.2015 u bytu č. 121/3 z původního nájemce Dobiáše Martina na Nehonskou Alenu, se kterou v tomto bytě žil spolu s
jejich dětmi.

ZASTUPITELSTVO OBCE BERE NA VĚDOMÍ

Čj 6-3/2015
Smlouvu mezi Obcí Blatno a Uni Consulting s.r.o. v ceně 9.500,- Kč bez
DPH na zpracování žádosti z Programu obnovy a rozvoje venkova 2015.
Čj 7-3/2015
Výměna kotle na obecním úřadě v Blatně cca 20.000,- Kč bez DPH
- provede firma Elektro Beneš Kralovice.

1.) Změnu ve zvýšení výkonu a kapacity bojleru na 500 l v Bytovém domě pro seniory.
V Blatně 15. 1. 2015
Usnesení: Fuka Vladimír, Pašíkovská Jaroslava
Ověřovatelé: Kolibačová Eva, Mgr. Štérová Radmila
Starosta: Beneš Václav, Místostarostka: Kolibačová Eva

USNESENÍ ZE 4. MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE BLATNO KONANÉHO
DNE 29. 1. 2015
Zastupitelstvo obce schvaluje
Čj 1-4/2015
Program jednání.
Čj 2-4/2015
Termín pro ukončení a předání stavby Bytový dům pro seniory
31. 3. 2015.
Čj 3-4/2015
Vyklizení stanoviště do 15. 4. 2015.
Čj 4-4/2015
Dodatek č. 2 ke smlouvě ze dne 12. 6. 2014 uzavřené mezi Obcí
Blatno a firmou Amigo Josefa Brabce.

Čj 5-4/2015
Zhotovitel firma Amigo Josefa Brabce se zavazuje realizovat oplocení Bytového domu pro seniory na vlastní náklady.

V Blatně 29. 1. 2015
Usnesení: Mgr. Štérová Radmila, Chytrá Kateřina
Ověřovatelé: Pašíkovská Jaroslava, Jungman Václav
Starosta: Beneš Václav, Místostarostka: Kolibačová Eva
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USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE BLATNO KONANÉHO DNE 23. 2. 2015
Zastupitelstvo obce schvaluje

ZASTUPITELSTVO OBCE BERE NA VĚDOMÍ

Čj 1-5/2015
Program jednání.

Upozornění Městského úřadu Podbořany, odboru životního prostředí
ohledně kontroly vodoprávního úřadu, které se týká likvidace splaškových vod. (Evidenční list – likvidace odpadních vod bude dodán
majitelům nemovitostí).

Čj 2-5/2015
Smlouvu č.14200073 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR mezi Obcí Blatno a SFŽP ČR.
Čj 3-5/2015
Proplacení ¼ z celkové ceny vchodových plastových dveří v č. p.
118 částka 3.498,- Kč. Obec je ¼ vlastník této nemovitosti.
Čj 4-5/2015
Příspěvek na vystoupení „Bublinková show” ve výši 4.000,- Kč na
dětský bál konaný dne 14. 3. 2015 TJ Blatno.
Čj 5-5/2015
Prodej parcely č. 81/9 o výměře 845 m2, parcely č. 81/10 o výměře
845m2, panu Josefu Brabcovi za cenu 35,- Kč/m2 + 10.000,- Kč
vodovodní přípojky.

ZASTUPITELSTVO OBCE UKLÁDÁ
Starostovi obce odpovědět na žádost manželů Klimešových ohledně
opravy polní cesty sousedící s pozemkem 1344/11.
ZASTUPITELSTVO OBCE ZAMÍTÁ
Žádost LČR, s.p. o přičlenění honebních pozemků z důvodu nízké
ceny.
V Blatně 23. 2. 2015
Usnesení: Kolibačová Eva, Jungman Václav
Ověřovatelé: Mgr. Štérová Radmila, Chytrá Kateřina
Starosta: Beneš Václav, Místostarostka: Kolibačová Eva
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