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Očima starosty

vat v opravě místních komunikací.
V Malměřicích se připravuje oprava hráze rybníka na návsi, pokud bude získaná dotace.
V závěru chci informovat občany o tom, že
obec má zajištěny finanční prostředky na udržení trvalého rozvoje.
Do roku 2017 přeji našim občanům rodinnou
pohodu, radostí ze života,
pevné zdraví. Zastupitelům Obce Blatno přeji hodně sil a optimismu v náročné
a zodpovědné práci zastupitele, pracovníkům obce trvalou pracovní pohodu při
jejich náročné práci pro obec a občany.
Václav Beneš - starosta

Vážení spoluobčané,

Za trochu lásky šel bych světa kraj,

Dovolte mi stručné zhodnocení poloviny volebního období a plnění volebního programu.

šel v ledu – ale v duši věčný máj,

Největší dokončenou investicí byl Bytový dům
pro seniory, který je v provozu více než jeden

šel pouští – a měl v srdci perly rosy …

Z dotačního Programu obnovy venkova Ústeckého kraje byla v květnu letošního roku dokončena oprava hřbitovní zdi v Malměřicích
za cca 400 tis. Kč. Největší objem finančních
prostředků (4 mil. Kč) byl použit na celkovou
opravu kulturního domu. Kulturní dům včetně
hostince dostal novou střechu a zateplenou
fasádu. V samotném KD je nové sociální zařízení, nová parketová podlaha na sále a jevišti
a změnou prošla i šatna s kotelnou. Byly nově
vybudovány odpadní jímky (20 m3, 30 m3).
Součástí KD je nově vybudované zázemí pro
pořádání soukromých akcí (vybavená kuchyňka
se sporákem, chladničkou, výčepním zařízením, nádobím apod.).
V listopadu se podařilo položit živičný povrch
včetně obrubníků na nejvíce rozbité místní komunikace (cca 2 mil. Kč). Tyto finančně náročné akce byly financovány z darovacích smluv
Obci Blatno od NET4 GAS, SÚRAO.
Retenční nádrž „U Kaštanu“ je před vydáním
stavebního povolení. Na jaře 2017 se zahájí realizace dešťové kanalizace s chodníky (cca 5
mil. Kč). Bude připraven projekční záměr na
č.p. 24 pro sociální bydlení. Bude se pokračo-

10. září 2016 tomu byl rok, kdy nás po těžké a vysilující nemoci opustil pan Vladimír
Žebrakovský.
Byl to člověk plný optimismu, elánu a neskutečné energie, organizátor různých společenských akcí a velký bavič. Každému, kdo požádal o jakoukoliv pomoc, tak vždy pomohl.
Byl to člověk s velkým srdcem. Proto na něj
nezapomeneme.
S jeho ztrátou je stále těžké se smířit a vyrovnat.Stále vzpomíná manželka Růžena,
dcera Renata a syn Vladimír s rodinami.

Diamantová svatba
manželů
Klasnových

ke konci roku 2016 se podařilo redakční radě
Zpravodaje ve spolupráci s dopisovateli připravit jeho druhé vydání.

rok. Ze dvanácti bytů je v současné době obsazeno devět.

Vzpomínáme

šel s hlavou odkrytou a šel bych bosý,
šel vichřicí – však slyšel zpívat kosy,

Těmito verši Jaroslava Vrchlického začal v sobotu dne 16. 4. 2016 svatební obřad v síni Obecního
úřadu v Blatně. Své ANO si zde znovu řekli Vilém a Anna
Klasnovi. Spolu jako manželé prožili úctyhodných šedesát let. Vilém Klasna a Anna, rozená
Licnerová, se vzali 14. dubna 1956 v Blatně.
Téměř na den přesně se po šedesáti letech vrátili,
aby na stejném místě své sliby obnovili a oslavili
tak diamantovou svatbu. Milí manželé Klasnovi,
jménem zastupitelstva Obce Blatno a jménem
svým Vám přeji ještě mnoho spokojených let.
Eva Kolibačová

Vítání občánků
V obřadní síni Obecního úřadu v Blatně
přivítala místostarostka obce paní Eva Kolibačová v sobotu 22. 10. 2016 nově narozené občánky. Novými obyvateli obce
se slavnostně stalo pět dětí, dvě děvčátka
– Eliška Jelínková, Malvína Králová a tři
chlapci – Jakub Pecka, Patrik Dubec a Tadeáš Smolka. Kulturní program si připravili místní prvňáčci s paní učitelkou MŠ
paní Lenkou Strunzovou. Každé miminko
dostalo dárek, maminka kytičku a pan starosta obce Václav Beneš předal rodičům
pro každého přivítaného občánka finanční
příspěvek ve výši 5.000,- Kč a popřál hodně zdraví, štěstí a radosti do dalšího života.
Hana Štěpánková
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Něco málo z historie
Pokračování z minulého vydání…
Mincovnictví
První mince ražené v Čechách byly denáry.
V letech 935 – 1038 byly za knížat Boleslava I., II., a III., raženy první denáry. Byly
z ryzího stříbra a oboustranné. Objevuje
se na nich již jméno knížete. Na obzvláště
vzácných exemplářích se objevuje i jméno manželky „Biagata conjux“. Existovaly
i denáry Emmy, vdovy po Boleslavovi II.,
s nápisem „Emne regina“. Za tohoto knížete přišlo do Čech křesťanství. Na denárech
je kostelní štít s křížem, později také sv.
Václav a nápis „Sanctus Wenzeslaus“ nebo
obraz ruky „dextera Dei“ (pravice Boží).
Kromě denárů se razily i půldenáry, rovněž
ze stříbra.
Všeobecné zhoršení mince v její ražbě nastalo koncem 12. století za Přemysla Otakara II. K tomu přistoupily brakteáty ze zcela

jemného stříbrného plíšku (klíčové mince),
přičemž na straně jedné je obraz vytlačen
a na druhé v reliéfu. Přemysl Otakar II.
nastoupil jako sedmiletý pod poručnistvím
Oty V. Branoborského vládu v Čechách. Na
denáru z té doby je znázorněna braniborská orlice vedle českého lva. Král Václav
II. povolal v roce 1300 italské mincmistry.
Mince se staly jednou tak velké než denáry
a jmenovaly se nyní pražské groše. Znázorňují českou korunu a dvojí nápis: Venzeslaus secundus, Dei gratia rex Bohemiae, na
druhé straně českého lva s nápisem: Grossi
Pragenses. Šedesát kusů se rovnalo jednomu rýnskému zlatému, Groše ražené za krále Václava II. měly 16 lotů a všude se s oblibou užívaly jako dobré platidlo. Dělily se na

„denarii parvi“ (12 denárů = 1 groš). Václav II. byl poslední mužský Přemyslovec.
Za Jana Lucemburského se razí první zlaté
mince, zvané florény, podle florentinské lilie, erbu Florencie. Groše Václava IV. syna
Karla IV. s nápisem „Venseslaus tercius“
(1375 – 1419) byly v oběhu široko daleko
a hojně využívány. Ořezávání českých grošů prováděli většinou židé. Proto přicházely
často do oběhu malé řezané groše. Jako dar
pro zvláště vznešené osoby se razily též tzv.
„tlusté groše“. Vladislav II. Jagelonský razil
takovéto tlusté groše (1471 – 1516). Vzhledem k jejich vzácnosti jsou v numismatických sbírkách obzvláštní raritou.
Z husitského období (1420 – 1536) pocházejí malé haléře, jednostranné, s českým lvem
nebo českou korunou. Rovněž jsou haléře
pro Moravu s orlem nebo „Z“ jako Znojmo.
Lužice, která tehdy patřila k Čechám, měla
haléř s „g o“ a na druhé straně českého lva.
Vratislav měla bílé feniky s „L.R.“ Ludvi-

desetníky, dvoukrejcary, bílé a černé feniky
a zlaté dukáty. Pražské groše přestaly. Pro
počítání se razily měděné „početní feniky“
(avers: Rait – Grosch Pfennischen Kamer,
revers: Groš početní komory české). Rudolf
II. (1575 – 1612) razil též „malý groš“. „Rohatá“ se přezdívalo čtyřúhlé stříbrné minci
v různých velikostech.
Za třicetileté války razili evangeličtí stavové
svou vlastní minci; Čechy s českým lvem,
Morava s orlicí, Slezsko rovněž s orlicí
s půlměsícem na prsou. Ferdinand II., český král, se nalézal ve finančně neutěšených
podmínkách. Nechal razit stříbrnou minci se
silným obsahem mědi, tzv. „rohatou“; Tím
se mělo ulehčit vyplácení válečných škod.
Vcísařském testimoniu čteme: „že uspokojivě zvládla uzavřený kontrakt a přinesla
požadovaných 6 miliónů“.
Skupinu samu pro sebe představovaly mince soukromě ražené na knížecích a hraběcích dvorech. Valdštejn jako vévoda
Frýdlandský měl vlastní mince. Mincoval
v Jičíně a Saganu, Eggenberku a v mincovnách v Českém Krumlově a Rožmberku.
Za Ferdinanda IV., korunovaného za českého krále roku 1646, a Leopolda I. (1658
– 1705) se razily deseti, pěti a jednoduché
dukáty, poloviční a celé tolary, patnácti
a šestigroše, tříkrejcary, krejcary, haléře
a poslední Raitgroše. Marie Terezie, Josef
II., a jejich následníci razili tolary a menší mince, které měly v erbu dvojitou orlici
a českého lva ve středním štítu. Stříbrné
dvacetníky = 3 kusy = 1 zlatý byly oblíbené
mince. Existoval „grošl“ v mědi. Ferdinand
II. razil „korunové tolary“ a půltolary. Konvenční měna uvolnila místo (1. zl. konv.
měny = 100 krejcarů) rakouské měně, krejcar konvenční měny se rovnal 1 ½ krejcaru
rakouské měny.

cus Rex a na druhé straně českého lva.
Při mincovní reformě za Ferdinanda II.
(1527 – 1564) se objevily první tolary v Čechách a sice s letopočtem, který dosud na
mincích chyběl. Mincovní regál hraběte
Šlika se prováděl v mincovně v Jáchymově.
Razil vedle menších mincí i větší, nazývané
„tolargroše“ podle mincovny Joachims –
thal. Nejstarší z těchto tolarů pochází z roku
1520. Tolary ražené Ferdinandem II. pro
Čechy mají letopočet 1529. Razil je v letech
1527 – 1533 mincmistr Oldřich Gebhart
v Jáchymově.
Vedle těchto tolarů se razily též půlgroše
a čtvrtgroše, poloviční a celé zlaté groše,

Pak se objevila koruna za sto haléřů, za kteréžto měny přestala rakousko-uherská monarchie existovat. Mince v Československu:
koruna jako základ s následujícími díly: 50,
10, 5 a 2 haléře, směrem vzhůru k pětikoruně se razí mince z neušlechtilého kovu. Od
28. října 1928 se pěti a desetikoruny razí ze
stříbra. Existují již i dukáty.
V německé říši je od 1. ledna 1876 zavedena
všeobecně marková měna.
Pokračování příště...

Eva Kolibačová
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Mateřská škola Blatno
Jaro, léto, podzim, zima, ve školce je
vždycky prima!

Jaro je ve školce plné inspirací a poznání.
Tradičně jsme jej uvítali nejen Morenou,
ale i čarodějnickým rejem. Za pomoci experimentů, které jsou součástí vzdělávacího procesu, jsme poznávali s dětmi různé
vlastnosti a reakce látek, které máme běžně
dostupné i doma. Vařili jsme lektvary za
pomoci sody, octu, jaru, barev, a děti měly
možnost přímo pozorovat, jak se tyto látky
k sobě chovají, reagují na sebe a vypadají
jako opravdová kouzla. V květnu jsme maminkám k jejich svátku vyrobili květinová
přáníčka s obrovským srdcem a v projektu
„Maminka má svátek“ se určitě nejen maminky pobavily i dojaly nad dotazníkem, ve
kterém odpovídaly samy děti na otázky právě o nich. Můžete si je přečíst ve fotogalerii
na webových stránkách školky.

Den dětí děti oslavily na školní zahradě
společně s vílou Mateřinkou, kdy za splněné úkoly našly tolik očekávaný poklad. Ve

středu 8. června se školka proměnila ve velkou jarní louku. Místo dětí přiletěli motýlci,
berušky, broučci a včelky, rozkvetly květiny a začalo veřejné vystoupení dětí k závěru školního roku, při kterém děti předvedly krásný program na téma Jaro na louce.
V závěru se rozezněly slavnostní famfáry
a za jejich zvuků vešli v talárech „absolventi“ mateřské školy, kteří se loučili nejen
se školním rokem, ale i s docházkou, pro-

tože od nového školního roku jsou z nich
již prvňáčci. Každý přednesl básničku sám
o sobě, kterou nacvičoval tajně a pro rodiče
to bylo velké překvapení. S budoucími školáky se rozloučil i pan starosta a paní místostarostka, ti předškolákům předali dárky
a děti si kromě nich odnesly domů i památeční šerpu, která jim bude připomínat chvíle strávené v naší mateřské škole.

V polovině června jsme odjeli vláčkem na
výlet do Plas, kde jsme absolvovali „Cestu kolem světa“. V areálu Fantasy Golfu
navštívily děti Japonsko, Řecko, Transylvánii, Mexiko, svezly se na pirátské lodi
s kapitánem Černovousem, prozkoumaly
sopku i pyramidy v Egyptě, v pravěké jeskyni pozdravily dinosaury, zamávaly Draculovi i kovbojům a indiánům na ranči,

v Africe mohly pozorovat tygry a opičky.
Přálo nám i počasí a výlet se vydařil. Závěr školního roku jsme zakončili pohádkou
Slůně zahradníkem, předáním školkového

vysvědčení a povedenou oslavou na školní
zahradě.
V novém školním roce 2016/2017 jsme
mezi sebou přivítali nové kamarády. Někdo se adaptuje hned, někomu to trvá déle,
ale vzhledem k aktivitám, které na děti ve
školce čekají, brzy zapomenou na slzičky a objevují nové a nové radosti. Jednou
z nich bylo velké těšení se na místní pouť.
Nechyběly vycházky k atrakcím, výtvarné
práce a pracovní listy na toto téma, při kooperačních hrách si děti stavěly pouť ze stavebnic a došlo i na ochutnávku pouťových
koláčků, které tradičně upekly ve školní
jídelně místní ženy pod vedením paní místostarostky. Výtěžek z prodeje koláčků ve
výši 4.860,- Kč Obec Blatno věnovala mateřské škole, my jsme je poslali Ježíškovi,
a v těchto dnech přichází velké očekávání,
zda pod stromečkem bude právě to, co si
děti přály 
V říjnu jsme se podruhé vydali na „Cestu
kolem světa“. Tentokrát ne vláčkem, ale
společně s průzkumníky a Divadlem Letadlo. Piloti nás letecky dopravili do Paříže,
kde jsme navštívili Eiffelovu věž, vláček
nás podmořským Eurotunelem dovezl do
Anglie, tam jsme viděli menhiry a kamenné
kruhy Stonehenge, zaoceánskou lodí jsme
s kapitánem a plavčíky dopluli do Ameriky k Soše Svobody, v Číně jsme poznali
Velkou čínskou zeď a v Rusku jsme si prohlédli Chrám Vasila Blaženého. Nakonec
jsme nasedli do aut, zopakovali si pravidla
silničního provozu, význam světel na semaforu a bezpečně jsme dojeli domů, zpátky
do školky.
Protože na podzim začaly dny rychle ubývat, vyzdobili jsme si školku krásnými
podzimními dekoracemi. Na chodbě nám
svítily lampionky z mochyně, které doplnily poletující duchové z mini kelímků,
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osvětlený strašidelný hrad zahalený do pavučin hlídali pavoučci, myšky a sovičky,
před školkou poletovali duchové ze záclon
a velkých kelímků, na brance se uvelebil
pavouček, dýňového medvídka, strašidýlka
z velkých kelímků a mimina z tykviček doprovázeli skřítci Podzmimníčci, které děti
vyráběly společně se svými rodiči. Velice
děkujeme za krásné ohlasy a také za dýně
a tykve, které nám darovaly paní Marta Duspivová, Zdena Járová, a rodiče dětí, paní
Kušnirová a paní Kovářová.
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Listopad byl bohatý nejen na tvoření, ale je
to měsíc, kdy děti seznamujeme s důležitostí zdraví. Proto hry a aktivity byly zaměřené především na prevenci proti nemocem,
na důležitost vitamínů a správného životního stylu. V rámci tohoto vzdělávacího bloku děti samy „uvařily“ ovocné a zeleninové
saláty, které donesly ochutnat i domů a na
konci listopadu proběhl ve školce již poněkolikáté projekt „Koukají na nás správně“,
tedy preventivní vyšetření zraku předškolních dětí, do kterého se zapojila velká většina rodičů.

tuální akce, změny a oznámení a ve Fotogalerii můžete zhlédnout fotografie ze školkového dění.

A opět začaly přípravy k tradičnímu rozsvěcení vánočního stromu. Adventní čas,
který ve školce provází výroba dekorací,
příchod Mikuláše, vánoční pohádka i příchod Ježíška, vám přiblížíme opět v příštím čísle. Velice děkujeme všem, kdo nám
pomáháte a podporujete naši školku! Na
webových stránkách www.ms-blatno.webnode.cz v rubrice Poděkování se dozvíte
blíže, nezapomeňte také sledovat úvodní
stránku, kde jsou vždy včas uveřejněny ak-

Uzavření MŠ a ŠJ v době vánočních
prázdnin:

Všem čtenářům Blatenského zpravodaje a příznivcům mateřské školy bych ráda
i za zaměstnance MŠ popřála krásné prožití
adventu a Vánoc, a v roce 2017 především
pevné zdraví, radost a naději!
Mgr. Dagmar Schwambergerová

Se souhlasem zřizovatele bude MŠ a ŠJ
uzavřena od pátku 23. prosince 2016 do
pondělí 2. ledna 2017. Provoz MŠ a vyvařování pro cizí strávníky zahájíme v úterý
3. ledna 2017.
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6. Michalská pouť
Na sv. Michala se uskutečnila na návsi naší
obce již tradiční 7. Michalská pouť. Počasí
pořadatelům přálo, a tak se úderem třinácté
hodiny začali trousit první návštěvníci. Bě-

hem odpoledne se náves zaplnila nejen místními občany, ale i občany z okolních obcí
a měst. Nejvíce radosti měly děti, které si hojně užívaly pouťových atrakcí, jimž neodolali

ani dospěláci. Velký zájem byl o tetování ze
strany ratolestí, ale i některých žen. Na pouti
nechyběla cukrová vata, perníčky z lásky, pro
babičku, pro nejlepšího tátu … a mnoho dal-

ších sladkostí. Prodávaly se i pravé pouťové
koláčky, které napekly místní ženy. Výtěžek
z prodeje koláčků byl věnován MŠ. Občerstvení zajistil p. Brda z Krt, který nabízel pestrý
sortiment jídla a pití. Otevřen byl i hostinec
Na Návsi u paní Andělové. Pořadatelé plánovali i večerní zábavu v kulturním domě. Z důvodu celkové rekonstrukce kulturního domu
byla taneční zábava odvolána.
Hana Štěpánková

Dětský den

Dne 11. června jsme se všichni sešli na fotbalovém hřišti, abychom zde spolu s našimi dětmi oslavili jejich svátek. Zábavné odpoledne plné různých soutěží a her
uspořádal Sokol Blatno za podpory Obce
Blatno. Vzhledem k příznivému počasí se
celé odpoledne vydařilo, děti byly spokojeny, že nikdo neodešel s prázdnou. Plni
dojmů byli i všichni zúčastnění.
Radmila Štérová
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Volejbalový turnaj 4. ročník
Již 4. ročník volejbalového turnaje se konal
9. července 2016 v Blatně. V letošním roce
se do Blatna sjelo několik nových týmů
a to z Kryr, Kladna a Siřemi. Turnaj byl
rozdělen na mužské a ženské týmy. Celkově
se zúčastnilo 12 týmů, z toho 7 mužských
a 5 ženských. Každé mužstvo si odneslo
hodnotnou cenu, které věnovali tito sponzoři: Obec Blatno, Leo Peterka Podbořany,
Sokol Blatno, obchod se smíšeným zbožím
v Blatně. Výborné občerstvení po celý den
zajišťoval hostinec Krty a o večerní zábavu
se postaral Vlastimil Kouba.
Renata Braunová, Veronika Boudová

Chůdové odpoledne v Petrohradě
Svazek Obcí Podbořansko spolu s Obcí
Petrohrad pořádal dne 21. 5. 2016 zábavné
sportovní odpoledne tentokrát v chůzi na
chůdách. Své síly zde změřilo 8 obecních
týmů. Tým naší obce ve složení Renata
Braunová, Petr Braun, Jiří Krejčí, Kamil
Novotný, Václav Beneš, Eva Kolibačová
obsadil krásné 2. místo.
Eva Kolibačová

Společenské a kulturní akce
Prosinec
24.12. Půlnoční zpívání koled
24:00
25.12. Vánoční taneční zábava
20:00
Pořádá Český zahrádkářský svaz
Připravujeme 2017
10. 3. 17. Obecní bál
20:00
Hraje Bonus Vroutek
Blahopřejeme našim jubilantům
2016 Prosinec
Churan Pavel
Multrus Karel
Dobiáš Karel
Pašíkovská Jaroslava
Bechyňová Dagmar
Klasna Vilém
Jelínek Miroslav
Lipták Tomáš
Novotná Daniela
2017 Leden
Cézová Václava
Vaňourková Anežka
Holá Marta

Únor

Duspivová Monika
Pavlík Oldřich
Pavlíková Marie
Hoťková Marie
Jandová Hildegarda
Březen
Horváth Jiří
Foldová Růžena
Andělová Mária
Boudová Věra
Ledvinová Helena
Janda Vladimír
Duspiva Josef
Fialová Marie
Antošová Edeltraud
V roce 2016 jsme uvítali do života
Hlaváčková Vanessa
Pham Anna
Cibulský Ondřej
Půta Matěj
Jelínková Eliška

V roce 2016 nás opustili

Smolka Tadeáš
Králová Malvína
Dubec Patrik
Pecka Jakub
Malhauzová Antonie
Marek Alexandr

Vážení čtenáři Blatenského zpravodaje,
děkujeme Vám za přízeň, kterou nám projevujete
čtením zpravodaje. Především bychom rádi poděkovali těm, kteří nám svými příspěvky umožňují
jeho vydávání. Zároveň přejeme klidný adventní
čas a hodně zdraví v nadcházejícím roce 2017.
Redakční rada
Příspěvky, náměty, připomínky zasílejte na email
blatensky.zpravodaj@gmail.com nebo zanechte na
OÚ p. Kolibačové.Redakční rada: Eva Kolibačová
Mgr. Radmila Štérová Ing. Miroslav Kolibač
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6. ročník turnaje O pohár starosty Obce
Blatno v nohejbale
Sportovní nadšenci z okolních obcí i měst
se sešli na začátku prázdnin, aby změřili své
síly s příznivci sportovních aktivit v naší
obci. Již tradičním kláním se stal turnaj
O pohár starosty Obce Blatno v nohejbale.
V letošním roce se sportovního klání zúčastnilo opět 10 nohejbalových týmů.
Na třetím místě se umístil tým MY(S)3 ve
složení Tomáš Prais, Josef Kohout, Žebrakovský Libor. Druhé místo obsadil tým
Vošousti ve složení Michal Adámek, Martin
Dolejš, Pavel Loukota, Pavel Sajfrid. Vítězem turnaje se stal tým Voňavky ve složení

Beránková Michaela, Dubcová Klára,
Jungová Aneta, Hostaša Martin.
Mezi oceněnými byl i nejstarší tým Freiburg ve složení Václav Rada, Petr Kraj
a Jan Jelínek. Nejužitečnějším hráčem byl
vyhlášen Zdeněk Polák, nejlepším blokařem
Marcel Majer, nejlepším smečařem Pavel
Loukota, nejodvážnějším hráčem Kateřina
Holanová, nejhezčí nohy měl Jakub Dubec
a největším překvapením turnaje byl Pavel
Sajfrid.
Eva Kolibačová, Radmila Štérová

Kryrské mažoretky – Českokamenická
mažoretka 2016
I v letošním roce se kryrské mažoretky
zúčastnily 5. ročníku soutěže Českokamenická mažoretka. Soutěžících bylo 550 a diváků, kteří přišli podpořit mažoretky, více
než 400. Všechny týmy si z vystoupení od-

vezly odměny a na ty nejúspěšnější čekala
jako vždy medaile. Naše kryrské holčičky,
soutěžící v týmu s názvem Pink Ladies,
vybojovaly krásné 3. místo. Toto umístění
obhájily i naše blatenské reprezentantky ve

složení Michaela Braunová, Natálie Kuncová, Laura Zelenková, které do tohoto
kroužku docházejí již čtvrtým rokem.
Renata Braunová, Veronika Boudová
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Pouze bezpečně!
Kolem procesu výběru lokality pro hlubinné úložiště vyhořelého jaderného paliva a vysokooaktivních odpadů vznikla
v poslední době řada fám. Hlavním kritériem pro výběr lokality bude vždy bezpečnost a proveditelnost.
Projekt bezpečného uložení vyhořelého jaderného paliva v hlubinném úložišti je založen na tzv. multibariérovém bezpečnostním
konceptu. Jeho základní bariérou je ukládací obalový soubor (kontejner – nikoli sud), další bariérou jsou nepropustné jílové materiály
(bentonit) a třetí bariérou stabilní horninové prostředí cca 500 m
pod povrchem Země. Za stabilní horninové prostředí je v českém
konceptu považováno prostředí tvořené tzv. krystalinickými horninami, tj. vyvřelé (granit) a přeměněné horniny (migmatit a granulit).
Kritéria jsou mimořádně náročná a velmi podrobně je stanovují například předpisy Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Z výběru
lokality jsou třeba zcela vyloučena krasová území, oblasti termálních
pramenů, poddolované oblasti, místa se zdroji podzemních vod
nebo záplavová území. Hodnotí se tedy desítky charakteristik jevů
v lokalitě, které mohou mít vliv na budoucí jaderné zařízení. V případě hlubinného úložiště totiž analýza musí jít nejen do šířky (území
příslušného regionu), ale zejména do půlkilometrové hloubky.
V současné době SÚRAO pracuje se 7 lokalitami, kde probíhá první
fáze geologických průzkumů. Získaná data by měla posloužit jako
základ pro modelování a bezpečnostní analýzu jednotlivých oblastí.
Tedy určit, zda příslušný horninový masív je vhodný pro umístění
hlubinného úložiště a současně schopný zajistit jeho dlouhodobou
životnost.

www.surao.cz

Samotná „tvrdá“ geologická kritéria jsou ovšem jen jednou ze
součástí řešení. Všestranná analýza musí posoudit také technickou
proveditelnost, ekonomickou náročnost a rovněž socio-ekonomické
aspekty a v neposlední řadě potenciální vlivy na životní prostředí. Teprve po pečlivém posouzení všech těchto faktorů by měla být v roce
2025 vybrána finální a záložní lokalita pro úložiště.
Vyhořelé jaderné palivo a vysokoaktivní odpady již v ČR existují.
I  kdybychom dnes odstavili všechny reaktory, nevyřešený problém
s odpady zůstane.
Není pravdou, že by došlo ke snížení počtu posuzovaných lokalit. SÚRAO nadále pracuje se všemi sedmi lokalitami, s nimiž byla
v intenzivním kontaktu v posledních letech. Povinností SÚRAO je
provést u širokého spektra lokalit kritické zhodnocení jejich možné
vhodnosti na základě stávajících i nově získaných dat. A poté pokračovat na zúženém počtu lokalit s podrobnějšími geologickými
průzkumy. Zatím nebylo stanoveno žádné pořadí ani priorita lokalit.
Není pravdou, že bychom chtěli pracovat jen tam, kde se obce nepřipojily k žalobám. Hlavním kritériem je bezpečnost budoucího
úložiště. A ta je dána především, nikoli výhradně, příslušnými geologickými podmínkami.
Není pravdou, že výzkumné činnosti a navazující geologické průzkumy znamenají pro lokalitu rozhodnutí o úložišti. Právě jedině detailní analýza území může poskytnout potřebné informace o tom,
zda daná lokalita může být pro úložiště vhodná.

naše bezpečná budoucnost
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Pohledem občana…
PROFIDŘEVO, spol. s r. o.
Divize Blatno – kontakty: tel./fax 415211515,
Tomáš Praska, Otto Huček
Firma PROFIDŘEVO, spol. s r. o. zaměstnává 40 pracovníků jak místních, tak z okolí.
Nosným programem je výroba palet různých
rozměrů, řeziva, pražců pro ČD a palivového
dřeva. Pro výrobu sortimentů se používají
zahraniční stroje, pily, řezné nástroje. Firma
zpracuje ročně až tisíce m3 dřeva. Společnosti jde hlavně o vytvoření pracovních míst,
vzhledem k nepříznivé situaci zaměstnanosti
v tomto regionu. Prodejní ceny jsou pro zákazníky příznivé. Mimo jiné sponzoruje i kulturní akce organizací, které pro občany obce
ještě z posledních sil něco dělají.

množství vody, že se protrhl rybníček u Taušů.
V dnešní době se z potůčků stávají stoky, protože mnoho rodinných domů dosud nemá odpovídající čištění odpadních vod a ani nevyužilo finanční příspěvek ve výši 30.000,- Kč od
obce na vybudování čističky odpadních vod,
případně odpadní jímky. V současné době
je sice za kvalitu vypouštěné odpadní vody
zodpovědná obec, ale zároveň každý majitel

Vedení společnosti přeje občanům zdraví
a pohodu.
Jaroslav Dudař

nemovitosti je povinen doložit, jak s odpadní
vodou nakládá.
Nacházíme se v době, kdy dešťové spady jsou
minimální. Poslední spad byl v r. 2012, kdy se
z blatenských skal řinula voda a vyčistila jak
dešťovou kanalizaci, tak i potůčky v Blatně.
Rok od roku jsou přítoky vod minimální.
Občané, máme možnosti, jak naložit s odpadní vodou, aby naše obec nebyla veřejnou
stokou!
Jaroslav Dudař

Spad dešťové vody dříve a dnes…
V r. 1956 byl v Blatně enormní spad dešťové
vody. V dolní části obce se vytvořilo jezero,
když ze skal nad Blatnem proudilo takové

Turistika
V obci Blatno je umístěna u vlakového nádraží mapa turistická a na návsi mapa registru
měst a obcí Podbořanska. Mapa turistická vás
zavede do širokého okolí Blatna, je značena
červenou barvou. Po této značce lze dojít na
Plzeňsko, Rakovnicko, Žluticko, Podbořansko. Mapa registru obcí a měst Podbořanska
čítá 60 enkláv. Značení cyklostezek vás zavede do míst, kde není tak velký silniční provoz.
Turistickému ruchu v naší obci nahrává dobré
vlakové i autobusové spojení. V obci by se

mělo zlepšit občerstvení, hlavně pro turisty.
I přesto se do naší obce turisté i cyklisté rádi
vracejí. Příroda je zde krásná a každý si zde
odpočine.
Jaroslav Dudař

Záliba blatenského občana
K významným aktivitám našich občanů patří
i koníčky. Jedním ze zapálených motocyklistů je pan Polák Zdeněk. Jeho záliba je náročná
jak na čas, tak i na finance. Nelehké je rovněž
shánění náhradních dílů, čemuž pan Polák věnuje mnoho času. Vlastní moped značky S-11,
který musí odpovídat silničnímu provozu a se
kterým se každoročně účastní různých soutěží, které pořádají nadšenci z Rakovnicka.
V květnu se zúčastnil závodů v Jesenici, kde
skončil ve své kategorii na 2. místě. V červnu
se konal tradiční Křivoklátský průjezd v rámci Memoriálu Míry Pancnera. Trasa vedla Rakovnickem – Křivoklátskem a měřila 163 km.
Najde se někdo další?
Jaroslav Dudař
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Erasmus+
livé rozvrhy různých oborů, abych si z nich
vybrala, co tady chci studovat. Z jedné kanceláře mě posílali do další, od čerta k ďáblu,
a opravdu se jim povedlo mě vyvést z mého
obvyklého ledového klidu. Po večerech při
vyplňování dokumentů, jsem se proklínala
a doufala jsem, že tenhle formulář už je vážně poslední. A pak ten slavný den přišel.

Zážitek na celý život dotovaný Evropskou
Unií
Dovolte mi prosím představit projekt Evropské
Unie ERASMUS+ podporující zahraniční výjezdy studentů a pedagogů
vysokých či vyšších odborných škol. Nejedná se
však o hezkou dovolenou, jak by se mohlo
zdát, nýbrž o studijní či pracovní zahraniční pobyt, který trvá od 2 (pracovní stáž) do
12 měsíců a je hrazen částečně z financí EU,
částečně ze stipendia domácích univerzit.
Program Erasmus byl založen v roce 1987
a od té doby se ho zúčastnilo více než 3 miliony studentů. Nerada bych se pouštěla do
dalších popisů a detailů (které si můžete najít
na internetu po heslem ERASMUS+), chtěla
bych vám totiž ERASMUS+ popsat tak, jak
ve skutečnosti funguje. Chtěla bych vám vyprávět svůj příběh.
Kam pojedu?
Že chci „vyjet“ a studovat v zahraničí jsem
věděla od prvního dne, kdy jsem se o programu poprvé doslechla. Na Jihočeské Univerzitě (JU) studuji Francouzský jazyk pro
evropský a mezinárodní obchod, a když se
člověk zabývá cizími jazyky, není lepšího
způsobu ke zdokonalení, než žít aspoň chvilku v prostředí, kde ho cizí mluva obklopuje.

Z katalogu univerzit, se kterými má JU
dohodu o výměně studentů, jsem si vybrala Dijon. Celkem nenápadné francouzské město velké zhruba jako Plzeň, kde se
kromě výrobny Dijonské hořčice nachází

i jeden z největších univerzitních kampusů
(studentská čtvrť, kde jsou jak univerzitní
budovy, knihovny, tělocvičny a zdravotní
centrum, tak i studentské koleje, kavárničky,
jídelny, kostel, obří parkoviště a 3 tramvajové zastávky) v celé Francii. Po úspěšném
absolvování jazykového testu jsem začala
svou administrativní bitvu. Vyplnit snad tisíc
formulářů, potvrzení a smluv, odeslat (díky
Bohu) e-mailem všechno potřebné do Dijonu, podepsat účastnickou smlouvu a získat
tak stipendium (vypočítané na 500€/měsíc,
tzn. 2500€ na celý pobyt) a boj se může přesunout na další, francouzskou, frontu.
Papíry, papíry a zase papíry
Jsou čtyři hodiny ráno, právě mě řidič taxi
vysadil před zamčenou branou studentských
kolejí a já si poprvé uvědomuji, že jsem si
před odjezdem měla zjistit možná něco víc,
než jen adresu. Na zvonek nikdo neodpovídá
a tak čekám se svými kufry a doufám, že mě
brzy někdo zachrání. Spása přijela v černém
Renaultu. Paní uklízečka, které v pět ráno
začíná šichta, mě pustila do areálu a na recepci jsem dostala klíče od pokoje. Dobrodružství právě začalo.
Francie, to je ráj byrokratů. Francie miluje
papíry, víc papírů, nejvíc papírů… Ano, mé
první dva týdny na univerzitě se nesly ve
znamení podpisů, vyplňování, a děsivého
zjištění, že systém administrace na francouzských vysokých školách zůstal v osmdesátých letech, kdy byl kampus vystavěn.
Byla jsem zvyklá na luxus mít veškeré údaje
o škole, předmětech, hodnocení a rozvrzích
na internetu a chvíli jsem propadla zoufalství, když jsem zjistila, že předměty si musím navolit tak, že budu chodit po školním
labyrintu a hledat nástěnky, kde jsou jednot-

V Dijonu už bydlím měsíc, z přednášek
a cvičení se pomalu stává zaběhlá rutina a já
konečně odevzdávám poslední lejstro do
mezinárodní kanceláře. Uff…
Pár přátel stačí mít.
Teď, když jsem vám popsala tak trochu peklíčko spojené se začátkem pobytu, jsem vás
asi moc nepřesvědčila, že ERASMUS je pro
vás nebo vaše děti úžasná a neopakovatelná
zkušenost. Na štěstí jsou zahraniční výjezdy
hlavně o navazování nových přátelství, zlepšování jazyka, cestování a poznávání nové
kultury. A ty první týdny plné nových věcí
a povinností, se kterými si studenti zpočátku
neví rady, za ten zážitek určitě stojí.

Zahraničních studentů na Université de
Bourgogne v Dijonu studuje tento semestr
více než 200, to znamená, že o mezinárodní kamarádství tady není nouze. Na začátku
pobytu pro nás byla uspořádána různá setkání v kavárnách, večírky, prohlídky kampusu
a města… abychom se my, Erasmáci, mezi
sebou lépe poznali. A to se náramně vyvedlo,
našla jsem si pár opravdu dobrých přátel, se
kterými se nikdy nenudím (přikládám foto
z některých společných akcí). Mluvíme spolu francouzsky (jen když jsou tři ráno a jdeme pěšky z baru, tak volím mateřštinu, mezi
bratry Slovany) a vždycky je v záloze věčně
vděčná angličtina nebo němčina.
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Pojeď taky!

Hledání přátel mezi rodilými Francouzi není
tak lehké, jelikož jsme v hodinách vnímáni
profesory i studenty tak trošku jako vetřelci,
kteří se na fakultě ani neohřejí a už zase mizí
zpátky odkud přijeli. Je tedy potřeba bořit
ledy. Mně stačilo prohodit pár slov, poprosit
o pomoc, o zápisky a voilà Pierre a Penelope
se mě ochotně ujali. Teď spolu občas chodíme do kavárny, na oběd nebo třeba do muzea. Další francouzské kamarády, kteří mě
mezi sebe vřele přivítali, jsem našla v kolektivu mladých katolíků při místní farnosti.
Scházíme se každý čtvrtek na mši a poté na
společnou večeři, kde nikdy nevázne řeč. 

Ve Francii zůstávám ještě necelé dva měsíce a většinu zkoušek mám ještě před sebou.
Doufám, že všechno dobře zvládnu a že profesoři na nás vetřelce budou hodní.

a taky pekárny, kavárny a cukrárny plné
krásných dortíčků. Vždycky, když si se
svým espressem sednu k tomu malinkému
stolečku, nebo když jdu ze školy a cestou

Na závěr bych vás chtěla pobídnout, abyste neměli strach a využili té neopakovatelné
možnosti a sami vyjeli studovat nebo pracovat v rámci ERASMU+ do zahraničí. (Vy,
nebo vaše děti.) Stipendium od EU dostává

Školní povinnosti
Na začátku jsem se zmínila, že Erasmus
není dovolená, ale v mém případě studijní
pobyt. Co to znamená? Chodím na přednášky a cvičení jako každý jiný student, musím
pracovat na projektech a prezentacích, dělat
domácí úkoly a hlavně na konci semestru
skládám, stejně jako všichni ostatní, zkoušky ze zapsaných předmětů. Jedna z podmínek pobytu je získat zde 18 kreditů (za každý
úspěšně ukončený předmět jsme odměněni
určitým počtem kreditů). Když je nezískám,
budu muset těch 2 500€ Evropské Unii zase
pěkně vrátit. Motivace ke zkouškám mi tedy
určitě nechybí.
Boříme stereotypy. Nebo ne?

Jestli něco na bydlení ve Francii opravdu
miluji, je to jídlo (naše menza- místo, kde
se stravují studenti a profesoři- je geniální)

se stavím v pekárně pro čerstvou voňavou
bagetku (nebo croissant), připadám si o něco
víc francouzsky. To, že na 60 milionů obyvatel Francie denně připadne 30 milionů
baget je realita, žádný stereotyp. A tak na
ulici denně vidím z kabelek čouhat patky
bagety, v pekárně jsou pravidelně fronty až
ven a maminky strkají bagety do kočárku už
novorozencům, asi v rámci výchovy (vážně,
škoda, že jsem si neudělala fotku). Ale žabí
stehýnka ani šneky Francouzi na denním
pořádku nemají. Jedná se spíš o slavnostní
pochoutky, a co se týče šneků, které místní
opravdu milují, z vlastní zkušenosti bych je
klidně z jídelníčku vynechala úplně.

každý, to znamená, že finanční stránka rozhodně není víc zatěžující, než běžné studium vysoké školy. Získat nálepku Erasmák,
znamená být součástí milionů příběhů, které
spojuje jedna věta - byli jsme tam a bylo to
skvělé. Být Erasmák, znamená desítky nových přátel po celé Evropě, znamená to nové
zkušenosti, nezapomenutelné zážitky a v neposlední řadě zlepšení cizích jazyků. Tak neváhejte, využijte příležitosti, jeďte!
Zdeňka Sajfridová

prosinec 2016
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USNESENÍ Z 24. ZASEDÁNÍ ZASTUPUTELSTVA
OBCE BLATNO KONANÉHO DNE 8.9.2016
ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE:

ZASTUPITELSTVO OBCE BERE NA VĚDOMÍ

Čj 1-24/2016
Program jednání.

1.) Informaci o naplnění kapacity příspěvkové organizace Mateřská
škola Blatno-předložen seznam dětí.

Čj 2-24/2016
Starosta obce na základě dopisu MPO – ministra Ing. Jana Mládka,
CSc. má ZO zájem pokračovat v práci v rámci Pracovní skupiny pro
dialog a má zájem spolupracovat s MPO na tvorbě zákona o zapojení obcí do procesu hledání vhodné lokality pro úložiště radioaktivních odpadů.

2.) Přehled plnění veřejných zakázek.

Čj 3-24/2016
Odpověď starosty na dopis Ing. Mládka ze dne 12.8.2016.
Čj 4-16/2016Čj 4-24/2016
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti nátokový objekt
č. 777/2016 – POH mezi Povodí Ohře, s.p. se sídlem Bezručova
4219, 430 03 Chomutov a Obcí Blatno.
Čj 5-24/2016
Navýšení finančních prostředků o 43 770,- Kč na vícepráce při akci:
,,Zateplení a fasáda KD Blatno´´ firma Černý Luboš.
Čj 6-24/2016
Příspěvek na ČOV ve výši 30.000,-Kč paní Ludmile Dohnalové
a panu Petru Drobnému, bytem Blatno 161.

3.) Výpověď nájemní smlouvy k bytu č.p. 27 zaslanou paní Márií
Andělovou, Blatno 117.
4.) Dopis od firmy SUPTel a.s., Hřbitovní 1322/15, 312 00 Plzeň reinstalace základnové stanice společnosti T-MOBILE.
ZASTUPITELSTVO OBCE UKLÁDÁ
1.) Starostovi obce reagovat na dopis od firmy SUPTel a.s. Plzeň reinstalace základnové stanice společnosti T-MOBILE.
2.) Místostarostce obce vypracovat domovní řád Bytového domu
pro seniory do příštího zasedání zastupitelstva.
3.) Zhotovení tabulky s upozorněním na zákaz veškerých volnočasových aktivit v prostoru Obecního úřadu Blatno.
ZASTUPITELSTVO OBCE ZAMÍTÁ
1.) Nabídku České pošty,s.p. - zřízení služby Partner.

Čj 7-24/2016
Žádost společnosti ČSAD autobusy Plzeň a.s, V Malé Doubravce
27, 312 78 Plzeň - prodloužení licence na lince 460334.

V Blatně 8.9.2016

Čj 8-21/2016
Rozpočtové opatření č. 5/2016 Oplocení lesy

Ověřovatel: Fuka Vladimír, Pašíkovská Jaroslava

příjmy 0

výdaje + 50 tis.Kč

Rozpočtové opatření č. 6/2016 – Příspěvek SÚRAO , oprava KD
příjmy 4 041 tis.Kč

výdaje 900 tis. Kč

Rozpočtové opatření č. 7/2016 – Dotace hřbitovní zeď
příjmy 182 tis. Kč

výdaje 20 tis.Kč

Rozpočtové opatření č. 8/2016 – Dotace Úřad práce
příjmy 176 tis.Kč
viz příloha č. 1

výdaje 176 tis.Kč

Usnesení zpracovaly: Kolibačová Eva, Mgr. Štérová Radmila

Starosta: Beneš Václav, Místostarostka: Kolibačová Eva

prosinec 2016
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USNESENÍ Z 25. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE BLATNO KONANÉHO DNE 19.10.2016
ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE:

ZASTUPITELSTVO OBCE UKLÁDÁ

Čj 1-25/2016
Program jednání.

1.) Zastupitelům obce připravit podněty na realizaci akcí v roce
2017 do rozpočtu obce.

Čj 2-25/2016
Zhotovitele akce ,,Provedení živičných povrchů na komunikacích v Obci Blatno´´ firmu Froněk, spol.s.r.o. s cenovou nabídkou
1.249.447,80 Kč.

2.) Panu Fukovi zpracování projektu ,,Systém náležité péče Obce
Blatno´´.

Čj 3-25/2016
Smlouvu o dílo mezi Obcí Blatno a firmou Froněk, spol s.r.o. na
akci ,,Provedení živičných povrchů na komunikacích v Obci Blatno.
Čj 4-25/2016
Smlouvu č. 16/SML4393/SOPD/ZPR o poskytnutí přípěvku na
hospodaření v lesích mezi Obcí Blatno a Krajským úřadem Ústeckého kraje na částku 37.485,-Kč.
Čj 5-25/2016
Domovní řád Bytového domu pro seniory, Blatno č.p. 4.
Čj 6-25/2016
Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV.12-4012565/VB/001 mezi
Obcí Blatno a ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem v Děčíně
Čj 7-25/2016
Příspěvek na vybudování jímky v Blatně č.p. 1 ve výši 30.000,-Kč
panu Strakovi Vladimíru.
Čj 8-25/2016
Ukončení nájmu nebytových prostor v č.p. 27 dohodou k 31.10.2016
mezi Obcí Blatno a panem Stejskalem Václavem.
Čj 9-25/2016
Přidělení bytu č. 11 v Bytovém domě pro seniory panu Aloisovi
Tumovi od 1.11.2016.

V Blatně 19.10.2016
Usnesení zpracovali: Kolibačová Eva, Fuka Vladimír
Ověřovatelé: Mgr.Stérová Radmila, Králíček Pavel
Starosta: Beneš Václav, Místostarostka : Kolibačová Eva

prosinec 2016
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USNESENÍ Z 26. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE BLATNO KONANÉHO DNE 10.11.2016
Zastupitelstvo obce schvaluje

ZASTUPITELSTVO OBCE BERE NA VĚDOMÍ

Čj 1-26/2016
Program jednání.

1) Návrh rozpočtu na rok 2017 a rozpočtový výhled na 2018 –
2019.

Čj 2-18/2016Čj 2-26/2016
Rozpočtové opatření č. 9/2016 - Dotace volby

2) Informace o aktualizaci územně analytických podkladů.

příjmy + 20 tis.Kč

výdaje +20 tis.Kč

Rozpočtové opatření č. 10/2016 - Dotace Úřad práce
příjmy + 180 tis.Kč

výdaje +180 tis.Kč

3) Informace ze Dne malých obcí.
4) Informace ze Severočeské vodárenské společnosti.
5) Informace ze setkání starostů s ministrem průmyslu Mládkem
ohledně úložiště JO

dle přílohy č. 1
Čj 3-26/2016
Veřejnoprávní smlouva č. 1/2016 mezi Obcí Blatno a Babybox pro
odložené děti – STARIM, z.s. Praha
dar v hodnotě 5.000,-Kč.
Veřejnoprávní smlouva č. 2/2016 mezi Obcí Blatno a ZO ČZS Blatno příspěvek na dopravu ve výši 5.000,-Kč.
Veřejnoprávní smlouva č. 3/2016 mezi Obcí Blatno a TJ Blatno –
oddíl kopané ve výši 40.000,-Kč.

Čj 4-26/2016
Smlouvu o odvádění předčištěných odpadních vod z domovní ČOV
mezi Obcí Blatno a Martinem Bejlkem a Lucií Bejlkovou.
Čj 5-26/2016
,,Systém náležité péče´´ Obce Blatno uvádějícího poprvé na vnitřní
trh EU dřevo nebo jiné produkty ze dřeva.

V Blatně 10.11.2016
Usnesení zpracoval : Fuka Vladimír, Králiček Pavel
Ověřovatel : Kolibačová Eva, Chytrá Kateřina
Starosta : Beneš Václav, Místostarostka : Kolibačová Eva

