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Očima starosty

Ještě malou poznámku ke stavbě MŠ. Na takovouto stavbu platí zvýšená protipožární opatření, budova je rozdělena na požární úseky. Pro
představu uvedu cenu požárnících dveří, která se podle rozměrů pohybuje od 30 – 40 tis.
Kč za jeden kus.
Obec v loňském roce podala žádost do Operačního programu ŽP – omezení prašnosti a
21.5.2014 bylo vozidlo dodáno na podvozku
Multicar 27 C. Cena vybaveného vozidla pro
čištění komunikací, kanálových vpustí, sběru
listí je 3 363 800 Kč, podíl obce činí 10%. Dokoupena bude radlice na sníh, valníková nástavba a existují další doplňky (vysokozdvižná plošina atd.).

Blahopřejeme
našim jubilantům
Červen:

Žebrakovský Libor
Jíša Karel
Procházková Milada
Dřeveňák Pavel
Králiková Miluše
Kolibač Miroslav
Červenec:

1. Josef Brabec - AMIGO, Louny
6 043 276 Kč
2. FRK s.r.o., Kadaň
7 179 086 Kč

Srpen:

Společenské
a kulturní akce
Je podána žádost na Ministerstvo pro místní
rozvoj, kde je možnost získat jedno pracovní
místo na dobu 3 let a pořízení techniky (traktor,
příkopová sekačka) na údržbu zeleně do 500
tis. Kč s podílem obce 10 %. Pokud se vše podaří, bude obec pro občany zdarma svážet posekanou trávu, listí atd.

7. UM plus s.r.o., Ústí nad Labem
8 720 298 Kč
Zastupitelstvo obce, na základě pořadí hodnotící komise schválilo firmu s nejnižší nabídkou tj. 6 043 276 Kč, Josef Brabec AMIGO Louny, za tuto cenu byla MŠ postavena.
Chápu, že pro některé občany je cena vysoká, ale nižší nabídka nabyla podána, rozdíly
v nabídkách jsou značné.

Červen
21. 6. Nohejbalový turnaj „O pohár starosty obce“ – 4. ročník. Pořádá TJ Blatno
za podpory Obce Blatno.
Červenec
12. 7. Volejbalový turnaj. Začátek 10:00,
zápisné 50 Kč, občerstvení zajištěno. Zájemci se mohou přihlásit na email renata.
braun@email.cz nebo na tel. č. 732 820 061

4. PP – servis Plzeň s.r.o.
8 201 111 Kč

6. Warex spol. s r.o., Praha
8 389 164 Kč

Rada Václav
Praisová Miroslava

3. DROPS GROUP a.s., Jesenice
7 789 311 Kč

5. Podhola – stavební firma s.r.o., Podbořany
8 359 950 Kč

Pořízová Marta
Farbar Drahoš

Vážení spoluobčané,
dostáváte před prázdninami další číslo zpravodaje. V úvodu se chci přihlásit k diskusi
na facebooku, zadanou paní Evou Boudovou
týkající se ceny nové Mateřské školy srovnávanou s domem typu vily. Nejsem návštěvníkem facebooku, ale byl jsem na tuto diskusi upozorněn. Pro úplnost informací uvádím přesné nabídkové ceny uchazečů, kteří
se přihlásili do veřejné soutěže o tuto stavbu,
kde hlavním hodnotícím kritériem byla nejnižší nabídková cena, uvádím s DPH:

Navrátil Jiří

Srpen - připravujeme:
30. 8. Sportovní a společenský den svazNedojde- li k dalším průtahům, začne se v červnu pracovat na Bytovém domě pro seniory.
A nebude-li úřední šiml moc řehtat , bude ke
konci června vysoutěžen zhotovitel dešťové kanalizace + chodník a začnou se pokládat
živičné povrchy na místních komunikacích v
Blatně a Malměřicích.
Do nadcházejících prázdnin a dovolených přeji dětem, rodičům, všem občanům příjemné
letní dny, využívejte sportovní hřiště, rád se
Vámi potkám na letních sportovních akcích.


Václav Beneš - starosta

ku obcí Podbořansko. Nohejbalový turnaj. Pod záštitou 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.

Bc. Lukáš Bechyně

19. června		 11. Prosince

Děkujeme.

Mgr. Radmila Štérová

Zasedání jsou veřejná.

15. května		 13. Listopadu
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Něco málo z historie
Pokračování z minulého vydání...

ným dílem rozděleny mezi její tři dcery.

Quitance

Spisy a listiny z majetku místních rodin.

2. matce bude po dobu jejího života ročně
dávat 5 korců žita, 3 korce pšenice, 1 korec
ječmene, 1 korec ovsa, čtvrt korce hrachu,
3 korce brambor a 3 měřice soli (všechno v
české míře), potom třetinu všeho ovoce a
chmele (bez odečtení nákladů za objednání), 3 kopy vajec a jedno sele k Vánocům
těžké 25 – 30 m., dodané, dále jmenovaným jednu krávu a ovci vykrmené, a jednu českou měřici lněného semene na pěstování, dále zdravé dřevo a světlé přístřeší ve světnicích, a vyklidí komoru v domě
k přespávání.

Potvrzujeme tímto příjem 50 zl., které mi
v rámci mého dědického podílu na níže
psaný rok vyplatil můj bratr Karel Lifka.

V majetku pana Josefa Eise (zima=Eis),
oženivšího se do hospodářství č. 24, spřízněnost s majitelem domu č. 11.
Kupní neboli předávací listina pro Karla
Lifku v Blatně týkající se jednolánního statku č. 11 zanechaný po jeho otci.
Když zemřel v Blatně Vojtěch Lifka zanechav závěť, a když se jeho syn Karel ujal
jeho hospodářství tamže č. 11, tak se v důsledku nařízení poslední vůle z 23. března
1803 čj. 60 a pozdější závěti z 11. července t.r. čj. 126 předává – po tom, co se jeho
matka výslovně vyjádřila, že se zříká svého
ze závěti vyplývajícího podílu – Karlu Lifkovi otcovský jednolánní hospodářství se
všemi zeměpansko – vrchnostenskými a jinými povinnostmi včetně v závěti zakotveného hospodářského dodatku jako jeho pravý a dokonalý majetek se všemi závazky,
že totiž majitel
1. jako kupní cenu složí čtyři sta padesát
zlatých v ročních lhůtách po dvaceti, z čehož
matce 

150 zl.

sestře Marii Anně provdané
Lochmanové v Tisu

100 zl.

sirotkům po Kateřině Knausové

100 zl.

Rosině, vdané Süssové a příslušné
též do Oberklee
100 zl.
Ostatně zde budiž poznamenáno, že pokud
se matka svých 150 zl. zřekne, budou rov-

3. Sám ponese a okamžitě splatí všechny
soudní výlohy vzniklé u petrohradského
vrchnostenského úřadu při vyřizování této
pozůstalosti.
4. Se změnou majitele se nemění závazky
zpětné, které by se na statek mohly vztahovat v jeho rozsahu dle staré blatenské pozemkové knihy fol. 49.
K potvrzení listiny slouží úřední podpisy.
Petrohrad 3. 10. 1803
Josef Ant. Sergerk, vrchnostenský úředník
Karel Lifka, přejímající

Oberklee 26. října 1809 Rosina Süssová,
František Woidig, František Fettesmann
Zeig.
Žádost je napsaná na půl archu. Tato obchodní smlouva se potvrzuje vrchnostenským úřadem a po vyrozumění kontrahentů se zapíše do pozemkových knih.
Vrchní a soudní úřad v Petrohradě 9. list.
1829 Jan rohr, Ant. Rents
Vně: praehd. 9. 11. 1829 č. exh. 750 y ad:
Slavný Vrchní a soudní úřad v Petrohradě!
Karel Lifka z Blatna žádá o zaknihování
jeho hospodářství č. 11 v Blatně k rukám
jeho syna Františka Lifky
Zaneseno do blatenské pozemkové knihy folie 67 p:s: Bretter, písař pozemkové knihy
Potvrzení kontraktu

7 zl.

Výkupné od poplatku z koupě
Obnáší

22 zl. 57 a půl kr.

Kajetán Houska, justiciár

Odměna poslovi 15 kr./24 zl. 6 a půl kr.

Povoluje se právem dominikálním zápis do
pozemkové knihy.

Alleg. A. Orig.

L.S.petrohradský místní soud 3. 10. 03, podepsáno oběma úředníky

Uvnitř:
Slavný vrchní a soudní úřade!
Když jsem byl vzhledem ke svému zdravotnímu stavu neschopen vést svůj velký jednolanový statek č. 11 v Blatně předal jsem jej kupní smlouvou, jejíž originál přikládám, svému již dvacetiletému
synu Františkovi. Prosím slavný vrchní a
soudní úřad o povolení k zaknihování této
kupní smlouvy.
a) k nabytí majetku pro mého syna Františka Lifku
b) k pojištění převzatého majetku
c) k zachování všech závazků ve smlouvě obsažených
Blatno 14. října 1829
Karel Lifka
Pokračování příště…


Eva Kolibačová
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Mateřská škola Blatno
V březnu za námi přijelo naše známé Divadlo Letadlo s „Výpravou za polárním medvědem“. Už dříve jsme s ním jako průzkumníci navštívili Afriku a Austrálii, ale tentokrát jsme neletěli letadlem, jako v předchozích výpravách. Nasedli jsme na loď a tou
spolu s kormidelnicí a námořníky dopluli až
na daleký Severní pól za Eskymáky. Cestou
jsme potkali obrovskou velrybu, mrože, polární lišku, polárního zajíce. Za pomoci Eskymačky jsme se naučili poznávat ve sněhu
jejich stopy, postavili si iglú a přitulili se k
tuleni. Nakonec za námi přišel i „živý“ velký lední medvěd. Byla to opravdu výprava
jak se patří . Děti se staly součástí děje, pomohly hrát pohádku, která byla nejen zábavná, ale i poučná. Poznaly nové věci a hlavně – hodně se nasmály a pobavily.
První velká akce, která se v nové mateřince konala, byl tradiční maškarní bál. V únoru, kdy si povídáme o povoláních, seznamujeme se s různými profesemi, jejich významem, si děti nejprve vyrobily masky na stejné téma a poslední únorový den se ve školce sešly ne děti, ale krásné masky. Proběhlo
tak prima dopoledne plné tanečků, písniček
a různých sportovních disciplín.
Po roce jsme přivítali v nové školce kouzelníka a živá zvířátka. Tento velice svérázný pán pobavil děti několika kouzly a triky, poutavě přiblížil život sovy pálené, kanárka, čížka, největší úspěch měli ovšem papoušek, sokol a orel skalní. Pro děti byl velký zážitek, když si mohly dravce nebo papouška prohlédnout zblízka či nechat posadit na rameno.
Duben je měsícem, kdy si povídáme o počasí, přírodních jevech, jejich vlivu na přírodu
a pozorujeme změny v ní. Před Velikonocemi si děti zasely obilí, osvojovaly si poznatky,
co všechno potřebuje rostlina k růstu, vzrostlé osení si dozdobily vlastnoručními dekoracemi. Také vám jistě neunikla i výzdoba, kterou spolu s dětmi vytváříme v prostorách před
školkou. První jarní den jsme přivítali projektem „Přišlo jaro do vsi“ a zimu jsme vyhnali pomocí Morany. Tu vystřídali velikonoční zajíčci na oknech a po nich nám školku hlídaly naše kamarádky čarodějnice společně s
ozdobenými májkami. Poslední dubnový den
jste možná potkali náš čarodějný průvod nebo
jste zahlédli, jak naše malé čarodějnice a čarodějové zdobí májku na návsi.
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Koncem dubna proběhl zápis pro školní rok
2014 / 2015. Protože nám tentokrát odejde
do základní školy větší počet dětí než předchozích letech, kapacita pro příští školní rok
stále není naplněna a v mateřské škole jsou
volná místa. V případě zájmu o přijetí ke
vzdělávání se zákonný zástupce dítěte staršího 2 let může obrátit na ředitelku MŠ, a to
i tehdy, má-li jiné trvalé bydliště, než v Blatně a Malměřicích.

Ve dnech 22. – 24. dubna byla v Mateřské
škole Blatno provedena hloubková kontrola
z České školní inspekce. Předmětem kontroly bylo zjišťování a hodnocení podmínek,
průběhu a výsledků vzdělávání, zda vzdělávání probíhá v souladu se vzdělávacím programem a jsou dodržovány všechny zákonem stanovené směrnice a předpisy, zda MŠ
zajišťuje rovný přístup ke vzdělávání a cíleně podporuje zdravý vývoj dětí. Zároveň
byla prováděna státní kontrola v oblasti školního stravování s ohledem na cílovou skupinu strávníků. Ze závěru České školní inspekce vyplývá, že Mateřská škola Blatno poskytuje dětem kvalitní vzdělávání. Výsledky
vzdělávání odpovídají možnostem a schopnostem dětí, je zabezpečena rovnost příležitostí ke vzdělávání. Velmi dobrých výsledků
mimo jiné dosahují děti v aktivitách potřebných pro úspěšný přechod do základní školy,
při činnostech zaměřených na hrubou a jemnou motoriku a jsou dobře vedeny k osvojování základů klíčových kompetencí a funkčních gramotností. Zároveň inspekce velice
dobře ocenila spolupráci se zřizovatelem,
místními organizacemi a rodiči dětí. Státní
kontrola v oblasti stravování zaznamenala
jediné negativní zjištění a to, že nejsou v dostatečné míře zařazovány ryby, mléčné výrobky a luštěniny. Pro nás z tohoto vyplývá, že uvedené potraviny se budou více objevovat v jídelníčku, aby jeho skladba zajistila optimální plnění výživových norem, stanovených ve vyhlášce o školním stravování.
Tímto bych chtěla poděkovat celému týmu
Mateřské školy Blatno. Výsledky České

školní inspekce jsou motivací pro naše další aktivity, projekty a vše, co souvisí s naší
vizí – kvalitní mateřská škola se zaměřením
na komplexní rozvoj osobnosti dětí s ohledem na jejich individuální možnosti a s cílem připravit děti pro úspěšný vstup do základní školy. Inspekční zpráva je k dispozici všem rodičům u ředitelky mateřské školy
k nahlédnutí.
Vám všem bych ráda popřála příjemné léto
plné sluníčka a pohodově prožitých dní!
Mgr. Dagmar Schwambergerová

Uzavření MŠ a ŠJ v době letních prázdnin:
Se souhlasem zřizovatele bude Mateřská
škola Blatno uzavřena ve dnech 7. 7. – 24. 8.
2014. Provoz MŠ začne od 25. 8. 2014.
Školní jídelna bude uzavřena ve dnech 7. 7.
– 10. 8. 2014. Vyvařování pro cizí strávníky
začne od 11. 8. 2014. V případě změny budete včas informováni.
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14. Obecní bál

V sobotu 8. 3. 2014 uspořádala Obec Blatno v
krásně vyzdobeném sále kulturního domu již
tradiční 14. Obecní bál s bohatou věcnou i zvěřinovou tombolou.

K tanci a poslechu hrála skupina J.I.H. 2001
Františka Baráka a jak je jejich dobrým zvykem, vzali to pěkně „od podlahy“. S chutí až do
rána tancovali všichni ti, kteří na ples dorazili.

Queen a kankán.

Všechny přítomné dámy přivítal při příchodu
pan starosta spolu s panem Jaromírem Kratochvílem malou pozorností – kytičkou.

O kulturní program a krásnou podívanou se postarali dámy a pánové z tanečního oddílu TJ Sokol Rakovník, kteří nám ze svého repertoáru
předvedli společenské tance na hudbu skupiny

S přáním nashledanou - snad zase za rok – na
15. Obecním bále – smím prosit?

Děkuji všem sponzorům za příspěvky do bohaté tomboly.

Eva Kolibačová
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Generální sponzor:
Obec Blatno
Sponzoři:
Honitba Ležky
- Sajfrid Pavel
BOTEP Plus spol. s.r.o.
Kolář David
Obchod Jelínkovi
Tauš Radomír
Pěnička Milan
Benedek Robert
Černý Miloš
Šefl Jan
Studio Visage Žatec
Honitba Blatno
- Klíma Milan
Vágnerová Marie
Irma Chramostová –
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Maso – uzeniny Kryry
Fuka Vladimír
Cukrárna Petra
– Pláničková Irena
Lukra Lubenec s.r.o.
MVDr. Koláčková Dita
TJ Blatno
Zika Viktor
Dolejška Ladislav
Becker Kralovice s.r.o.
SDP Logistic s.r.o.
Krumlová Lucie
– Penzion Čapkovi
Ing. Pecka Zdeněk
Místostarostka
Kolibačová Eva
Starosta Beneš Václav

Jak jsou na tom fotbalisté?
Chceme také zlepšovat herní projev a najít
lék pro naše mostecká bebíčka (pan Malecký, pan Krajňák) . Nesmíme zapomenout
na naše fandy, budeme rádi, když i při dalších zápasech neztratíme jejich přízeň.

Krásný jarní den přejeme Všem a především
čtenářům Blatenského zpravodaje. Přinášíme další článek o fungování jedné z mála organizací v naší malebné vesničce . Nejdříve se podíváme na to, jak si vedou naši fotbalisté v okresním přeboru a poté na uskutečněné i plánované akce, kterých se aktivně
účastní členové TJ Blatno.
Fotbalisté uhráli velmi překvapující výsledek po podzimní části sezóny. Tudíž se čekalo na to, jak si v jarním pokračování budou své třetí tabulkové postavení hájit a
zda nejde jen o šťastnou shodu okolností . Trenér naordinoval svěřencům v zimní přípravě opravdu těžká utkání na umělce v Žihli. Týmy Sokola Chyše, Sokola Út-

vina a FK Senomaty náš tým důkladně prověřily. Naše forma ovšem byla stálá a dokázali jsme s účastníky vyšších soutěží držet
krok a mnohdy být i lepší, což dokazují výsledky. Dvě výhry (7:4, 4:1) a jen jedna porážka (1: 4). Jarní sezóna vyšla fotbalistům
asi lépe, než jsme očekávali, i když nejsme
ještě v této době zcela na konci, tak už teď
si můžeme říci, že byla úspěšná. Třetí pozice nám patří stále, porazili jsme momentálního lídra, dokázali jsme ve 12 po sobě jdoucích zápasech bodovat, z čehož jen jeden zápas skončil remízou. Až poslední současný
výsledek pro nás znamenal prohru. Jednalo
se o zápas na hřišti týmu z našeho okresního
města Loun. Doufáme, že do konce sezóny
budeme bojovat o udržení naší třetí pozice.

V únoru proběhla tradiční členská schůze za
účasti starosty obce pana Beneše a místostarostky paní Kolibačové. Nutno dodat, že
účast členů TJ nebyla nijak hojná. TJ Blatno neustupuje ani od pořádání úspěšných
akcí, které se v minulých letech osvědčily.
Dětský maškarní ples má za sebou mnoho
úspěšných ročníků a konal se i letos. Děvčata z TJ to opět zvládla a akce měla výbornou odezvu. Na červen je naplánován dětský
den pořádaný Obcí Blatno s naší podporou,
dále v červnu se bude konat už 4. ročník O
pohár starosty Obce Blatno v nohejbale. Novinkou, která se bude konat v našem areálu,
je nohejbalový turnaj Svazku Obcí Podbořansko. Tento turnaj se bude konat pod záštitou Obce Blatno, na jehož organizaci se budeme také podílet. Dle akcí je vidět, že TJ je
stále aktivní složkou v naší obci a my pevně
věříme, že tomu tak bude i nadále. Nebráníme se ani náboru nových tváří do našeho kolektivu. Rádi Vás přivítáme. Děkujeme za
pozornost a příště opět u článku TJ .
S přáním krásných a teplých zítřků se loučí
Tom a Tom.

červen 2014
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Naše koťátka – Michalka, Natálka
a Laurinka
V neděli 11. května se naše malé mažoretky zúčastnily s kroužkem Kryrských koťátek soutěže v Postoloprtech. V této soutěži
s názvem „Postoloprtský střevíc” vybojovaly krásné 3. místo.
O 3 týdny dříve 26. dubna obhájily na soutěži „Kamenická mažoretka” v České Kamenici 4. místo. Je třeba jim i nadále držet palce, protože je čeká ještě poslední
soutěž v tomto školním roce v Duchcově
6. června.
Renata Braunová

Diamantová svatba
manželů Brašeňových

Jak ten čas letí, své ANO jste si řekli před
60 lety.
V sobotu 19. 4. 2014 se dostavili do obřadní síně obecního úřadu manželé Milada a Ján
Brašeňovi, aby si zde připomněli datum 17.

dubna roku 1954 a oslavili zde 60 let společného života. V tento den si právě na Obecním úřadě v Blatně řekli své ANO.

Milí manželé Brašeňovi, jménem zastupitelstva Obce Blatno a jménem svým Vám přeji
ještě mnoho spokojených let.

V životě slunce vždy zlatě nesvítí,
však nežít rád – přec by byl hřích.




Eva Kolibačová
místostarostka

červen 2014
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Dětský maškarní bál

Dne 29. března členky TJ Blatno a Obec
Blatno uspořádaly dětský karneval. V duchu
„Pojďte s námi do pohádky, vrátíme je zase
zpátky.” Při vstupu do sálu vítali děti trpaslíci s Karkulkou, která dávala každému dítěti
čokoládové lízátko. Pro děti byly připraveny
různé soutěže – hádání názvů pohádek, oblíbené židličky, soutěž s Fantou a Coca colou a jiné. Děti tancovaly společně s broukem Pytlíkem, makovou panenkou, vílami a
dalšími maskami. Každá maska byla odměněna dárkem, který věnovala Obec Blatno.
Stejně tak i ceny pro vítězné masky věnoval starosta obce. Masek se sešlo mnoho, a
proto nebylo snadné vybrat tu nejkrásnější,
nejvtipnější, nejnápaditější… A kdo vyhrál?
Cenu za nejvtipnější masku si odnesl Hon-

zík Váňa v masce motýla Emanuela s makovou panenkou, kterou představovala jeho
maminka. K tanci a poslechu hrála hudební skupina Duo J+J Kudláčkovi z Podbořan.
Na karnevalu se představily také mažoretky
Kryrská koťata, která tancují pod vedením
paní Ireny Uldrichové. Ve skupině tančí i 3

děvčátka z Blatna. Vystoupení se jim povedlo a mělo velký úspěch.
Chtěla bych poděkovat všem, kteří se na
uskutečnění dětského karnevalu podíleli.
Hana Štěpánková, Renata Braunová
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první etapa Geologických průzkumů

Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) v roce 2013 zažádala Ministerstvo životního prostředí o
stanovení průzkumného území pro zvláštní zásah do zemské kůry pro první etapu geologických prací. Žádost o průzkumné území podala Správa úložišť pro všechny lokality.

Co představuje první etapa průzkumu
Nejprve proběhne analýza dostupných existujících dat, které jsou k dispozici například v Geofondu. Ten shromažďuje,
archivuje a poskytuje údaje o všech provedených geologických pracích na území celé České republiky.
Práce se omezí na přípovrchovou oblast. Nebude použita
žádná těžká technika a neproběhnou žádné kopné či vrtné práce se zásahem do pozemku. Odběr vzorků nijak nenaruší ráz krajiny.
Po lokalitě se budou pohybovat malé skupinky osob (do
10 lidí). Sběr vzorků bude v maximální možné míře respektovat zemědělské práce a aktuální vegetační období.
Před zahájením první etapy bude zpracován podrobný projekt všech plánovaných geologických průzkumných prací.
Správa úložišť dotčené obce s projektem detailně seznámí
a v rámci jeho projednávání zohlední případné relevantní
připomínky. Následně převezme finální podobu projektu k
vyjádření a ke schválení krajský úřad. Poté projekt geologicko-průzkumných prací získá statut závazné dokumentace, podle níž se budou veškeré průzkumné práce realizovat.

www.surao.cz

Geofyzikální měření

Zákonný rámec průzkumů
Geologové budou za účelem uskutečnění geologických
prací žádat majitele pozemků o povolení vstupu na pozemky. S majitelem či nájemníkem pozemku se o podmínkách provádění geologických prací uzavře písemná
dohoda.
Majiteli pozemku (podle geologického zákona 62/1988
Sb. v aktuálním znění) náleží přiměřené odškodnění za
ušlý zisk v důsledku provádění geologických prací.

naše bezpečná budoucnost
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Po skončení prací musí být pozemek uveden zpět do původního stavu.
V případě vzniku jakékoliv škody (což se však vzhledem k
charakteru prací v rámci první etapy průzkumů neočekává), je organizace povinna vzniklou ztrátu nahradit.
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atd.) a míst, kde se hromadí. Získaná data budou sloužit
k bližšímu určení nestejnorodých částí masívu.
Stanovení vlastností vody (např. pH)

Průzkumná organizace je v průběhu prací povinna veškerou činnost a výsledky řádně a včas dokumentovat. Geologická dokumentace obsahuje písemné a grafické materiály i horninové vzorky vod.
Geofyzikální metoda odporového profilování

Výsledky první etapy průzkumu
Data získaná prostřednictvím průzkumu Správa úložišť
zpracuje do studií potřebných pro hodnocení dlouhodobé bezpečnosti a technické proveditelnosti hlubinného
úložiště.

Předpokládané typy prací
Analýzy podkladů – práce s existujícími materiály (satelitní a letecké snímky, archivní mapy, data z předchozích
průzkumů apod.).
Geologické mapování – podrobné zmapování území do
měřítka 1 : 5 000, odběry vzorků hornin.
Hydrogeologický a hydrologický průzkum – vyhledání a popis podzemích a povrchových vod, zdokumentování pramenů, mokřin, studní, vrtů, míst drenáže podzemních vod, zdrojů znečištění apod.
Geofyzikální průzkum - základem bude aplikace geofyzikálních metod, sloužících k vyhledávání a sledování průběhu zlomů na povrchu i v hloubce masívu, k fyzikálnímu
rozlišení jednotlivých typů hornin, ke stanovení jejich rozsahu (mocnosti) a obsahu vody.
Geochemický průzkum – identifikace výskytu chemických prvků (např. křemík, vápník, hořčík, sodík, draslík,

Posuzování lokalit pro hlubinné úložiště se v této fázi
kromě realizace geologických průzkumů rozdělí do čtyř
hlavních oblastí, jejichž cílem je:
1)	Vypracování studie ve formě bezpečnostní dokumentace shrnující všechny dostupné informace o lokalitách,
popisné 3D modely lokalit, provedení bezpečnostních
rozborů a vyhodnocení lokalit na základě hodnocení
dlouhodobé bezpečnosti.
2)	Vypracování studie technické proveditelnosti shrnující
všechny údaje o proveditelnosti úložiště v lokalitách,
vyhodnocení lokalit z hlediska technické proveditelnosti.
3)	Vypracování studie dopadu úložiště na všechny složky
životního prostředí včetně přípravy programu monitorování pro vybrané lokality a vyhodnocení lokalit na základě požadavků legislativy.
4)	Vypracování studie socio-ekonomických vlivů úložiště
na jednotlivé obce v lokalitách.

První etapa v kostce
• Správa úložišť podala žádost pouze na první etapu prací, bez zásahu do pozemků (definovanou
v zákoně jako etapa vyhledávací). Na další etapy zahrnující hluboké vrty bude muset podat nové
žádosti.
• První etapa geologických prací je společná pro všechny lokality. Umožní lokality mezi sebou transparentně porovnat. Získaná data pomohou zúžit zájmové území pro další průzkumy.
• Již během této etapy náleží obcím finanční příspěvky za poskytnutí svého území pro provádění
průzkumů. Celkem stát na příspěvky vyčlenil přes 70 milionů korun ročně.

www.surao.cz

naše bezpečná budoucnost
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Volby do Evropského parlamentu 2014
Ve dnech 23. a 24. května proběhly v ČR
volby do Evropského parlamentu (EP). Jejich charakteristickým rysem je u nás velmi nízká volební účast. To je podle mého názoru velká škoda, protože často kolem sebe
slýchám, že EU o nás rozhoduje. Jenže to
není tak úplně pravda. ČR má svých 21 europoslanců v EP podobně jako Švédsko (20)
nebo Belgie (21). Ve skutečnosti máme v EP
více zástupců než například Rakousko (18)
nebo Slovensko (13).
Máme jednoho zástupce v Evropské komisi
stejně jako ostatních 27 zemí. Náš premiér je
členem Evropské rady a ministři vlády ČR
zasedají v Radě EU. Faktem tedy je, že se na
rozhodování a tvorbě zákonů podílíme stejnou měrou jako ostatní země. A právě prostřednictvím voleb můžeme vyjádřit své preference a postoje vůči Evropě.
Dobře vím, že pro většinu občanů ČR se EU
zdá jako něco vzdáleného a cizího. Třešničkou na dortu jsou poté zprávy na komerčních televizích, které nemají za cíl informovat, ale především pobuřovat a tím zvyšovat
sledovanost. Výsledkem poté je obrázek EU,
jako zbytečné organizace, která se stará jen o

to, jestli se máslo může jmenovat máslo. Realita je ovšem jiná.
Evropská integrace začala už po 2. světové
válce a měla několik hlavních důvodů. Zmíním však jen dva. Cílem bylo vytvořit ekonomicky silnou Evropu, schopnou konkurovat USA. Podle statistik Světové banky
je HDP (hrubý domácí produkt) EU o něco
vyšší než HDP USA. Druhým důvodem byla
potřeba sjednotit Evropu, aby odolala vlivu
SSSR. A jak vidíme, tak Rusko se stále pokouší prosazovat svůj vliv v Evropě.
Václav Havel jako zastánce EU říkával, že
nejlepší způsob jak ukázat význam unie by
byl týden bez ní. Na dovážené zboží by znovu byla uvalena cla a na vyvážené by byla
uvalena cla v zahraničí. Vrátily by se hraniční kontroly a zmizely by všechny stavby a
projekty financované z fondů EU. A samozřejmě proslulé normy, které nám přece tolik
otravují život. Mám dojem, že důvěra v poctivost obchodníků a podnikatelů je až trochu naivní. Opravdu věříte tomu, že by nikoho nenapadlo obarvit vodu na bílo a prodávat to jako mléko za 3Kč? Stejně tak bych
mohl usušit bodláky a prodávat je jako by-

linný čaj. Bohužel to nejde, protože podle
jedné z norem EU lze jako bylinky prodávat
skutečně jen rostliny, u kterých jsou dokázány léčivé účinky. Ta norma platí právě proti lidem, kteří by chtěli zkusit to, co jsem napsal v příkladu s bodlákem.
Nenechte si o EU kázat od lidí, kteří o ní nic
nevědí. Až vám zas někdo bude povídat, že
Evropská komise (EK) něco nařídila, tak se
pousmějte a v klidu odpovězte, že EK nemůže nařídit vůbec nic. Pravomocí komise
je zákony pouze navrhovat.
Chápu, že můj článek a moje myšlenky nezaručí velkou volební účast. Chtěl jsem v
tomto krátkém textu podat nějaké základní
informace. Nevzdávejte se dobrovolně svého práva volit. Rozumím tomu, že pro mnohé je samotný pojem politika jakési sprosté slovo, o kterém se za střízliva nemluví.
Opak je pravdou, politika ovlivňuje prakticky všechno kolem nás a je v našem zájmu o
ní něco vědět a umět se rozhodovat. Proto je
dobře, pokud jste svého práva volit do Evropského parlamentu využili.
Bc. Lukáš Bechyně

červen 2014
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USNESENÍ ZE 41. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE BLATNO KONANÉHO DNE 27. 2. 2014
Zastupitelstvo obce schvaluje
Čj 1-41/2014
Program jednání.
Čj 2-41/2014
Přidělení bytu č. 117/9 na dobu určitou v případě zájemce o koupi 3
měsíční výpovědní lhůta byt přidělen : Andělové Marcele.1.náhradník Vopatová Tereza a 2.náhradník Martin Půta.
Čj 3-41/2014
Přidělení bytu č. 118/3 Čermákové Janě na dobu určitou , v případě
zájemce o koupi 3 měsíční výpověď.
Čj 4-41/2014
Dodatek č. 2 k pojistné mluvě č. 8602751155 pro pojištění podnikatelských rizik u pojišťovny KOOPERATIVA.
Čj 5-41/2014
Smlouva o dílo s firmou Jiří Urban – JUCOMP – servis počítače
Čj 6-41/2014
Příspěvek Svazu tělesně postižených v ČR, místní organizace Podbořany ve výši 1500,-Kč.
Čj 7-41/2014
Převod do užívání budovy MŠ,Blatno č.p. 154,parcela č.264,
k.ú.Blatno ke dne 18.2.2014.
Čj 8-41/2014
Dodatek č. 4 ke Zřizovací listině – Čj. 8-40/2006 – změna sídla MŠ
Čj 9-41/2014
Ruší Smlouvu o výpůjčce ze dne 25.9.2006.

Čj 10-41/2014
Smlouvu o výpůjčce ze dne 27.2.2014
Čj 11-41/2014
Nákup sekačky XS 55 MBS 45.
Čj 12-41/2014
Neodebírání pneumatik na dočasném uložišti s možností odevzdání
ve Sběrném dvoře Lubenec.
ZASTUPITELSTVO OBCE BERE NA VĚDOMÍ
1.) Žádost Lukáše Černého na úhradu materiálu na opravu elektroinstalace a výměnu topných těles.
2.) SŽDC – oprava propustku
3.) Hlášení Policie ČR – komunikační závady – výměna značek na
místních komunikacích.
4.) Poděkování Obecní knihovny Žihle za knihy z bývalé ZŠ.
ZASTUPITELSTVO OBCE ZAMÍTÁ
1.) Přidělení bytu č. 118/3 manželům Fedákovým.
2.) Návrh D.A.S.,pojišťovna právní ochrany.
V Blatně 27. 2. 2014
Usnesení zpracovala: Štérová Radmila, Kolář David
Ověřovatelé: Kolibačová Eva, Adámek Tomáš
Starosta: Beneš Václav, Místostarostka: Kolibačová Eva

červen 2014
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USNESENÍ ZE 42. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE BLATNO KONANÉHO DNE 20. 3. 2014
Zastupitelstvo obce schvaluje
Čj 1-42/2014
Program jednání.
Čj 2-42/2014
Rozpočtové opatření č.1/2014- Dotace přenesená působnost
+ příjmy 93,2 tis.Kč
+ výdaje 93,2 tis.Kč
Rozpočtové opatření č. 2/2014 – Dotace dětské hřiště Malměřice
+příjmy 111,6 tis.Kč dle přílohy .
Čj 3-42/2014
Roční uzávěrku OBCE BLATNO za rok 2013. Hospodářský výsledek za rok 2013 ve výši 5 232 420,90 Kč.
Čj 4-42/2014
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Blatno za rok
2013 bez výhrad.
Čj 5-42/2014
Roční uzávěrku příspěvkové organizace – Mateřská škola Blatno za
rok 2013.
Čj 6-42/2014
Hospodářský výsledek příspěvkové organizace Mateřská škola Blatno činil za rok 2013 – 203 584,-Kč.Tyto finanční prostředky budou
ponechány PO a převedeny do rezervního fondu.
Čj 7-42/2014
Převedení finančních prostředků ve výši 8.409,-Kč k 31.12.2013 z rezervního fondu do investičního fondu MŠ z důvodu pořízení kuchyňské linky .
Čj 8-42/2014
Vyřazení DHM – školní jídelna v celkové částce -49 693,-Kč
- Mateřská škola v celkové částce
-34 643,-Kč
- převod ze ZŠ do MŠ v celkové částce +32 760,-Kč
dle přílohy.

Čj 9-42/2014
Přidělení bytu v č.p. 121/2 p. Kuřákové Zlatě.
Čj 10-42/2014
Příspěvek OSH ČMS Louny ve výši 500,-Kč
Čj 11-42/2014
Příspěvek na dětský maškarní bál ve výši 2000,-Kč
Čj 12-42/2014
Zakoupení zahradního domku za cca 13000,-Kč.
ZASTUPITELSTVO OBCE BERE NA VĚDOMÍ
1.) Informace o organizační a personální změně od 1.3.2014 v SÚRAO.
2.) Informace z jednání Obce Blatno zastoupené starostou V.Benešem a Českou poštou,s.p. zastoupenou manažerkou obvodu Chomutov Ing. Puschnerovou.
3.) Informace z jednání Rady svazku obcí Podbořansko dne
11.3.2014.
4.) Informace z krajského setkání Svazu měst a obcí ČR.
ZASTUPITELSTVO OBCE ZAMÍTÁ
1.) Proplacení částky na úhradu elektroinstalace při rekonstrukci
bytu v č.p. 121 p. Černému Lukášovi.
2.) Prodej pozemku parc.č. 1210 v k.ú Malměřice dle žádosti firmy
STOPRO.
V Blatně 20. 3. 2014
Usnesení zpracovala: Kolibačová Eva, Adámek Tomáš
Ověřovatelé: Pecka Zdeněk, Kolář David
Starosta: Beneš Václav, Místostarostka: Kolibačová Eva
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USNESENÍ Z 43. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE BLATNO KONANÉHO DNE 17. 4. 2014
Zastupitelstvo obce schvaluje
Čj 1-43/2014
Program jednání.
Čj 2-43/2014
Výzvu k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení podle §38 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách v platném znění na realizaci veřejné zakázky :
„BYTOVÝ DŮM PRO SENIORY BLATNO”.
Čj 3-43/2014
Podání žádostí do programu ,,Podpora rozvoje pracovních příležitostí na území Ústeckého a Moravskoslezského kraje”.
Čj 4-43/2014
Komise pro otevírání a hodnocení nabídek na realizaci veřejné zakázky ,,Bytový dům pro seniory Blatno“ ve složení : Beneš Václav,
Ing.Endyš Karel, Kolář David, Polák Martin a Adámek Tomáš. Náhradníci : Polák Zdeněk , Kolibačová Eva.
Čj 5-43/2014
Mandátní smlouvu na vykonání technického dozoru investora stavby,stavební úpravy stávajícího objektu MŠ – přestavba na „Bytový
dům pro seniory Blatno” uzavřenou mezi Obcí Blatno a Ing.Endyšem Karlem.
Čj 6-43/2014
Smlouvu o poskytování poradenských služeb č. 018/2014 uzavřenou
mezi Obcí Blatno a MAS Vladař o.p.s.
Čj 7-43/2014
Smlouvu o spolupráci mezi obchodní firmou Seznam.cz, a.s. a Obcí
Blatno.
Čj 8-43/2014
Cenovou nabídku od firmy Energy Benefit Centre a.s. na akci Snížení energetické náročnosti Bytového domu pro seniory Blatno. Předmět nabídky : ,, Zpracování energetického auditu a kompletní administrace žádosti o dotaci z OPŽP”.
Čj 9-43/2014
Dodatek č. 11 ke Smlouvě o poskytování knihovnických služeb a
sdružení finančních prostředků v částce 2.540,-Kč pro rok 2014.
Čj 10-43/2014
Nákup 2 ks houpadel k dovybavení dětského hříště v Blatně .

Čj 11-43/2014
Přidělení bytu v č.p. 118/3 p. Bílkové Ivaně s předkupním právem .
Čj 12-43/2014
Podání nabídky k odkoupení parcely č. 30/2, 884m2, k.ú. Blatno,
(od p. Rybky).
Čj 13-43/2014
Odměnu kronikářce p. Štěpánkové ve výši 5.000,-Kč.
Čj 14-43/2014
Nákup frézovaného asfaltu v ceně 20.000,-Kč.
Čj 15-43/2014
Delegáta na exkurzi hlubinného úložiště a návštěvu jaderného zařízení v Maďarsku ve dnech 1.- 4.6. 2014 starostu Václava Beneše.
ZASTUPITELSTVO OBCE BERE NA VĚDOMÍ
1.) Nabídku na spolupráci od firmy VSE a.s.
2.) Upozornění od Městského úřadu Podbořany adresované Římskokatolické farnosti Lubenec na stav kostela sv. Anny v obci
Malměřice.
3.) Informaci z Rady svazku obcí Podbořansko konaného dne
15.4.2014.
4.) Nabídku od firmy GEO DATA GEOPORTÁL
5.) Konání semináře ,,Hlubinné úložiště a role veřejnosti´´ konaný
dne 15.5.2014 v Praze.
ZASTUPITELSTVO OBCE ZAMÍTÁ
1.) Žádost na vydání PK 44 – KN 44/2, kú. Malměřice, patřících do
přídělu č. 26 zaslanou SPÚ Louny.
ZASTUPITELSTVO OBCE UKLÁDÁ
1.) Zajistit svoz nebezpečného odpadu - starosta.
2.) Odpovědět sl. Marcele Andělové na dopis ohledně přidělení bytu.
V Blatně 17. 4. 2014
Usnesení zpracoval: Kolibačová Eva, Adámek Tomáš
Starosta: Beneš Václav, Místostarostka: Kolibačová Eva
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Tisková zpráva

Řekněte nám, jak se vám bydlí podle nových zákonů.
Změny zavedené od ledna 2014 novou legislativou se projevily i v oblasti bydlení. Řeč je především
o novém občanském zákoníku a o zákonu o obchodních korporacích, které mají dopad na bytová
družstva, společenství vlastníků i nájemní vztahy. Jak velký a jak se s ním vypořádávají, se snaží zjistit
Státní fond rozvoje bydlení prostřednictvím dotazníku na www.portalobydleni.cz.
Státní fond rozvoje bydlení od ledna 2014 spustil a provozuje informační platformu
www.portalobydleni.cz.
Od stejného data se také změnila pravidla pro všechny obyvatele, díky změnám právních předpisů.
Proto SFRB připravil dotazník, který se snaží zjistit reálné zkušenosti se zavedením nových právních
změn: „Cílem dotazníku je získat informace o tom, které oblasti lidem dělají problémy a na Portálu o
bydlení jim přinášet konkrétní rady pro řešení jejich situace“, uvádí ředitelka SFRB, Eva Helclová.
Diskuse o nové legislativě, která po 50 letech změnila život všem lidem je vedena jak mezi odbornou
veřejností, tak i na úřední a vládní úrovni: „Zajímá nás a potřebujeme znát názor občanů, jen tak jim

můžeme lépe poradit, jak některé problémy řešit. Důležité poznatky z nových právních předpisů
přinesou také judikáty ze soudních řízení, ale ty můžeme čekat až v druhé polovině roku, proto
budeme rádi, když se do dotazníku zapojí co nejvíce občanů“, uvádí k Dotazníku k NOZ a ZOK,
náměstek ministryně pro místní rozvoj, pro územní a bytovou politiku, Petr Smrček.

Dotazník je dostupný na adrese: http://www.portalobydleni.cz/ankety-a-dotazniky/dotaznik-knovemu-oz-a-zok/. Samotné vyplnění dotazníku není složité a nevyžaduje uvádění osobních údajů.
Dotazník má celkem 13 otázek, z nichž některé mají více možností odpovědí, což je u každého dotazu
jasně uvedeno. U dvou otázek je nepovinná možnost připsat vlastní názor či zkušenost.
Vyplnění dotazníku nezabere více než 10 minut.
Dotazník bude k dispozici také na seminářích a akcích pořádaných ve spolupráci s Portálem:
http://www.portalobydleni.cz/nastroje/kalendar-akce-sfrb-a-mmr/. Na dotazník je možné také odkázat
i v dalších médiích a možnost jeho využití na svých informačních platformách umožní SFRB všem
zájemcům.
Pokud by při vyplňování dotazníku nebylo cokoliv jasné, piště prosím na e-mailovou adresu
info@portalobydleni.cz
Děkujeme.
Jana Marešová
maresova.jana@sfrb.cz

