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Očima starosty

Mgr. Radmile Štérové, kteří svědomitě plnili úkoly zastupitele. Pokračujícím a nově
zvoleným zastupitelům přeji hodně sil
a nápadů, které budou ku prospěchu obci.
Do nadcházejícího roku 2019 přeji občanům Blatna a Malměřic krásné a pohodové
Vánoce i úspěšný nadcházející rok prožitý
ve zdraví.
Václav Beneš - starosta

9. Michalská pouť
Asi 250 návštěvníků z Blatna i okolí se sešlo
29. 9. 2018 na Michalské pouti, která se stala
již tradiční událostí v naší obci. Atrakce se
na návsi začaly shromažďovat již od poloviny týdne. Přestože během týdne převažovalo
chladné počasí, tak v den D se udělalo moc
krásně a akce se vydařila.
Vážení spoluobčané a čtenáři Blatenského
zpravodaje, máme nově zvolené Zastupitelstvo obce a na ustavujícím zasedání byly
stanoveny úkoly a priority vycházející
z předvolebních programů.
Celková rekonstrukce návsi bude hlavním
úkolem pro rok 2019. Každý občan má
možnost se zapojit a přijít s nápadem, jak
upravit náves včetně parkování a klidové
zóny. Pokračovat bude rekonstrukce povrchů místních komunikací v návaznosti na
projekty chodníků.
Ke zpracování budou zadány projekty na
bydlení v č. p. 24 (bývalá provozovna)
a v patře Obecního úřadu.
Bude provedena výměna oken v č. p. 120,
121. Pracovníci obce budou pokračovat
v realizaci drobnějších akcí, na které máme
vhodné technické vybavení. I nadále budou podporovány společenské a sportovní
události v obci.
Stále pokračuje důležité jednání se společností NET4 GAS, která zajišťuje další stavbu VTL plynovodu CAPACITY DN 1400.
Tento nový plynovod povede souběžně se
stávajícím plynovodem GAZELA.
Ke konci roku bychom měli být informováni organizací SÚRAO o tom, zda lokalita Čertovka zůstane ve výběru pro hlubinné úložiště radioaktivních odpadů.
Obec má dostatek finančních prostředků
pro nastávající volební období 2018 –
2022, ale zároveň bude využívána možnost
čerpání finančních prostředků z dostupných programů pro obec.
Osobně chci poděkovat bývalým zastupitelům Kateřině Chytré, Pavlu Králíčkovi a

Z pouťových atrakcí měly největší radost
děti, protože se mohly svézt na kolotočích,
labutích, ale také vydovádět v kuličkovém
bludišti a skákacím hradě. O zábavu se postarala i paní Bejlková, která vytvářela na
dětských obličejích neobvyklé kresby a nabízela jim i tetování.

Návštěvníci si mohli zakoupit pravé pouťové koláčky, perníčky, cukrovou vatu a další
cukrovinky. Výtěžek z prodeje koláčků byl
jako obvykle věnován dětem z MŠ Blatno.
Součástí zábavy byly i tvořivé dílničky paní
Králové, která rovněž nabízela k prodeji své
výrobky.
Občerstvení po celé odpoledne i na večerní
pouťové zábavě zajistili manželé Brdovi,
kteří nabízeli široký sortiment jídla i pití.
K dobré náladě hrálo duo J+J Kudláčkovi.
Redakční rada
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Něco málo z historie
Pokračování z minulého vydání…
Nový oltář se pro blatenský kostel pořídil
v roce 1791. V roce 1859 se položily nové
dlaždice, na hlavním oltáři nové podium
a nová oltářní deska. Opravila se rovněž
sanktusníková věžička, pokryla se hřbitovní
zeď, poškozená místa se vyspravila. Náklady obnášely 600 zl.
V roce 1873 se nově pokryla velká věž
a střecha kostela. Jak již bylo výše poznamenáno, jsou místní varhany starou prací,
takže se častěji musely opravovat. Tak se
stalo i v roce … Světová válka se nezastavila ani před dveřmi kostela: kovové píšťaly se
musely odevzdat a přetavily se na vražedné
nástroje. Nyní nemělo Blatno žádné varhany. V této nouzi pomohl tehdejší malměřický farář pan Alfred Svoboda tím způsobem,
že koupil větší přenosné harmonium. Když
se pak v roce 1930 přestěhoval do Turče
u Doupova, a obec harmonium nepřevzala,
kostelní chór zcela osiřel, protože také regenschori a učitel pan Ludvík Müller složil
svůj úřad kvůli vysokému věku.
S nástupem nového duchovního pastýře,
pana faráře P. Antonína Wagnera, převzal
službu na kůru hospodář Osvald Dürschmid
z č. 15. Jmenovaný, vynikající zpěvák a hudebník, vykonával již dříve tuto funkci
v Tisu a pociťoval jako neúnosné, aby právě
domovská církevní obec byla bez varhan.
Počal usilovat o to, aby se přinejmenším
dalo hrát na staré varhany. Za pomoci stejně smýšlejících občanů se podnikly sbírky
v obci, u místních spolků, mezi známými,
od domu k domu, široko daleko. Připojil se
i patronátní úřad v Petrohradě, takže se konečně mohlo navázat jednání s firmou Langenauer z Podbořan, která vyráběla varhany.
Při církevním svátku roku 1931 se konalo
slavnostní zasvěcení, přičemž jako kmotry
působily paní Emilie Sládková z č. 6 a Josefina Hauschová, manželka nádražního hoteliéra.
Zbožnost obyvatel Blatna dokazují zřízené
křížky a boží muka: Socha P. Marie byla původně postavena v roce 1736 východně od
vsi, kde dnes běží železnice, knězem Matoušem Schlickem, který pocházel z usedlosti č.
1. Dnes stojí na návsi.
Socha sv. Jana z Nepomuku na skále na cestě k mlýnu byla postavena r. 1749 nákladem
obyvatel usedlosti č. 1. V roce 1861 byla socha nákladem pana Václava Sládka, majitele
č. 6, restaurována.
Mates Schlick nechal v roce 1827 na malměřické cestě vlevo postavit kamennou sochu.

Donátor ji vybavil zajišťovací listinou, kterou se zajistilo její udržování v dobrém stavu
majitelem usedlosti č. 3.
Malá boží muka u špejcharu na tisské silnici.
Jak socha, tak špejchar dnes již nestojí.
Na pastuchovické silnici, staré to poštovní
cestě, stojí boží muka po pravé straně, které
obsahují ecce homo. Dříve stávaly na obecním pozemku, který později pomezní sousedé rozorali.
Alois a Agata Lifkovi z č. 24 pořídili r. 1877
na druhé straně vavřineckého můstkuna
malměřické cestě vpravo dřevěný kříž s obrazem Krista, který nechali dnešní majiteléč.
24 a jejich potomci Josef a Aloisie Eisovi v r.
1930 obnovit.
Manželé Josef a Anna Zörnerovi z č. 14 pořídili v roce 1882 na pastuchovické cestě při
rozcestí k obecnímu lesu pamětní kámen své
velké zbožnosti. Východně od jižního portálu kostela stála boží muka, která nechal postavit zbožný majitel č. 22.
Přeplnění starého konfesního hřbitova a hygienické předpisy učinily nezbytným postavení nového obecního hřbitova. Po dlouhých
poradách a několika pozemkových sondách
se obecní zastupitelstvo rozhodlo jej zřídit
na parcele Františka Lifky při tisské silnici.
Stavba se ukončila na podzim roku 1927
a prvním pohřbeným byl otec současného
starosty stejného jména, pan Václav Sládek,
výměnkář na č. 4.
O špitálu křižovníků
Již v úvodu se učinila zmínka o tom, že
v místě se často mluví o hospicu křižovníků,
že se při kopání základů narazilo na zbytky
starých zdí, z nichž se dá usuzovat na vel-

kou stavbu, že samotný pískovcový portál
v gotickém slohu, zazděný ve sklepě výměnkářského domu č. 10 má z hospicu pocházet. Ale skutečné údaje nebyly žádné. Pak
ovšem přinesla náhoda, že dcera bývalého
ředitele měšťanské školy Františka Sperka
z Prahy slečna Anna Sperková byla na návštěvě u kronikáře, který se jí svěřil se svými
obtížemi. Jejím laskavým zprostředkováním
se k pisateli těchto řádek dostala následující
česká písemnost, kterou přeložil laskavě pan
Otto Trober, knihovník „massagské“ továrny
na střešní krytinu.
Tím se potvrzuje, že křižovníci byli v Blatně
skutečně usazeni. Dalším úkolem regionální
vlastivědy nyní bude objasnit dobu a okolnosti zničení hospicu.
Shodně s následujícím výpisem z křižovnické kroniky píše vrchní učitel Václav Rott ve
vlastivědě podbořanského okresu na straně
809: O založení obce se nedá nic bližšího
povědět … Roku 1474 požadoval velmistr
Mikuláš Puchner (ze Sedlce u Karlových
Var) na králi Vladislavovi povolení znovu
zřídit řádové domy … Blatno mezi tím patřilo pánům z Guttštejna a bylo v polovině
16. století majetkem hraběte Schlika a deskově přičleněno k panství Rabštejn. Dne 21.
června 1564 se obec dostala prodejem bratřím Jindřichovi, Zdeňkovi a Jáchymovi ze
Švamberka na Přimdě a byla v letech 1569
– 1582 s celým panstvím předmětem různých sporů. Roku 1578 odňata z korunního
majetku a prodána Jaroslavu Libštejnskému
z Kolovrat, pánu na Petrohradě. Mikuláš
Libštejnský panství kolem roku 1600 prodal
Jiřímu Chotkovi z Chotěšova a Žihle.
Pokračování příště...
Eva Kolibačová
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Mateřská škola Blatno
„Jaro, léto, podzim, zima, ve školce je vždycky prima!“
Rok utekl jako voda a my vám přinášíme
zprávičky z naší školičky.
Od ledna se v naší školce událo mnoho.
Hned na začátku nového roku probíhal projekt „Bezpečně doma i venku“, ve kterém se
u dětí zaměřujeme na zásady bezpečnosti,
dopravní výchovu, správné chování v dopravě i při hrách. Děti poznávaly dopravní
značky, třídily dopravní prostředky, a i když
v obci nemáme ani semafor nebo přechod
pro chodce, děti dobře vědí, co je „zebra“,
co nám říká panáček na semaforu pro chodce, znají význam barev na velkém semaforu,
poznají některé dopravní značky, dokážou
roztřídit dopravní prostředky podle zvuku,
druhu i výstražných znamení. Společně
jsme i vymýšleli různé modelové situace, při
kterých si děti vyzkoušely, jak se mají správně zachovat.
Únor patřil tradičně profesím, které nás obklopují a můžeme se s nimi setkat, ale také
maškarnímu karnevalu. O jeho průběhu

„Měli jsme tu karneval, kdopak by se masek bál?
Minnie velkou mašli měla, nálada tu byla skvělá!
Srážmistr to tady řídil, loupežník mu poklad slíbil,
babka Chňapka s tygříkem tancovali s vodníkem.
Večerníček, dinosauři, princezny se mile tváří,
připluli i piráti, co na moři se neztratí.
Balónky nám vzduchem vlály, jednorožec přišel z dáli.
Batman velké svaly měl, jaké svět fakt neviděl!
Přišli pejsci s kočičkou, zavítalo sluníčko,
kouzlili jsme, tančili, vždyť i dort jsme vařili,
zpívali jsme, hodovali, zkrátka všichni bodovali!
Takový byl hej, hej, hej, náš maškarní rej! “
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a maskách, které v tento den přišly do školky, si můžete přečíst v následující básničce:
V březnu jsme přivítali jaro a Velikonoce
zdobením vajíček, zaseli jsme osení, ozdobili si okolí školky velikonočními a jarními
výrobky.
V dubnu k nám do školky přijelo sférické
kino. Ve třídě se objevila veliká kopule, do
které jsme všichni vklouzli, lehli jsme si na
zem a začala úžasná podívaná. Na stěnách se
objevil podmořský svět se začarovaným korálovým útesem. Výbuchem sopky se však
zničilo kouzlo korálového útesu a my jsme
se společně s rybičkou Mrňousem vydali na
dobrodružnou plavbu pod mořem za záchranou útesu. Byl to nevídaný zážitek a těšíme
se, až za námi sférické kino přijede v březnu
s novým příběhem.
Na konci dubna se školka proměnila v čarodějné doupě a slétly se k nám čarodějnice
a čarodějové z celého okolí. Přivítaly je čarodějky Kanimůra s Malvínou, se kterými si

ostatní postavili ohniště, vařili kouzelné lektvary, posilnili se hadí topinkou, a pozdravili
se se starou známou čertovou babičkou. Ta
si přivedla kamarádku, ježibabu z perníkové
chaloupky. Při stezce odvahy si každý došel
do chaloupky pro zlatý dukát, který hlídal
pavouk Cecil a nikdo se ani trošičku nebál.
A pak začalo opravdové čarování s kořením,
lentilkami, balonky i barvičkami. Všechna
kouzla se vydařila, a když každý čaroděj
a čarodějnice museli prokázat, že umí létat

na koštěti bez nehody, vůbec to pro ně nebyl
žádný problém. Vybírali zatáčky tak, že by
jim to mohli závidět i piloti F1. Zaslouženě si všichni odnesli domů letecký průkaz,
občerstvili se hustým zeleným brčálem,
kuřecím pařátem, šťouchanicí a divokými
višněmi a odebrali se k odpočinku do svého
bydliště.
V květnu jsme vytvářeli přáníčka pro maminky k jejich svátku a začali si užívat teplých dní na školní zahradě. Tam nám díky
provozní dotaci od Obce Blatno přibyly dva
nové herní prvky – kolotoč a domeček s tabulí a počítadlem.
Červen jsme zahájili Dnem dětí. Umíte si
představit, jaké bylo pro děti překvapení,
když vyšly po svačince na zahradu a čekal
tam na ně skákací hrad?! Pan starosta a paní
místostarostka totiž věděli od Víly Mateřinky, že děti slaví svátek, a proto dětem potají
na zahradě hrad postavili. To bylo radosti!
Když se přiblížil čas oběda a děti se vrátily zpátky do školky, přišla za nimi dokonce opravdová Víla Mateřinka a děti si od ní
domů odnesly krásné dárky.

V červnu jsme mohli dětem přiblížit ukázky
práce policistů a hasičů, kteří za dětmi přijeli a na zahradě jim předvedli, co všechno je
třeba k jejich práci. Také jsme měli možnost
využít pro školní výlet stejně jako v loňském
roce areál školy v přírodě Sklárna, který nabízí velké množství sportovních a pohybových aktivit v krásném prostředí. Z dětí se
po vydatném posilnění stali horolezci, piráti,
akrobati, průzkumníci, řidiči, a výlet si užily
náramně! A všechny tyto zážitky nám zprostředkovali skvělí rodiče našich dětí.
Za dětmi do školky přišel kouzelník Waldini,
jehož kouzla a čáry jsme sledovali se zatajeným dechem. Na závěr „vyčaroval“ dětem
z balonků různá zvířátka, která si děti odnesly domů.
A konečně přišel den, na který jsme se dlouho pečlivě připravovali. Vystoupení dětí pro
rodiče a veřejnost k závěru školního roku na
téma „Doprava“. Zúročily se v něm poznatky z projektu, o kterém jsem se zmínila na

začátku. Děti vytvářely kulisy – dopravní
značky, dopravní prostředky, školka byla
vyzdobená dopravní tématikou a věřím, že
diváci měli pěkný zážitek z písniček, básniček a hudebních ukázek. Velkým úspěchem
nejen u diváků ale především u samotných
dětí se staly dva závěrečné tanečky – Vláček,

který předvedly mladší děti a Auťák, který si
nacvičili velikáni. Ten nám ve školce rády
tancují dodneška. V závěru jsme se spolu
s paní místostarostkou rozloučili s budoucími prvňáčky ošerpováním a dárky, které již
určitě využívají v základní škole.
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V září jsme ve školce přivítali nové kamarády, pomohli jim s adaptací a zvykáním si
bez maminky. I když zpočátku ukápla nějaká
ta slzička, nové děti si rychle osvojily režim
a dobře se zorientovaly v novém prostředí.
Vydařil se i projekt „Přijela k nám pouť“,
kterým si v průběhu tohoto měsíce s dětmi
přibližujeme místní tradice a upevňujeme
vztah k místu, kde žijí. Týden před Michalskou poutí děti každý den chodily na náves
„kontrolovat“, jestli už stojí houpačky, labutě, kolotoč, ve školce si pouť stavěly ze sta-

vebnic, kreslily ji, „pekly“ pouťové koláčky
z papíru i modelíny, předškoláci toto téma
využívaly v pracovních listech i logopedických chvilkách.
V říjnu jsme s dětmi využívali rozmanité
okolí Blatna k vycházkám do přírody, kde
děti pouštěly draky a také si nosily do školky nasbírané přírodniny. Větvičky s různými
plody, šišky, mech, kaštany a žaludy jsme
využily při našem tvoření, však jste určitě i vy viděli duchy a skřítky Podzimníčky
před školkou. Část kaštanů a žaludů jsme si
schovali pro zvířátka, kterým je každoročně
nosíme v zimních měsících do lesa. Koncem října se díky Divadlu dokola ve školce
odehrála krásná loutková pohádka „Dášeňka

čili život štěněte“. Děti se nasmály vtipným
situacím, odpovídaly na hádanky a štěňátko
Dášeňku by si nejraději ve školce nechaly.
Poslední říjnový den se ve školce konal Rej
duchů a strašidel. Školku nám hlídali skřítci
Podzimníčci a strašidýlka z přírodnin, které děti vyráběly v rámci polytechnického
vzdělávání ve školce i doma se svými blízkými, na zahradě a plotu školky poletovali
a do tmy svítili duchové, ve školce se objevily pavučiny, netopýři i starý známý pa-

vouk Cecil a místo dětí přišla ten den jenom
samá strašidla. Při tajemných a čarodějných
písničkách se dovádělo, houkalo a hejkalo,
jedly se pokrmy, které by obyčejným smrtelníkům vůbec nechutnaly, a když za těmi
všemi strašidly přišli osobně duchové Bumbula, Bimbula a Bambula, to byl teprve ten
správný rej!

téma se týká i zdravé výživy, děti samy si
„uvařily“ ovocné a zeleninové saláty, ve
kterých je spousta vitamínů. A věřili byste,
že když se děti samy na práci podílely, tedy
že si nejdříve roztřídily suroviny na ovoce
a zeleninu, potom je samy nakrájely, ochutily a naservírovaly, že jim i daleko více chutnalo? :-)
V listopadu se zároveň připravujeme na
nejkrásnější svátky v roce, na adventní čas
a Vánoce. Pilně nacvičujeme písničky a básničky s vánoční tématikou, vyrábíme dekorace k prodeji a děti už se v tuto dobu nemohou dočkat Ježíška. Jenže před ním je ještě
čeká setkání s Mikulášem, možná i s čertíky. A jak všechno dopadlo, se dočtete zase
příště.
Na závěr děkuji všem, kteří naší školce přispíváte jakoukoli pomocí a všem čtenářům
Blatenského zpravodaje přeji za celý tým
mateřské školy krásné a pohodové prožití
adventu, Vánoc a v roce 2019 radost, štěstí
a zdraví!
Mgr. Dagmar Schwambergerová

Listopad je každoročně věnován prevenci
zdraví a základům péče o zdraví své a druhých. Celým měsícem nás provází téma „Já,
človíček“, který seznamuje děti s významem
zdraví, jak si chránit nejen je, ale i vlastní
osobnost. Děti se jeho prostřednictvím dozvídají poznatky o částech lidského těla,
jejich důležitosti a funkcích. Protože toto

Uzavření MŠ a ŠJ o vánočních svátcích:
Se souhlasem zřizovatele bude mateřská
škola a školní jídelna uzavřena ve dnech
27. 12. 2018–2. 1. 2019. Provoz MŠ
a vyvařování pro cizí strávníky bude opět
zahájen 3. 1. 2019.
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Dětský den
Přípravy na tento oblíbený dětský svátek
probíhaly již od dopoledne 9. 6. 2018, i když
samotná akce začala na hřišti TJ Blatno až ve
14:00 hodin a počasí se vydařilo.
Program tvořily soutěže jak pro malé i větší

podpory Obce Blatno, sponzorské dary poskytli:
Starosta obce Václav Beneš
Slečna Kateřina Chytrá
Paní Gabriela Klimešová

O občerstvení se po celou dobu staral pan
Vladimír Žebrakovský se svým týmem. Děti
za odměnu získaly například sportovní hry,
míče, lehátka nebo vodní pistole a mohly se
vyřádit na diskotéce.

Hana Štěpánková

děti (skok žabiček, střílení na terč, chůze po
kladině…). Proběhlo taneční vystoupení Natálie Kuncové a Terezy Procházkové, bylo možno zhlédnout výstavu, kterou tradičně připravili myslivci z Honitby Blatno. V závěru dětem
hasiči z Lubence předvedli útok na cíl. Velkou
radost měly děti zvláště z pěnové koupele, kterou pro ně hasiči vytvořili.
Tuto akci jako obvykle zajistila TJ Blatno za

Halloween v Blatně
Halloweenská noc pořádaná Alternativou Blatno Malměřice ovládla naši obec 27. 10. 2018.
Účastnící této akce se sešli v 17 hodin v tělocvičně Bílého domu. K vidění byla pestrá smě-

sice masek. Přišli upíři, kostlivci, mrtvé nevěsty i čarodějnice. Ten, kdo nepřišel v masce,
nemusel truchlit, jelikož zde byla paní Libuše
Chytrá z Kolešovic, u níž si mohly děti nechat
namalovat na obličej nějaký obrázek. Jakmile všichni dorazili, pustili jsme se do tvoření
strašáků z dýní. K dispozici bylo asi 40 dýní
a všechny měly ve finále podobu úžasných bubáků. Některé děti zvládly dlabání samy, ale
ty nejmenší potřebovaly samozřejmě pomoc
nejen od nás, ale také od svých rodičů. Zhruba
po hodince jsme se všichni shromáždili před
Bílým domem. Každé dítě dostalo svítící nára-

mek, aby bylo dobře vidět, a s průvodem masek jsme se za zvuků strašidelné hudby vydali
Blatnem. Cesta byla značena lucernami, které
nám určitě pomohly orientovat se tam, kde nebylo vidět na krok. Když jsme došli zpět k Bílému domu, byla už pořádná tma, což byla ta
pravá příležitost odebrat se na hřiště, kde jsme
společně vypustili lampiony štěstí, které si děti
mohly za nepatrnou částku zakoupit.
Po pobytu venku byly dětičky zmrzlé, a proto
jsme je nasměrovali do tělocvičny. Tady dostaly horký čaj a celý podvečer byl zakončený

diskotékou, kterou jsme si všichni užili. Bylo
zde připraveno i malé pohoštění s halloweenskou tématikou. Rádi bychom tímto poděkovali všem za hojnou účast a dobrovolníkům za

pomoc při přípravách, průběhu a úklidu této
akce.
Veronika Boudová
za Alternativu Blatno Malměřice

8

SÚRAO

PROSINEC 2018

Lokalita Čertovka
Lokalita leží v geologické jednotce tzv. Bohemika. Ze všech zvažovaných lokalit je místní granit
nejstarší. Před cca 515 miliony intrudoval do starších sedimentů neoproterozoika. Na východě je
ohraničena významným zlomem, který odděluje granity od mladších usazených hornin tzv. žihelské pánve s charakteristickou červenou barvou. Tiský granit je pro svou značnou pevnost, odolnost
a vzhled oblíbeným dekoračním kamenem.
GEOMORFOLOGIE
Zájmové území se nachází v mírně zvlněném terénu v nadmořských výškách cca
420–592 m. Dle geomorfologického členění patří celé území do soustavy Plzeňská
pahorkatina a jejího celku Rakovnická pahorkatina. Území se nachází v mírně zvlněném terénu v nadmořských výškách cca
420–592 m. Reliéf v jižní a východní části
je vyšší a členitější. Směrem k severu klesá, přechází k strukturní sníženině Kryrská
pahorkatina. Morfologicky výraznou linií,
která vymezuje východní hranici zájmového
území je zlomové údolí Struhařského potoka. Nejvýše položenými místy jsou Velký
les v Malměřicích (592 m n. m.), Čertovka
(581 m n. m.) a Jelení skok (565 m n. m.).
Sklony svahů větší část území je v intervalu
0–6°. Části území, zejména v SV-části (Malměřický les, Velký les) se vyznačuje se sklony svahů v intervalu 6–12°. Jde vesměs o vrcholové, zalesněné části v severovýchodní
a centrální části území. Některé erozní doliny místních vodotečí (Struhařský potok),
tektonicky ohraničené svahy na východní
hranici a svahy kóty Kapucín na severu území jsou v intervalu 12–40°.

NAŠE BEZPEČNÁ BUDOUCNOST
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MIKROSKOPIE HORNIN
Snímku granitu z lokality Čertovka dominuje shluk pestrobarevných
zrn muskovitu (světlá slída) obklopený draselnými živci a křemenem
v granitu (žule). Granit z této lokality je pro svou značnou pevnost,
odolnost a vzhled hojně využíván jako dekorační kámen. Spodní strana mikrografie odpovídá 2,25 mm.

GEOLOGICKÁ MAPA

www.surao.cz

Výsledkem geologických prací je ověřená nová mapa zkoumané oblasti (zkoumané území je vyznačeno modře) s vyznačením potenciálně
vhodných horninových bloků pro umístění hlubinného úložiště vyhořelého jaderného paliva a vysokoaktivních odpadů (bloky vyznačeny
zeleně).

SÚRAO
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Pohledem občana…
Estonsko (Tallin)
a Finsko (Helsinky)
Vážení čtenáři Blatenského zpravodaje. Rád

bych se s Vámi po delší době opět podělil o nějaké ty zážitky z cest. Na konci srpna jsem se
podíval do Pobaltí (Estonsko, Litva, Lotyšsko)
a jeden den jsme si udělali i výlet do Finska.
Na začátek jen velmi stručně pro představu.
Do počtu obyvatel jsou obě země menší než
ČR – Estonsko má 1,3 milionu obyvatel a Finsko 5,5 milionu obyvatel. Stejně tak jejich
hlavní města jsou menší než Praha.
Třeba Helsinky vypadaly úplně jinak, než jsem
si je představoval. Měl jsem možnost je vidět
z letadla, protože jsme letěli z Prahy do Helsinek a potom to Tallinu. V tom městě nejsou
téměř žádné výškové budovy. Město se rozkládá na pobřeží lemovaném mnoha ostrůvky. Ale
nejdříve o Tallinu.

zkouška. Ve všech třech pobaltských zemích
tou dobou probíhaly oslavy 100 let od jejich
vzniku. Poslechli jsme si tedy 3 různé orchestry z jejich hlavních měst. Večer jsme se účastnili slavností na plážích. Zapalují se ohně různě po pobřeží i na ostrůvcích. Údajně se jedná
o zvyk, který pochází ještě od Vikingů.
Kdybych měl popsat Tallinn nějak ve stručnosti, tak je to velké přístavní město. Město
se spoustou stromů a zeleně, kde se dochovaly
velké části středověkého opevnění a množství
starých budov. Estonština je pro nás opravdu
nesrozumitelná a má blízko k finštině. Jediné
slovo, které si pamatuji, je Tere – dobrý den.
Ve všech čtyřech zemích včetně Finska se platí eurem, což člověk opravdu ocení. Je jedno,
jestli jste v obchodě v Tallinu, platíte za loď
v Helsinkách nebo za rajče na trhu v Rize.
Všude zaplatíte stejnými penězi. Co se v Estonsku jí a pije? Na estonské kuchyni je vidět
vliv té ruské. Tradičním jídlem je například
šašlik (takový masový špíz) jinak se jí i hodně
ryb a nejzajímavější jídlo, které jsem ochutnal,
byla polévka z losa. Vaří ji v takové středověké
krčmě jménem Tři draci v Tallinu. Hodně se
v Estonsku pije pivo. Saku byla asi nejhojnější
značka. V obchodech jsem viděl i docela dost
českého piva. Co jsem teda předtím neviděl,
bylo pivo Zlatá Praha z pivovaru Nymburk.
Pro zajímavost – alkohol se v obchodech nedá
koupit před desátou ráno a po desáté večer.
Městu vévodí na kopci katedrála Alexandra
Něvského a za zmínku rozhodně stojí kostel
sv. Olafa. Pro představu jeho věž je vyšší než
katedrála sv. Bartoloměje v Plzni a je odtamtud
krásný výhled (ale schody jsou dost úzké, sešlapané a je jich vážně hodně :D ).
Výlet do Helsinek. Vyrazili jsme trajektem kolem 7 hodiny ráno, takže loď je plná lidí, kteří
se nasnídají a zkoušejí se ještě na lodi vyspat.
Spí všude možně od lavic, opření o stolky nebo
jen tak na zemi.

Výhled na kostel sv. Olafa

V Tallinu jsme byli ubytovaní na univerzitní
koleji kousek od centra. První den po příletu
se nás ujala naše kamarádka a vzala nás na
první prohlídku města. Na jednom z náměstí
bylo postavené pódium a probíhala zvuková

Než dorazíte do Helsinek tak míjíte mnoho krásných ostrovů kolem pobřeží, takže je
rozhodně na co se z lodi dívat. Po příjezdu
vás uvítá celkem rušný přístav, který na mě
působil, jakože je centrem města. Hned u něj
se nachází trh, kde si můžete nakoupit nějaké
suvenýry. My jsme si však raději koupili výlet
lodí. Jestli totiž v Helsinkách něco stojí za vi-

dění, tak je to námořní pevnost Suomenlinna.
Najdete na ní mnoho historických památek,
protože jako součást obrany Helsinek sloužila už dlouho před 2. světovou válkou. Najdete
tam tedy například děla z 19. století a zároveň
bunkry z 2. světové války.

Evangelická katedrála – Helsinky

Pevnost Suomenlinna
Autor: Michal Pise, CC BY 2.0

Co mě překvapilo hodně, byla architektura Helsinek. Připadáte si trochu jako někde
v Římě nebo Řecku. Většina vládních budov
nebo jiných významných staveb je hodně
ovlivněná antikou. Pro představu je přiložena
fotografie Evangelické katedrály z Helsinek.
Z toho, co jsem vysledoval, tak před ní na
schodech se lidé scházejí jako my v Praze na
Václaváku. Potom jsme se potulovali po Helsinkách. Turistu z Plzně samozřejmě potěší, že
tam jezdí tramvaje značky Škoda. Hezká byla
mumínkovská kavárna. Jestli si někdo pamatuje kreslenou pohádku Mumínci, tak ti právě
pocházejí z Finska. Je to pro ně něco jako náš
Krteček. Dalo by se mluvit o spoustě věcí, jakože u řeky potkáte starší dámy, které místo na
kávu vyrazily rybařit nebo že na tržnici jsou
stánky s plnými bednami lišek a brusinek. Na
brusinky si ve Finsku hodně potrpí. Takže na
zpáteční cestě trajektem, pokud si dáte jejich
tradičního lososa, tak někde na bramborách
určitě nějaké mít budete (a vůbec to nechutná
zle :D ).

Mgr. Lukáš Bechyně
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Dětský karneval
Elsa s Olafem v Blatně
Třetí březnová neděle opět patřila v naší obci
dětem. V kulturním domě se konal dětský karneval, na který dorazilo mnoho našich nejmenších s doprovodem z Blatna i okolí.
Pořadatelé zvolili pro letošní rok téma Ledové
království. Michaela Marková a Vlasta Vébr,
jako Elsa a Olaf, připravili v devadesátiminutovém programu pro děti show plnou tance,
hudby, soutěží a skvělé zábavy.
Všechny příchozí děti dostaly malou sladkost
a každá maska dárek. Pro účastníky byla připravena bohatá a tématicky zaměřená tombola. Jedenáct z nich mělo navíc šťastnou ručičku
a vytáhlo si finálový lístek do tomboly. Velmi
chutný a krásný dort s Olafem věnovala slečna
Michaela Sajfridová, teepee (stan) paní Martina Králová a ostatní ceny (panenky Annu
a Elsu, batoh, stolní hru, hračky na písek, hracího Olafa …) věnoval starosta obce Václav
Beneš.
Celý karneval byl protkán tanečky, hrami, soutěžemi a paní Bejlková malovala dětem na obličej to, co si přály.

Velké poděkování patří nejen Míše Braunové
a Natálce Kuncové za velmi pěkné moderování celého karnevalu, ale také Obci Blatno za
financování dětského programu, firmě Botep
Plus s.r.o. za finanční příspěvek, obsluze, pra-

covníkům obce za přípravu sálu a v neposlední
řadě všem, kteří se na vydařeném dětském karnevalu a jeho hladkém průběhu podíleli.
Hana Štěpánková

Drakiáda v Blatně
Dne 22. 9. 2018 uspořádala Alternativa Blatno
Malměřice na hřišti Drakiádu.

Začátek byl plánovaný na 15. hodinu. Trošku
jsme měli obavy z počasí, protože předpověď
nebyla moc příznivá, ale nakonec podmínky
pro tuto akci byly luxusní. Foukal příjemný
vítr, sluníčko svítilo, takže ideální stav :-) .
Při příchodu na hřiště dostalo každé dítě malou
sladkou pozornost a dřevěného dráčka na památku. Poté se všichni snažili dostat do oblak
svého draka. Nakonec jich plulo po nebi asi 30.
Když se draci vydováděli ve vzduchu a snesli
se zpět na zem, tak byli jejich majitelé odmě-

něni. Odměnu si odnesli za nejlépe létajícího
draka, nejneposlušnějšího draka, největšího
draka a nejelegantnějšího draka.
V 16 hodin mezi nás zavítali pánové z modelářského klubu z Rakovníka, kteří nám
předvedli modely letadel jak na zemi, tak i ve
vzduchu. Všichni jsme se zatajeným dechem
sledovali akrobatické kousky letadel a podívaná opravdu stála za to :-).
Během celého odpoledne si mohly děti zasoutěžit, např. ve slalomu s bramborou na lžíci,
v hodu bramborou do koše, v hodu vlastnoručně vyrobenou vlaštovkou. Kdo nechtěl soutěžit, mohl využít tvořivý koutek, kde si mohl
vyrobit podzimní dekoraci z kaštanů, žaludů,
šípků nebo listů. Zde si každé dítě také vymalovalo dráčka, kterého dostalo u vstupu.
Na závěr celého odpoledne všichni obdrželi
balónek, na který si připevnili papírek se svým
nejtajnějším přáním. Společně jsme pak tyto
„balónky přání“ vypustili.

Děkujeme všem, kteří s námi strávili krásné
sobotní odpoledne a rovněž velký dík patří
dobrovolníkům za pomoc při přípravách a průběhu celé akce.
Veronika Boudová
za Alternativu Blatno Malměřice
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8. ročník turnaje O pohár starosty Obce
Blatno v nohejbale
Na 5. červenec se těšili všichni příznivci
nohejbalu, protože se konal tradiční turnaj
O pohár starosty Obce Blatno. Do soutěže
se nám přihlásilo 10 týmů nejen místních,
ale také přespolních, které změřily síly na
víceúčelovém hřišti. Všechna utkání byla
velmi napínavá a nabízela divákům skvělou
podívanou. Bylo zajímavé sledovat, zda se
loňským šampionům podaří obhájit titul.
V loňském ročníku zvítězil tým Pizza Gabbi,
který si po vypjatém finále nakonec odnesl
stříbrnou medaili a z trůnu ho sesadil tým
Voňavky.

Konečné pořadí na stupních vítězů
1. MÍSTO VOŇAVKY:
Dubcová Klára, Vargová Jessica, Červený
Jaroslav, Hostaša Martin
2. MÍSTO PIZZA GABBI
Dubec Zdeněk, Tauš Martin, Majer Marcel,
Klimeš Josef
3. MÍSTO TANKISTÉ
Šiška Pavel, Krejča Milan, Kalbač Jiří,
Dubec Jakub
Ocenění za individuální výkony
Nejlepší smečař – Hostaša Martin

Nejlepší blokař – Majer Marcel
Nejužitečnější hráč – Krejča Milan
Největší nervák – Adámek Michal
Největší kopáč – Worzischek Radim
Největší fintil – Prais Tomáš
Největší překvapení: Bouda Vladimír
Nejodvážnější hráč – Žebrakovský Robin
Nejstarší hráči – Kraj Petr, Rada Václav,
Beneš Václav, Krejča Milan
Nejstarší tým – Freiburg
Eva Kolibačová,
Radmila Štérová, Lukáš Bechyně
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USNESENÍ Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE BLATNO KONANÉHO DNE 19. 11. 2018
ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE:
Čj 1-1/2018
Program jednání.
Čj 2-1/2018
Rozpočtové opatření č. 7/2018 – Dotace
lesy + úprava výdajů
příjmy + 13 tis.Kč | výdaje +13 tis. Kč
-20 tis. Kč PO +20tis.Kč lesy
Rozpočtové opatření č. 8/2018 – Dotace
volby zastupitelstev obcí
příjmy + 30 tis.Kč | výdaje + 30 tis. Kč
Rozpočtové opatření č. 9/2018 – úprava
výdajů
výdaje + 135 tis. Kč | 2321
výdaje - 135 tis. Kč | 2212
Rozpočtové opatření č. 10/2018 – Odměny
zastupitelů
výdaje – 150 tis. Kč | 3421
výdaje +150 tis. Kč | 6112
příloha č. 1
Čj 3-1/2018
Předsedové komisí a předsedové výborů
předložili seznam členů komisí:
Finanční výbor – Boudová Eva
Kontrolní výbor – Kolář David, Adámek
Tomáš
Kulturní komise – Braunová Renata, Kohoutová Monika, Zikulová Šárka

Komise životního prostředí – Benešová
Lucie DiS., Ing. Pecka Zdeněk
Komise pro veřejné zakázky – Bc. Sýkora
Jakub

Čj 10-1/2018
Na volební období 2018–2022 byla
stanovena zasedání zastupitelstva obce na
čtvrtky.

Čj 4-1/2018
Záměr prodeje pozemků p. č. 304/6 - 36m2
v k.ú. Blatno u Podbořan a p. č. 305/5-31m2
v k.ú. Blatno u Podbořan.

Čj 11-1/2018
Zakoupení 3 ks výtisků knihy pohádek paní
Kristiny Folprechtové.

Čj 5-1/2018
Kupní smlouvu a smlouvu o zřízení předkupního práva č. 1314/2018 mezi Obcí
Blatno a Povodím Ohře, státní podnik.

ZASTUPITELSTVO OBCE BERE NA

Čj 6-1/2018
Příspěvek na stavbu jímky na vyvážení ve
výši 30.000,-Kč paní Kružíkové Miroslavě,
Blatno 43.
Čj 7-1/2018
Příspěvek na domovní ČOV ve výši
30.000,-Kč panu Karlu Jíšovi, Blatno7.
Čj 8-1/2018
Zrušení veřejného telefonního automatu od
společnosti O2 Czech Republic a.s.
Čj 9-1/2018
Veřejnoprávní smlouvu mezi Obcí Blatno
a Městem Podbořany.

VĚDOMÍ
1) Návrh rozpočtu 2019 + střednědobého
výhledu 2021
2) Žádost pana Černého a pana Fujana na
výměnu kotle na tuhá paliva v č. p. 121
3) Žádost o přidělení bytu paní Šnajdrové
Anny.
4) Informace z Rady svazku obcí Podbořansko ze dne 15. 11. 2018.
5) Informace z jednání NET4GAS s.r.o.
6) Informace o konání 1. Mysliveckého
plesu konaného dne 9. 2. 2019 – příspěvek
do tomboly.
Usnesení: Sajfrid Pavel, Kolibačová Eva
Ověřovatel: Mgr. Bechyně Lukáš, Pašíkovská Jaroslava
Starosta: Beneš Václav
Místostarostka: Kolibačová Eva

USNESENÍ Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BLATNO KONANÉHO DNE
30. ŘÍJNA 2018
ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE:
Č. 1-00/2018
Ověřovatele zápisu Kolibačovou Evu
a Sajfrida Pavla a zapisovatelku Dubcovou
Marcelu.
Č. 2-00/2018
Program jednání.
Č. 3-00/2018
Jednoho místostarostu pro volební období
2018–2022.

Č. 4-00/2018
Funkce starosty a místostarosty obce bude
vykonávána jako dlouhodobě uvolněná ve
smyslu § 71 zákona o obcích č. 128/2000
Sb.

Č. 7-00/2018
Zvolení do funkce místostarosty v souladu
s § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, v platném znění paní Kolibačovou Evu místostarostou Obce Blatno.

Č. 5-00/2018
Volba starosty a místostarosty proběhne
veřejným hlasováním.

Č. 8-00/2018
Na volební období 2018 – 2022 finanční
výbor, kontrolní výbor – oba výbory budou
tříčlenné.

Č. 6-00/2018
Zvolení do funkce starosty v souladu s §
84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, v platném znění pana Beneše Václava starostou Obce Blatno.

Č. 9-00/2018
Zvolení předsedy finančního výboru – zvolena Pašíkovská Jaroslava.
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Č. 11-00/2018
Zvolení předsedy kontrolního výboru- zvolen Mgr. Bechyně Lukáš.

Č. 14-00/2018
Zvolení předsedy komise pro životní prostředí – zvolen Sajfrid Pavel.

Č. 12-00/2018
Na volební období 2018-2022 tříčlenné
komise.

Č. 15-00/2018
Zvolení předsedy komise pro veřejné zakázky – zvolen Mgr. Pašíkovský Jiří.

Č. 13-00/2018
Zvolení předsedy komise pro kulturu, sport
a volný čas – zvolena Boudová Veronika.

Č. 16-00/2018
Neuvolněným členům zastupitelstva v souladu s § 72 zákona o obcích a nařízení vlády
č. 318/2017 Sb., o odměnách za výkon

funkce členům zastupitelstev, v platném
znění,
poskytována měsíční odměna: předsedům
výborů a předsedům komisí 2.459,- Kč.
Ověřovatelé: Sajfrid Pavel, Kolibačová
Eva
Starosta: Beneš Václav
Místostarostka: Kolibačová Eva

18. Obecní bál
V sobotu 10. března 2018 se v naší obci uskutečnil již tradiční 18. Obecní bál.
Slavnostní večer zahájil předtančením taneční
oddíl SOKOL Rakovník valčíkem na hudbu
Bedřicha Smetany Vltava.
K tanci a poslechu hrála velmi pěkně kapela
KADENCE. V průběhu večera přišla dvakrát
chvilka napětí při losování o více než stovky
cen v tombole, v níž první cenou byl tentokrát
televizor a druhou automatická pračka. Nádherný kankán v autentických kostýmech byl
půlnočním překvapením, které nám opět předvedli rakovničtí tanečníci. Jejich vystoupení
roztleskalo naplněný sál.
Poděkování patří sponzorům a všem těm, kteří se na přípravě a zdárném průběhu obecního
bálu podíleli.
SPONZOŘI:
Obec Blatno – generální sponzor
Václav Beneš – starosta obce
Eva Kolibačová – místostarostka obce
EKO-NATUR.CZ s.r.o.
BOTEP PLUS spol. s.r.o.
Ing. Jaroslav Procházka – AUTOŠKOLA
Plzeň
NOVOSTRAŠECKÉ REALITY – Miroslav
Loskot
Vladimír Fuka – zastupitel obce
VENDULÍNOVA FARMA Malměřice
Jan Šefl – AUTO-MOTO Malměřice
MVDr. Dita Koláčková
VP AGRO spol. s r.o. Kněževes
Zdeňka Sajfridová
Honitba Ležky – Pavel Sajfrid
Radomír Tauš
Penzion u Čapků Tis – Lucie Krumlová
Jaroslava Pašíkovská – zastupitelka

Lukra Lubenec s.r.o.
Honitba Blatno – Malměřice – Stanislav
Chytrý
Marie Vágnerová
Ladislav Dolejška
Honitba Blatno – Milan Klíma

PROFIDŘEVO, spol. s r.o.
David Kolář
TJ Blatno

Eva Kolibačová,
místostarostka
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Blahopřejeme našim jubilantům
Prosinec
Multrus Karel, Klasna Vilém, Vágnerová Marie, Benedek Robert,
Lipták Tomáš
ROK 2019
Leden
Tolman Václav, Dolejš Antonín, Vaňourková Anežka, Volprechtová
Jarmila, Holá Marta, Pašíkovská Květoslava
Únor
Bílá Marie, Multrusová Hana, Hoťková Marie, Jandová Hildegarda,
Šťastná Libuše, Petráň Jiří
Březen
Pražák Vlastimil, Baladová Hana, Losová Alice, Ledvinová Helena,
Antošová Edeltraud

Duben
Nedorostová Terézia, Radouch Jiří, Duspiva Jaroslav, Čížek Petr,
Nevěčný Alois, Chytrá Jiřina, Vopatová Jaroslava, Kružíková Miroslava
Květen
Balák Vlastimil, Prošek Radek, Marková Jana, Štěpánková Hana,
Zíka Viktor, Rambousková Lydie, Machyna Petr, Žebrakovská
Anna, Liptáková Růžena, Duspivová Marta, Vítková Marie
V ROCE 2018 JSME UVÍTALI DO ŽIVOTA
David Dmitrenko, Jakub Hlaváček, Florin Fedák
V ROCE 2018 NÁS OPUSTILI
Benešová Antonie, Duspiva Josef, Duspivová Marie, Fukačová
Anna, Fupšová Sonja, Janda Vladimír, Jára Jiří, Marek Václav,
Vopat Miroslav

Společenské a kulturní akce
Prosinec

Připravujeme 2019

15. 12. / 16:00
Adventní koncert v kostele sv. Michala
Účinkují: Blanka Nosková, Aleš Nosek

9. 2. 2019 /19:30
1. Myslivecký ples
Hraje J.I.H. band
Pořádá Honební společenstvo Ležky

24.–25. 12. / 24:00
Půlnoční zpívání koled
25. 12. / 20:00
Vánoční taneční zábava
Hraje skupina ATOMY
Pořádají: Šárka Zikulová, Renata Braunová

16. 3. 2019 / 20:00
19. Obecní bál
Hraje J.I.H. band
Pořádá Obec Blatno

Vážení čtenáři,
děkujeme Vám za přízeň, kterou nám stále
vyjadřujete čtením Blatenského zpravodaje.
Velké poděkování patří především těm,
kteří nám umožňují svými příspěvky jeho
vydávání. Dovolte nám, abychom všem popřáli klidný a příjemně prožitý adventní čas,
pevné zdraví a spokojenost v roce 2019.
Poděkování
Děkuji všem spoluobčanům, kteří mi v komunálních volbách 2018 dali svůj hlas.
R. Štérová

Redakční rada
Příspěvky, náměty, připomínky zasílejte na email blatensky.zpravodaj@gmail.com nebo zanechte na OÚ paní Kolibačové.
Redakční rada: Eva Kolibačová, Mgr. Radmila Štérová, Mgr. Lukáš Bechyně

