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Očima starosty
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vaným, babičkám a dědečkům samé humorné zážitky bez úrazů.

Pro děti se rozšířilo dětské hřiště o houpačky. Nedojde-li k nepředvídané události,
bude 5. července slavnostně otevřeno víceúčelové hřiště pro 14 sportů v areálu
TJ Blatno s celodenním programem.

V době prázdnin se bude restaurovat socha
sv. P. M. Immaculaty z dotace Ústeckého
kraje a nadějně se rýsuje dotační titul na
opravu ohradní zdi kostela sv. Michala
v Blatně.
Vážení spoluobčané,
s příchodem měsíce června se začínají připravovat letní a prázdninové dovolené, na
které se podle možností a zdraví těšíme,
a k tomu si vybíráme i místo dovolené.
Touto cestou přeji dětem, rodičům, zamilo-

Společně se sejdeme 15. září na Svatomichalské pouti konané na návsi, kde budou
pouťové atrakce a večer pouťové taneční
veselí na sále KD.
Krásné a pohodové léto Vám všem přeje
Václav Beneš – starosta

Dětský maškarní
karneval

Ordinační hodiny
MUDr. Císařová

Ordinace praktického lékaře:

10:00 – 11:30
Červenec:
Srpen:
Září:

12. 7.
9. 8.
13. 9.

Blahopřejeme
našim jubilantům
Červen:

Červenec:

Srpen:

Vágner František
Melníková Jaroslava
Adámek Zdeněk
Císařová Libuše
Klasnová Anna
Marková Jiřina
Horváth Michal
Štérová Zdeňka
Kotrcová Alena

Havlátová Milena
Nevěčná Božena
Králíčková Iveta

Společenské
a kulturní akce
Červen:
9. 6. 2012
Dětský den + rybářské závody pro děti
Pořádá Obec Blatno, organizační zajištění
TJ Blatno.

V sobotu 10. března doplula do KD v Blatně
velká loď s názvem Radost. Konal se totiž
dětský karneval. Všechny účastníky přivítala parta námořníků s jedním pirátem,
který dohlížel, aby nás nepřepadli loupežníci. Sešlo se 60 malých princezen, klaunů,
čarodějnic, zvířátek a jiných masek, které
soutěžily např. v soutěži: Špenát dle Pepka
Námořníka. Natrénovali si spoustu činností, které se jim určitě budou hodit, až
jednou sami vyplují se svojí zaoceánskou
lodí. Po absolvování všech her a soutěží,
kde jim fandilo na 110 dospěláků, si mys-

lím, že už se nemají čeho bát. K tanci a poslechu hráli námořníci Jiřík s Jarčou, kteří
vybrali i tři nejhezčí masky. Na prvním
místě se umístil Dubínek. První tři ceny pro
vítěze darovala pí. Daniela Vlčková z tetovacího studia Dany Tattoo ze Žatce. Krásné
vystoupení si připravila slečna Půtová
s malými mažoretkami z Vroutku. Byla připravena i bohatá tombola.

Chtěla bych tímto poděkovat všem, kteří se
podíleli na organizaci bálu.
Hana Štěpánková

Červenec:
5. 7. 2012
Druhý ročník turnaje v nohejbale
„O pohár starosty obce“
a zároveň slavnostní otevření víceúčelové
sportovní plochy.
Pořádá TJ Blatno za podpory Obce Blatno.
Příspěvky, náměty, připomínky zasílejte
na email blatensky.zpravodaj@gmail.com
nebo zanechte na OÚ p. Kolibačové.
Děkujeme

Redakční rada:
Eva Kolibačová
Ing. Jakub Malý
Mgr. Radmila Štérová
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Pamflet vyvolených
V polovině měsíce května se mi dostala do
rukou černobílá tiskovina odpůrců geologického průzkumu a samozřejmě i případného
jaderného úložiště „Nahlas Lubenecka.“ Původně jsem na tento „Pamflet vyvolených“
plný vášní, záště, předsudků a neukojených
ambicí nechtěl reagovat. Po přečtení „Regionu Podbořanska“ ze dne 10. 5. 2012 jsem
svoje rozhodnutí změnil. V uvedeném časopise byla zveřejněna zpráva, že „Nahlas Lubenecka“ využil akci obce Lubenec, k uctění
vzpomínky na konec 2. světové války, ke
svým propagandistickým účelům. V zamýšlené trase pochodu instalovali aktivisté tohoto sdružení transparenty varující před
nebezpečím jaderné energie. Nic proti tomu,
že se takhle prezentují, ale zneužití akce připravené Obecním úřadem bylo i zneuctěním
vzpomínky na miliony padlých v boji proti
nacizmu ve 2. sv. válce. Jako jeden z mála
jsem zastáncem geologického průzkumu.
Stejně tak, jak si vymohli aktivisté „Nahlas

Lubenecka“ referendum ohledně geologického průzkumu, tak i v případě jeho pozitivního výsledku by muselo být též vypsáno
referendum k zřízení hlubinného úložiště jaderného odpadu. Není pravdou, jak tato skupina zatvrzele přesvědčených o své pravdě
tvrdí, že úspěšný geologický průzkum znamená automaticky zřízení hlubinného jaderného úložiště! Pousmání vzbuzují názory
některých odpůrců průzkumu, „že mysleli,
že to bude někde u Blatna.“ V Blatně tedy
ano, ale v Lubenci ne. To je typické české
maloměšťáctví, „jestli sousedovi chcípla
koza, to nevadí, hlavně že nechcípla mně.“
Absolutní absence solidarity.
Pokud bude místní referendum vypsáno na
29. června letošního roku, jak jsem se nepřímo dozvěděl, je pravděpodobně jeho výsledek jasný. Ne geologickému průzkumu
a tím i ne úložišti! Aktivistům „Nahlas Lubenecka,“ se podařilo vyvolat v místních li-

Stavění máje

Letošní rok se zdál být z hlediska pálení čarodějnic pro Blatno jako obec
velice kritický. Nikde žádná májka, žádné pobíhající děti v maskách čarodějnic, žádná příprava ohniště, prostě ticho... Jak se později ukázalo – ticho před
bouří...

Jistě si všichni uvědomují, že kdyby Lukáš Černý za pomoci obce nezorganizoval stavění májky a všeho, co k tomu patří, tak by Blatno v noci
z 30. 4. na 1. 5. zelo prázdnotou a ticho by zaplňovaly jen občasné výkřiky
z místních hospod.
Tímto bych tedy chtěla poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě toho nezbytného, aby se Blatno jednou za rok sešlo u ohně jako řádná a pohodová
obec.:-)
Zdeňka Sajfridová

Výzva občanům
Vážení občané,
dne 25. května 2012 bylo zjištěno, že na úřední desce OÚ Blatno v části
obce Malměřice, byl vyvěšen soukromý článek z novinového vydání
„Nahlas z Lubenecka“. Vzhledem k tomu, že úřední deska je určena
pro vyvěšování úředních sdělení a dokumentů, nelze ji používat k jiným
účelům.
Děkujeme OÚ Blatno

dech strach, pro aktivisty důležitý „pozitivní“
faktor. Pro rozhodnutí bez emocí a s chladnou hlavou však špatný rádce. Podle mého
názoru toto referendum nesplňuje jeden z důležitých bodů, názor druhé strany, podložený
nezávislou analýzou např. Geologického
ústavu Akademie věd ČR. Proto toto referendum odmítám jako akci plně nepřipravenou, emoční, podporovanou skupinou
místních „vyvolených“ občanů, hájících
i zájmy lidí, kteří v obci trvale nebydlí,
z nichž některým případný geologický průzkum kříží vidinu jejich komerčních zájmů.
Bydlím v této obci již 34 let, i když k ní mám
určitý vztah, patřím logicky mezi „náplavy.“
Jen se obracím k občanům, kteří jsou rozhodnuti jít k referendu a hlasovat proti geologickému průzkumu, aby se zamysleli nad
důvěryhodností těch, kteří obec nesmiřitelně
rozdělili. Mně osobně u nich chybí pokora
a tolerance.
Bohumil Řeřicha (občan Lubence)
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Něco málo z historie
Pokračování z předchozího vydání...

O minulosti
vesnice Blatno

Jen málo měst nebo nanejvýš několik obcí
s majitelem panství má k dispozici svou historii bez bílých míst. Kde dříve existovaly
poznámky tohoto druhu, byly často zničeny
hroznými válečnými událostmi nebo zničujícími požáry. Proti tomu byli bohužel pokojní občané bezbranní. První příčinou byly
asociální elementy lidské společnosti, které
ničily ve slepém zápalu vše, co nepokládaly
za pro sebe potřebné, proti druhé příčině nebyly dříve dostatečné protipožární prostředky, nebo většina budov v té době byla
ze dřeva. Tak neodvolatelně zanikly cenné
dokumenty, které by nám byly poskytly
údaje o mnoha událostech a poměrech v minulosti. Písemné zápisy tohoto druhu se vyskytovaly velmi zřídka, protože jen málo lidí
ovládalo umění číst a psát. S pamětními knihami nebo kronikami se setkáváme teprve
kolem roku 1300. Pouze v ojedinělých klášterech, kde vznikly také školy, se zabývali
zápisy, které se týkaly kláštera samotného,

tu a tam zůstalo v podobě ságy, často ovšem
se zcela jiným významem, který nám podává
alespoň nějakou informaci o minulosti.

Tak má také naše Blatno svou pověst: měl
zde existovat klášter nebo hospic řádu křižovníků s červenou hvězdou. Měl stát na
místě dnešních č. 6, 36, 7 a 8 včetně okolo
ležících dvorů a zahrad. Na panské louce pod
vesnicí, u východně ležící hráze, měly být
klášteru náležící sádě, pročež ještě před padesáti lety tuto louku nazývali starší občané
„Fischpfälter“. Pověst je velmi pravděpodobná, protože v roce 1837 při stavbě maštale při č. 6 bylo z dost značné hloubky
vyzdviženo množství požární suti a byly tam
rovněž nalezeny zbytky starého zdiva. V roce
1852 bylo při stavbě stodoly při č. 36 nalezeno rovněž staré zdivo, rum ze spáleniště
a kamenné schodiště; konečně v roce 1866
se po požáru dřevěné obecní budovy při výkopech základů a sklepa nové nalezla asi
jeden a půl sáhu (2,8 m) široká, neobyčejně
pevná zeď z kamení a malty, na níž se postavila novostavba obecní budovy. Veškeré kopání na uvedených parcelách a přilehlých
pozemcích přineslo vždy kamení se stopami
požáru. Z toho se dá usuzovat, že zde bylo

Sedláčka nám pan Dürschmid sděluje následující: Blatno, Blatná (Ploden), vesnice
v okolí Jesenice 1253 se objevuje od r. 1357
jako farní vesnice a patřila řádu křižovníků
s červenou hvězdou. Od roku 1420 byla snad
součástí panství Rabštejn, čímž se dostala do
majetku rodiny Kolovratů. Při dělení roku
1595 se Blatno dostalo s podacím sv. Michala k dílu žihelskému a s ním k Petršpurku.
Fara, která po roce 1620 zanikla, nebyla již
nikdy obnovena.

Je nápadné, že v tomto historickém spisu nacházíme zmínku o řádu, ale o založení nebo
zničení hospicu nás tento i všechny další prameny nechávají na holičkách, zatímco o založení kláštera v Plasích (1145 Vladislavem II.),
Maštově (1194 hrabětem Janem Milhostem),
Oseku (1199), Teplé (1193) a mnohde jinde
jsme zpraveni jak přesnými daty, tak o zakladatelích.

O působnosti křižovníků píše dr. František
Martin Mayer ve svých dějinách Rakouska
následující: řád vznikl v Orientu, přišel rovněž do Čech, kde byl usedlý již r. 1230. Na
Východě byl jeho hlavním úkolem boj proti
nevěřícím, v Evropě se věnoval péči o nemocné a chudé. Vedl hospitál sv. Františka
v Praze a v roce 1252 obdržel právo připojit
k červenému kříži, který jeho členové nosili
od počátku, rudou hvězdu. V roce 1252 byl
pro křížovníky zřízen nový špitál u pražského mostu, kam rovněž přesídlili. Měli za
úkol provádět veškeré opravy mostu, za což
vybírali od každého chodce a povozu mostné
a určitý poplatek z pražských vinných šenků.
V roce 1332 jim král Jan propůjčil právo vybírat 72 grošů za každou nevěstu, mrtvolu
žida a stěhovací transport, kteří přejdou
most.

Protože je víc míst z okolí spojeno s historií
naší obce, shromáždil Karel Dürschmid
i o nich několik údajů ze Sedláčkova díla.

především jeho majetku, donací atd. Nejstarší dějiny Čech sepsané v latině pocházejí
ze začátku 12. století od pravnuka polského
kněze, který přišel v roce 1039 jako zajatec
do Prahy. Jmenoval se Kosmas.

Jestliže bylo ve městech něčím mimořádným, když někdo uměl číst a psát, nenašel se
na venkově nikdo takový. Jenom to, co se
předávalo ústním podáním potomkům, nám

zničeno ohněm staré a zřejmě významné stavení a již nebylo obnoveno (Dürschmid).

Kromě toho se v hospodářské budově při
č. 11 nachází profilovaný pískovcový portál,
sloužící jako vchod do sklepa, který má rovněž pocházet z někdejšího hospicu.
Rovněž z Místopisného slovníku historického Království českého od Augusta

Jesenice i Jeseník (prvotně Jesenice, něm.
Jechnitz), město, okolo r. 1321 farní ves a původně vladyčtí statek, který držel r. 1321
Bořita z Jesenic. Později tu bylo městečko,
které patřilo ke hradu Petršpurku. Od Jence
z Janovic (1409), Jetřicha z Gutštejna (1507)
a Volfa z Gutštejna (1531) obdrželo městečko výsady. Když bylo r. 1555 Petršpurské
panství děleno mezi čtyři Volfovy dcery,
dostala každá čtvrtinu městečka Jesenice.
Jaroslav Libštejnský z Kolovrat, manžel
Zikuny, jedné z jmenovaných dcer, přikoupil
dva díly a držel tři čtvrtiny ke hradu Petršpurku. Díl čtvrtý Marjanin (zemř. 1556) dostal se dědictvím sestře Anastázii a jejím
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synům Janovi a Volfovi z Rabštejna. Ten se
pak dostal do držení jejich sestry Barbory a jejího manžela Viléma Svitáka z Landštejna
(zemř. 1612), jenž r. 1599 obdařil svou část
městečka svobodami. Sviták pak prodal
r. 1612 svou čtvrtinu k Petršpurku. Heřman
Černín dal městečku r. 1612 svobody. R. 1684
a 1715 tu zuřily požáry, přičemž shořelo
mnoho starých památek. R. 1687 byl kostel
znovu postaven a zvětšen. V roce 1850 se
stala Jesenice sídlem zeměpanských úřadů.

Rabštejn, městečko nebo hrad a město v jednom ohražení, se připomíná r. 1269. První
držitelé byli předkové Loských a Martických
z Rabštejna, zejména r. 1303 Ahně, Englhart
a Vítek, r. 1321 Lideř. Od něho jej koupil
Oldřich Pluh a dokonale vystavěl a též nadal
podhradí městskými právy (1337) a při hradské kapli založil faru (1338). Jeho syn
Oldřich nadal podhradí žateckým právem
a prodal je spolu s bratřími Karlu IV. V přímém držení panovníka zůstal až do r. 1396,
pak svěřen Beneši z Hořovic a r. 1397 zapsán
jemu a bratrovi Bohunkovi. Po Benešově
smrti (1423) následoval syn Galhot, jenž
brzy zemřel. Rabštejn pak opanoval Bušek
Calta z Kamenné hory a po něm Burian
z Gutštejna (1434). Ačkoliv se ještě jednou
dostal do držení Caltů, zůstal přece Gutštej-
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V roce 1852 bylo
při stavbě stodoly
při č. 36 nalezeno
rovněž staré zdivo,
rum ze spáleniště
a kamenné schodiště.
nům a odňat jim teprve r. 1518 do držení
Šliků a v jejich rodě držen až do r. 1564, kdy
byl koupen bratry ze Švamberka. V roce
1578 připadl dědičně Jaroslavovi Libštejnskému z Kolovrat (zemř. 1595), jehož synu
Jáchymovi r. 1623 z milosti ponechán. Po
jeho smrti prodán hrabatům z Meggau.
Po nich následoval Jan Sebestian hrabě z Pëttingu, který tu r. 1666 založil klášter servitů.
Od jeho synů se Rabštejn dostal do držení
Černínů, r. 1738 Barbory Krakovské z Kolovrat a r. 1748 Václava Lažanského z Bukové,
jehož potomci tu byli vrchností do r. 1850.
V roce 1785 byl klášter zrušen.

Stebno (pův. Steben), farní ves u Jesenice,
jež se připomíná r. 1239, jsouc tehdy
i r. 1359, kdy tu byl farní kostel, vladyčím
statkem (1239 Vojslav, 1240 Beneda, 1295
Zvěst). Od roku 1395 drženo Stebno ke
hradu Petršpurku. Od starých vladyků pocházeli Andělové, Kladivové a Zvěstové
z Ejstebna. Příslušné k Petršpurku bylo do
r. 1850. Po zaniknutí fary zřízeno tu teprve
r. 1838 kaplanství a r. 1856 fara. Zde se narodil a zemřel J. E. Ponfikl, topograf.

Žihle (pův. Žiehel), něm. Schöles, Schöla,
Schöl, město, pův. ves, jež se připomíná
r. 1238, avšak r. 1268 tu již bylo městečko.
Žihle byla v letech 1238 – 1448 majetkem
kláštera plasského. R. 1448 zastavena Janovi
Caltovi z Kamenné hory a patřila k Rabštejnu až do r. 1595. V r. 1559 byly obnoveny
výsady. R. 1595 se dostala k panství Mikuláše Libštejnského z Kolovrat. R. 1599 ji
koupil Václav Chotek z Chotkova, jehož
synu Jiřímu byla 1622 zabrána a prodána
Heřmanovi Černínovi z Chudenic. Od tehdy
patřila k Petršpurku. Fara zanikla po r. 1623,
ale 1691 obnovena a kostel 1731 znovu vystavěn.
Pokračování příště...

Eva Kolibačová

Clubsenior – nová organizace,
která má za cíl spojit lidi
Je zaměřen především na seniory, jak
název napovídá, ale nejen jim nabízí
služby a vyžití. Je určen také pro běžně zaměstnané lidi, zdravotně postižené, studenty a živnostníky. Cílem organizace je,
podle slov jejího zakladatele Alexandra
Zaremby, spojovat lidi dohromady. Clubsenior má být podle něj společenstvím lidí,
kteří si mohou navzájem pomáhat, a zároveň čerpat nebo poskytovat různé
služby a tím si ulehčit život.

„Jedním z hlavních cílů projektu je, aby aktivní senioři mohli využít svůj volný čas a zapojit se zpátky do výdělečného života tím, že
nabídnou druhým, co umí. Mohou nabídnout
hlídání dětí, doučování žáků, výrobu, opravy,
prodej medu či další věci. Zapojit se mohou
ale i jako pasivní členové a pouze využívat
výhod“ vysvětluje Alexandr Zaremba.
Clubsenior zároveň nabízí možnost brigád
a výdělku studentům, běžným zaměstnancům, řemeslníkům a podnikatelům, kteří se

do projektu zapojí. Pro členy klubu poskytují své služby za zvýhodněnou cenu a zároveň mohou výhod klubu využívat.

Mezi výhody klubu patří slevy na nákup
a služby, pomoc v domácnosti, pomoc při nemoci, klubové výlety, akce, klubová seznamka, klubový bazar a spousty jiných
výhod, které mají za úkol zlepšit kvalitu života všech lidí, kteří jsou členy klubu.

Projekt Clubsenior vznikl na podzim roku
2011, postupně rozšiřuje svou působnost na
celou republiku. Organizační struktura se
skládá z oblastních koordinátorů, kteří mají
se svými spolupracovníky na starosti danou
oblast.
Pro naši oblast se stala oblastním koordinátorem Petra Hutněvová z Blatna u Podbořan.
„Hledala jsem práci, která bude mít pro mě
smysl, kterou jsem také našla. V dnešní době,
kdy se každý z nás potýká s osobními nebo
finančními problémy, je taková organizace

podanou rukou. A pro naše seniory je tu
šance se opět zapojit do aktivního života,
najít si zde spousty přátel a plně si vychutnat
důchodový věk. Pro ostatní je to výzva, jak
získat přátele, spolupracovníky a přinejmenším si vylepšit svůj osobní i pracovní život.“
V současné době se Clubsenior rozbíhá v oblastech Karlovy Vary, Plzeň sever, Rakovník,
Chomutov a Most.
Více informací o projektu je možno získat
na adrese www.clubsenior.cz (sal)

6

ČERVEN 2012

Mateřská škola Blatno

Pokud byste navštívili poslední únorový
den naši školku, nepotkali byste tam
žádné děti. Ten den totiž přišly samé princezny, piráti, myšky, také medvídek, přiletěla včelička. Připlavala malá mořská
víla, vybafla na nás jedna čertice, dokonce
rychlostí blesku přijel i pilot F1. Tomu
všemu se celou dobu usmíval malý andílek. Ve školce se konal se tradiční maškarní bál. Děti se moc bavily, zatancovaly
si, při různých atrakcích si vyzkoušely, co
všechno zvládnou.

V březnu za námi přijela dvě divadélka.
Amatérský soubor Špalíček s pohádkou Dvě
království a Divadlo Letadlo s pohádkou
Průzkumníci v Austrálii. Při první pohádce
se děti vžily do role prince a princezen, pana
krále, nechyběl ani čertík. Společně s herci
si zazpívaly při kytaře známé písničky a po
představení si mohly zblízka prohlédnout
a osahat loutky i kulisy. S průzkumníky doletěly letadlem až do daleké Austrálie, kde
potkaly klokana, pštrosa, papouška. Dozvěděly se o nich spoustu nového, zazávodily si
s klokánkem o opravdovou medaili a nakonec šťastně doletěly zpátky domů.

Společně s herci
si zazpívaly při kytaře
známé písničky a po
představení si mohly
zblízka prohlédnout
a osahat loutky
i kulisy. S průzkumníky
doletěly letadlem
až do daleké Austrálie.
Nejen s divadlem se děti podívaly za zvířátky. V rámci projektu Kamarádi zvířátka
jsme se vypravili na naše známé místo
v lese a nešli jsme s prázdnou. Děti pro
zvířátka z domova přinesly spoustu dob-

rot, o kterých ví, že jim neublíží, ale že si
na nich naopak pochutnají.

Koncem března se začaly přípravy na
svátky jara – Velikonoce. Děti zasely
osení, pečlivě zalévaly, z vajíček vytvářely
velikonoční zajíčky, ozdobily si květináčky kuřátkovými zápichy a společně se
svými blízkými v rámci Tvořeníčka s rodiči vyzdobily školku rozmanitými velikonočními dekoracemi na společné
výstavce. Byla k vidění spousta krásných
věcí a výrobků a překvapila nás veliká
fantazie a tvořivost maminek, tatínků, babiček i dědečků.

I v dubnu za námi přijela pohádka. Pan
Pohoda se slečnou Soničkou z Divadla
z bedny přivezli krásnou pohádku O sluníčku. Byla plná čar, tajemna, vařily se
lektvary, dokonce i děti jako malé čarodějnice doopravdy lítaly na koštěti. A samozřejmě nechyběla velká legrace.
V dubnu se konal zápis do mateřské školy
pro školní rok 2012/2013 a v uvedeném
roce bude opět kapacita školky, což je
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20 dětí, naplněna. A pokud by prostory
MŠ nebyly limitovány hygienickými normami, které jsou dané a neměnné, školka
by se naplnila větším počtem dětí.

Jako čarodějnice jste mohli poslední dubnový den potkat naši školku v tradičním
průvodu obcí. Všichni jsme se náramně
bavili, děti měly radost z toho, že se jich
bál každý, koho jsme potkali. A protože
nám přálo počasí a sluníčko ten den hodně
hřálo, děti se s chutí zchladily nanukem na
Obecním úřadě a osvěžily se občerstvením
v Obchodě u Jelínků, za které děkujeme!
Po návratu do školky jsme si na zahradě
ozdobili svoji malou májku a tím i přivítali měsíc květen.

Ten byl ve znamení Svátku matek. Od začátku měsíce děti vytvářely pro maminky
k jejich svátku dárečky – přáníčko, kytičku a obrázek malovaný na skle. Přála
bych vám vidět děti při tvoření pro své
blízké. I když jsou malé, velice dobře si
uvědomují hodnotu toho, že mohou obda-

rovat, udělat radost druhému. Nejen ji přijímat, ale že mohou samy dávat. A my věříme, že radost u maminek byla veliká.

Co nás čeká

12. 6. od 15.30 hodin

15. 6.

28. 6.

Vystoupení pro rodiče a veřejnost k závěru školního roku

Výlet na zámek Bečov nad Teplou

Rozloučení s předškoláky a školním rokem v MŠ

Oznámení o uzavření MŠ a ŠJ v době letních prázdnin

Se souhlasem zřizovatele bude Mateřská škola Blatno uzavřena ve dnech 9. 7. – 26. 8. 2012.

Provoz MŠ bude od 27. 8. 2012.

Školní jídelna bude uzavřena ve dnech 9. 7. – 12. 8. 2012.

Vyvařování pro cizí strávníky začne od 13. 8. 2012.

Protože se kvapem blíží červen, doba, kdy
se některé děti rozloučí se školkou, už se
začínáme připravovat na vystoupení k závěru školního roku. Pohádka, písničky,
básničky a tanečky se s dětmi nacvičují
dlouho předem, aby si děti v klidu, bez
stresu a přirozeným učením osvojily to,
co předvedou a co se na vystoupení zdá
být snadné. Také nás čeká výlet do Jesenice ke Dni dětí, do školky určitě přijde
za dětmi Víla Mateřinka s pokladem, pojedeme vláčkem na výlet s Divadlem
z bedny na zámek do Bečova nad Teplou,
rozloučíme se s předškoláky,... Je toho
velká spousta, my vám o tom příště zase
budeme vyprávět.
Mgr. Dagmar Schwambergerová

8

ČERVEN 2012

Jaderná energie a úložiště
jaderného paliva

Dne 6. února 2012 v 18.00 večer hlásí německý energetický dispečink zprávu o výrobě elektrické energie:

Celkem vyrobeno 65 Gigawatt:
z toho
větrné – instalovaný výkon 28 Gigawatt
– vyrobeno 2 Gigawatt
solární – instalovaný výkon 25 Gigawatt
– vyrobeno 0 Gigawatt

Ve stejné době oznamuje americký prezident
Obama povolení výstavby 2 jaderných bloků
ve státě Georgia. Investice 10,5 miliardy dollarů, nových 25 000 pracovních míst. USA
se chtějí vrátit k jaderné energetice, která se
má stát pilířem výroby energie v této zemi.
Mají 104 jaderných bloků starých a zastaralých. Je to důkaz, že i když nepodepsaly
Kjótský protokol, jsou si vědomy, že musí
omezit fosilní zdroje.

14. února se v Jihlavě na půdě Vysoké školy
polytechnické, konala za početné účasti zainteresovaných stran i široké veřejnosti beseda o úložišti jaderného odpadu v naší zemi.
I přes rozumné názory jak zástupce SÚRAO
Ing. Slováka tak hejtmana kraje Vysočina
pana Běhounka zazněly vesměs hlasy odmítající nejen jadernou energii, ale především
hlubinné úložiště radioaktivního odpadu. Se
zajímavým návrhem přišlo Sdružení občanů
z Dukovan, které navrhovalo, aby se úložiště
vzhledem k blízkosti Jaderné elektrárny Dukovany zřídilo v oblasti Vysočiny, i vzhle-

dem k dopravním nákladům. Ze sedmi vybraných lokalit vyjádřili zástupci 5 vybraných míst (kraj Jihočeský a Vysočina)
rezolutně odmítavé stanovisko nejen k úložišti ale i k případnému geologickému průzkumu. Podle zástupce SÚRAO neznamená
souhlas s geologickým průzkumem, automaticky zřízení úložiště. SÚRAO na této besedě
jasně prohlásilo, že pokud obce budou souhlasit s průzkumem, sepíše s nimi řádnou
smlouvu, obdrží od státu roční příspěvek ve
výši 600 tisíc Kč a zároveň 0,30 Kč za každý
čtvereční metr katastrálního území obce, do
něhož zasahuje průzkumné území. V případě
lokality Čertovka (Blatno, Tis u Blatna, Lubenec a Žihle) tzn. 10 472 166 Kč konečné
části příspěvku.
Blatno
Tis u Blatna
Žihle
Lubenec

4 000 000 Kč
1 669 419 Kč
1 017 949 Kč
3 784 798 Kč

V současné době obchází Evropou včetně
naší země strach. Strach z krize, strach
z Eura, strach ze ztráty životní úrovně, strach
z imigrantů a islamizace, strach z nejisté budoucnosti, strach z Evropské unie, strach
z genově modifikovaných rostlin a hlavně
také z jaderné energie. Samozřejmě jedním
z důvodů se stal Černobyl z roku 1986.
I když však připustíme, že tehdejší reaktory
sovětské výroby nebyly tak bezpečné, hlavní
příčinou bylo bezprecedentní, trestuhodné
lidské selhání. Strach z Černobylu způsobil

zmrazení vědeckého vývoje v jaderné energetice. Samo Německo, které stálo na špici
a mělo ve vývoji reaktor, který příčinu černobylské tragédie naprosto eliminoval, vědecký vývoj zastavilo a ani se nepodílí na
výzkumu, v kterém je zapojeno 60 zemí
světa. Fukušimská tragédie spustila další
hysterii. I když postavit jadernou elektrárnu
v prokázaném místě otřesů byla opět lidská
chyba. Dennodenně hynou tisíce lidí na silnicích, tisíce jich zahynulo při tsunami
v Thajsku a nebo nedávno při zemětřesení
v Japonsku, to asi lidé nevnímají. Kolik na
druhé straně zahynulo lidí při nehodách v jaderných elektrárnách? Ne jaderná energie
pro mírové využití, ale jaderné zbraně
jsou největším nebezpečím, tam by měli
ekologičtí aktivisté, jako Děti země, Hnutí
Calla, Severočeský Ocelot anebo Jihočeské matky a ostatní aktivisté napnout své
úsilí. V prosinci minulého roku to byl opět
požár na ruské atomové ponorce Jekatěrinburg, tragické události bylo v poslední chvíli
zabráněno. V současné době jsou ve vývoji
reaktory, které naprosto bezpečně vyloučí
něco podobného, co se stalo v Černobylu. Ve
vývoji jsou i takové reaktory, kde zůstane minimální nebo vůbec žádný odpad a budou
ještě vyrábět vodík jako palivo do aut.
V těchto dnech Američané oznámili velký
objev ve vývoji jaderných reaktorů, a že
chtějí omezit dovoz fosilních paliv, a z oblastí, kde měli vliv, se stáhnou. Evropu,
pokud se nesjednotí a nezačne spolupracovat
mj. i v oblasti energetiky, čeká velký problém. Současný ústup od jaderné energie
v Německu a diskuze o ní ve Francii jsou
kontraproduktivní. Střední Východ budou
chtít po ústupu USA ovládnout Čína a Indie.
Evropě bez orientace na bezpečnou a čistou
jadernou energii, zůstane jediná možnost
Rusko. Zde je jediný problém, kam půjde
Rusko s Putinem? Evropa se musí zbavit
strachu, jinak jí čeká osud kontinentu, který
nebude mít vliv ve světě. Nic není bez rizika.

Evropa si musí vybrat

Obnovitelné zdroje nejsou zelené a biopalivo
je přímo zločin. Měli bychom využívat méně
půdy pro zemědělství, kácet méně lesů
a méně lovit v oceánech. Z historie člověk ví,
co biopalivo znamená, především v Evropě,
kde lidé po staletí používali miliony koní a tažných zvířat. Pro výrobu „biopaliva“ pro
koně a dobytek sloužila jedna čtvrtina až
jedna třetina půdy. Dnes potřebuje člověk
více hektarů pro jedno BMW, a to v době,
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kdy je možné vrátit části orné půdy přírodě.
Farmář, který pěstuje kukuřici jako prostředek výživy místo pro „biopalivo“ a stébla
anebo slámu zaorává, nechává organický materiál v půdě. Při využití kukuřice jako paliva
jde až do posledního gramu do „biopalivových elektráren.“ Za deset až dvacet let zmizí
podstatná část toho, co činí půdu úrodnou.
Půda, kterou po staletí sedláci obdělávali,
bude tímto způsobem vyčerpána. Všeobecně
platí, že ve velkých, gigawattových zařízeních, které jsou nezbytné pro Indii, Čínu nebo
pro jiné obyvatele bohaté země, vedou aplikace obnovitelných forem energie jako je biomasa, vítr, slunce, voda a přílivová energie
k ničení přírody. Z vědeckých kruhů přichází
již stále více kritiky biopaliv, ale lidé nejsou
racionální. Proč hrají lotto? Doufají, že vyhrají, neboť šance vyhrát milion je extrémně
malá. Právě tak nadšení pro obnovitelné energie je velkým dílem víry v zázrak. Už 30 let
slyší o problémech s fosilními palivy a jadernou energií. Všechno co je jiné, je lepší. Lidé
tomu chtějí věřit. A politici? Většina politiků
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dělá to, o čem věří, že to udrží jejich moc.
Když podpora obnovitelných energií má
u obyvatelstva ohlas, budou je politici podporovat až do meze udržitelnosti. Příkladem
byl „kotrmelec“ A. Merkelové, nejdříve ozná-

Ne jaderná energie pro
mírové využití,ale
jaderné zbraně jsou
největším nebezpečím.
mení, pokračovat v jaderné energii, po Fukušimě na základě hysterie Zelených obrat
o 180 stupňů proti jaderné energii. Politici nejsou racionální. Lidé snad půjdou rozumnou
cestou, za vyšší efektivitu v současné výrobě
energie, za šetrnými technologiemi za methanem a za jadernou energií.

Domnívám se, že v tak strategické otázce
jako je energie nemohou rozhodovat lidé
v referendech. Tam musí mít daleko větší
slovo vědci a odborníci. Neboť pokud by
např. všechny lokality, které jsou vybrány
v České republice, odmítly nejen geologický
průzkum ale i úložiště, většina ostatní společnosti by byla jejich rukojmí. Jsem zastáncem zelené politiky, protože si myslím, že
má budoucnost, ne však zelené ideologie. Za
posledních více jak dvěstě let každá idea,
z které se stala ideologie, lidstvu ublížila.
Jako občan Lubence, i když vím, že v letech, kdy se úložiště bude stavět (2050)
a poté ukládat radioaktivní odpad (2065),
nebudu již dávno na světě, doporučuji
představitelům obcí Lubenec, Blatno, Tis
u Blatna i Žihle, bez ohledu na to, co to vynese, aby geologický průzkum v oblasti
Čertovka povolili.
Zdroj: Jesse Ausubel – „Vysoké hektarové
výnosy pomáhají přírodě.“
Bohumil Řeřicha, občan Lubence

Jak jsou na tom fotbalisté?
Zajímavosti, výsledkový servis, plány do
budoucna, o tom všem se dočtete v našem
dalším článku týkající se TJ Blatno.

Po nudném zimním období, kdy se nic mimořádného pro TJ nedělo, jsme tu opět s řadou
novinek k aktuálnímu dění. Jak jistě každý fanoušek ví, náš oddíl zakončil podzimní sezonu
na výborném pátém místě a být štikou soutěže
si přál i v jarních odvetách. Zimní příprava
ovšem nepatřila k těm, na které bychom byli
hrdí. Naopak, náš tým měl obrovské problémy
se sejít, aby se zúčastnil tréninkových jednotek. Pracovní vytíženost, zranění, plno jiných
povinností a klasických výmluv ☺, tak by se
daly zhruba specifikovat důvody nastalé situace. To, že se to projeví, bylo každému jasné,
ale i tak jsme šli s odvahou do jara. Výsledky
prvních kol nenaznačovaly nic závratného, to
se ještě soupeři nerozehráli po zimě, ale nyní
už je to horší. Každého utkání, kde bodujeme,
si vážíme a bereme to jako sbírání zkušeností.
Dosavadní výsledky:
Málkov : Blatno 1:2, Blatno : Meziboří 1:1,
Kadaň : Blatno 4:1, Blatno : Hrob 0:4,
Kopisty : Blatno 5:1, Polerady : Blatno 1:2,
Blatno : Údlice 1:4, Žatec : Blatno 2:0.

Je víc než jasné, že TJ Blatno se v soutěži zachrání, což byl náš jediný cíl pro tento rok.
Mnoho lidí jsme překvapili, doufáme, že mile,
a naši vesničku víc než dobře reprezentovali.
Vždyť porážet taková města jako jsou Mezi-

boří, Kadaň atd. je víc než výborný počin. Po
zbytek sezony si přejeme hrát dobrý fotbal,
potěšit naše fandy nějakou výhrou, i když
víme, že v naší situaci to bude složité. Musíme
ale konstatovat, že si moc vážíme našich fanoušků, kteří nám fandí i v době, kdy se
zrovna nedaří. Sice mumlají viz. pánové
Polák, Fuka a další, ovšem i tak cítíme jejich
podporu.
Nyní něco málo ze zajímavostí. V jarních měsících by se mělo začít stavět nové multifunkční hřiště na pozemku TJ, doufáme, že
pokud vše půjde podle plánu, tak se nám povede na tomto novém sportovišti uspořádat

druhý ročník turnaje o pohár Starosty obce
v nohejbale, který by se měl konat dle předpokladu opět 5. 7. Jak jsme již zmiňovali,
první ročník se povedl a my doufáme, že letos
bude ještě úspěšnější. Opět budou připraveny
ceny (tedy záleží, jak se starosta plácne přes
kapsu ☺) a očekáváme vrcholné sportovní zážitky. Přihlásit se, až nastane čas, může kdokoli, přesnější informace o celém turnaji ještě
budou zveřejněny.

TJ Blatno je stále akční složkou a věříme, že
tomu tak bude i nadále. Děkujeme všem, kteří
nám v tomto pomáhají.
S pozdravem Tom a Tom ☺
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Veřejné diskuze proběhly
již v 10 obcích

Počátkem roku SÚRAO na všechny obce
v lokalitách rozeslala dopis s nabídkou veřejných besed na téma geologických průzkumů. Řada obcí nabídku uvítala a od
března do května se ve spolupráci se starosty podařilo zorganizovat již 10 besed.
Další se plánují v červnu nebo ve druhé
polovině roku.
Jakého druhu byly první průzkumy provedené na lokalitách? Lze podle nich sestavit žebříček vhodnosti lokalit?
První průzkumy proběhly na základě posouzení geologických informací, které byly k dispozici. Jednalo se především o studium
existujících map. Na lokalitách se také uskutečnila geofyzikální měření z helikoptéry.
Žebříček preferencí u lokalit neexistuje. Tento
průzkum nebyl dostatečný k tomu, abychom
mohli říci, na které lokalitě je možné bezpečně vybudovat hlubinné úložiště.

Co zaznělo na diskuzích

Kolik lidí by v areálu hlubinného úložiště
v budoucnu pracovalo? Kolik místních by
tam mohlo najít práci?

Finálně by mělo na hlubinném úložišti pracovat 250 - 300 lidí. Činnosti budou probíhat postupně. První fází bude budování
podzemní laboratoře, tam se uplatní hornické
profese (odvoz rubaniny, měření, dozor). Při
samotném ukládání pak inženýrské a technické profese (jaderní inženýři a technici)
a samozřejmě pomocný personál (zaměst-

nanci informačního střediska, kantýny, recepční, úklidové služby apod.). Mluvíme zde
o letech po roce 2050. Možná, že dnešní žáci
místní základní školy budou v té době vystudovaní inženýři a technici a nebudou muset
odejít za prací jinam. Nebo se sem za dlouhodobou pracovní perspektivou přistěhují
noví lidé.
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V případě, že by u nás v daleké budoucnosti vzniklo úložiště, jaká omezení z toho
budou pro obec plynout? Bude mít úložiště ochranná pásma podobně jako jaderné elektrárny?
Stanovení ochranných pásem bude záležet na
tom, zda tzv. horká komora, sloužící k přebalování odpadu z transportních do úložných
kontejnerů, bude na povrchu nebo v podzemí.
Na všech zkoumaných lokalitách terén umožňuje, aby toto zařízení mohlo být v podzemí,
pak žádná ochranná pásma nebudou třeba.
Nadzemní areál úložiště bude pouze oplocen
z důvodu ostrahy a uvnitř areálu bude vyčleněné ochranné pásmo tam, kde se bude
s vyhořelým palivem manipulovat. V areálu
nebude probíhat žádná jaderná reakce.

Jak bude zajištěno, aby se v hlubinném
úložišti neskladovaly radioaktivní odpady
i z jiných zemí?
V současnosti české i evropské legislativy
striktně zakazují vývoz radioaktivních odpadů za účelem jejich uložení v jiné zemi, než
kde vznikly. Mediálně známé převozy radioaktivních odpadů z Německa do Francie probíhají za účelem přepracování těchto odpadů.
Jakmile se vyhořelé jaderné palivo přepracuje
na novou surovinu, putuje i s nezpracovatelnými odpady zpět do Německa. Proto také
všechny evropské země, které provozují jaderné elektrárny, zkoumají možnost uložení
svých radioaktivních odpadů na svém území.

Jak bude zajištěno, aby se hlubinné úložiště nestalo skládkou nebezpečných odpadů? Co když sem budou cizí země vozit
jaderný odpad nelegálně, jako to s běžným
odpadem dělají Rakousko a Německo?
Do hlubinného úložiště nepřijde nic jiného,
než radioaktivní odpad. Systém hlubinného
úložiště bude koncipován tak, aby neumožňoval uložení jiného nebezpečného odpadu.
A co se týče analogie s komunálním odpadem: radioaktivní odpad je pod drobnohledem nejen českých, ale i mezinárodních
orgánů. Bez nadsázky se kontroluje každý
kontejner, takže nějaké nelegální převozy
jsou v demokratickém režimu zcela nereálné.

Když dnes uložíme vyhořelé jaderné palivo, bude možné ho v budoucnu „vytáhnout“ a znovu použít?

SÚRAO

V současné době je vyhořelé jaderné palivo
uloženo na povrchu v meziskladech v jaderných elektrárnách Temelín a Dukovany.
Předpokládá se, že v roce 2065 budou mezisklady naplněny. Po té by se mělo začít s odvozem a skladováním v hlubinném úložišti.
Pokud se do té doby nenajdou technologie,
které by dokázaly vyhořelé jaderné palivo
znovu zpracovat. Zahájení provozu hlubinného úložiště je plánováno v roce 2065.
V dnešní době se nepředpokládá, že by bylo
možné vyhořelé jaderné palivo z úložiště vyjmout a znova zpracovat.

Když se při průzkumu nebo výstavbě poruší vodní zdroje, tak bude potřeba vybudovat nový rozvod a cena vody nám
stoupne. Jak zaručíte, aby se to nestalo?
Riziko, že by během průzkumů došlo ke
ztrátě vody je naprosto minimální. Vychází
to z poznatků geologie: chceme zkoumat žulový, kompaktní masiv, v němž se žádné prameny ani nádrže spodních vod nenacházejí.
Přesto i na tuto vysoce nepravděpodobnou
skutečnost zákon pamatuje. Pokud při hornické činnosti dojde ke ztrátě vody, je viník
povinen zajistit náhradní zdroj a zabezpečit
zásobování v kvalitě a množství, které je
potřebné. Geologický zákon také
říká, že když dojde vlastníkovi
k újmě, je povinností organizace, která ji způsobila, tuto
újmu nahradit. Navýšení ceny
vody lze brát jako újmu, kterou
by viník musel zaplatit.

Když budete provádět vrty na
orných půdách a zničíte část
úrody, nahradíte to majiteli?
Geologický průzkum bude probíhat na ploše
cca 25 km2. Geologické práce budeme směřovat do období, kdy neohrozíme sadbu ani
sklizeň úrody. Pokud by došlo k zásahu do
období úrody, nebo by došlo ke škodám na
majetku, majiteli budou vzniklé škody kompenzovány v souladu se zákonem.

Co když se obec po prvním roce geologického průzkumu rozhodne, že chce průzkumné práce zastavit? Přeruší SÚRAO
na přání obce průzkum?
Geologický průzkum zahájíme pouze v obcích, se kterými se dohodneme. Dohoda na
základě smlouvy může omezit pouze začátek prací. Geologický průzkum probíhá
podle geologického zákona, který říká, že se
průzkum musí dokončit podle předem připraveného a schváleného projektu prací.
Zákon je nadřazený smlouvě a SÚRAO jej
musí respektovat.

Můžete popsat, jak proces ukládání
vlastně probíhá, aby z toho lidé neměli
strach?
Vyhořelé jaderné palivo vzniká v reaktoru
jaderné elektrárny při výrobě elektřiny. Pa-
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livo má tvar malých tabletek, které jsou
uzavřené v kovových proutcích. Několik
proutků tvoří palivovou kazetu. Palivo se
v procesu štěpení zahřívá a uvolňuje radioaktivní záření. Použité palivo je po třech až
pěti letech z reaktoru vytaženo a ponořeno
do speciálního bazénu, kde se až sedm let
chladí. Kolem bazénu se normálně pohybují
lidé, protože voda radiaci spolehlivě pohltí.
Zchlazené palivo vyjme jeřáb z bazénu
a uloží do silnostěnných kontejnerů Castor.
Tyto kontejnery se v současnosti skladují
v meziskladech v jaderných elektrárnách Temelín a Dukovany. Kontejnery mají životnost až 50 let a pravidelně se kontroluje
jejich stav.
Součástí hlubinného úložiště bude relativně
malý povrchový areál ústící do podzemí, kde
se bude manipulovat s Castory. Kontejnery
budou svezeny k tzv. horké komoře, kde proběhne přeložení do úložných kontejnerů.
Úložný kontejner je ocelová roura přibližně
75 cm průměru, do které se vloží
vyhořelé palivové články.
Kontejner se

hermeticky uzavře.
Pětikilometrovým tunelem ve tvaru šroubovice se
kontejnery dostanu do hloubky
500 m, kde se vloží do připraveného bentonitového obalu. Takto uzavřený kontejner
se pak transportuje do úložného vrtu. Po celkovém založení se vrt uzavře.

Jak je řešena problematika výstavby hlubinného úložiště na Slovensku?
Program o výstavbě hlubinného úložiště byl
započat v roce 1998. V roce 2002 skončil
tím, že jsou vybrané 4 lokality. Podařilo se
odvrtat jeden vrt a dále se čeká, zda vznikne
organizace jako SÚRAO. Letos by mělo být
vypsané výběrové řízení na pokračování
prací na vybraných lokalitách. Podle slovenské koncepce by mělo být hlubinné úložiště
otevřené asi v r. 2035.
Jak budete postupovat, pokud dojde ke
ztrátě hodnoty místních nemovitostí?
Geologický průzkum samotný by neměl na
cenu realit mít žádný vliv, neboť při něm nedochází k nezvratným změnám na okolí. Naopak, peníze získané z průzkumných prací se
mohou použít na rozvoj infrastruktury
v obci, což cenu nemovitostí a pozemků zvyšuje. Jako příklad můžeme také uvést okolí
jaderných elektráren Temelín a Dukovany,
kde se zvýšila poptávka po bydlení od zaměstnanců elektráren.
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USNESENÍ Z 20. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE BLATNO KONANÉHO DNE 19. 4. 2012
ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE
Čj 1-20/2012
Program jednání.

Čj 2-20/2012
Nájemní smlouvu mezi SVS a.s. a Obcí Blatno na provozování
vodovodu.

Čj 3-20/2012
Přidělení bytu v č. p. 64 O. Cibulskému, náhradník L. Strunzová.

Čj 4-20/2012
Komisi na výběr firmy na opravu sochy svaté Immaculaty ve složení
Kolář, Ing. Pecka a Černý.
Čj 5-20/2012
Komisi na výběr firmy na Opravu kostelní zdi ve složení p. Kolář,
Beneš a Černý.

Čj 6-20/2012
Rozpočtové opatření č. 5/2012 Mimořádná splátka úvěru
Výdaje:
+2 170 tis. Kč

ZASTUPITELSTVO OBCE BERE NA VĚDOMÍ
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)

7.)

Zpráva OO Policie Kryry.
Mapovou část územního plánu Blatno - Malměřice
Protokol FÚ Ústí nad Labem.
Rozpočty na zateplení střechy č. p. 64 (f. Drops, IP Polná)
Propozice turnaje svazku obcí Podbořansko v nohejbale.
Pozvánku senátu na seminář postavení obcí v procesu výběru
lokality pro hlubinné úložiště.
Zprávu ze svazku obcí Podbořansko ze dne 17. 4. 2012.

ZASTUPITELSTVO OBCE ZAMÍTÁ
1.)
2.)

Zapsání obce do encyklopedie o obcích ústeckého kraje
od f. PROXIMA BOHEMIA.
Přidělení bytu v č. p. 118 (po panu Tomanovi) p. Dobiášovi.

OVĚŘOVATELÉ: Kolibačová Eva
V Blatně 19. 4. 2012

Štérová Radmila Mgr.

STAROSTA: Beneš Václav

