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Očima starosty

a Rady SÚRAO k problematice snižování
počtu lokalit pro hlubinné úložiště radioaktivních odpadů a pozastavení vyplácení
finančních příspěvků garantovaných v atomovém zákoně. Neakceptujeme zdůvodnění, že vyplácení bylo pozastaveno, protože
jsou podány žaloby týkající se průzkumných
území. SÚRAO nadále provádí v lokalitách
průzkumy – výzkumy, a tedy dotčeným obcím v lokalitách náleží finanční příspěvky
bez ohledu na tyto žaloby.
Pokud nebude vůle MPO problém řešit ve
prospěch dotčených obcí, budeme důrazně
požadovat vyřazení Lokality Čertovka ze
zájmu státu pro hlubinné úložiště.
Zanedlouho se přiblíží čas prázdnin a dovolených, a proto bych rád využil tuto příležitost, abych Vám popřál krásnou dovolenou
plnou zajímavých zážitků a poznání.
Václav Beneš - starosta

Vážení spoluobčané a čtenáři Blatenského zpravodaje,věřím, že se z tohoto vydání zpravodaje dozvíte informace ze života
obce. Začnu některými body volebního programu:
– Rekonstrukce návsi je zadána ke zpracování Ing. Jetelovi Ph.D. a před prázdninami
bychom se mohli seznámit s variantními studiemi.
– Dlouhotrvající projekty na rekonstrukce
komunikací budou zpracovány do poloviny července, poté budou obesíláni uchazeči
o tuto veřejnou zakázku.
– Dokončujeme projektovou dokumentaci
na rekonstrukci části veřejného osvětlení
v Blatně včetně žádosti na MPO o spolufinancování.
– Rekonstrukce veřejného osvětlení v Malměřicích bude započata v souběhu s kabelizací sítě NN. Rekonstrukci VO v Malměřicích podpořil Ústecký kraj částkou
350 000 Kč.
– Projektují se byty v č.p. 24 a naléhavě řešíme chodník od prodejny potravin až k zatáčce u Taušů s umístěním dopravního zrcadla.
– Potřebná úprava vnitřních prostor se provádí v pohostinství Na Návsi.
S inspirujícím nápadem přišla paní Jiřina
Kraj (Dudařová) - uspořádat retro diskotéku
pro všechny věkové kategorie. Úspěch této
diskotéky byl veliký, za což patří paní Kraj
ode mne upřímné poděkování a uznání.
Pracovní návštěva nového ředitele SÚRAO
JUDr. Prachaře nepřinesla pro obec nic nového. Se zúčastněnými starosty Lokality
Čertovka – Blatno, Lubenec, Tis, Žihle jsme
vyjádřili nespokojenost a výhrady s MPO

Ukliďme
Blatno
a Malměřice
Dne 13. 4. proběhla akce „Pojďme uklidit
Blatno a Malměřice”, kterou organizoval
pan Pavel Sajfrid. V jednu hodinu se sešli
dobrovolníci před obecním úřadem a rozdělili se do tří skupin. Jedna skupina zamířila směrem ke Stebnu, druhá skupina vyšla
kolem Kačáku na Hraběnku a dále směrem
na Malměřice a třetí skupina vyrazila ke
hřbitovu a od něj směrem na Červený vrch.
V lesích už dopoledne odpad sbírali myslivci z Blatna. Odpad zaplnil celý velký valník

a člověk se nestačil divit, co všechno se
v lese a na polích válelo. Pet lahve, papíry
od sušenek nebo plastové květináče kolem
hřbitova bych celkem očekával, ale jak se do
lesa dostanou židle, pneumatiky nebo rychlovarná konvice, je celkem záhada.
Nakonec jsme se všichni sešli u Harajzu, kde
se opékaly buřty a probíraly dojmy z úklidu. Všichni doufáme, že se z této záslužné
činnosti vytvoří tradice a příští rok se znovu
sejdeme v hojném počtu, abychom vyčistili
přírodu kolem Blatna a Malměřic.
Mgr. Lukáš Bechyně
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Něco málo z historie
Blatenská držba
Již před rokem 1253 rozšířili křižovníci
své držby tím, že koupili několik vesnic
a jiné jim věnovali soukromníci. Z koupených lze jmenovat blatenskou držbu,
k níž patřily tyto vesnice v žateckém kraji: Žernovník, Blatno, Tis, Rohozec, ves
Valková na Loketsku a Ostrovec u Stříbra. Jmenované vesnice byly majetkem
rytíře Hrabišice Kojatv a připadly jako
odúmrť koruně.
1. Král Václav I. je daroval své setře Anežce ke zřízení kláštera a od ní je koupili křižovníci.
2. Největší z těchto vesnic bylo Blatno,
ležící v úrodné krajině, bohaté na louky
a zavlažované mnoha prameny z Tepelské
pahorkatiny, které tvoří mnoho rybníků
a tůní. Křižovníci tento majetek rozšířili,
když v roce 1296 za velmistra Fridricha
(1296–1313) koupili od synů Bohuslava
ze Šanova Petra a Konráda.
3. Panství Velečín, ke kterému patřily Krty,
Žďár, Pastuchovice. Řádu též patřily lesy
mezi dnešními městy Chyše, Žihle, Jesenice, Rabštejn a Lubenec. Za husitských
válek získaly vesnice různé majitele, jako
např.:
4. Blatno samotné v majetku Lva z Blatna,

Dějiny školy
Již staří athéňané poznali důležitost duševního vzdělání. Mens sana, in corpore
sano - to byl jejich cíl: ve zdravém těle
zdravý duch. Tělesná výchova chlapců se
u všech národů provozovala s úmyslem
připravit zdatné válečníky. Umění a krásymilovné Athény směřovaly ale také
k ideálnímu cíli. Na olympiádách soutěžili
jinoši ve zpěvu a deklamaci hrdinských
zpěvů o nejvyšší trofej – plivovou ratolest.
U germánských národů se hlavní důraz kladl
rovněž na tělesnou zdatnost. Později slyšíme
o franckém králi Karlu I., že na svém dvoře zřídil školu. Ze středověku se dozvídáme
o klášterních školách, z nichž některé dosáhly proslulosti, např. st. Gallen, Fulda. Jejich
hlavním úkolem však bylo vychovávat kněžský dorost.
O všeobecném školství zde ještě nemůže být
řeč. Lid žil v duchovním temnu, utlačovalo
ho nevolnictví. V jednotlivých městech exis-

pána na Budyni a Rožmitálu, švagra krále
Jiřího z Poděbrad.
5. Když však král Vladislav II. (1471–
1516) prohlásil všechny úpisy (povolení),
které měli různí páni na majetky křižovníků za neplatné a dal velmistru Ondřeji
Puchnerovi (1461–1490) v roce 1472 povolení, aby je vyplatil ze zástavy, staly se
na nějakou dobu opět majetkem řádu.
6. Tak svědčí listina krále Vladislava II.
z roku 1489, podle níž se lidé z vesnic
Blatno, Krty,
Pastuchovice, Velečín, Žďár a Ostrovec u Stříbra, které patřily křižovníkům,
osobně objevili před králem Vladislavem
a přinesli na pergamenu napsanou listinu,
starou 105 let z doby velmistra Zdeňka
(1380–1410), která obsahovala některá
privilegia a darování velmistra a celého
konventu. Požádali krále, aby jim privilegium potvrdil a ponechal je u nich, což král
také učinil.
V 16. století již řád neměl Blatno ani okolní vesnice v držení.
Blatno bylo v zemských deskách zapsáno
hraběti Šlikovi a spojeno s panstvím Rabštejn. Roku 1564 koupili panství bratři
Jindřich, Zdeněk a Jáchym ze Švamberka
a od nich opět hrabě Mikuláš Libštejnský
z Kolovrat na Žihli.

tovaly školy pro bohaté měšťanské syny. Teprve v době dr. Martina Luthera se výrazněji
projevuje zájem o umění číst, když Luther
přeložil bibli do němčiny a lidé chtěli číst
slovo boží sami.
Teprve velká Habsburkyně Marie Terezie
spolu se svým velkým synem Josefem II.
rozpoznali nutnost všeobecného lidového
vzdělání. Nyní každý z historie ví, v jakých
finančních poměrech se právě tito dva panovníci v důsledku válek, které vedli, nalézali - a přesto vznikala škola za školou.
Nezapomenutelný císař Josef ale znal pomoc. Na mnohých svých cestách poznal své
poddané a shromáždil zkušenosti. Přemnohé
kláštery, které nahromadily obrovské jmění
a pro stát neznamenaly nic, zrušil. Jejich
majetek se zkonfiskoval a ve všech větších
místech se postavily kostely. V každé obci
s kostelem se zřídila škola. Nebyla to ovšem
škola podle našich dnešních představ. Kantor, starý řemeslník - odtud titul mistr - nebo
válečný invalida biflovali žáky abecedu, tro-

V roce 1600 je prodal hraběti Chotkovi,
kterému jako účastníku českého povstání
bylo zkonfiskováno a prodáno hraběti Černínovi z Chuděnic. Vesnice k Blatnu patřící
potkal stejný osud.
Prameny: Codex aureus (zlatý kodex) =
křižovnická kronika.
1. Viz opis listiny krále Václava I. z 5. 4.
1253, s. 38.
2. Tam se říká: Agnes, quae ea predicto
hospitali de nostro libero consensu vendinit cum sylvis, agris, et aliis pertin, in perp.
possidentas.
3. Viz opis listiny krále Václava II. (1278 1305) z 25. 8. 1296, dané v Praze.
4. Viz Rott, Politický okres Podbořany
1902, s. 809.
5. Viz též codex aureus s. 618 - 623, dopis v Praze Krále Vladislava II. posledního
července 1472, které zní: anulamus et nullius vali ditatis esse decernimus … na jiném místě listiny supremo magistro crucig
et eius successoribus damus et concedimus
licentiam redimendi et reluendi bona et res
quaelibet ipsius monasterií …
6. Viz codex aureus s. 625–626 opis dopisu
krále Vladislava II. daného v Praze 1489.

chu čtení, psaní a katechismus. Kantořina
byla ale jen vedlejším zaměstnáním. Jeho
hlavním úřadem bylo kostelnictví a hra na
varhany. Jak bylo toto povolání mnohostranné, tak málo vynášelo. Učitel se proto musel
poohlédnout po dalším zdroji příjmů. Dával
hodiny hudby a hrál se svou kapelou k tanci, na svatbách a podobně. Jak mi vyprávěla
moje matka, mělo např. v pondělí každé dítě
přinést 1 kr., nápadně právě tento den většina
dětí chyběla. Donucovací prostředky ještě
neexistovaly. Budoucí učitel získával kvalifikaci u mistra jako pomocník. Můj pradědeček Emanuel Mára byl „preceptor“ (pomocník) v Děkově. Protože neměl žádný příjem,
chodil k obědu od domu k domu. Zlomyslná
náhoda tomu chtěla, že celý týden dostával
totéž jídlo.
Mocný rozmach zažilo školství teprve po
prohrané válce roku 1866. Říšským zákonem o obecném školství se 14. května 1869
zavedla povinná školní docházka, učitelům
se dostalo dobrého vzdělání a dostali fix-
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ní plat. Zbaveni od nynějška tíživé starosti
o každodenní skývu, věnovalo se učitelstvo
s opravdovým zápalem svému povolání a lid
a stát sklízeli plody roku 1869.
Tu a tam existovaly již před Josefovou érou
farní školy; tak např. v Děkově 1550, Žihli
1574, Libyni 1600. Ale většina nebo mnohé
školy vznikaly v době císaře Josefa: Malměřice 1787, Velká Chmelištná 1787, Petrohrad
1785, Podbořánky 1786. Také naše domovská obec dostala školu v roce 1784.
Píše o tom W. Rott ve Vlastivědě Podbořanska: dříve mohly děti z Blatna chodit dobrovolně do školy v Žihli, od roku 1784 měla

Jako první učitel zde působil František Josef Goppold, narozený ve Vysokých Třebušicích, v letech 1784–1837. V této době
a sice roku 1830 byl blatenské škole z podnětu tehdejšího vikáře a děkana v Jesenici P.
Chvojky (rodáka z Blatna) připojen Velečín,
který až do té doby patřil školní obci Žihle.
Po Františku Goppoldovi následoval jeho
syn Vilém, učil od roku 1837 až do své smrti
roku 1868. Nyní se učitelé začali rychle střídat. Goppoldův nástupce byl Josef Gallerach
(ze Soběchleb) 1868–1871, po něm pečoval
o školu půl roku tehdejší maloměřický učitel
Jan Reinl a po něm 2 roky provizorní učitel
František Kolb. V letech 1873–1877 půso-

Toho dne odešel na zdravotní dovolenou
a od 8. ledna 1924 do důchodu. Od 1. 10.
1923 do 30. 11. 1923 působil učitel Gustav
Groer a od 1. 12. 1923 do 1. 7. 1925 učitel
Rudolf Kabát na naší škole. Od té doby definitivní řídící Ambr. Gschwignd. Za působení řídícího, resp. vrchního učitele Ludvíka
Müllera padly dvě důležité události v historii blatenské školy:
1. Od roku 1830 připojená sousední obec
Velečín obdržela na začátku školního roku
1885/1886 po připojení osady Ostrovec, která do té doby patřila ke Krtům, vlastní expozituru. Blatno je tedy na papíře dvoutřídkou.
Ale již 1. prosince 1886 byla expozitura ve
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Mateřská škola Blatno
„Jaro, léto, podzim, zima, ve školce je vždycky prima!“
Prosinec 2018. Adventní čas ve školce věnujeme přípravám na vánoční období. Ty
začaly vystoupením dětí u rozsvěcení vánočního stromu a prodejem výrobků MŠ.
Velice děkujeme všem, kdo jste se podíleli,
ať už darováním svých vlastnoručně vyrobených dekorací k prodeji nebo přispěli ozdobami, mašlemi a dalším materiálem, který
jsme k tomuto účelu využili. Také děkujeme
všem, kdo jste si výrobky koupili. Výtěžek
je využíván na pomůcky a hračky pro děti
MŠ. Po zahájení adventu zavládla ve školce
čertovská nálada. Ve středu 5. prosince byla
naše školka plná čertíků a andílků. Za nimi
přišla na návštěvu Čertova babička. S každým se srdečně přivítala, vyřídila pozdravy
od pekelníků a s překvapením pokukovala,
jak jsou všichni šikovní a hravě umí splnit
její úkol – obrázky pro Mikuláše. Po svačince, za napjatého očekávání, k nám přišel
i samotný Mikuláš. Zazpívali jsme mu, zatancovali, za přednesenou básničku každý
dostal malou odměnu a došlo na pochvaly
i hříchy. A věřte nebo ne, o dětech věděl téměř všechno. Když ho všichni ujistili, že už
nikdy, ale opravdu nikdy nezazlobí, nebudou
se na sebe mračit, ubližovat si, budou si uklízet hračky, přišla zasloužená odměna v mikulášské botě, a dokonce i sladké překvapení
od samotných pekelníků.
Ani tentokrát jsme nezapomněli na kamarády zvířátka, kterým do lesa každoročně
odnášíme vánoční nadílku. Děti v lese ozdobily stromeček jablíčky a pod něj jim
připravily to, co mají zvířátka rády: kaštany,
žaludy, seno, mrkev. Školku jsme si vyzdobili světýlky, ozdobili stromeček, vyráběli

vesnice svou vlastní školu. Z počátku pro ni
byl postaven nízký, celý dřevěný domek (č.
7), roku 1819 se postavila nová škola a stará
se přenechala bývalému obecnímu sluhovi.
V roce 1885 vyhořela. Když se však zavedla povinná osmiletá školní docházka a tím
se počet dětí školu navštěvujících zvětšil,
ukazovala se také tato budova jako nedostačující a neúčelná. Po delších jednáních
došlo v roce 1903 ke zřízení nové školy (č.
4), která naprosto odpovídala zákonným
požadavkům.
Stavební náklady činily 17.500 K.

bil Josef Pötzl, pak působili jako provizorní
učitelské síly František Spiess (z Buškovic
- Dürschmid) a Josef Goppold (z Lubence).
Od září 1878 jsou v úřadu opět definitivní
učitelé a to do 1. října 1881 Antonín Heinrich (který pak obdržel místo ředitele školy v Krásném Dvoře), do 31. srpna 1885
Václav Rott (autor vlastivědy), narozený
ve Lhotě, navštěvoval školu v Libyni. Jeho
pověst jako člověka i jako učitele je v Blatně
dodnes uznávána.
Od 1. září 1885 do 1. 10. 1923 zde působil
učitel Ludvík Müller, narozený v Mašťově.

Velečíně přeměněna v samostatnou jednotřídní obecnou školu.
2. Postavení dnešní školy č. 4, jak je poznamenáno již v úvodu této pamětní knihy,
zbourala se k tomuto účelu sýpka při tisské
silnici, která byla ještě v dobrém stavu a použita jako stavební materiál. Hlavní římsa
podkroví zdi školy také vykazuje velký
průměr, hodný špýcharu, pro střechu školy
představuje ale velkou zátěž její dolní konstrukce.
Pokračování příště...


Eva Kolibačová
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ozdoby, papírové řetězy a konečně přišel
den vánoční nadílky. Od rána zněly koledy,
děti ochutnávaly cukroví, připili jsme si na
krásný slavnostní den a nedočkavě vyhlíželi Ježíška. Když si děti zazpívaly vánoční
písničky, šly pozorovat do ložnice, jestli ho
někde nespatří. Za chviličku jim zvoneček
oznámil, že už k nám Ježíšek přišel. To bylo
radosti! A dokonce Ježíšek věděl, co si děti
přejí najít pod stromečkem a udělal radost
úplně všem! Část hraček a didaktických pomůcek byla zakoupena z výtěžku rozsvěcení
vánočního stromu ve výši 3.250 Kč, který
věnovala Obec Blatno.
V lednu jsme ve školce přivítali kouzelníka se živými zvířátky. Přivezl dětem ukázat
sýčka, sovu, hýla, sokola, krásného velkého
papouška a krále ptáků – orla. Také předvedl
za pomoci dětí několik kouzel, a i když jsme

dávali opravdu velký pozor, kouzla se nám
nepodařilo odhalit.
Únor patřil tradičně profesím, povoláním
a maškarnímu bálu. Děti si vyzkoušely pomocí didaktických pomůcek různé profese,
pomocí pracovních listů poznávaly jejich
význam, co každá profese k svému povolání
potřebuje, v čem jsou pro nás přínosné a užitečné. Zamýšlely se nad tím, čím by chtěly
být a my už teď ve školce víme, že nám tady
vyrůstá budoucí květinářka, ošetřovatelka
zvířátek, kuchařka, farmář a bagrista, policisté, zedník, záchranář, a dokonce i hledač
pokladů! Děti si postavily policejní stanici,
hasičskou základnu, nemocnici, opravárenskou dílnu a také i restauraci, kde jsme
si mohli objednat různé dobroty. Ty nám
připravili malí kuchaři, servírovali číšníci,
a představte si, že dokonce přijímali objed-
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znávání okolní přírody, využívali jsme rozmanité okolí Blatna k vycházkám a pobytům
venku, chodili jsme i k rybníčku u kostela
pozdravit novou zvířecí kamarádku nutrii.
Také jsme si upravili zahradu, kdy si děti
osvojují práci se zahradním náčiním, v rámci projektových dní „Vítání jara“ jsme si
vyzdobili okolí školky, vyráběli si Morany
a s dětmi jsme si tak přiblížili dávné tradice.
Koncem března k nám již podruhé přijelo
sférické kino, tentokrát s pohádkou Naši kamarádi zvířátka. A protože v březnu máme
výchovně vzdělávací činnosti zaměřené
právě na ně, děti se díky projekci ocitly na
farmě dědy Franka, hádaly zvuky zvířat, setkaly se s divokými zvířaty z džungle, ze savany, pouště, severního a jižního pólu i oceánu. Dozvěděly se víc o ptácích, broucích,
obojživelnících, býložravých a masožravých
zvířatech, hledaly i ohrožené druhy. Bylo to
úžasné dobrodružství!

návky po telefonu. Stačilo zavolat, a za chvíli jsme měli jídlo nachystané podle přání.
Maškarní bál se také velmi vydařil. Jarní víla
a Křemílek s Vochomůrkou provázeli celé
dopoledne všechny možné postavy, na které
si jen vzpomenete. Minnie, piráti, Pat a Mat,
Hermiona a Harry Potter, dráček i nindžové,
víly a princezny, mušketýr, vodníček, kostlivec i princ, ti všichni měli spoustu práce při
tancování a různých úkolech, které zvládli
na jedničku.
Koncem února k nám „přiletělo“ naše dobré
známé Divadlo letadlo s pohádkou „V koru-

nách stromů – Zima“. Zimní královna přivolala sněhové vločky, které zahalily stromy
kolem dokola bílou pokrývkou. Krásný anděl nám připomněl význam Vánoc, ptáčkům
jsme nasypali dobroty do krmítka, z větví
stromu jsme zachránili kočičku, vyzkoušeli si hod sněhovou koulí a také to, jestli se
umíme v zimě správně a teple obléci. Nakonec jsme postavili velkého sněhuláka, oslavili jsme ohňostrojem příchod nového roku
a masopustními maskami jsme se rozloučili
s krásnou pohádkou, plnou legrace, písniček
i nových poznatků.
V březnovém předjaří jsme se věnovali po-

Duben přivolal jaro a spolu s dětmi jsme
zdobili školku a okolí do jarních a velikonočních motivů. Děti si při setí obilí osvojily
práci se zeminou, dozvěděly se, co všechno
potřebuje rostlina k růstu, ozdobily si papírové kraslice a domů si odnesly vlastnoručně
vyrobenou velikonoční dekoraci s travičkou
a ozdobenými vajíčky. Také jsme si ve školce udělali výstavku opravdových vajíček:
křepelčí, slepičí, kachní, krůtí, pštrosa Emu
a pštrosa dvouprstého. Děti s nadšením porovnávaly jejich zbarvení, tvar, velikost,
hmatem zjistily, že ne každé vajíčko je hladké, a největší úžas vyvolalo tmavě zelené vajíčko pštrosa Emu a také to, když děti k sobě
přiložily nejmenší vajíčko křepelky a největší bílé vejce pštrosa dvouprstého. Po Velikonocích se školka proměnila v „Čarodějné
doupě“. Děti v pracovních a výtvarných
činnostech vyrobily kamarádky čarodějnice,
školku si vyzdobily pavučinami, netopýry
a den před čarodějným sletem k nám zavítalo Divadlo z bedny s pohádkou Ježibaba.
Pan Pohoda spolu se Soničkou přivezli ježibabu, která byla sice trošku popletená, ale
zato s ní byla náramná legrace. Děti jí uvařily lektvar z hada, pavouka, netopýra, myšky
a čarodějného koření, zalétaly si na koštěti,
dostaly sladkou odměnu a po skončení pohádky se chystaly na Čarodějný slet. Ten
vypuknul druhý den ráno, protože místo dětí
přiletěly do školky čarodějnice a čarodějové.
Velké poděkování patří také rodičům. Ti své
děti proměnili v čaroděje a čarodějky tak dokonale, že jsme někdy ani nepoznali, kdože
to k nám přišel :-).

ČERVEN 2019

V květnových dnech pozorujeme měnící se
přírodu – všechno se zelená, kvete, roste,
učíme se poznávat květiny, stromy, keře.
Vyrobili jsme přáníčka pro maminky ke Dni
matek a kreslili jejich portréty. Děti umí svoji maminku nakreslit tak krásně, že věříme,
že se každá maminka na obrázku určitě poznala.
V polovině května proběhl zápis k předškolnímu vzdělávání a kapacita mateřské školy
bude v příštím školním roce opět naplněna. A nám ve školce už začalo chystání se
a přípravy na závěrečné vystoupení k závěru
školního roku, kde se i rozloučíme s předškoláky, kteří odcházejí do první třídy. A jak
to všechno dopadlo se dočtete opět příště.
V květnu jsme obdrželi výtěžek z diskotéky
ve výši 5000 Kč od paní Jiřiny Kraj (Duda-
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řové) a Obce Blatno, kteří tuto akci s velkým
úspěchem pořádali. Výtěžek bude použit
opět pro děti naší MŠ. Závěrem bych chtěla
velice poděkovat Vám všem, kteří naši školku podporujete a popřát dny plné sluníčka
a pohody!
Mgr. Dagmar Schwambergerová
UZAVŘENÍ MŠ A ŠJ V DOBĚ LETNÍCH
PRÁZDNIN
MŠ bude uzavřena ve dnech
8. 7. 2019 – 23. 8. 2019.
ŠJ bude uzavřena 8. 7. 2019 – 9. 8. 2019.
Vyvařování pro cizí strávníky bude zahájeno 12. 8. 2019

„Kouzla jsme si užili,
lektvary jsme vařili,
tancovali, zpívali,
u ohniště lítali,
zamotali pavučinku,
a pak pěkně pomalinku
k obědu se chystali.
A po malém odpočinku
počkali jsme na maminku
a pak rychle na koštěti
odlétli jsme do dáli.“

SÚRAO
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Jan Prachař
Zlepšení komunikace a větší otevřenost – to je jeden ze stěžejních
úkolů, které si stanovil nový ředitel Správy úložišť radioaktivních
odpadů Jan Prachař, který byl do funkce jmenován 19. února.
Jaké jsou jeho další priority a jaké úkoly SÚRAO pod jeho
vedením čekají?
Rada SÚRAO schválila v březnu plán
dalšího postupu prací při výběru potenciálních lokalit pro možné umístění
hlubinného úložiště. Jaké úkoly tedy
před SÚRAO stojí a v jaké fázi je příprava projektu hlubinného úložiště?
„Nyní nerozhodujeme o hlubinném úložišti, o stavbě samotné se bude rozhodovat až v roce 2050, ukládat by se mělo
začít v roce 2065. Naším úkolem je teď
z geologického hlediska prozkoumat podloží v České republice, aby naše budoucí
generace, v případě, že to v roce 2050
budou muset řešit, nemusely začínat od
nuly. Cílem prací, které probíhají v letošním roce, je dokončit probíhající měření
na lokalitách v takovém rozsahu, aby bylo
možné zodpovědně přistoupit k transparentnímu hodnocení a následnému zúžení
počtu lokalit na základě celistvých informací. Stát nám uložil zhodnotit geologii.
To je stávající úkol SÚRAO.“
Jako jeden ze svých hlavních cílů uvádíte zlepšení komunikace a větší otevřenost. Na co konkrétně by se mělo
SÚRAO zaměřit?
„SÚRAO by jako státní organizace měla
být otevřená a výsledky své práce by měla
zpřístupňovat veřejnosti. Zaměřit bychom
se chtěli i právě na zmíněné potenciální
lokality, kde v jedné z nich by případně
v budoucnu mohlo vzniknout hlubinné
úložiště, a více komunikovat a spolupracovat s obecními samosprávami i občany.
Už jsem měl možnost setkat se se zástupci
lokalit a seznámit se s jejich názory a problémy. Právě diskuse všech zainteresovaných stran zůstává naší prioritou.“

O SÚRAO:

SÚRAO je technická státní
organizace, která hledá nejlepší řešení pro naše budoucí
generace v oblasti bezpečného
ukládání radioaktivních odpadů.

Jakých akcí se mohou zastupitelé a občané dotčených obcí zúčastnit?
„Pro občany a zástupce obcí z lokalit vytipovaných pro možné umístění hlubinného
úložiště jsme letos opět připravili exkurze. První možností je návštěva našeho
podzemního výzkumného pracoviště na
Bukově. Pracoviště slouží jako testovací
laboratoř pro získání dat o chování horninového prostředí v předpokládané hloubce budoucího hlubinného úložiště.
Nabízíme také možnost navštívit jaderné
elektrárny Dukovany a Temelín, seznámit
se s jejich provozem, meziskladem použitého paliva a v Dukovanech i s úložištěm
nízkoaktivních odpadů.“
SÚRAO není uzavřenou organizací,
naopak velmi intenzivně rozvíjí i mezinárodní spolupráci a pořádá i odborné
konference nebo se na nich podílí. Jsou
určeny jen odborníkům, nebo se některých z nich může účastnit i veřejnost?
„Určitě se některých akcí může veřejnost
zúčastnit. V květnu například proběhla
konference Bezpečný a udržitelný konec
palivového cyklu, která byla otevřená veřejnosti. Závěry i prezentace jsou volně
přístupné na www.ssfc2019.cz “
Kde se lidé mohou dozvědět podrobnosti o aktivitách Správy úložišť radioaktivních odpadů?
„SÚRAO má své internetové stránky,
v dubnu jsme spustili jejich novou verzi, kde samozřejmě nechybí odborné
informace a dokumenty, ale také aktuality nebo servis pro média. Seznámit se
s námi mohou lidé také prostřednictvím
facebooku.“

Jaké další úkoly organizaci čekají?
„Mimo práce bezprostředně spojené s hledáním potenciálního místa pro budoucí
hlubinné úložiště se podílíme na přípravě zákona o zapojení obcí. Kromě jiného
bychom chtěli více informovat veřejnost
o vzniku a ukládání radioaktivních odpadů, což je hlavním úkolem organizace. Je
před námi také plánovaná rekonstrukce
úložiště Richard, které letos oslaví 55 let
provozu.“
O odpadech obecně se v Česku v posledních letech mluví často, lidé je třídí,
vznikají bezobalové obchody, jaký je
ale vztah k odpadům radioaktivním?
„O radioaktivních odpadech se v Česku
mluví především v souvislosti s jadernými elektrárnami, o tom, že vznikají také
při jiných činnostech, se příliš nemluví.
Tyto odpady se přitom týkají také zdravotnictví nebo výzkumu a jsou záležitostí
nás všech, všichni využíváme procesy, při
kterých vznikají a všichni za ně neseme
zodpovědnost.“

Radioaktivní odpady vznikají
v každé zemi, není to jen použité palivo z jaderných elektráren, ale vznikají i v běžném
životě. Jsou to odpady z nemocnic, výzkumu, průmyslu
(např. laboratorní odpad, vyřazené laboratorní přístroje,
ozařovací hlavice z průmyslu
a medicíny, stará požární čidla, atd.). Stejně jako s jinými
odpady je potřeba s nimi zodpovědně nakládat a bezpečně
vyřešit konec jejich životního
cyklu. To je úkol státní organizace SÚRAO.
Úkolem SÚRAO je z geologického hlediska prozkoumat
podloží v České republice, aby
budoucí generace, v případě,
že to v roce 2050 budou muset řešit, nemusely začínat od
nuly. Musíme se systematicky připravovat na variantu, že
hlubinné úložiště jednou v budoucnu bude muset být. A to je
zodpovědný přístup. Nemůžeme to nechávat náhodě.

www.surao.cz
NAŠE BEZPEČNÁ BUDOUCNOST

SÚRAO
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Pohledem občana…
USA (New York)
V polovině února jsem vyrazil za Atlantik,
abych se přesvědčil o tom, jestli je tam teda
opravdu nebe modřejší a tráva zelenější :D

Naše cesta byla trošičku komplikovanější
a začala 12/02 v Plzni autobusem do Brna.
Tam jsme přespali a brzo ráno další autobus
do Vídně. Z Vídně letadlem do Amsterdamu a z Amsterdamu jsme konečně odletěli
do USA. Po osmi a půl hodinách v letadle
jsme přistáli na letišti JFK v New Yorku. Na
úvod bychom si měli dát pár čísel pro představu, protože je to tam opravdu trošku jiné.
New York má více než 8 milionů obyvatel
a celková rozloha města je cca 1200 km2.
Pro srovnání celý Ústecký kraj má 5300 km2
a 820 tisíc obyvatel. Takže NY je něco, jako
když vezmete skoro všechny obyvatele ČR
a nacpete je na území velké jako čtvrtina našeho kraje do obrovského města. Po tom, co
jsme prošli imigrační kontrolou, kde si celník naskenoval naše pasy, vzal naše otisky
a pořídil si naší fotografii, nás vpustili na
území Spojených států. Jenom cesta z letiště do našeho ubytování na Manhattanu nám
metrem zabrala skoro 2 hodiny. Další srovnání – Praha má 3 linky metra / New York 36
linek. Rozdíl je docela určitě v tom, že Praha
má metro pěkné a čisté ve srovnání s NY.
New York tvoří 5 městských částí – Man-

hattan,
Bronx,
Queens, Brooklyn
a Staten Island.
Město je tak velké,
že například Bronx
jsme nestihli ani
navštívit za těch 9
dní co jsem v New
Yorku byl. Nejvíce obyvatel žije
v Brooklynu (2,5
milionu) a za sebe
musím říct, že tam
se mi líbilo nejvíc.
První den jsme
se procházeli po Central Parku a zabruslili jsme si kousek od Hotelu Plaza (točil se
v něm Sám doma). Potom jsme začali prozkoumávat Manhattan a jeho slavné budovy
jako Empire State Building, Chrysler Building, Rockefellerovo centrum, Times Square a tak dále. Orientace po New Yorku nebo
minimálně po Manhattanu je poměrně snadná. Vertikálně máte Avenues (bulvár, třída)
a horizontálně běží streets (ulice). Dejme
tomu, že potřebujete na roh Lexington Ave
a 98. ulice tak zkrátka dojdete na Lexington
Ave, protože se táhne vlastně přes celý Manhattan odshora dolů, dostanete se na ní třeba
na 53. ulici a pak už jen jdete blok za blokem
nahoru, až se dostanete na 98. ulici. Funguje to tak, že čím nižší číslo ulice, tím blíže
jste dolnímu Manhattanu a tomu absolutní-
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moc mrakodrapů a lidí. Taky tam na každém
kroku netroubila auta. V Brooklynu jsme si
prohlédli přístavní palírnu whiskey a dostali
jsme i ochutnávku. Jak byla prohlídka zajímavá, tak whiskey byla hrozná :D
Potom jsme zamířili do Barclays Centre
na NHL. Je to stadion New York Islanders
a má podobnou kapacitu jako O2 Aréna. Co
mě překvapilo je, že na NHL se skoro vůbec nefandí. Lidé se tam chodí dívat jako do
divadla.
Dále jsme se svezli lodí na Staten Island.
Z lodi máte pěkný výhled na mrakodrapy
dolního Manhattanu a plujete kolem Sochy
Svobody. Musím říct, že ta je o dost menší,
než sem si ji představoval.

mu centu New Yorku, protože tam je Wall
Street, nové Světové obchodní centrum, radnice, federální zlaté rezervy. V těch jsme se
také byli podívat a myslím, že tolik zlata už
v životě neuvidím. Důležitý poznatek – zlatá
cihla je opravdu dost těžká. Nevěřte filmům,
kde si jich někdo hodí 10 do sportovní tašky
a běží. :D Funguje to ale i naopak. Nákupy
na 120. ulici už byly trochu náročnější. Tam
potkáte hodně lidí, kteří si vás prohlížejí trochu podezřele.

Samozřejmě jsme se byli podívat také u památníku 11. září a prošli si muzeum. Musím
říct, že to je hodně silný zážitek. Je tam například síň, kde jsou fotografie všech obětí,
a z reproduktorů běží pásmo, kde pozůstalí
předčítají jména jejich rodinných příslušníků, kteří tehdy tragicky zahynuli. Dále jsme
navštívili letadlovou loď USS Interpid, která
nyní slouží jako vojenské a námořní muze-

Ha, masopust dnes?

Cestou do Brooklynu jsme procházeli čínskou čtvrtí, kde zrovna probíhaly oslavy
čínského nového roku, takže jsme viděli
průvody lidí s jejich tradičními draky. To
byla opravdu slavnostní atmosféra. Přes
Manhattanský most jsme došli do Brooklynu. Tam se mi líbilo víc. Nebylo tam tak

Tak na tuto otázku se pokusil odpovědět
Laufer. To přece není možné, mohl si říct
kdekdo... vždyť Masopust byl již před 14
dny, ale nenechte se mýlit, dámy a pánové,
protože Masopust v Blatně je výjimečný
právě tím, že se koná jindy než normálně.
Tak těmito slovy začal Masopust, který se
v Blatně pořádal po dlouhé odmlce.
Nejen masopustní maškary, kterých jsme
v průběhu reje napočítali asi třicet, ale i přihlížející se sešli ve 13 hodin před Obecním
úřadem v Blatně, aby v čele s Lauferem požádali pana starostu a paní místostarostku
o povolení masopustního reje v obci. Toto
jim bylo uděleno.
Ještě před tím, než jsme se vydali na průvod

obcí, jsme byli panem starostou a paní místostarostkou bohatě pohoštěni.
Na naší cestě nás doprovázeli skvělí muzikanti – pan Jiří Novák, pan Zdeněk Červený
a pan Zdeněk Propper. A samozřejmě nechyběli ani živí koně.
Hrálo se, zpívalo, tancovalo, hodovalo, štěstí
a zdraví vinšovalo, prostě báječně strávený
den. Náš masopustní rej jsme zakončili v Bílém domě, kde jsme ještě poseděli do večerních hodin, snědli a vypili, co jsme mohli. :-)
Děkujeme všem, kteří se zúčastnili a budeme se těšit na příští rok. Doufáme, že v hojnějším počtu.
Veronika Boudová

um, podívali jsme se do městské knihovny
města New York, která patří k nejkrásnějším
na světě. Já jsem samozřejmě potřeboval
navštívit Columbia University, protože to
je univerzita, kde vznikl obor politologie.
O tom, co jsme všechno viděli, by se dalo
hovořit dál a dál, například Sky bar v 29. patře odkud máte výhled na okolní mrakodrapy.
Pár dojmů na závěr. Potkali jsme mnoho pozorných lidí, kteří nám radili, když jsme byli
trochu zmatení nebo ztracení. Fast foody
jsou tam skutečně definicí slova fast (rychlý) jídlo máte hotové za pár minut (ke všemu
dostanete velkou porci hranolek). Létá tam
spousta vrtulníků a na řece Hudson pluje
mnoho lodí. V New Yorku se dobře nakupuje oblečení. Co mi určitě nechybí je metro.
Hlavně odpoledne obrovské množství lidí
a hezkých a čistých stanic je opravdu málo.
Celkově to byla velmi cenná a dobrá zkušenost. Člověku tam dojde, jak maličká Praha
ve srovnání s takovým městem je a jak krásně se žije například v Plzni nebo v Blatně.

Mgr. Lukáš Bechyně
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Stavění májky

Retro disco v Blatně

Tradiční stavění májky v Blatně v úterý 30.
dubna bylo oživeno čarodějnickým rejem.

Jedenáctý květnový den pořádala paní Jiřina
Kraj (Dudařová) ve spolupráci s Obcí Blatno
disco ve stylu 80tých a 90tých let.

Vše začalo zdobením májky v 16 hodin. Mezitím se už na náves slétly všechny čarodějnice. Bylo jich celkem třicet. Hned po vztyčení
májky se všechny čarodějnice shromáždily
a obešly náves, aby tak symbolizovaly loučení se se zlou čarodějnicí před upálením. Při
příchodu zatancovaly společný tanec a rituálem doprovodily zlou čarodějnici na hranici.
Kolem hranice pak tancovaly a radovaly se
z toho, jak zlá čarodějnice shořela.

Vše začalo tak, jak to bývalo v té době zvykem, když se jezdilo do vyhlášeného Protivce.
Sál se velice rychle naplnil. Zatančit si přijeli například i pamětníci z Tisu, Velečína,
Stebna a dokonce i z Mostu. Někteří to pojali opravdu doslova a přišli oblečeni v retro stylu. Všichni si disco skvěle užívali až
do pozdních nočních hodin. Diskotéka se
opravdu vydařila a tímto bychom chtěli poděkovat paní Jiřince za skvělý nápad a organizaci.

Renata Braunová

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji Zastupitelstvu Obce Blatno za zapůjčení sálu kulturního domu, čímž bylo umožněno uspořádání této retro akce. Výtěžek
z této akce byl věnován dětem do MŠ Blatno
a bude využit na zakoupení potřebných didaktických pomůcek.
Jiřina Kraj

Budeme se těšit na další disco v Blatně
Renata Braunová

Velikonoční tvoření

Divadelní představení – Chlap na zabití

Jedno pochmurné nedělní odpoledne (14. 4.
2019) jsme využili k tomu, abychom uspořádali pro naše občany velikonoční tvoření.
Sešli jsme se v zasedací místnosti obecního
úřadu. Připraveno bylo vše možné od vrbových proutků, březových větviček až po
naseté obilí v kelímcích. K dispozici byly
samozřejmě různé přízdoby a nechyběla ani
vyfouklá vajíčka. Při tvoření jsme si povídali o různých velikonočních zvycích a byli
jsme rádi, že mezi nás zavítaly i babičky,
které přinesly na ukázku moc pěkně zdobená vajíčka. K vidění zde nakonec byly různé

Kdo neměl v sobotu 6.4.2019 jiný program,
mohl se přijít podívat do kulturního domu na
situační komedii „Chlap na zabití”, kterou
nám přijelo zahrát Divadlo OSADA z Horní Břízy. První návštěvníci se začali scházet
již velmi brzy – nejspíš si chtěli zabrat co
nejlepší místo. :-) Nakonec na představení
dorazilo asi 80 diváků.

věnečky, ozdoby na stůl, malovaná vajíčka.
Ten, kdo nechtěl tvořit jarní či velikonoční
dekorace, si mohl nazdobit upečené perníčky. Těch se ve větší míře chopily děti a spíš
než zdobení je zajímalo, jak chutnají, a proto
většina z nich skončila v jejich bříšku.
Myslím, že jsme všichni strávili moc pěkné
odpoledne. Nakonec se nás sešly asi tři desítky a každý z nás si odnesl domů nějaký
výrobek, který ozdobil nejeden dům či byt.
Veronika Boudová

Hra byla napsána na motivy Francise Vebera
a odehrávala se v jednom z pařížských hotelů, ve kterém se nesmělý ztroskotanec Francois Pignon neúspěšně pokusí o sebevraždu.
Další z hlavních postav byl nájemný zabiják
Ralph ubytovaný ve vedlejším pokoji, který
se snažil najít ty správné zbraně proti lidské
prostotě, naivitě a upřímné bezprostřednosti.
Představení trvalo téměř hodinu a půl a skli-

dilo velký ohlas!
Se členy osadního spolku jsme se domluvili,
že až budou mít nazkoušenou další, určitě

neméně zajímavou hru, opět je u nás rádi
přivítáme.
Veronika Boudová
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19. Obecní bál
Dne 16.3.2019 uspořádalo Zastupitelstvo
Obce Blatno v kulturním domě již tradiční
19. Obecní bál. Úvodního slova se ujali pan
starosta Václav Beneš a paní místostarostka Eva Kolibačová a hned poté jsme mohli
zhlédnout taneční vystoupení mladého páru
Adama Jakubčíka a Míši Švábenické z tanečního klubu MZ Dance Team, kteří tančili
ve stylu jivu,cha-chi a rumby. Tento pár společně tančí již 3 roky a pravidelně se účastní
mezinárodních soutěží. V současné době se
připravují na mistrovství České Republiky.
Krátce po tomto vystoupení si mohli již lidé
zakoupit lístky do tomboly, která byla jako
obvykle velmi bohatá. Lístky mizely opravdu rychle. Cen bylo cca 100 a první cenou
byla automatická pračka.
Půlnočním překvapením byla barmanská
ohnivá show pánů Martina Pfeifera – dvojnásobného mistra ČR a Lukáše Nováčka
z agentury Elvis a Frankie bar agency. Jejich
vystoupení sklidilo opravdu velký úspěch,
nakonec rozdali mezi přihlížející i koktejly,
které v průběhu show namíchali.
K tanci a poslechu hrála známá skupina
J.I.H. Band v čele s panem Jiřím Holubičkou. Tančilo se až do brzkých ranních hodin.

O občerstvení se postarali paní Ing. Alice
Hájková a pan Jan Brda z Krt.
Veronika Boudová
Eva Kolibačová

Tauš Radomír
Penzion U Čapků Tis u Blatna, Krumlová
Lucie
Pašíkovská Jaroslava, zastupitelka obce
Mgr. Pašíkovský Jiří, zastupitel obce
LUKRA s. r. o. Lubenec

SPONZOŘI
Obec Blatno – generální sponzor
starosta obce Beneš Václav
místostarostka obce Kolibačová Eva
BOTEP PLUS spol. s.r.o.
AUTOŠKOLA Plzeň – Ing. Procházka
Jaroslav
Sajfrt Zdeněk
Fuka Vladimír
Auto – Moto Šefl, Jan Šefl, Malměřice
VP AGRO spol. s r.o. Kněževes, Prošek
Radek
Zdeňka Sajfridová
Honitba Ležky, Sajfrid Pavel

Honitba Knížeháj, Ing. Miroslav a Lenka
Kolibačovi
Honitba Blatno, Klíma Milan
Kieswetterová Marie, Maso – uzeniny
Lubenec
Autocentrum Lubenec spol. s r. o.,
Vodvářka Václav
Skládka Vrbička s. r. o.
JACER-CZ, a.s. – provozovna Blatno
Vágnerová Marie
Dolejška Ladislav
TJ Blatno

Program pro mladé Státního fondu
pro rozvoje bydlení
ŠANCE, KTEROU JE ŠKODA
PROMARNIT
Již téměř rok přijímá Státní fond rozvoje
bydlení (SFRB) žádosti o poskytnutí finančních prostředků na rekonstrukci či pořízení
nemovitosti z Programu pro mladé do 36 let.
Protože nikdy neuškodí některé informace
připomenout – vždycky se najde někdo, kdo
se k nim včas nedostane –, věříme, že vám
tento text bude k užitku.
Co se skrývá za slovy Program pro mladé?
Půjčka, lépe řečeno úvěr, s jehož pomocí
si mohou mladí lidé do 36 let, kteří pečují
o dítě do 15 let, pořídit bydlení. Rozumějme,
jednomu z partnerů musí být v době podepsání úvěrové smlouvy méně než šestatřicet,
druhému třeba šedesát. Pořízením obydlí se
myslí koupě bytu či rodinného domu, nebo
jeho výstavba (tudíž žadatel nesmí být majitelem nemovitosti). Z úvěru pro mladé se
ovšem dá i rekonstruovat (tady naopak žada-

tel nemovitost vlastnit musí).
Dnešní doba nepřeje sňatkům, lidé se bez
snubních prstýnků zřejmě cítí jaksi bezpečněji, ale potom se nejistě ptají, zda i oni,
ještě ne zdaleka šestatřicátníci, ovšem nesezdaní, se mohou o program vážně zajímat.
Mohou. Pokud pečují o dítě do 15 let. Manželské páry naopak děti mít nemusí, protože
se počítá s tím, že rodinu založí.
Jaká je výše úvěru? Na výstavbu domu až 80
% skutečných nákladů, nejvýše však 2 miliony korun, na koupi bytu také 80 % skutečných nákladů, nejvýše ale 1 200 000 korun,
a na rekonstrukci nejméně 30 000 a nejvýše 300 000 Kč. Úroková sazba je fixní pět
let a odvozuje se od výše referenční sazby
Evropské unie, která aktuálně činí 1,98 %.
Splátkový kalendář je pak desetiletý (v případě úvěru na modernizaci), dvacetiletý,
když byla nemovitost pořízena koupí nebo
výstavbou. Protože si život nikdo dopře-

du nenaplánuje a ne vždy se člověku daří,
umožňuje SFRB v naléhavých případech
výrazného snížení příjmů (mateřská dovolená, výpověď z práce, dlouhodobá nemoc)
odložit splácení jistiny až o dva roky. Další
potěšující informace je, že páry, kterým se
v průběhu splácení úvěru na pořízení bydlení narodí dítě, mohou požádat o snížení
jistiny o 30 000 Kč.
Program pro mladé je kontinuální, tedy stále otevřený, žádosti se přijímají průběžně
a finanční alokace je dostatečná. Rozpočet
pro rok 2019 dosahuje výše 950 milionů,
a pokud by byly prostředky vyčerpány, přesouvají se žádosti automaticky do roku následujícího.
Všechny potřebné informace o programu
jsou k dohledání na www.sfrb.cz, včetně telefonického a mailového spojení.
Zdroj: SFRB
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Blatenské mažoretky
Blatenské dívky Michaela Braunová, Natálie Kuncová, Laura Zelenková a Nikola
Churanová již několik let dochází do kroužku mažoretek v Kryrech. Jejich skupina se
nazývá Pink Ladies. S letošní sestavou se
účastnily několika soutěží.
První soutěž se pořádala v České Kamenici.
Odtud si přivezly první místo. Další Dance
Děčín čtvrté místo a Mia festival Teplice
opět první místo. Mia festival je postupová
soutěž, a proto si díky své výhře vybojovaly
postup do Lucerny v Praze.
Tato úspěšná sezóna nás velice těší a hřeje
u srdíčka
Přejeme jim mnoho dalších úspěchů.
Renata Braunová

Dětský karneval
Dne 17.2.2019 uspořádala TJ Blatno ve
spolupráci s Obcí Blatno dětský maškarní
karneval. Do kulturního domu, ve kterém
se karneval konal, nakonec dorazilo asi 200
lidí, z toho 75 dětí v maskách. Kulturní dům
byl opravdu naplněný k prasknutí. Nejprve
se slova ujaly naše malé moderátorky Nikola
a Nela Kohoutovy a Natálie Kuncová, které
pár slovy uvedly, jak bude celé odpoledne
probíhat. Po úvodu se všechny masky shromáždily na parketu a po krátké promenádě
se představily.
Každá maska byla odměněna malým dárkem. A pak se na pódiu objevilo již známé
duo z Divadla Ve Tři Michaela Marková
a Vlasta Vébr, tentokrát jako princezna
a mušketýr. A ti si pro děti připravili pásmo

písniček, soutěží a tanečků.
Po skončení jejich programu si děti ještě mohly zasoutěžit v poznávání pohádek
z písniček, zahrály si na sochy a jejich oblíbenou židličkovanou.
Samozřejmě nemohla
chybět tombola. Téměř ke konci karnevalu se losovala hlavní tombola, do které
věnovali ceny pan
starosta Václav Beneš
a Zdeňka Sajfridová.
Během karnevalu si
mohly děti nechat namalovat obličej nebo

vytvořit tetování u paní Lucie Bejlkové.
Rádi bychom poděkovali všem, kteří přišli
strávit s námi nedělní odpoledne a budeme
se těšit na příští rok.
Veronika Boudová

USNESENÍ Z 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE BLATNO KONANÉHO DNE 21. 2. 2019
ZASTUPITELSTVO OBCE
SCHVALUJE:

výměny dřevěných oken za plastová okna
v bytovém domě č.p. 120 a č.p. 121.

Čj 1-4/2019
Program jednání.

Čj 7-4/2019
Roční uzávěrku Obce Blatno za rok 2018
s hospodářským výsledkem, který činí
1.501.840,97 Kč.

Čj 2-4/2019
Strategický rozvojový dokument Obce
Blatno.
Čj 3-4/2019
Veřejnoprávní smlouvu č. 1/2019 uzavřenou
mezi Obcí Blatno a STP MO Podbořany.

Čj 8-4/2019
Roční uzávěrku příspěvkové organizace
Mateřské školy Blatno za rok 2018.

Čj 4-4/2019
Dodatek č. 16 ke Smlouvě o poskytování
knihovnických služeb a sdružení finančních
prostředků. Příspěvek na rok 2019 činí
2.727 Kč.

Čj 9-4/2019
Převedení zlepšeného hospodářského
výsledku příspěvkové organizace Mateřská
škola Blatno ve výši 2.067,70 Kč do rezervního fondu Mateřské školy Blatno.

Čj 5-4/2019
Zpracování technických dokumentů pro
výběrové řízení na akci: „Rekonstrukce VO
Blatno”.

Čj 10-4/2019
Odpisový plán dlouhodobého majetku pro
rok 2019 příspěvkové organizace Mateřská
škola Blatno.

Čj 6-4/2019
Zahájení poptávkového řízení na realizaci

Čj 11-4/2019
Uspořádání divadelního představení spolku

z Horní Břízy dne 6. 4. 2019.
ZASTUPITELSTVO OBCE BERE NA
VĚDOMÍ
1) Informace z probíhajících jednání s NET4GAS-PLYNOVOD CAPACITY.
2) Informace o prodloužení smlouvy s ÚP
do 31. 3. 2019 – pracovníci VPP.
3) Došlé žádosti na pronájem pohostinství
na návsi: Ing. Alice Hájková, bytem Krty,
Eva Dragounová, bytem Blatno, Roháč Jiří,
bytem Podbořany.
4) Žádost o pronájem nebytových prostor
paní Bejlkové Lucii, bytem Blatno.
5) Informace z mimořádného jednání Valné
hromady skládka Vrbička s.r.o. konané dne
7. 2. 2019.
6) Informace z valné hromady Svazku obcí
Podbořansko konaného dne 12. 2. 2019.
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7) Informace z konference Den malých obcí
konané dne 19. 2. 2019.
ZASTUPITELSTVO OBCE UKLÁDÁ
1) Starostovi a místostarostce obce provést
místní šetření ohledně zřízení vjezdu
k domu Blatno č.p. 44.

ZASTUPITELSTVO OBCE ZAMÍTÁ
1) Žádost zaslanou p. Jiřím Jurkaninem
o uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parcelní číslo 1384/1 v k.ú. Blatno
u Podbořan.

Usnesení: Boudová Veronika, Sajfrid
Pavel
Ověřovatel: Pašíkovská Jaroslava,
Kolibačová Eva
Starosta: Beneš Václav
Místostarostka: Kolibačová Eva

Čj 1-5/2019
Program jednání.
Čj 2-5/2019
Vyjádření k záměru stavby „VTL PLYNOVOD DN 1400 RU Kateřinský potok – RU
Přimda – Sklad potrubí Malměřice“ tak, jak
je uvedeno v projektové dokumentaci.
Čj 3-5/2019
Realizaci akce „Opatření ke snížení energetické náročnosti VO Blatno – EP19“,
na kterou bude poskytnuta dotace č.
122D221009247 ze Státního programu na
podporu úspor energií pro rok 2019 – Program EFEKT.
Obec potvrzuje, že má dostatek finančních
prostředků na realizaci celé akce.
Čj 4-5/2019
Rozpočtové opatření č. 1/2018 – Dotace
výkon státní správy
příjmy + 112,9 tis.Kč
výdaje + 112,9 tis.Kč

příloha č. 3
Čj 5-5/2019
Cenovou nabídku na vypracování projektové dokumentace „Rekonstrukce 2.NP –
č.p. 24“ za cenu 117.000 Kč od Ing. Arch.
Vasilenkové.
Čj 6-5/2019
Financování hudby na akci Masopust konanou dne 23. 3. 2019.
Čj 7-5/2019
Zhotovení leteckých snímků Obce Blatno
a Malměřice v elektronické a rámové podobě za cenu 25.894 Kč od firmy Tomáš Hora
s.r.o. – letecké snímky.
ZASTUPITELSTVO OBCE ZAMÍTÁ
1) Na základě provedeného místního šetření
starostou a místostarostkou obce byla
zamítnuta žádost pana Jurkanina o uzavření nájemní smlouvy na část pozemku p.č.
1384/1 v k.ú. Blatno u Podbořan.

ZASTUPITELSTVO OBCE BERE NA
VĚDOMÍ
1) Informaci starosty o doplnění projektové
dokumentace na místní komunikace o hydrologické průzkumy.
2) Došlé žádosti na byt od pana Martina
Půty a paní Kvasničkové Ireny.
3) Informace starosty obce o aktuální situaci v SÚRAO a z jednání Rady SÚRAO ze
dne 19. 3. 2019.

Čj 1-6/2019
Program jednání.
Čj 2-6/2019
Zhotovitele „Výměny dřevěných oken
a vchodových dveří za plastové Blatno č.
p. 120 a č. p. 121“ dle poptávkového řízení
firmu Window Holding a.s., Hlavní 456,
250 89 Lázně Toušeň. Celková nabídková

Čj 8-6/2019
Odměna kronikářce obce paní Štěpánkové
Haně za rok 2018 ve výši 6.000 Kč.

Čj 3-6/2019
Smlouvu o dílo č. C65806X uzavřenou
mezi Obcí Blatno a firmou Window Holding a.s., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň
na akci „Výměna dřevěných oken a vchodových dveří za plastové Blatno č. p. 120
a č. p. 121“.

2) Informace o projektové dokumentaci na
komunikace.

3) Informace o podaných žádostech na VO
Blatno a VO Malměřice.
4) Žádost o přidělení bytu pana Svaška
Pavla, Krty 38.
5) Informace z jednání se SÚRAO dne
9. 4. 2019.
6) Informace z aktivu SVS a.s., dne
10. 4. 2019.
7) Informace z Úřadu práce – podpora
zaměstnanosti dlouhodobě evidovaných
uchazečů o zaměstnání.

Starosta: Beneš Václav

Ověřovatel: Sajfrid Pavel, Pašíkovská
Jaroslava
Starosta: Beneš Václav

Blahopřejeme našim jubilantům
Červen
Navrátil Jiří, Žebrakovský Libor, Jíša Karel, Králiková Miluše,
Procházková Milada, Kolibač Miroslav, Vagner František, Dřeveňák
Pavel
Červenec
Vyhňáková Věra, Krausová Ludmila, Farbár Drahoš, Klasnová
Anna, Pořízová Marta, Štérová Zdeňka

Září
Holečková Olga, Adámková Naděžda, Vinšová Veronika

Ověřovatel: Pašíkovská Jaroslava,
Sajfrid Pavel

Usnesení: Boudová Veronika, Kolibačová
Eva

ZASTUPITELSTVO OBCE UKLÁDÁ

1) Starostovi obce projednat na Výboru životního prostředí a zemědělství Ústeckého
kraje – čerpání krajských dotací na lesy.
Usnesení: Mgr. Bechyně Lukáš,
Kolibačová Eva

1) Starostovi obce na společném jednání na
MPO dne 26. 4. 2019 přednést stanovisko
Obce Blatno o pozastavení výstavby VTL
Plynovod v k. ú. Blatno, Malměřice do
vyřešení věcných břemen.

Místostarostka: Kolibačová Eva

Srpen
Rada Václav, Praisová Miroslava

Místostarostka: Kolibačová Eva

cena činí 509.510,44 Kč včetně DPH.

1) Informace z jednání o změně územního
plánu Blatno, které proběhlo dne 10. 4.
2019.
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USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE BLATNO KONANÉHO DNE 18. 4. 2019
ZASTUPITELSTVO OBCE
SCHVALUJE:

rozhlasu od firmy Bártek rozhlasy s.r.o.,
Vyšehradská 1349/2, Praha 2. Smluvní cena
10.000 Kč + DPH.

ZASTUPITELSTVO OBCE BERE NA
VĚDOMÍ

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE BLATNO KONANÉHO DNE 21. 3. 2019
ZASTUPITELSTVO OBCE
SCHVALUJE:
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Říjen
Folda Zdeněk, Radová Jaroslava, Duspiva Oldřich, Wienandová
Pavlína, Chocholová Eliška, Červený Zdeněk, Chytrý Stanislav
Listopad
Baláž Josef, Břečková Irena, Mikutová Libuše
Prosinec
Wopatová Jitka, Multrus Karel, Klasna Vilém, Vagnerová Marie,
Machyna Maximín, Lipták Tomáš

Společenské a kulturní akce
Červenec

Září

Poděkování

5. 7.
9. ročník turnaje „O pohár starosty Obce
Blatno v nohejbale“

28. 9.
10. Michalská pouť

Ráda bych poděkovala Zastupitelstvu Obce
Blatno za přání a věcný dar k příležitosti
mého životního jubilea.

13. 7.
7. ročník volejbalového turnaje
Srpen
31. 8.
Blatenské hry bez hranic pro dospělé

Listopad
29. 11.
Předvánoční posezení se seniory

Marie Bílá – Bytový dům pro seniory

30. 11.
Rozsvěcení vánočního stromu

ního odpadu mezi Obcí Blatno a Skládkou
Vrbička s.r.o.
Čj 5-6/2019
Smlouvu o odstranění odpadu mezi Obcí
Blatno a Skládkou Vrbička s.r.o.

Cena díla 509.510,44 Kč včetně DPH.

Čj 6-6/2019
Zhotovitele výměny ústředního topení v pohostinství Na Návsi, č. p. 27, pana Bendu
Zdeňka, bytem Husova 306, Vroutek.

Čj 4-6/2019
Smlouvu o odvozu a odstranění komunál-

Čj 7-6/2019
Rozšířenou servisní prohlídku bezdrátového

Redakční rada
Příspěvky, náměty, připomínky zasílejte na email blatensky.zpravodaj@gmail.com nebo zanechte na OÚ paní Kolibačové.
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