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Očima starosty

Chci ocenit aktivitu pana Jaroslava Dudaře
a Jiřího Nováka, kteří při příležitosti založení mládežnického dechového orchestru, který ve své době sklízel velké úspěchy při významných událostech a jehož zakladatelem
byl Vladimír Novák, otec Jiřího Nováka.
Nejvíce členů orchestru bylo právě z Blatna.
Pokud víte o zajímavých osobnostech a událostech, neváhejte oslovit redakční radu.
Zastupitelstvo obce je připraveno se zabývat
podněty, které povedou ke spokojenosti občanů, aby obec byla klidným a bezpečným
domovem.

Na výroční členskou schůzi byl pozván
starosta obce, který nás seznámil s akcemi
v r. 2016. Na závěr VČS bylo podáváno
občerstvení, k dobré náladě přispěla svým
kulturním vystoupením hudební skupina
„MUSTAFO“.
V r. 2016 máme naplánovány tyto akce:
1.

Zájezd na výstavu Zahrada Čech

2.

Zájezd pořádaný okresním
svazem ČZS

3.

Vánoční zábava

Na výroční členské schůzi bylo přítomno
Václav Beneš - starosta

28 z 36 členů.

Jak jsou na tom
naši zahrádkáři

Jaroslav Dudař

Vážení spoluobčané,
vítejte u prvního vydání Blatenského zpravodaje v roce 2016. Začnu odpovědí na jeden z mnoha dotazů, a to „ proč je zvýšený
pohyb vozidel Policie ČR v obci“. Jedná se
o opatření Ministerstva vnitra s podporou
starostů v našem regionu z důvodu Detenčního zařízení v Drahonicích, kde jsou umísťováni ilegální migranti.
Co nás bude v letošním roce čekat? Začala
oprava hřbitovní zdi v Malměřicích, kterou
provádí firma K. Zukala z Lubence (byla vybrána ve výběrovém řízení). Předpokládané
náklady cca 380 000 Kč, z toho 182 000 Kč
bude čerpáno z Programu obnovy venkova
Ústeckého kraje.
Další výběrová řízení jsou připravena na
usazení obrubníků a živičných povrchů místních komunikací v Blatně, dešťovou kanalizaci včetně chodníků v ulici na Krty, střechu, okna, fasádu, elektroinstalaci a odpadní
jímku v kulturním domě. Ve fázi územního
rozhodnutí se nachází rybník U Kaštanu, příprava projektové dokumentace č.p. 24 na
rekonstrukci sociálního bydlení.
Zastupitelstvo obce po ekonomickém vyhodnocení výběru nájemného v obecních
bytech, došlo k návrhu nazvýšení nájemného z 18 Kč/m2 na 25 Kč/m2 s tím, že je třeba
navýšit fond oprav pro obecní bytovky a postupně zahájit rekonstrukce elektroinstalací,
výměny oken a dalších stavebních prací, které budou mít vliv na kvalitu bydlení.

Vážení zahrádkáři a čtenáři, skončilo zimní období a čeká nás jarní cvrkot na našich
zahrádkách a přilehlých prostranstvích.
Abychom se zde dobře cítili a aby kultura
jak zahrádek a celého okolí nějak vypadala, měli bychom pro naši obec přiložit ruku
k dílu všichni. Vše vyžaduje mnoho práce,
volného času, hodin navíc, ať jde o přípravu
půdy na výsev, výsaz a dodržování agrotechnických lhůt. Potom už se snažíme zalévat,
plít plevel, pikýrovat rostliny a mít radost,
jak nám to pěkně roste až po sklizeň jednotlivých odrůd. Mnozí lidé nám říkají, proč se
nad tím vším hrbíme, když si vše můžeme
koupit, ale láska k zahrádce patří a to nám
nikdo nevymluví. Proto, než dojde k jarnímu
cvrkotu, každým rokem v únoru pořádáme
výroční členskou schůzi místní organizace
ČZS Blatno.

Významné
životní jubileum
Dne 23. 1. 2016 oslavila naše spoluobčanka
paní Marta Holá své životní jubileum 90 let.
Paní Holé přejeme všechno nejlepší, pevné
zdraví, pohodu a dobrou náladu do dalších
let.
Eva Kolibačová

Program VČS:
1.

Zhodnocení činnosti v r. 2015

2.

Finanční stránka organizace

3.

Uskutečnění zájezdu v r. 2016

4.

Předání dárkových balíčků
jubilantům

5.

Zhodnocení vánoční zábavy

6.

Diskuze

V diskuzi bylo poukázáno na nedostatečnou
účast pořadatelů při vánoční zábavě.

Díky finančním příspěvkům od SÚRAO (4.
mil. Kč ročně po dobu průzkumů) si může
obec dovolit investovat do rozvoje infrastruktury, jak je výše uvedeno.

Příspěvky, náměty, připomínky zasílejte na email blatensky.zpravodaj@gmail.com
nebo zanechte na OÚ p. Kolibačové.
Děkujeme.

Při tvorbě Zpravodaje uvítá redakční rada
příspěvky od občanů i dalších dopisovatelů.

Redakční rada:
Eva Kolibačová, Bc. Lukáš Bechyně, Mgr. Radmila Štérová
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Něco málo z historie
Pokračování z minulého vydání…

slu v roce 1799 za 320 zl.

Dne 15. září 1747 nadal tehdejší černínský
hospodářský rada a inspektor František Ferdinand Heckl ve své závěti malměřický kostel
kapitálem 6000 zl. s 5% úrokem s duchovním
a světským povolením pro letitého zbožného
světského kněze, jednak aby vesnici vzdálené
od mateřského kostela v Žihli ulehčil bohoslužby, a také aby prospěl spáse své duše, že
za obě jeho manželky a přátele se bude denně
sloužit mše; kaple byla v roce 1773 podstatně
rozšířena. Liber memorabilium Malměřice:
31. ledna 1751 zemřel pan inspektor Ferdinand Heckl, který svou závětí z roku 1747
založil nadaci pro zdejšího kněze.

Za úřadu 2. lokality P. Matouše Dietla, laického kněze a nositele titulu rytíře ze Schrollenbergu, se v roce 1794 oddělila vesnice Ležky
od lubenecké farnosti a přifařena k Malměřicím. Na zákrok 10. lokalisty P. Jana Walderta
byla malměřická lokálie r. 1853 povýšena na
farnost.

Škola čp.4

Tato fundace byla prostřednictvím dvorního dekretu v roce 1786 povýšena na lokálii
a protože stebenská farní obec nebyla spokojena s připojením svého kostela pod malměřickou duchovní správu, bylo jí na opakované
prosby povoleno dvorním dekretem mít dočasně vlastního kooperátora (v r. 1790).
Se stavbou kaple v Malměřicích se začalo

Patronátní hodnost, která v sobě zároveň zahrnovala právo prezentace všech far a obročí
patronátního úřadu Petrohrad, byla v té době
určena tehdejšímu majiteli panství Petrohrad
a Žihle.
Ze zájmu, který mohou mít Blatenští jako
maloměřické církevní děti, byla podána fakta
o malměřickém kostele. O starém blatenském
kostelu víme jen to, že měl být dřevěnou stavbou, která byla pokryta šindelem a jejíž podlaha sloužila jako sýpka pro farní obilí (desátek?). Kdy byla postavena současná budova
se zatím nepodařilo zjistit. Pan Dürrschmid si
dal práci a vystoupil nahoru na věž, aby tam
snad našel nějaké údaje. Ale ani zde není stopy po nějakém letopočtu. Nápisy na velkém
zvonu pan Dürrschmid obkreslil a zaslal ke
zkoumání profesnímu kolegiu litoměřického
kněžského domu. Nápis zní:
Ke cti a chvále pánu Bohu a matičky boží mistr Václav Zipert sléval.

Hospodářské stavení u čp. 19

Dřívější poměry se nejlépe poznají podle finančních záležitostí, přičemž se jako dobré
měřítko nabízí hodnota peněz resp. ohodnocení pracovního výkonu. Protože k našemu kostelu nemáme jiná data k dispozici,
shromáždil pan Dürrschmid ve starém hradu
v Jindřichově Hradci, kde je uložen černínský
archiv, také církevní počty, z nichž některé
budou v dalším uvedeny kvůli charakteristice
tehdejších hospodářských poměrů. K lepšímu
porozumění bude tento oddíl nazván Mincovnictví.
Pokračování příště…
Eva Kolibačová

Společenské
a kulturní akce

Podle vyjádření jmenovaných pánů pocházejí
oba zvony ze středověku, asi z 2. poloviny 15.
století.

Připravujeme:

Varhany jsou velmi staré, doba jejich zhotovení neznámá. V roce 1859 byla na kostele

O pohár starosty Obce Blatno v nohejbale

Červenec 2. 7. 6. ročník turnaje
Září 24. 9. 7. Michalská pouť
Červenec 9. 7 4. ročník volejbalového turnaje
Utkají se týmy mužů a žen, startovné za
tým 300,- Kč. Bližší informace budou
včas upřesněny.
Pořádá: Renata Braunová

Pravidelná zasedání
zastupitelstva
Obce Blatno v roce 2016
(čtvrtky) od 17:00 hod.

Bývalá česká škola čp. 31

v roce 1710, ale teprve v roce 1714 byla dokončena, v kteréžto době byl pořízen nový
positiv, zhotovený v Liběšicích. Přístavba
v roce 1773 rozšířila kapli o loď a chér. Východní nižší část kostela s věží malou ukazuje
přesně dřívější podobu kaple. Varhany byly
pořízeny Ferdinandem Müllnerem z Pomai-

provedena generální oprava, při níž byla pokryta zeď hřbitova. Náklady činily 600 zl.
I v roce 1873 se prováděly opravy.
Vlastní majetek blatenského kostela činil
v roce 1862 8734 zl. nom., nadace 1205 zl.
nom. Roční příjmy byly v té době vyčísleny
na 386 zl.

14. ledna

červenec (volno)

25. února

srpen (volno)

17. března

8. září

21. dubna

13. října

19. května

10. listopadu

23. června

15. prosince
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Mateřská škola Blatno
Na návštěvě ve vesmíru…

Zrakový screening

Začátek školního roku 2015/2016 jsme zahájili pohádkou Průzkumníci ve vesmíru.

V předešlých letech jsem vás informovala
o projektu „Koukají na nás správně?“, kdy se
dětem v mateřské škole pomocí speciální kamery vyšetřuje zrak. I letos jsme se projektu
zúčastnili a mám radost, že se zapojila většina
rodičů, kteří nechali dětem zrak zkontrolovat,
tentokrát i za pomoci speciálních brýlí. Opět
jsme si potvrdili, že děti toto vyšetření v prostředí školky zvládají naprosto bez problémů,
dokonce se těšily, až se na ně zasměje smajlík z kamery a se zaujetím pozorovaly ostatní
kamarády při průběhu screeningu. Věřím, že
pro rodiče je tato akce velice přínosná, protože i tentokrát se podařilo odhalit zrakovou
vadu u jednoho dítěte.

Kosmonauti nás raketou vynesli až ke hvězdám na novou planetu. Dozvěděli jsme se,
jak se Země otáčí kolem Slunce, proč Měsíc
ubývá a přibývá, poznali jsme černou díru,
s Ufobroukem a veleváženými vědci jsme
probádali, zda je na navštívené planetě život.
Vztyčili jsme tam naši českou vlajku a vrátili se z vesmíru zpátky plni dojmů a zážitků.
To se jen tak někomu nepodaří prolétnout se
hvězdnou oblohou během jedné hodiny a dozvědět se a vidět tolik zajímavých věcí.
Přijela k nám pouť…
V září nové kamarády nejen seznamujeme
s novým prostředím, ale i upevňujeme a posilujeme vazbu k tradicím a místu, kde děti
žijí a vyrůstají. Jednou z tradic, na které se
děti moc těší, je Michalská pouť. Na vycház-

Ať žijí duchové…
Začal opravdový podzim a v říjnu se do školky slétly sovičky a netopýři, dozrála jablíčka,
v šatně i na oknech poletovalo barevné listí,
na keřích na nástěnce se začervenaly šípky. To
všechno byly výtvarné práce dětí, které zdobily prostory školky. Stejně tak jako v listopadu, kdy se u školky objevili duchové a skřítci
Podzimníčci, které děti vyráběly i se svými
rodiči v rámci projektu „Podzimní strašidlení“. Na chodbě nám zasvítila obrovská dýně,
kolem které poletovali duchové z papírových
kapesníčků spolu se strašidelným hradem.
Děti si v rámci tohoto projektu nejen upevňovaly práci s netradičními materiály, ale učily
se estetickému cítění a poznávaly, že spousta
věcí se dá vyrobit z materiálů, které bychom
jindy bez využití a rozmýšlení vyhodili.
Vánoce přicházejí…

kách každý den netrpělivě pozorovaly, jak
pokračují stavby atrakcí, rozvíjely si jemnou
motoriku a správný úchop tužky v pracovních
listech s touto tématikou, naučily se písničku
Pouťové koláče, „upekly“ papírové koláčky
a ochutnaly i ty opravdové od místních žen.
Ty je upekly pod vedením paní místostarostky v novém konvektomatu, který přibližuje
v samostatném článku paní Lenka Strunzová,
vedoucí ŠJ.

V listopadu jsme také začali s dětmi vyrábět
výrobky k prodeji u příležitosti rozsvěcení
vánočního stromu. I když jste poznali, že je
vytvářely paní učitelky, přesto se děti na nich

podílely. Stříhaly vánoční perličky, třídily je
podle barev, pomáhaly při zpracování chvojí,

vybíraly látky a barvy, které k sobě ladí. Velice děkujeme všem, kteří jste si nějaký výrobek koupili, protože z výtěžku pořizujeme pomůcky pro děti. A při této příležitostí bych vás
chtěla poprosit, pokud máte doma přebytečné
jakékoli nepotřebné ozdoby, ať již slaměné
nebo třpytivé (ne skleněné), stužky, mašle,
perličky, umělé květiny, větvičky…, i třeba
jen zbytky, které se vám již nehodí, věnujte
nám je. My je ve školce využijeme pro naše
tvoření a tím i můžeme předávat radost dál J.

V prosinci nás ve školce navštívil Mikuláš
s nadílkou, děti tradičně vystoupily v kulturním domě s programem pro místní seniory, pekli jsme perníčky, zdobili si prostory,
vytvářeli přáníčka… A konečně i ve školce
nadešel tolik očekávaný „Štědrý den“. Hned
ráno jsme se vypravili s Divadlem z bedny
do Betléma a dozvěděli se, jak to bylo s narozením Ježíška. Po svačince jsme si společně
zazpívali koledy, snědli cukroví od maminek
a šli jsme vyhlížet, odkud k nám Ježíšek přiletí. Konečně zazvonil zvoneček a radost z nových hraček byla veliká!
Za pohádkou i zvířátky…
V lednu jsme měli ve školce hned dvě představení. Navštívil nás pan Kvido a s ním
jsme se vypravili do ZOO za zvířátky. Děti
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branka, proto při vyzvedávání obědů používejte vchod od bytového domu pro seniory.
Naše stránky
Pokud patříte mezi naše příznivce, podívejte
se na naše webové stránky www.ms-blatno.
webnode.cz, kde se kromě aktuálních informací můžete dozvědět více o naší školce, akcích, najdete tam odkaz na fotogalerii a v rubrice „Poděkování“ se dovíte, kdo a jak nám
pomáhá a podporuje naši školku J.

si pomocí pantomimy přiblížily chování zvířátek, jejich pohyby a charakteristické rysy.
S lesním skřítkem Kukem, který se narodil
z kukaččího vajíčka, jsme prožili báječné

Vám všem přeji pohodové jarní dny plné sluníčka!
Mgr. Dagmar Schwambergerová
Důležité informace MŠ
Zápis do MŠ pro školní rok 2016 / 2017
Se souhlasem zřizovatelem vyhlašuje Mateřská škola Blatno termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání
pro školní rok 2016 / 2017.

napínavé dobrodružství, při kterém mu pomáhala nejen zvířátka a ptáci z lesa, ale i děti
samotné, aby všechno dobře dopadlo.

Zabezpečení budovy…

V únoru si děti projektem Bezpečná cesta
osvojovaly poznatky z dopravní výchovy,
poznávaly různé pracovní profese a jejich
význam a na konci měsíce se vydováděly při
maškarním karnevalu, kdy společně s klaunem a vílou plnily různé úkoly a celé zábavné
dopoledne plné smíchu a tanečků velice rychle uteklo.
Jaro ťuká na vrátka…
V březnových dnech jsme pozorovali, jak se
začíná příroda měnit, rozkvétají první sněženky a blíží se Velikonoce. Vyseli jsme osení,
vytvořili velikonoční zajíčky, kuřátka i papírové kraslice a vyzdobili si prostory před
školkou Moranou i ozdobenými jarními větvičkami.

V souvislosti s tragickou událostí ve Žďáru nad Sázavou, který jste jistě zaznamenali
v médiích, vydalo MŠMT nařízení o zabezpečení vchodů a kontrole osob pohybujících
se ve školských zařízeních a vyhlásilo dotační
program „Podpora zabezpečení škola a školských zařízení“, jehož cílem bylo vytvoření
dostatečné zajištění ochrany dětí a zaměstnanců pomocí moderních technologických
systémů. Zaslali jsme žádost o dotaci, ta ale
ministerstvem poskytnuta nebyla. Proto jsem
velice ráda, že zastupitelstvo Obce Blatno
schválilo uvolnění finančních prostředků z rezervního fondu MŠ na tento účel a mohlo se
nainstalovat zabezpečení vstupu do mateřské
školy. Samozřejmě chápeme, že i ten nejdokonalejší bezpečnostní systém nezabrání
případnému vniknutí cizí osoby do objektu
školy, ale tímto způsobem se snažíme tyto
případy co nejvíce eliminovat. Věříme, že
toto opatření nám pomůže zajistit lepší kontrolu nad pohybem lidí a zároveň dodá lepší
pocit bezpečí pro nás a naše děti. Zároveň
bych chtěla upozornit cizí strávníky, že v zájmu bezpečnosti dětí je uzamykána i hlavní

Zápis se uskuteční ve středu 27. dubna 2016
od 10:00 do 15:30 hodin. Zápis se stanovuje
v souladu s ustanovením § 34 odst. 2 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Rodiče nebo zákonní
zástupci, kteří zapisují dítě do mateřské školy, předloží svůj průkaz totožnosti a rodný list
dítěte, u cizinců doklad o oprávnění k pobytu
a rodný list s úředně ověřeným překladem.
Tiskopisy Žádosti o přijetí k předškolnímu
vzdělávání si můžete stáhnout na stránkách
MŠ Blatno www.ms-blatno.webnode.cz a vyplněné přinést ve výše uvedeném termínu
nebo vyplnit v den zápisu přímo v MŠ. Na
webových stránkách naleznete i bližší informace k přijímání dětí do MŠ, věnujte pozornost „Kriteriím pro přijímání dětí“, která jsou
stanovena pro případ, že počet žádostí překročí kapacitu mateřské školy.
Fotografování v MŠ
Ve středu 4. května od 8.00 hodin se uskuteční v mateřské škole fotografování s jarní
tematikou. Ukázková kolekce je k nahlédnutí
ve školce a na našich webových stránkách.
Zveme všechny případné zájemce!
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6. Michalská pouť
Poslední zářijový týden se tradičně konaly
přípravy na Michalskou pouť v naší obci.
Počátkem týdne do Blatna přijížděly pouťové
atrakce, majitelé začali se stavěním, a tak na
návsi vyrostly oblíbené labutě, kolotoče, houpačky a další atrakce.

26. září se sešly blatenské ženy v nově zrekonstruované jídelně MŠ Blatno a pustily se
do pečení koláčků, které se prodávaly na pouti za symbolickou cenu. Bylo napečeno přes
1000 koláčků s různými náplněmi. Výtěžek
z prodeje byl předán do MŠ v Blatně na zakoupení nových hraček.
V pátek bylo vše připraveno, a tak od sobotního dopoledne zněla hudba návsí a zvala ná-

vštěvníky na tradiční Michalskou pouť. Náves se pomalu zaplňovala. Děti s dospěláky si
užívali atrakcí. Kromě tradičních atrakcí byly
dětem nabízeny také další zábavné aktivity
ve stáncích. Jedním z nejvyhledávanějších
stánků bylo malování na obličej. Koho přepadl hlad, mohl si pochutnat na výborných
steacích, klobásách a zapít to lahodným točeným pivečkem. Byla nabízena i káva, čaj, nealkoholické nápoje či něco ostřejšího. O výborné občerstvení se postarala paní Gabriela
Klimešová z Blatna. Další občerstvení bylo
nabízeno v restauraci na návsi u paní Márie
Andělové. Na pouti nechyběla ani cukrová
vata, perníčky a další sladkosti. V 16 hodin
předvedli své vystoupení, kterému přihlíželo
80 lidí, jeseničtí šermíři, které sklidilo velký úspěch. Večer se konala pouťová zábava.
K tanci a poslechu hrálo oblíbené duo J + J
Kudláčkovi z Podbořan. Sešlo se na 70 hostů.
Po celý den počasí přálo, panovala přátelská
nálada a všichni se dobře bavili.
Hana Štěpánková

Dětský maškarní bál
V sobotu 12. 3. 2016 se v Kulturním domě
Blatno uskutečnil dětský maškarní bál. Bál
měl letošní rok témata vítání jara a Velikonoc. Dětem se o zábavu staralo Sluníčko

pení Aničky Šáchové s pejskem Larou. Své
umění předvedly v disciplíně agility (jedná
se o sport, kdy má pes v nejrychlejším možném čase překonat překážkovou dráhu). Na

se svými pomocníky Kytičkou, Beruškou,
Ovečkami, Slepičkou, Motýlkem a Včeličkami (rolí se zhostily členky TJ Blatno). Po
celé odpoledne s dětmi tančily a soutěžily.
Bálu se zúčastnilo 118 dospělých a 82 dětí.
Hojná účast nás velmi potěšila a chtěli bychom všem poděkovat, že nás přišli podpořit
a užít si bál. Součástí programu bylo vystou-

konci bálu bylo vyhodnoceno 5 nejvtipnějších a nejoriginálnějších masek. Nikdo však
nepřišel zkrátka, protože malý dáreček dostali všichni účastníci bálu. Děkujeme všem
organizátorům z TJ Blatno a sponzorům
Obci Blatno a starostovi obce Václavu Benešovi.
Marcela Dubcová
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Dětská dechovka Blatno 1956 - 2016
Baskřídlovky:

Novotný Mikuláš
Bušek Karel
Habr Jiří
Klarinety:
Vodička Jaroslav
Císař Jaroslav
Kratochvíl Jaromír
Bubny:
Ebert Vladimír
Lajbl Pavel
F – bas:
Klíma Jiří
Přiznávka: Rada Jaroslav, Maňhal Jan, Svoboda Stanislav
Náhradníci: Hoťková Dana, Habrová Ludmila, Toužimská Zdena, Brožík Milan, Kubišta Bohuslav
Skupina APOLLO
Kapelník:
Saxofony:
V letošním roce si připomínáme 60 let od
založení dětské dechovky v Blatně. Dechovka byla založena v r. 1956 pod vedením
kapelníka pana Vladimíra Nováka. Během
několika let se počet hudebníků měnil. Po
úmrtí Vladimíra Nováka v roce 1964 se dětská dechovka rozpadla. Stálé torzo čítalo
15 hudebníků: 3 klarinety, 2 baskřídlovky,
3 trumpety, 1 F bass, 2 bubny, 4 přiznávky.
Dechovka se zúčastňovala akcí pořádaných
jak OV KSČ, KV KSČ, MO KSČ. Po dobu
účinkování dechovky jsme se zúčastňovali
jak okresních, tak i krajských soutěží, které
jsme s převahou vyhrávali. Byli jsme zváni
na kulturní akce v rámci Čech:

státníky, účastnili jsme se mnohokrát slavností Žatecké Dočesné, absolvovali „předkola“ populárním zpěvákům (Y. Simonová,
M. Chladil, W. Matuška, K. Štědrý atd.).
Nejvíce akcí jsme odehráli v Blatně, jelikož
v obci bylo hodně složek Národní fronty.
Těch akcí jak místních, tak v širokém okolí
byly stovky. V letech 1966 -1968 odešla většina členů dechovky na vojnu. Po vojně pan
Josef Dudař, předseda JZD, založil orchestr
APOLLO, který hrál několik let. Během tohoto období se kádr věkově zhoršil, až zbylo
torzo a vznikla malá parta „DUDAŘINKA“.
Po několika letech se z kapely „DUDAŘINKA“ stala kapela „MUSTAFO“, která hraje
na svatbách, posledních lečích, narozeninových oslavách atd. V současné době zůstalo
několik muzikantů, kteří rozdávají radost
v Blatně i okolí.
Členové kapely: Novák Jiří, Dudař Jaroslav,
Klasna Vilém, Michl Ladislav, Propper Zdeněk, Tolman Josef.

Dny stavbařů – letní kino Karlovy Vary, dětské maškarní bály – Rakovnicko, Plzeňsko,
Podbořansko, Karlovarsko, Žatecko, v roce
1958 – 10. výročí Pionýrské organizace Praha za účasti prezidenta Antonína Novotného,
vítali jsme Leonida Iljiče Brežněva a další

Seznam kapel:
Dětská dechovka
Kapelník:
Trumpety:

Novák Vladimír
Novák Jiří
Dudař Jaroslav
Novotný Emil

Harmonika:
Trumpeta:
Pozoun:
Bubny:
Náhradník:

Dudař Josef
Malý Josef
Fiala Jaroslav st.
Fiala Jaroslav ml.
Fiala Josef
Nekvapil František
Novák Jiří
Dudař Jaroslav
Novotný Mikuláš
Hanzlíček Václav
Jelínek František

Skupina DUDAŘINKA
Kapelník:
Dudař Josef
Hudebníci:
Novák Jiří
Dudař Jaroslav
Novotný Mikuláš
Jelínek František
Malý Josef
Klasna Vilém
Tolman Josef
Michl Ladislav
Skupina MUSTAFO
(přezdívka – Muzika starých fotrů)
Hudebníci:
Klasna Vilém
Michl Ladislav
Propper Zdeněk
Tolman Josef
Náhradníci:
Novák Jiří
Dudař Jaroslav
Dudař Jaroslav
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16. Obecní bál
Tauš Radomír
Penzion u Čapků – Lucie Krumlová
Mária Andělová
Lukra Lubenec s. r. o.
Honitba Blatno – Malměřice Stanislav Chytrý
Jana Kolářová - Chvojkovský mlýn
Vágnerová Marie
Miroslav Loskot – realitní makléř
Irma Chramostová – Maso – uzeniny Kryry
Ladislav Dolejška
Honitba Blatno - Milan Klíma
SDP Logistics s. r. o.
Gabriela Klimešová - PIZZA GABI
Eva Kolibačová
Obecní bál, se konal tentokrát v pátek 4. 3.
2016 a byl v pořadí již 16. Příležitost setkat se se sousedy a přáteli ve slavnostně
vyzdobeném sále kulturního domu využilo
170 hostů. Ti šťastnější se radovali z některé z cen bohaté tomboly, všichni si ale užili skvělou atmosféru. K té přispělo poprvé
u nás hrající DUO TOJA, které nezklamalo
a dokázalo udržet tanečníky na parketu až
do třetí hodiny ranní. Poděkování patří také
těm, kteří bálu dodali lesk svým představením. Předtančení - ukázky standardních

tanců (waltz, tango, valčík, slowfox a quickstep) předvedli členové tanečního klubu
Fenix Louny manželé Kateřina a Martin Čechovi. Půlnoční překvapení, taneční vystoupení pole dance, předvedla slečna Kateřina
Pithartová. Děkuji všem sponzorům za příspěvky do bohaté tomboly. Na shledání se
budeme těšit na 17. Obecním bále, který se
bude konat v pátek 10. 3. 2017.

Sponzoři:
Obec Blatno – generální sponzor
Václav Beneš – starosta obce
Eva Kolibačová – místostarostka obce
Kateřina Chytrá – zastupitelka obce
Jaroslava Pašíkovská - zastupitelka obce
Vladimír Fuka – zastupitel obce
Botep Plus s. r. o.
Ing. Jaroslav Procházka – AUTOŠKOLA
Plzeň
Černý Miloš
Becker Kralovice s. r. o.
Jan Šefl AUTO-MOTO Malměřice
MVDr. Koláčková Dita
VP AGRO spol. s r. o. Kněževes
David Kolář
Honitba Ležky - Pavel Sajfrid

místostarostka
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Krátké zprávy z naší obce
My tři králové
jdeme k vám…
Jaké bylo naše překvapení, když na dveře obecního úřadu zaklepali tři králové. Doufáme, že tímto
bude obnovena tříkrálová tradice a krále budeme
potkávat každý rok v lednu. Za Kašpara, Melichara a Baltazara se přestrojili Vládík Bouda,
Honzík Bouda a Robík Žebrakovský. Chlapcům
a rodičům bychom chtěli za toto milé překvapení
poděkovat.
Eva Kolibačová

Přednáška
o bylinkách
a mastičkách
Dne 15. 10. ve 14:00 se uskutečnila na Obecním
úřadě v Blatně přednáška o bylinkách a mastičkách na potlačení bolesti pohybového aparátu
a o léčebné bylinkové kosmetice. Přednášku vedl
bylinkář pan Karel Štenbaur. Přednáška sklidila
velký úspěch a posluchači si odnesli zajímavé
informace o bylinné léčbě.

2. turnaj Svazku
obcí Podbořansko
21. 11. se uskutečnil 2. turnaj v kuželkách. Turnaj se konal v kuželně v Podbořanech. Své síly
zde změřilo 10 obecních týmů po šesti hráčích.
Tým naší obce ve složení Václav Beneš, Eva Kolibačová, Radmila Štérová, Veronika Boudová,
Renata Braunová, Petr Braun obsadil krásné 9.
místo.
Radmila Štérová

Eva Kolibačová

Volby na Slovensku a v Polsku
Během posledních měsíců proběhly volby do
parlamentu v Polsku a proběhly volby na Slovensku. Je důležité sledovat dění v sousedních
státech a proto se na volební výsledky ze sousedních zemí podíváme. V obou případech došlo
k poměrně velkým změnám.
Pokud se zaměříme na Polsko, tak jednoznačným vítězem voleb se stala strana Právo a Spravedlnost. Stranu dlouhodobě vedl Jaroslav Kaczynski, který si ve straně stále zachovává velký
vliv. Ke střídání opozice a vládních stran dochází
v etablovaných demokraciích pravidelně. Tomuto fenoménu říkáme alternace moci. V Polsku
byla vystřídána po 8 letech u vlády Občanská
platforma. V polském prostředí však nemáme
dva klasické póly jeden na levici a druhý na pravici. Občanská platforma by se dala přirovnat
k naší KDU-ČSL. Právo a spravedlnost je také
křesťansko demokratická strana, ale ve srovnání s Občanskou platformou je konzervativnější
(důraz na katolictví, zákaz interrupce, tradice).

Vidíme tedy, že křesťanství je v Polsku stále
velmi vlivné. V Sejmu (poslanecká sněmovna)
dodnes visí kříž. Kontroverzní však je, že Právo
a spravedlnost drží většinu v Sejmu, v Senátu,
drží post premiéra a prezident Duda je se stranou
také spřízněn. Dostáváme se k situaci, kdy jedna strana ovládá prakticky celý politický systém,
což jí dává prostor jednat čistě podle sebe. Bohužel pro Polsko vláda přišla i s návrhy, které vyvolávají ve společnosti odpor. Jedná se o reformu
Ústavního soudu, který tradičně fungoval jako
protiváha k Sejmu, ale v současnosti se dostal
pod větší kontrolu parlamentu a stejně tak přišel
návrh zákona o médiích, kdy nad státní televizí
a rozhlasem získá opět větší kontrolu stát. Tyto
kroky jsou například kritizovány Lechem Walesou prvním demokraticky zvoleným prezidentem. Walesa je pro Poláky podobná figura, jako
byl Václav Havel pro Čechy. Dodnes mají jeho
názory v Polsku vliv.
Volby na Slovensku. V případě Slovenska došlo

k opačné situaci, než v Polsku, kde kontrolu má
jedna strana. Slováci si do Národní rady zvolili
8 politických stran. SMĚR Roberta Fica výrazně oslabil a bude muset sestavit koaliční vládu.
Problém spočívá v podobě koalice. U nás máme
ve vládní koalici 3 strany a ne vždy se shodnou.
Slovensko bude muset sestavit koalici 4 stran
a ještě k tomu velmi různorodou. Máme zde Fica
a jeho sociální demokracii. Jednání probíhají se
SNS (Slovenskou národní stranou) která se vrací
do Národní rady po dlouhé odmlce. Strana byla
v dřívějšku koaličním partnerem například Vladimíra Mečiara. Dále musí Fico vyjednat podporu strany MOST, která zastupuje maďarskou
menšinu. A jako poslední partner se jeví nová
strana Sieť. Ta však čelí vnitřní krizi, protože
před volbami vystupovala jako Ficův soupeř. Je
tedy otázkou jaká vláda se na Slovensku podaří
sestavit a jestli bude schopna fungovat.
Bc. Lukáš Bechyně

súrao

10

BŘEZEN 2016

Nové finance v lokalitě Čertovka

Čtyřiceti obcím vytipovaným pro možné umístění hlubinného úložiště pro vyhořelé jaderné palivo a vysokoaktivní odpady ve čtyřech krajích dorazilo koncem minulého roku na
účty přes 72 milionů korun. Jedná se o příspěvky za I. etapu
geologických průzkumů. V letošním roce mají nárok na stejnou částku. Peníze mají sloužit ke zlepšení kvality života
v obcích. Jaké plány s nimi jednotlivé obce mají?
Příspěvky za průzkum jsou zakotvené v legislativě, stejně jako např.
finanční příspěvek z poplatku za oprávnění provádět ložiskový průzkum ze zákona o geologických pracích. Obce na ně mají nárok
bez ohledu na to, zda s průzkumy souhlasí, či ne. Stejně tak přijetí příspěvků nehraje žádnou roli v tom, zda v lokalitě v budoucnu

úložiště vznikne nebo nevznikne. Výše příspěvků je složena z fixní
částky 600 tisíc korun ročně pro obec a dále částkou 0,30 Kč za
1 m2 katastrálního území, na němž je stanoveno průzkumné území.
Zákon nejvyšší možný příspěvek omezil maximální částkou 4 milionů korun ročně, což se týká jen tří obcí z celkových 40.
Zastupitelstva nyní zvažují, jak příspěvky použijí. Například Žihle
plánuje vybudování vodovodní a kanalizační přípojky, včetně ČOV
pro dílny obecního úřadu. Zatímco Žihle průzkumy podporuje, další

Lokalita: Čertovka
Zásah stanoveného průzkumného
území do katastrů obcí

Roční příspěvek
Podle NV č.
416/2002 Sb.

Obec

Zásah PÚ v km2

Blatno

13,424151

4 000 000 Kč

Lubenec

9,499686

3 449 906 Kč

Tis u Blatna

4,787860

2 036 358 Kč

Žihle

1,359414

1 007 824 Kč

Celkem

29,071111

www.surao.cz

10 494 088 Kč

naše bezpečná budoucnost
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obec z lokality Čertovka, Lubenec, naopak vystupuje proti. Podle
starosty Jiřího Chaloupeckého mají na příspěvky zákonný nárok
bez ohledu na názor obce na projekt hlubinného úložiště. Lubenec
bude příspěvky investovat rovněž do rekonstrukce místních komunikací, ale i do snížení poplatku za svoz a likvidaci komunálního
odpadu a dalších oprav a rekonstrukcí. Tis u Blatna momentálně
příspěvky neinvestuje a ukládá je na speciální účet.

Názory starostů z lokality Čertovka
Václav Beneš, starosta Blatna říká:
„Příspěvky za průzkum velmi vítáme
a máme již konkrétní projekty, do kterých
je budeme investovat. Především místní
komunikace a chodníky se dočkají rekonstrukce a plánujeme je použít i na sociální
bydlení pro mladé začínající rodiny.“
„Naše obec uvažuje především o investicích do infrastruktury obce, oprava komunikací, kanalizace a různé stavební
práce. Příspěvky z jaderného účtu velmi
vítáme“, uvádí starosta Žihle František
Procházka.

www.surao.cz

Projekt hlubinného úložiště v ČR je z pohledu hledání lokality v první
fázi geologického průzkumu, tedy i uzákonění příspěvků je jedním
ze zásadních, prvních kroků k demokratickému procesu výběru,
kde mají obce svá jasná práva garantována zákonem. V loňském
roce byl do legislativního plánu vlády zařazen i návrh věcného záměru zákona o zapojení obcí do výběru lokality. Návrh byl připraven
Pracovní skupinou pro dialog o hlubinném úložišti a předpokládá,
že o výběru kandidátních lokalit a lokality finální bude rozhodovat
vláda a k tomuto rozhodnutí bude vyžadovat i závazné stanovisko
dotčených obcí. Výstavba a umístění hlubinného úložiště je unikátním a dlouhodobým procesem. Vyžaduje tedy nové přístupy, včetně
úpravy právního postavení dotčených obcí.

naše bezpečná budoucnost
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Konvektomat v naší školní jídelně
Během letních prázdnin proběhla v naší školní jídelně rekonstrukce, kterou financovala
Obec Blatno. Rekonstrukce se týkala nových
odpadů, obložení podlah a stěn ve varně, výdejně, sociálním zařízení, přípravny ovoce
a zeleniny a rovněž nové elektroinstalace.
Dále bylo zakoupeno nové nerezové zařízení
– dřezy, pracovní stůl, nástěnný policový regál
a z gastronomických spotřebičů byl zakoupen
konvektomat. Jedná se o velmi ekonomický
přístroj, který při promyšleném používání šetří
spotřebu energie a vody, vaří, peče,smaží i griluje. Velmi jednoduše řečeno nahrazuje hrnec
a troubu v jednom.
Výhody konvektomatu:
Při tepelné úpravě masa v konvektomatu dochází ve srovnání s přípravou masa v běžné
troubě k minimálním ztrátám. Při klasickém
vaření ve vodě ztrácí finální pokrm váhu,
čerstvou svěží barvu, poměrně velké množství minerálních látek a vitamínů. Při použití
parního režimu v konvektomatu jsou všechny
výživové hodnoty, váha i barva pokrmu zachovány. Při tepelné úpravě (tedy smažení, pečení
i fritování) v parním konvektomatu spotřebujeme mnohem méně tuků. Toto moderní gastronomické zařízení nám šetří rovněž energii
– uvnitř konvektomatu rychle nabíhá teplota
a vlastně neuniká z varné komory teplo mimo

V úterý 22. 9. 2015 proběhlo v naší školní jídelně zaškolení kuchařem firmy Retigo, který
seznámil naši paní kuchařku s tímto zařízením
– vysvětlil jí funkce nastavené v konvektomatu, které plně využije při vaření, ukázal jí, jak
si sama může uložit svoji vlastní recepturu, jak
správně nastavit teplotu a dobu tepelné úpravy
pokrmů, jak používat teplotní sondu, jak provádět celkovou údržbu zařízení a podobně. Potom s paní kuchařkou uvařil dle jídelního lístku
menu na daný den.
Ve čtvrtek 24. 9. 2015 jsme mimo jiné využili
konvektomat při pečení pouťových koláčků
na Michalskou pouť – jednalo se o akci Obce
Blatno, kdy se pod vedením paní místostarostky dobrovolně ujaly pečení místní ženy. Koláčky pečené v konvektomatu byly povedené
a věřím, že vám, kteří jste měli možnost je na
pouti ochutnat, chutnaly.
Zastupitelstvo Obce Blatno schválilo naši žádost na pořízení škrabky na brambory a multifunkčního kuchyňského robotu. Toto zařízení
bylo financováno z provozní dotace Obce
Blatno.
V březnu letošního roku byla školní jídelna vybavena z provozní dotace Obce Blatno
myčkou nádobí, která je v kuchyni skutečně
nepostradatelná a věřím, že se stane užitečným
pomocníkem naší paní kuchařky.
Zapojení školní jídelny do projektových dnů

zařízení a tím dochází k větší výměně tepla
mezi potravinou a vnitřním prostorem tohoto
zařízení. Vařením v parním konvektomatu je
spotřeba vody mnohem nižší. Výhodou je i to,
že v kuchyni zabírá málo místa a nahrazuje
hned několik technologických zařízení – sporák, troubu, mikrovlnnou troubu, gril, fritézu,
režon (ohřívač talířů) na uchování teploty
pokrmů apod. A v neposlední řadě vařením
v konvektomatu šetříme náš drahocenný čas.

Školní jídelna se v rámci spolupráce s mateřskou školou zapojila do projektových dnů. Již
v měsíci říjnu jsme si mohli připomenout „Celosvětový den výživy“ obohacením jídelního
lístku, kdy jsme při vaření ve větší míře zařazovali ovoce, zeleninu, mléko, mléčné výrobky,
ale i ryby a luštěniny. Naopak jsme se snažili
ještě více omezit spotřebu cukrů a tuků, které
jsou ve školním stravování přísně sledované.
Vzhledem k tomu, že v tomto měsíci je také
vyhlášený „Mezinárodní den jablka“, nabídla
školní jídelna zpestření jídelního lístku s jablkovým menu. Tento den měly děti k ranní svačině točený závin s jablky, k obědu dušené rybí
filé s jablky a vařené brambory a k odpolední
svačince jablka v tvarohovém krému s bílým
pečivem. Touto cestou se ve stravě promítnul
zvýšený přísun vitamínů potřebný pro zdraví
našich dětí. Jablka si naši pozornost rozhodně

zaslouží a to nejen v měsíci říjnu, kdy vrcholí
jejich sklizeň.
V měsíci listopadu se opět jídelna zapojila do
projektu „Človíček a jeho zdraví“, kdy jsme do
jídelního lístku zařazovali záměrně více ovoce
a zeleniny, které jsou, jak všichni dobře víme,
důležitým zdrojem vitamínů.
Na Vánoce si děti ve spolupráci se školní jídelnou upekly perníčky, které si potom za pomoci
paní učitelek ozdobily dle vlastní fantazie.
Na Velikonoce měly děti přichystané jako překvapení jarní ovocné a zeleninové mísy.
Na 30. 4. 2016 „NA ČARODĚJNICE“ školní
jídelna připraví pro děti speciální čarodějnické menu, kdy mohou mít k ranní svačině například hadí topinku, k obědu polévku vývar
z žabích nožiček a pečený kuřecí pařát s bramborem od čarodějnice Kanimůry, k pití lektvar
z červivých jablek a divokých višní apod. Takže se mají děti na co těšit!!
V průběhu celého školního roku se školní jídelna podílí na dalších projektech tak, aby naše
vzájemná spolupráce byla pro děti i nás dospělé přínosná. Jako další příklad spolupráce bych
uvedla „Mléko a mléčné výrobky našim dětem“ – opět je jídelní lístek zpestřený zajímavějším menu, nebo „Zdravý talíř“ – k tomuto
vzdělávacímu tématu školní jídelna poskytuje
i některé obaly (krabičky, kelímky) od potravin
a děti je poté dále využívají při vzdělávacích
činnostech – hra na prodavače, hra na kuchaře, třídění těchto obalů na hromádky „zdravé“
a „méně vhodné“ potraviny apod.
Na Den dětí určitě uděláme našim dětem radost tím, že jim ve školní jídelně upečeme
ovocný vitamínový dort.
Zapojením se do těchto projektů se mimo jiné
významnou měrou zasloužíme o zprostředkování zdravé stravy a zdravých stravovacích návyků především našim nejmenším strávníkům.
Za školní jídelnu přeji všem strávníkům dobrou chuť.
Strunzová Lenka
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USNESENÍ Z 16. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE BLATNO KONANÉHO DNE 14. 1. 2016
ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE:

ZASTUPITELSTVO OBCE BERE NA VĚDOMÍ

Čj 1-16/2016
Program jednání.

Podání žádosti o dotaci na dětské hřiště v Mateřské škole Blatno
Ministerstvu pro místní rozvoj na částku 131.740,- Kč.
Příprava k územnímu rozhodnutí na Retenční nádrž v Blatně.

Čj 2-16/2016
Smlouvu o poskytování služeb a odborné pomoci se společností
UniConsulting s.r.o. – dotace na dětské hřiště v MŠ Blatno.
Čj 3-16/2016
Veřejnou zakázku „Dešťová kanalizace a chodníky” bude provádět
jedna firma.
Čj 4-16/2016
Poptávku na položení obrubníků u místních komunikací v Blatně.
Čj 5-16/2016
Vyhotovení projektu na rekonstrukci objektu č. p. 24 – zpracuje Ing.
Endyš.
Čj 6-16/2016
Poptávku na zhotovitele – střecha – Kulturní dům Blatno.

Nedodržení termínu při využití dotace na zateplení fasády Bytového
domu pro seniory. Prodloužení termínu dokončení stavby (možnost
udělení pokuty 3% z celkové dotace).

V Blatně 14. 1. 2016
Usnesení: Fuka Vladimír, Králiček Pavel
Ověřovatel: Pašíkovská Jaroslava, Chytrá Kateřina
Starosta: Beneš Václav
Místostarostka: Kolibačová Eva
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USNESENÍ Z 17. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE BLATNO KONANÉHO DNE 22. 2. 2016
ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE:
Čj 1-17/2016
Program jednání.
Čj 2-17/2016
Firmu DYNAL s.r.o. nabídka č. N16-0184 výměna okem v č. p. 27
(kulturní dům) + vchodové dveře do pohostinství v celkové ceně
255 111,12 Kč.
Čj 3-17/2016
Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Obcí Blatno a ČEZ Distribuce, a.s. na akci č. IV-12-4011232/VB/002.
Čj 4-17/2016
Smlouvu o dílo úkony spočívající v opakované údržbě počítačové
sítě, včetně výpočetní techniky a telekomunikačního zařízení mezi
Obcí Blatno a firmou JUCOMP- Jiří Urban.
Čj 5-17/2016
Smlouvu o převzetí bioodpadu (umístěného v k. ú. Blatno na par.
č. 1635) mezi Obcí Blatno a firmou BOTEP Plus s.r.o., za paušální
cenu 1.000,- Kč ročně.
Čj 6-17/2016
Přílohu č. 1 k Dodatku č. 13 ke Smlouvě o poskytování knihovnických služeb a sdružení finančních prostředků ze dne 25. 4. 2003
mezi Obcí Blatno a Městskou knihovnou Žatec. Částka na rok 2016
činí 2682,60 Kč.
Čj 8-17/2016
Příspěvek na tématický zájezd, který pořádá ČZS Louny v částce
500,- Kč.
Čj 9-17/2016
Smlouvu o vzájemné spolupráci SO 2016-019 mezi Obcí Blatno
a SÚRAO týkající se bezplatné přípravy obecních novin v podobě grafické a předtiskové přípravy, tisku a následné distribuce do
domácností.

Čj 13-17/2016
Roční uzávěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Blatno za
rok 2015.
Čj 14-17/2016
Hospodářský výsledek příspěvkové organizace Mateřská škola Blatno za rok 2015 ve výši 10 073,67 Kč, tyto finanční prostředky budou
ponechány příspěvkové organizaci a převedeny do rezervního fondu.
Čj 15-17/2016
Rozpočtové opatření č.1/2016 – Dotace statní správy
příjmy + 94.200,- Kč
výdaje + 94.200,- Kč
dle přílohy č. 1
Čj 16-17/2016
Zastupitelstvo obce stanovuje měsíční odměnu za výkon funkce
neuvolněného předsedy kontrolního a finančního výboru a všem
předsedům komisí ve výši 1237,- Kč měsíčně s účinností od 1. 3.
2016 dle nařízení vlády č. 52/2015.
ZASTUPITELSTVO OBCE BERE NA VĚDOMÍ
Informace o dodatku č. 1 o prodloužení termínu s firmou NET 4
GAS, s.r.o.
Informace z Valné hromady Svazku obcí Podbořansko konané dne
16. 2. 2016 přednesla paní místostarostka Eva Kolibačová.
ZASTUPITESLTVO OBCE ZAMÍTÁ
Žádost podniku Lesy ČR s. p. – náhrada za přičlenění honebních
pozemků. Zamítnuto z důvodu nízké ceny.
ZASTUPITELSTVO OBCE UKLÁDÁ
Starostovi obce oznámit panu Stejskalovi, že rozhodnutí o pokácení
stromů na pozemkové parcele 1706 v k. ú. Blatno nepřísluší OÚ
Blatno.

Čj 10-17/2016
Proplacení nákladů na výměnu kotle v č. p. 119 (DAKON DOR F
32) dle doložených dokladů ve výši 50% v částce 12.343,50 Kč.
Čj 11-17/2016
Odvod za porušení rozpočtových pravidel projekt
CZ.1.02/3.2.00/14.25118 snížení energetické náročnosti v Bytovém
domě pro seniory v obci Blatno ve výši 81.787,68 Kč.
Čj 12-17/2016
Roční uzávěrku Obce Blatno za rok 2015 s hospodářským výsledkem ve výši 10 394 277,52 Kč.

V Blatně 22. 2. 2016
Usnesení: Chytrá Kateřina, Pašíkovská Jaroslava
Ověřovatel: Fuka Vladimír, Králíček Pavel
Starosta: Beneš Václav
Místostarostka: Kolibačová Eva
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USNESENÍ Z 18. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE BLATNO KONANÉHO DNE 17. 3. 2016
Zastupitelstvo obce schvaluje
Čj 1-18/2016
Program jednání.
Čj 2-18/2016
Smlouvu o dílo na akci „Oprava hřbitovní zdi v Malměřicích” mezi Obcí
Blatno a zhotovitelem panem Karlem Zukalem, Sídliště 383, 439 83
Lubenec.
Čj 3-18/2016
Smlouvu o dílo č. 13/2016 mezi Obcí Blatno a zpracovatelem EKOLES-PROJEKT s.r.o., Mládí 4024/15a, 466 04 Jablonec nad Nisou, zpracování
lesního hospodářského plánu s platností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2027 pro
lesní majetek Obce Blatno v digitální formě.
Čj 4-18/2016
Finanční dar ve výši 500,- Kč Okresnímu sdružení hasičů Louny na činnost
spojenou s prací s dětmi a mládeží.
Čj 5-18/2016
Pracovní schůzku zastupitelů ohledně stanovení výše nájemného v obecních bytech na den 23. 3. 2016.
ZASTUPITELSTVO OBCE BERE NA VĚDOMÍ
Informace o otevírání obálek dne 2. 3. 2016:
„Oprava hřbitovní zdi v Malměřicích”
Komise ve složení: V. Beneš, E. Kolibačová a J. Pašíkovská
Cenová nabídka:
J. Janouškovec cena s DPH 399.527,20 Kč
K. Zukal cena s DPH 354.418,52 Kč
Zhotovitelem byl vybrán Karel Zukal, Sídliště 383, 439 83 Lubenec.
Žádost o pronájem p. p. č. 1464 v k. ú. Blatno u Podbořan – záměr vyvěšen.

Návrh povodňového plánu: Tisový potok, ř. km 2,60 – 4,70 – Rekonstrukce
přehrážek.
Investor: Lesy ČR s. p., správa toků – oblast povodí Ohře
Zhotovitel stavby: BEGASTAV s.r.o., Znojmo
Informace z Rady Svazku obcí Podbořansko konaného dne 8. 3. 2016.

V Blatně 17. 3. 2016
Usnesení: Kolibačová Eva, Mgr. Štérová Radmila
Ověřovatel: Pašíkovská Jaroslava, Chytrá Kateřina
Starosta: Beneš Václav
Místostarostka: Kolibačová Eva

