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Blatenská pouť

Barokní socha svatého Michaela na kazatelně
v Blatenském kostele

Pouť souvisí se slovem putovat. Jaký ale měli
lidé v minulosti důvod k putování? Cestování
na větší vzdálenost bylo pomalé, nepohodlné
a pokud si někdo chtěl cestování zpříjemnit,
pak bylo i drahé. Běžným důvodem k delší
cestě byl významný svátek v některé z okolních obcí. Kromě svátků státních – Vánoce,
Velikonoce, svátky apoštolů atd. (církevní
svátek byl současně svátkem státním), mohla
mít obec navíc ještě dva svátky vlastní. Prvním z nich byl svátek patrona místního kostela – lidově zvaný Pouť, druhým bylo výročí
posvěcení místního kostela – lidově zvané Posvícení (někde se obojí slavilo v jeden den).
Obec, která neměla kostel (nebo alespoň
kapli), pochopitelně tyto svátky mít nemohla.
Na pouť i posvícení se obce připravovaly
velmi svědomitě. Uklízelo se, zdobilo, vařilo
a peklo. Přípravy byly podobného rozsahu,
jako například v dnešní době před Vánocemi.
Ústředním bodem obou svátků byla slavná
mše v místním kostele, na kterou se sešli lidé
z širokého okolí. Zvýšená koncentrace lidí
přilákala různé stánkaře, divadelníky, provozovatele atrakcí a jiné živnostníky, kteří mohli
při té příležitosti něco vydělat.
Státních svátků bylo před Josefínskými reformami přibližně 120 ročně (včetně nedělí)
plus ještě v každé obci vybavené kostelem
nejméně jeden svátek navíc, takže občané trávili oslavami zhruba třetinu roku. Během
svátku se samozřejmě nepracovalo, práce
během svátečního dne byla považována za
nemravnost. V době, kdy začala vznikat kon-

cepce moderního státu, začal být vládou vyžadován poslušný občan, co hodně pracuje
a málo oslavuje. Tento ideál občana vyhovoval nejenom během feudalismu, ale i za kapitalismu a socialismu, takže setrvává
v nezměněné podobě dodnes. Od té doby začaly svátky být na závadu. Poprvé se proti
nim postavil císař Josef II. a mnohé významné poutě zrušil. Pro posvícení pak zavedl jeden společný termín pro všechny obce.
Toto opatření se později ukázalo kontraproduktivní, protože po smrti císaře – novátora
občané slavili místy svoje posvícení nadále
a k tomu ještě navíc to „císařské“. Též v případě poutí se v některých případech zákaz
nepodařilo prosadit. Podruhé začaly být
poutě trnem v oku po nástupu komunistů
k moci. Velkolepé oslavy s náboženským
podtextem byly zakázány. Tisíce kněží a řeholníků byly zajaty a internovány do táborů.
Kdo se angažoval v oblasti nepodporované
vládou, skončil ve vězení. Občané dostali
jasný signál, že tentokrát bude obcházení nových zákazů velice riskantní. Od té doby začaly poutě mizet. Nakonec z nich zůstaly už
jenom atrakce. Během této epochy došlo
k destrukci historických tradic v takovém
rozsahu, že ještě dnes existují místa, kde se
lidé domnívají, že „pouť je, když přijedou kolotočáři“.
Patronem kostela v Blatně je Archanděl Michael (svátek má 29. září). První kostel zde
totiž vybudoval Rytířský řád křížovníků v polovině 13. století a Michael byl oblíbeným
patronem rytířstva. Mezi hlavní rytířské zásady patřil boj proti zlu a právě Michael symbolizuje vítězství dobra nad zlem. Dobro
a zlo jsou ve své podstatě neviditelné, proto
se umělci při jejich zobrazování uchýlili
k formě ozbrojeného kavalíra s křídly (křídla
jsou na obraze atributem anděla), který
mečem sráží k zemi netvora (většinou zobrazovaného jako drak, čert, či něco podobného). V době barokní pak bylo pečlivě
dbáno, aby se zabíjení příšery dělo s maximální možnou elegancí – jak je možno pozorovat na dochované iluzivní malbě
v Blatenském kostele.
Letošní poutní mše bude sloužena za živé
i zemřelé obyvatele obce Blatno 23. září
v 15 hodin.
Před mší bude ve 14:30 požehnání nově opravené sochy sv. Immaculaty a obvyklý varhanní minikoncert.

Po mši bude v obecním sále pohoštění pro
poutníky od místních dárců a hudba k tanci
a poslechu v podání Jiřího Blábolila.

Ordinační hodiny
MUDr. Císařová
Ordinace praktického lékaře:
10:00 – 11:30
Září:
Říjen:
Listopad:
Prosinec:

13. 9.
11. 10.
8. 11.
13. 12.

Blahopřejeme
našim jubilantům
Září:
Říjen:
Listopad:

Dohnalová Marie
Benešová Antonie
Skřivan Miroslav

Gabriš František
Motejzíková Zdeňka
Pospíšilová Miroslava
Multrusová Jaroslava
Rendl Jaroslav
Bechyňová Jaroslava

Společenské
a kulturní akce
Září
15. 9. 2012
3. Michalská pouť
13:00 Pouťové atrakce, stánkový prodej,
občerstvení
20:00 Pouťová taneční zábava,
hraje: p. Kratina
23. 9. 2012
14:30 Požehnání nově opravené soše
sv. Immaculaty
15:00 Poutní mše za živé i zemřelé
obyvatele obce Blatno

Příspěvky, náměty, připomínky zasílejte
na email blatensky.zpravodaj@gmail.com
nebo zanechte na OÚ p. Kolibačové.
Děkujeme
Redakční rada:
Eva Kolibačová
Ing. Jakub Malý
Mgr. Radmila Štérová
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Druhý ročník turnaje
„O pohár starosty Obce Blatno“
„melounek“ Klárka Dubcová patřila k tomu
nejlepšímu, co obecní tým předvedl ☺. Po
celý den probíhaly opravdu tvrdé boje, nikdo
nikomu nic „nedal zadarmo“ jak se říká.
Letní počasí se přičinilo o opravdovo
náročnost turnaje a je potřeba především
před staršími ročníky smeknout. Ředitel turnaje dohlížel na dodržování i takových maličkostí, jako je pitný režim a mnoho
startujících přímo nutil k požití ☺. O fotodokumentaci se staral p. Kolář a některé
záběry ukazují opravdu vražedné boje,
ale i naprosté vyčerpání některých jednotlivců ☺. K nahlédnutí na obecních stránkách
jen na vlastní riziko ☺.
Divákům se věnovali starosta s místostarostkou a dbali na příjemnou náladu všech přísedících ☺. Na turnaj jako takový se přihlásilo
celkem 10 týmů. Hrálo se na dvě skupiny po
5-ti. Postupovaly první čtyři týmy, dále následovalo semifinále, boj o třetí místo a na
závěr samotné finále.

Rok a den, tolik se čekalo na další pokračování lítých bojů v nohejbale pod hlavičkou starosty obce.

Tentokráte si pořadatelé objednali zcela jiné
počasí než na první ročník. Od rána nádherné
letní počasí.

I místo konání se změnilo k nepoznání, nové
víceúčelové hřiště přímo svádělo k pokřtění
takto významnou akcí. Obec Blatno nechala
vybudovat nádherný areál, který doufejme

bude sloužit nám všem, kdo mají chuť se
občas hýbat ☺.

Pořadatelé doufají, že turnaj se líbil, že splnil
očekávání. Pro mnoho z nás to byl, doufejme, příjemně strávený den u sportu, který
máme rádi. Šlo o to se setkat, pobavit se
a přitom rekreačně sportovat a to se povedlo.

2. místo – Bůček tým
(Radouch J., Čížek L., Čížek M., Katona P.)

3. místo – Stokilový tým
(Dubec Z., Červený J. st., Červený J. ml.)

Zájemci se přihlašovali dlouho dopředu
a tušit se dalo, že tentokrát sportovní kvalita
bude o něco výše a že k obhájení loňského
umístění bude potřeba mnohem lepších výkonů. Stále platilo pravidlo 100 let na hřišti,
anebo žena v týmu. Nejodvážnější v tomto
směru bylo pořádající mužstvo, které jako jediné angažovalo ženu. Musíme podotknout,
že nakonec to byla správná volba, protože

Někteří z poražených probírali své výkony
až do pozdních hodin a tímto se musíme omluvit za nepatrné rušení nočního klidu ☺ .
Obecní tým si ze své poslední pozice bere
ponaučení a slibuje, že v dalším ročníku nikomu nic nedaruje ☺ . Taktéž doufáme, že se
v příštím ročníku opět sejdeme v hojném
počtu, a pokud někomu nejde o nohejbal, tak
přijde fandit ☺. Každý je vítán.

Umístění:

1. místo – Pizza Gábi
(Klimeš Josef, Majer Marcel, Krátký Jan)
Nejstarší hráč: Petráň Jiří

Nejužitečnější hráč: Dubec Zdeněk

S pozdravem tým Obce Blatno ☺
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Něco málo z historie
Pokračování z minulého vydání…

V předchozím jsme převážně nalézali
údaje 12. stoletím počínaje. Již svrchu
bylo uvedeno, že dříve se nevedly žádné
záznamy. Jen zcela všeobecně jsou zachycovány události, které se vztahují na
území celé naší vlasti. Abychom získali
alespoň nějaké vodítko k prehistorické
době, musíme vzít na pomoc nálezy
z vlastní rodné země (půdy). Bohužel se
při podobných případech mnohé ztratilo,
poněvadž scházelo porozumění a tak se
z neznalosti přišlo o mnohé, co mohlo
nejstarší dobu osvětlit.

Zatímco se v dolním údolí Zlatého potoka
dá na základě různých nálezů jako např.
kamenných sekyrek a kladívek, bronzových šperků (Soběchlebské nálezy zapůjčeny prof. Ertlem vídeňskému –
historickému muzeu) sledovat osídlení až
do nejstarší kamenné a bronzové doby,

Böheim, Böhmen. Jméno Bohemia je
tedy keltského původu, právě tak jako
Ohře, Jizera aj. Bójové byli však již před
zlomem letopočtu vytlačení germánským
kmenem Markomanů a od té doby sídlili
Němci nejenom v celých Čechách, ale
i Sudetech. Zmatkem při stěhování národů byli strženi i Markomané (od
marka=hranice, tedy hraničáři), kolem
r. 400 po Kr. Zda svá sídliště opustili
zcela nebo jen částečně se nedá historicky prokázat. Pouze to je jisté, že na
svých místech zůstali Markomané usazení na vyvýšených místech. Do opuštěných, rozlehlých luk vnitřních Čech
postupně přicházel z východu se svým
dobytkem cizí národ – Slované. Bylo to
mezi roky 500-700 po Kr. Netvořili jednotný národ, ale dělili se na množství
kmenů. V okolí Žatce sídlili Lučané, zatímco kolem Řípu se usadili Čechové.
Čechové získali svrchovanost a jejich
jméno přešlo na všechen lid zde sídlící.

Protože nyní v Čechách sídlili Čechové
i Němci, lze dnes jen pravděpodobně
určit národnostní původ té které obce
podle její polohy. Zatímco germánské
osady jsou protažené, sledujíce obyčejně
vodní tok (v horských krajích je to dodnes patrné), slovanské vesnice jsou
spíše zakládány do kruhu.
Zatímco nalézáme sedláka po celý středověk až do 19. století v nedůstojném poddanství pozemkové vrchnosti, byl na
počátku svého osazení „svobodník“, tzn.
seděl nezávisle na komkoli na své půdě,
což platí obzvláště o německém sedlákovi. Abychom lépe porozuměli úpadku,
resp. vzestupu selského stavu, poukážeme
několika slovy na jeho dějiny.
Na počátku osazení německých sedláků
se vytvořila vesnická občina. Jako vlastnictví měl sedlák dům a připojenou půdu
kolem. Orná půda však nebyla osobním
vlastnictvím, ale v osobním používání,
tzn. společně se mýtila, obdělávala a sklízela. Výnos se rozděloval poměrně stejným dílem. Les a pole byly společným
majetkem.

Později se o ornou půdu každoročně losovalo. V 5. století se již o díly nelosovalo,
nýbrž přecházely do osobního vlastnictví
(allodu). Vedle toho stále zůstávala země,
les a pastviny určené ke společnému používání sousedů (allmende).

pro Blatno tyto nálezy z nejstarších dob
nejsou k dispozici. Teprve na podzim
r. 1928 objevil majitel usedlosti č. 17
Josef Hacker při obdělávání pole „Jammern“ kat. č. 298 svérázný oválně formovaný kámen, který se přesně nechal
obejmout dlaní. Při jeho bližším zkoumání a srovnání s jinými podobnými
v něm byl určen pazourek. Pozoruje-li se
blíže, jsou ještě zřetelné stopy po opracování. Nález byl předán muzeu v Podbořanech. Tento nález připouští domněnku, že
i náš domov je prastaré sídliště, resp. že
byl navštěvován lidmi již v době kamenné.
Jako nejstarší nám známý národ, který
obýval Čechy, jsou známí Keltové. Patřil
k nim kmen Bójů, od nichž dostala naše
země své jméno. Bojerhemus, Bojerheim,

...svérázný oválně
formovaný kámen,
který se přesně
nechal obejmout
dlaní. Při jeho
bližším zkoumání
a srovnání s jinými
podobnými v něm
byl určen pazourek.

V době Karlovců měli všichni svobodní
brannou povinnost. O svou výzbroj a výstroj se museli starat sami a tím upadali
do dluhů. Sedláci se tak stávali polosvobodnými a závislými. Křižácké výpravy
přinesly jisté výhody: každý účastník se
stal svobodným. Mnoho sedláků tak získalo svou svobodu zpět. Města, vznikající prostřednictvím obchodu, potřebovala
příliv pracovních sil a tak bylo žádoucí,
aby se v soudních okrscích měst usazovali
svobodníci nebo uprchlí poddaní. Nechtěla-li pozemková vrchnost přijít o své
poddané, musela se o ně lépe starat. Postupně do 13. století se postavení poddaných zlepšovalo. Ve 14. a 15. století se
však následkem rozdrobení selských
statků a bojů mezi šlechtou a říšskými
městy a rozkvětem loupežného rytířství
jejich postavení rychle zhoršovalo. Lstí
a násilím se sedlák stává dědičným nájemcem, pak robotníkem a poddaným
(pěstní právo). Rozhořčení mezi potlačovanými se ventiluje v povstáních, která
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jsou však potlačována se vzrůstající tvrdostí. K tomu se přidávají strašlivé roky
třicetileté války, které přeměnily celou
střední Evropu v hromadu trosek: vesnice
jsou sutí a popelem, orná půda se stala divokou stepí. Pokud chtěl sedlák pole
znovu obdělávat, neměl ani potah, ani
osivo. S výpůjčkami a zadlužením u bohatých (pozemkové vrchnosti) začínal
svou činnost. Během hrůzné války si feudálové přivlastnili mnoho selských statků.
Sedláci byli ze svých statků vytlačováni
i násilím a lží. Nedostatek pracovních sil
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zvyšoval robotní povinnosti až k nemožnému. Těžké, neúnosné daně tížily sedláka a byly vybírány s největší tvrdostí
a brutalitou. Tehdy napsal francouzský
spisovatel Rousseau román Emil, který
zasáhl všechny mysli. Jeho mottem bylo:
návrat k přírodě! Dal tím podnět k tomu,
že selský stav docházel znovu uznání. Císařovna Marie Terezie regulovala robotu
a desátek, Josef II. Zrušil r. 1781 nevolnictví. Založením tereziánského katastru
byla položena právní základna pro vyměření daní. Osvobození od daní šlechtic-

kých a církevních velkostatků tím bylo
zrušeno. Přesto určitý druh závislosti na
pozemkových vrchnostech trval nadále.
Tehdy přišel velký r. 1848. Velké doby
přinášejí velké muže! Na prvním rakouském říšském sněmu prosadil s nadšením
Hans Kudlich, že jeho návrh na úplné
osvobození selského stavu byl jednohlasně přijat. Teprve od té doby je opět
sedlák plnoprávným občanem.
Pokračování příště…

Eva Kolibačová

Povolání, o kterém se vám
může jen zdát!
Tento rok jsem měla obrovskou čest prožít
téměř polovinu svých prázdnin v Harrogateské letní škole angličtiny. Tutorial Collage
mě ubytovala v anglické rodině a vyučování
(samozřejmě v angličtině) se mnou sdíleli
studenti se Španělska, Itálie, Francie nebo
Japonska. Výuka probíhala ve všední dny
dopoledne i odpoledne a v jedné z mnoha
lekcí jsme se zabývali otázkou, jaké je
vlastně naše povolání snů... Neměli jsme vytyčené žádné hranice ani záchytné bodyprostě jen napsat povolání, o kterém můžeme jen snít! Máte tedy jedinečnou možnost nahlédnout do snů evropských
studentů (pozn.: vše přeloženo z AJ).
• Úplně nejraději bych se chtěl stát PROFESIONÁLNÍM SPORTOVCEM –
hráčem rugby nebo fotbalistou, ale ne
v dnešní moderní době! Čas mé slávy by
byl v 60. letech dvacátého století! Hrál
bych po boku Bobbyho Moora, Andyho
Hancocka nebo Franka Worthingtona a na
King´s road bych se procházel s the Batles či Rolling Stones. Nadlidsky bych si
užíval schůzky se známými herečkami,
řádění v nočních klubech, styky s předními politiky světových jmen a příležitostně bych vyhrál nějaký zápas.
Stuart (20 let, UK)
• Být SUPERHRDINA, to je povolání
mých snů. Vždycky jsem si přála mít jedinečné superschopnosti, nosit superoblek
a bojovat se slavnými superpadouchy!
Žila bych dvojím životem a nikdo by
přesně nevěděl, kdo jsem. A navíc bych se
setkávala s dalšími slavnými superhrdiny!
Marine (19 let, Francie)

• Mé vysněné povolání je LÉKAŘ!
Vždycky jsem chtěla pomáhat ostatním
lidem a je jedno jakou cestou. Lékař
vždy byl a bude velice důležitou osobou.
Každý si ho váží a respektuje hlavně
díky jeho „chytré hlavě“, což zrovna
není moje parketa. Vím tedy, že nikdy
nebudu lékař, zkrátka nejsem vědecky
založený typ člověka. Kdybych byla, tak
by lékař nebyl pouze povolání mých
snů, že?
Anita (17 let, ČR)

• Čím bych se chtěla stát? Asi PILOTEM! Cestovala bych kolem světa
a každý den by byl naprosto odlišný.
Nejlepší by na tom bylo, že bych za
nové zážitky dostávala zaplaceno.
Cendela (21 let, Španělsko)

• SPRÁVCE OSTROVA – to je povolání, o kterém sním. Vlastnit ostrov
a starat se o něj je taková věčná dovolená. Můžete si dělat, kdy chcete, co
chcete bez závislosti na okolním světě…
Hmmmm! Nejradši bych se teď natáhla
pod kokosovou palmu na písčité pláži
u teplého moře!
Agnes (17 let, Francie)
• Povolání snů je pro mě jistě CESTOVATEL! Nejlepší práce pro člověka,
který miluje objevování nových zemí,
zvyků, poznávání cizích kultur a focení!
Dostanete za pár fotek, nějaký článek
nebo dokumentární video zaplaceno
tolik, že se klidně můžete hned vydat na
další výpravu! Toto povolání je však pro
lidi odvážné a to já rozhodně nejsem!

Třídní foto: zleva – Anita, Marina, Zdeňka, Cécile,
Barbara, Agnes, Goeff, Cendela, Kristýna, dole Stuart

Kdybych cestovala jen po Evropě, Americe a možná i Asii, tak bych třeba toto
povolání nemusela považovat jen za sen,
ale nedokážu si představit, že mě zaměstnavatel pošle třeba do Etiopie či
jiné africké extrémně chudé země, kde
elektřina je výjimkou… Proto raději
uchovávám „dream job“ s nálepkou cestovatel pouze ve svých snech.
Zdeňka (16 let, ČR)

• Chtěla bych být MISS AMERICA!
Můžete být hloupí, nepoužitelní a dokonce i mentálně zaostalí, ale o to se
nikdo zajímat nebude. Jedinou nutností
je úsměv od ucha k uchu (samozřejmě
bílé zuby jako z reklamy) a možná blonďaté bujné kadeře. No, a když už byste
se dostali do věku, kdy vaše tělo není
úplně použitelné pro modeling, stačí se
vdát za plastického chirurga a máte po
starostech!
Cécile (19 let, Francie)
Zdeňka Sajfridová
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Mateřská škola Blatno

a vyplatili zasloužené odměny. Velkým zážitkem byla také skákací žirafa, kdy se nikomu, hlavně nejmenšímu Péťovi, nechtělo
ven, a tak se v ní zkrátka schoval. Cestou na
nádraží si děti pochutnaly na zmrzlině
v místní cukrárně a pak se jelo vláčkem
zpátky do školky. Podruhé, v den svátku dětí,
přišla do školky víla Mateřinka s tajemným
dopisem a následným hledáním pokladu. To
bylo napětí! Přes všechny nástrahy a těžké
úkoly, které předškoláčci hravě splnily, bylo
nejnapínavější hledání pokladu, který tentokrát víla opravdu pečlivě schovala. Ale na
naše děti si nepřijdete, šikulové našli
všechno. To bylo radosti!

Závěrečné měsíce školního roku byly pro
děti velice pestré. Den dětí jsme oslavili
v mateřince hned dvakrát. Poprvé výletem
na konci května vláčkem do Jesenic, kde se
v pohádkovém světě plnily se známými postavičkami různé úkoly. Přivítaly nás čaro-

dějnice, děti se přetahovaly lanem v pekle
u čertíka, Křemílek s Vochomůrkou nestačili
sbírat míčky od hodu na plechovky, s vodníkem Česílkem se chytaly ryby, Jeníček z Perníkové chaloupky, Karkulka s myslivcem,
víly i trpaslíci měli co dělat, aby všem stačili

V první polovině června se v MŠ uskutečnilo
veřejné vystoupení MŠ k závěru školního
roku. Pohádku O zlé koze vystřídalo pásmo
básniček, písniček a tanečků na téma „Kytičky, kolem nás“, závěrečný taneček s „učitelkami Josefinami“ představení zakončil.
Dětem nastupujícím docházku do 1. třídy ZŠ
předala za Obec Blatno p. Marcela Dubcová
krásné dárky, které jistě ve škole využijí,
a i ostatní děti, které na závěrečné besídce
vystoupily, odešly se sladkou odměnou.

ZÁŘÍ 2012

Na školní výlet jsme jeli opět vláčkem a to do
dalekého Bečova nad Teplou, kde na nádraží
na nás čekal Pan Pohoda z Divadla z bedny.
Odvedl nás do krásných zahradních prostor
zámku, kde byly připraveny různé atrakce,
úkoly i zábavný program. Ukázal nám Muzeum hraček a motocyklů, potom jsme si společně s ním a jeho kamarády mohli zkusit
přetahování, podbíhání pod roztočeným
lanem, hod na cíl, dále děti podle vlastní fantazie pomalovaly připravené zvířátko z tvrdé
hmoty, které přivezly domů jako dáreček
z výletu. Nakonec nám Pan Pohoda společně
se slečnou Soničkou v nádherném prostředí
zámeckého areálu zahráli pohádku O Šípkové
Růžence. A neuhodli byste, kdo představoval
malou Růženku – herci si z všech dětí, a že
jich tam bylo, vybrali Nikolku z naší školky.
Pohádka dobře dopadla, my jsme se rozloučili, nasvačili a v cukrárně se občerstvili na
zpáteční cestu. Ta ubíhala rychleji, až na přestávku ve Žluticích, kde jsme si mohli prohlédnout mapu okolí, proběhnout se a pohrát
si, než vláček pokračoval dál. Na nádraží
v Blatně už čekali všichni blízcí a věříme, že
dárky i zážitky, které děti vyprávěly, určitě
všechny potěšily.
V rámci poznávání místních institucí děti
navštívily obecní úřad. Pan starosta je provedl prostorami, vysvětlil, co kde probíhá
a za jakým účelem, přičemž velký zážitek
byla prohlídka požární zbrojnice a auta, do
kterého mohly nasednout a na chvilku se stát
opravdovými hasiči.

V samotném závěru školního roku jsme se ve
školce rozloučili s Dádou Churanem a Kačenkou Polákovou, kteří nastoupí jako prvňáčci docházku do ZŠ. Den přinesl všem
dětem nejen tradiční školkové vysvědčení,
ale především spoustu zábavy, her, tanečků
a dobrot na vyzdobené školní zahradě a báječně se vydařil.
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Během uzavření mateřské školy v době letních prázdnin se v MŠ prováděly práce,
které nelze uskutečnit při běžném provozu,
a to výmalba v prostorách školní jídelny
i mateřské školy, následný úklid a opravy,
instalace nových varných stoliček. Zde
bych ráda poděkovala všem, kteří se jakkoli
podíleli na tom, aby chod mateřinky probíhal, tak jak má. Zároveň děkuji vám, kdo
jste do MŠ přinášeli sběr papíru! Naše
školka se v regionu Žatec umístila na krásném 4. místě a výtěžek ve výši 2.490 Kč
bude použit na vzdělávací pomůcky pro
děti MŠ.
V tuto chvíli jsme na začátku školního roku
2012/2013, kdy kapacita mateřské školy je
plně obsazena dětmi s celodenní docházkou. Nově příchozí předškoláčci mají za

sebou první krůčky pro ně v jedné z důležitých životních etap, poznávají nové prostředí, kamarády i režim a já jim za všechny
zaměstnance přeji, aby se u nás cítili jen
a jen dobře. Stejně tak i dětem ostatním!
Mgr. Dagmar Schwambergerová
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Správa úložišť chce do
výběru lokality pro úložiště
co nejvíce zapojit obce

Výběr lokality pro hlubinné úložiště je
zdlouhavý a namáhavý proces. Na straně
jedné požadují výstavbu úložiště pro vysoce radioaktivní odpady české zákony
a direktivy Evropské unie, na straně
druhé se úložišti brání obce a jejich obyvatelé. Řešení přitom existuje.

Hledáním kompromisu si prošla řada jiných
států – složitá vyjednávání probíhala desítky
let i ve Švédsku a Finsku, které mnozí považují za vzorové země. Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) chce jít
stejně jako její skandinávské protějšky cestou maximálního zapojení obcí do výběru
lokality. S aktivní účastí obcí počítá ve všech
fázích výběru, od plánování a realizace geologických průzkumů, přes hledání nejvhodnějšího projektového řešení hlubinného
úložiště na lokalitě, až po analýzu bezpečnosti ukládání. Všechny tyto etapy mohou
být předmětem oboustranných jednání, kde
zájmy obcí a jejich obyvatel hájí obcemi vy-

braní odborníci nebo jiní delegovaní zástupci. SÚRAO poskytne finanční prostředky, aby si obce mohly služby těchto
odborných garantů najmout, výběr expertů
je však plně v kompetenci obecních zastupitelstev.

Nejen tuto, ale celou řadu dalších záležitostí
kolem procesu výběru lokality bude obsahovat smlouva, kterou SÚRAO chce s jednotlivými obcemi podepsat před zahájením
geologických průzkumů. V lokalitách, kde
již proběhly veřejné besedy se všemi dotčenými obcemi (momentálně se jedná o lokality Magdaléna a Kraví hora), poskytne
SÚRAO návrh smlouvy k veřejnému připomínkování. Občané společně se svými zastupiteli mohou navrhnout takové podmínky
spolupráce se SÚRAO, které budou maximálně respektovat specifickou situaci
v každé obci. Výsledná podoba smlouvy
potom zahrne všechny oboustranně odsouhlasené náměty a připomínky.

Legislativní změny posílí postavení obcí
Na veřejných besedách často zaznívá obava
z toho, že jakmile obce jednou vstoupí do
procesu výběru vhodné lokality, z tohoto
„rozjetého vlaku“ pak pro ně již nebude možnost vyskočit. Obce i mnohé nevládní organizace vnímají současnou legislativu pro
přípravu úložiště jako nedostatečnou v oblasti pravomocí místních občanů. Zdráhají se
proto zapojit se byť jen do geologických průzkumů, ačkoliv tyto nejsou státem vnímány
jako souhlas s vybudováním úložiště. Zástupci obcí i občanských sdružení, nezávislí
odborníci i představitelé státních organizací
odpovědných za radioaktivní odpady sdružení v tzv. Pracovní skupině pro dialog o hlubinném úložišti proto od roku 2010 aktivně
usilují o změny stávajících zákonů.

V polovině září proběhne na schůzi Pracovní skupiny pro dialog projednání dvou
připravených variant na legislativní změny.
Jedna z variant navrhuje změnu stávajícího
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SÚRAO

horního zákona tak, aby se obec stala účastníkem řízení při stanovení chráněného
území pro budoucí hlubinné úložiště. Tím
by obce získaly celou řadu procesních nástrojů, kterými by mohly účinně prosazovat
svá práva. Druhá, náročnější varianta, spočívá ve vytvoření samostatného zákona
o hlubinném úložišti. Ten by, kromě výše
zmíněné úpravy horního zákona, zahrnoval
i povinnost získat před stanovením chráněného území souhlasné stanovisko obce.
Výběr ze čtyř lokalit a souhlas obcí
Obě varianty by přicházely ke slovu až ve
fázi, kdy budou ukončeny geologické průzkumy a související studie na minimálně
čtyřech lokalitách a bude se rozhodovat
o výběru dvou kandidátních lokalit. To znamená kolem roku 2018. Stanovení chráněného území pro hlubinné úložiště by bylo
podmíněno souhlasným stanoviskem obcí,
na jejichž katastru by bylo stanoveno.
Pokud by obce tento záměr odmítly, jejich
nesouhlas by byl překonatelný pouze usnesením Senátu Parlamentu České republiky.
Senát bude moci překonat nesouhlasné stanovisko obcí jen za předpokladu, že není
jiná alternativa pro stanovení chráněného
území. Pokud by senát podpořil nesou-
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práva veta do českého právního řádu by
s velkou pravděpodobností narazilo na
odpor zákonodárců i výkonné moci, neboť
by ohrozilo strategické záměry státu v oblasti energetiky, budování dopravní infrastruktury, vodohospodářství apod. Kromě
toho by vyžadovalo změnu Ústavy ČR, což
je nesmírně složitá a zdlouhavá procedura.

Hledáním kompromisu
si prošla řada jiných
států – složitá
vyjednávání probíhala
desítky let i ve Švédsku
a Finsku, které mnozí
považují za vzorové země

Dlouhý proces
Ať již preference členů Pracovní skupiny
vyšlou do vlády tu či onu variantu legislativních změn, jisté je, že oba návrhy projdou náročným schvalovacím procesem.
Připomínková řízení ve sněmovně i v senátu mohou zabrat i několik let. Například
změna atomového zákona, která obcím zajistila finanční příspěvky během geologických průzkumů, trvala téměř rok a půl.
Snahou samozřejmě bude stihnout schválení nových zákonů do zmiňovaného roku
2018, tedy do doby před rozhodnutím o výběru dvou kandidátních lokalit. V mezičase
mohou obce prosazovat své představy
právě prostřednictvím smluv se Správou
úložišť. Za současné situace je to ta nejlepší
cesta, jak se aktivně podílet na procesu výběru lokality pro hlubinné úložiště v České
republice.

hlasné stanovisko obcí a vyžádal si vypracování nového návrhu pro schvalování kandidátních lokalit, bude žádost o stanovení
chráněného území zamítnuta.

Na stejném principu fungovalo rozhodování o hlubinném úložišti i ve Švédsku a ve
Spojených státech. Ani tam se nejednalo
o právo veta, jak je často mylně interpretováno, nýbrž o překonatelný nesouhlas obcí.
Návrh zákona o hlubinném úložišti vypracovaný Pracovní skupinou pro dialog bere
v potaz skutečnost, že zavedení skutečného

Výběr kandidátních lokalit pro hlubinné úložiště za účasti obcí
Čertovka - Březový potok - Magdaléna - Čihadlo - Hrádek - Horka - Kraví hora

 Vrtání 3 - 5 hlubokých vrtů
 Projekt hlubinného úložiště
 Bezpečnostní studie

 Projekt geologického průzkumu
 Geologický, geofyzikální
a geochemický průzkum

 Vrtání 3 - 5 hlubokých vrtů

 Projekt hlubinného úložiště
 Bezpečnostní studie

2013
Dohoda s obcemi
Stanovení průzkumného území

 Projekt geologického průzkumu

2014

 Geologický, geofyzikální
a geochemický průzkum

Dohoda s obcemi
Stanovení průzkumného území

 Vrtání 3 - 5 hlubokých vrtů
 Projekt hlubinného úložiště
 Bezpečnostní studie

Lokalita č. 4

 Geologický, geofyzikální
a geochemický průzkum

2012

Dohoda s obcemi
Stanovení průzkumného území

Lokalita č. 3

 Projekt geologického průzkumu

Lokalita č. 2

Lokalita č. 1

Dohoda s obcemi
Stanovení průzkumného území

 Projekt geologického průzkumu
 Geologický, geofyzikální
a geochemický průzkum
 Vrtání 3 - 5 hlubokých vrtů

 Projekt hlubinného úložiště
 Bezpečnostní studie
Diskuse s obcemi o podmínkách
souhlasu s výběrem

Diskuse s obcemi o podmínkách
souhlasu s výběrem

Diskuse s obcemi o podmínkách
souhlasu s výběrem

Diskuse s obcemi o podmínkách
souhlasu s výběrem

Výběr dvou kandidátních lokalit, předložení vládě ke schválení - se souhlasným stanoviskem dotčených obcí

Kandidátní lokalita č. 1

Kandidátní lokalita č. 2

2015

2016

2017

2018

2019
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Jak jsou na tom fotbalisté?
S pozdravem jsme tu opět, abychom Vám
přinesli novinky, které se týkají TJ Blatno.
Podíváme se na bilanci našeho týmu
v premiérové sezóně 1. B třídy, dále Vám objasníme, co se děje v TJ při letní pauze a přineseme informace o sezóně nadcházející.

TJ Blatno ve své první zkušenosti s krajskou
soutěží vůbec nedopadlo špatně, naopak,
krásné sedmé místo je obrovský úspěch celého týmu a lidí kolem něj. Možná už se podobný výsledek nikdy nebude opakovat,
ovšem navždy bude nač vzpomínat. Náš tým
odehrál 26 zápasů, s bilancí 12 výher, 3 remízy, 11 porážek. Celkové skóre 54:46.
Podle statistik Ústeckého KFS byl náš klub
třetí v návštěvnosti celé soutěže. Tímto je
třeba poděkovat našim věrným fanouškům,
někteří za námi jedou i do dalekých končin,
kde se nám pak hned mnohem lépe dýchá :-).
Úkol a jediný cíl pro tuto sezónu – záchrana
byl tedy splněn. Naši fotbalisté k této soutěži
přistoupili zodpovědně, hlavně v podzimní
části, kde jsme dokonce jednu chvilku okupovali první místo tabulky. Naše klasické
jaro znamenalo malinký útlum a následný
propad, ovšem to už každý věděl, že jsme zachráněni v soutěži i pro další rok.

I na základě tohoto výsledku vedení TJ rozhodlo, že i v příští sezóně se zúčastníme 1. B
třídy, přihlášku do soutěže řádně zaslalo již
v červnu. Že to bude mnohem složitější, než
minulá sezóna nám všem bylo jasné, i když
nikdo netušil, jaké komplikace náš tým v přípravě na novou sezónu potkají. Letní příprava začala v červenci a byli jsme na hřišti
i dvakrát týdně, když ostatní dovolenkovali,
my se potili na trénincích. Tréninky byly zaměřeny především na to, rozhýbat bývalé
opory, aby stačily tomu kvapíku, který nás
čeká :-). Takže Pepíček Kohoutů si opravdu
léto užil:-). Co se týká hráčského kádru, tak

musíme bohužel konstatovat, že odešel náš
mozek a plíce Zdenda Machyna. Díky nabídce Krajského přeboru v Chyši bylo nad
naše schopnosti udržet tohoto fotbalistu
v našem týmu. Další citelnou ztrátou byl odchod Tomáše Rajštetera. Nedostatek hráčů se
projevuje všude, zasahuje to i nás, takže vedení a především p. Dubec se celé léto věnovalo hledání posil do mužstva. Neviditelná
práce, která stojí mnoho času, úsilí, a neposledně i financí. Všichni víme, že nahradit
Mášu a Rajče bude nelehký úkol, ale šanci
dostanou jiní a třeba se jí zhostí nad očekávání. Do týmu přišli Kuba John z Jesenic,

Ondra Uhliar z Kadaně. Jsme přesvědčeni,
že oba mají své kvality a pomohou našemu
týmu. Jak už jsme naznačili, stále hodláme
sázet na naše staříky, tudíž zase bude hodně
adrenalinu k vidění v podobě Kohouta, Loukoty a Adámka :-). Opět budeme spoléhat
také na naše fanoušky a jejich podporu,
možná bude potřeba více jak kdy jindy v minulosti. Čeká nás velmi tvrdý rok. Oslabeni
ale s vůlí jdeme zkusit další sezónu v 1. B
třídě. Pevně věříme, že nám budete dále
věrni, že spolu s námi si přijdete užít Krajskou soutěž, a i když, Vaše blatenský koně
občas dostanou, tak na ně nezanevřete :-).

V. Černoc - Blatno
Černovice - Blatno
Louny B - Blatno
Strupčice B - Blatno
Blatno - SKP Kadaň
Blatno - Žatec B
Blatno - Lom

Blatno - Obrnice
Blatno - SK Kopisty
Blatno - Tuchořice
Havraň - Blatno
Údlice - Blatno
Meziboří - Blatno

25. 08. 17:00
08. 09. 17:00
23. 09. 16:30
07. 10. 16:00
21. 10. 15:30
04. 11. 14:00
18. 11. 13:30

SO,
SO,
NE,
NE,
NE,
NE,
NE

02. 09. 17:00
16 .09. 16:30
30. 09. 16:30
13. 10. 10:30
27. 10. 14:30
11. 11. 10:30

NE,
NE,
NE,
SO,
SO,
NE,

Fotbalu zdar, s pozdravem Tom a Tom

Krtská plácaná 2012
V sobotu 18. 8. se konal 2. ročník volejbalového turnaje „Krtská plácaná“. Tým
blatenských žen ve složení: Jaroslava
Melníková, Renata Braunová, Veronika
Boudová, Petra Chochulová a Barbora Zelenková, se umístil na skvělém 1. místě.
Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci obce.
Eva Kolibačová

ZÁŘÍ 2012
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USNESENÍ Z 21. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE BLATNO KONANÉHO DNE 17. 5. 2012
ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE
Čj. 1-21/2012
Program jednání.

Čj. 2-21/2012
Závěrečný účet obce Blatno za rok 2011 – bez výhrad.

Čj. 3-21/2012
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Blatno za rok
2011 – bez výhrad.

Čj. 4-21/2012
Smlouvu č. 1/2012 na opravu ohradní zdi areálu kostela
sv. Michaela v Blatně uzavřenou mezi Obcí Blatno a zhotovitelem
p. Vladimírem Žebrakovským.
Čj. 5-21/2012
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1/2012 na opravu ohradní zdi
areálu kostela sv. Michaela v Blatně uzavřenou mezi obcí Blatno
a zhotovitelem p. Vladimírem Žebrakovským.

Čj. 6-21/2012
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílu č. 018/2011 nad rámec původní
smlouvy na opravu střechy na bytovém domě č. p. 64, provedené
zhotovitelem opravy bytů mezi Obcí Blatno a firmou
DROPS GROUP a.s.

Čj. 7-21/2012
Smlouvu o dílo na restaurování sochy sv. P. M. Immaculaty mezi
Obcí Blatno a zhotovitelem p. Janem Štěrbou, Kamenosochařství
Nečtiny.
Čj. 8-21/2012
Odměnu ve výši 5.000 Kč p. Štěpánkové Haně, kronikářce obce.

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

Žádost o pronájem nebytových prostor (bývalé uzenářství
naproti hostinci) zaslanou p. Václavem Stejskalem.
Konání valné hromady SVS Teplice a.s. dne 7. 6. 2012.
Informace z Rady Svazku obcí Podbořansko konanou
dne 15. 5. 2012.
Informace z Valné hromady obchodní společnosti Skládka
Vrbička konané dne 17. 5. 2012.
Konání fotbalového festivalu v Nepomyšli dne 30. 6. 2012.
Pořádání ,,Dětského dne“ 9. 6. 2012. Pořadatel Obec Blatno,
organizaci zajišťuje TJ Blatno.

ZASTUPITELSTVO OBCE UKLÁDÁ
1.)

Starostovi obce odpovědět na došlé odvolání proti rozhodnutí
zastupitelstva ve věci zamítnutí přidělení bytu zaslané
p. Martinem Dobiášem.

OVĚŘOVATELÉ: Adámek Tomáš
V Blatně 17. 5. 2012

Kolář David

STAROSTA: Beneš Václav
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USNESENÍ Z 22. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE BLATNO KONANÉHO DNE 21. 6. 2012
ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE
Čj. 1-22/2012
Program jednání.

Čj. 2-22/2012
Rozpočtové opatření č. 6/2012 – Dotace od úřadu práce
Příjmy
+155 tis. Kč
Výdaje
+155 tis. Kč

Čj. 3-22/2012
Smlouva č. 12/SML 1439 o poskytnutí neinvestiční dotace
uzavřená mezi poskytovatelem Ústecký kraj zastoupený
hejtmankou J. Vaňhovou a Obcí Blatno na „Restauraci sochy
sv. Panny Marie Immaculaty“ ve výši 115 000 Kč. Dofinancování
obce v částce 49 993 Kč.
Čj. 4-22/2012
Ukončení ,,Obstaravatelské smlouvy“ firmou Rostislav Horský,
Cyrila a Metoděje, Podbořany 441 01.

Čj. 5-22/2012
Směnu bytu v č. p. 117 za byt v č. p. 64 mezi p. Andělovou
a p. Havlátovou. Smlouva na pronájem bytu v č. p. 117
s p. Havlátovou bude uzavřena na dobu určitou do 31. 7. 2012.

Čj. 6-22/2012
Pronájem nebytových prostor proti hostinci na návsi patřící k bytu
v č. p. 27 p. Václavu Stejskalovi na dobu určitou v trvání 1 rok za
cenu 12.000 Kč ročně.
Čj. 7-22/2012
Zakoupení 10 ks pivních setů (stůl + 2 x lavice) za cenu
1.890 Kč/1 ks.
Čj. 8-22/2012
Dokončení zateplení půdních prostor v č. p. 64 firmou
DROPS GROUP a.s.

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

Informaci p. starosty ohledně dotačních titulů.
Žádost o pronájem garáže v č. p. 27 podanou p. Jiřím
Novákem.
Posouzení Havarijní karty trasy VTL plynovodu
TU Malměřice zaslanou Hasičským záchranným sborem
Ústeckého kraje.
Informaci Svazu měst a obcí ČR ohledně podání oznámení
k zákonu o střetu zájmů.

5.)

Pozvání na společný pracovní seminář FSC EOCDINEA
Správou úložišť radioaktivních odpadů konaný ve dnech
24.-26. října 2012 v lokalitě ČERTOVKA, respektive
v Karlových Varech.
6.) Informace z pracovní exkurze do Francie konanou ve dnech
3.-7. 6. 2012 za účasti p. starosty a Ing. Pecky.
7.) Informaci z pracovní skupiny ,,K výběru lokality pro hlubinné
úložiště“ konanou dne 19. 6. 2012 přednesenou p. starostou.
8.) Žádost p. Štéra Petra na poskytnutí fin. příspěvku na domácí
čističku OV ve výši ve 30.000 Kč.
9.) Zpráva o daňové kontrole provedenou Finančním úřadem
Louny dne 29. 3. 2012, kontrolovaná akce: Rozhodnutí
o poskytnutí dotace č. 129D182001122 Blatno-vodovod.
Zastupitelstvo obce nesouhlasí s porušením rozpočtové kázně.
10.) Zadání zpracování Profilu zadavatele Bc. Tarantem.
11.) Informace ohledně konání 2. ročníku ,,TURNAJE O POHÁR
STAROSTY“ dne 6. 7. 2012.

ZASTUPITELSTVO OBCE UKLÁDÁ
1.)

Starostovi obce podat odvolání proti platebnímu výměru
č. D/2012, č. j. 12/214986.

OVĚŘOVATELÉ: Adámek Tomáš
V Blatně 21. 6. 2012

Kolář David

STAROSTA: Beneš Václav

