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Očima starosty

V měsíci září byla slavnostně znovu posvěcena socha P. M. Immaculaty, kterou
restaurovala Mgr. H. Štěrbová. Finančně
se opět podílel Ústecký kraj částkou
115 tis. Kč, zbytek – 55 tis. Kč dofinancovala obec.
Opravy se dočkala i ohradní zeď kostela
sv. Michaela ve finančním podílu 135 tis. Kč
od Ministerstva kultury a 50 tis. Kč od
obce. Opravu zdi provedl pan Vladimír
Žebrakovský.

Vážení spoluobčané,
pomalu se blíží konec roku 2012, který se
vyznačoval plněním dotačních titulů.

Nejvýznamnější investiční akcí byla výstavba multifunkčního hřiště za 1 mil. Kč,
které bylo financováno z grantu NET 4 GAS.

Významným dokumentem pro budoucí léta
je vydání nového Územního plánu, který
byl spolufinancován Ústeckým krajem částkou 200 tis. Kč a více jak 200 tis. Kč z rozpočtu obce.

Přes dílčí potíže se domácnosti připojují na
vodovod, zatím je připojeno více jak
70 odběratelů.

Významnou společenskou událostí byla
beseda s účastníky mezinárodní konference FSC 25. 10. 2012 u nás v Blatně, zabývající se problematikou hlubinného
úložiště radioaktivních odpadů. Přítomni
byli účastníci z 19 zemí.
Upřímně chci popřát našim občanům
krásné Vánoce, do roku 2013 hodně štěstí,
zdraví a úspěchů.
Václav Beneš – starosta

Blahopřejeme
našim jubilantům
2012

Prosinec:

2013

Leden:

Únor:

Březen:

Polák Zdeněk
Vágnerová Marie
Orlíková Alena
Dudař Jaroslav

Urban Jiří
Salák Miroslav
Kolibačová Eva
Pašíkovská Květoslava
Multrus Jiří

Brtková Marta
Multrusová Hana
Melník Zdeněk
Pašíkovský Jiří
Fukačová Anna

Půta Miroslav
Losová Alice
Hoťková Jana
Koudelová Jana

Očima místostarostky

Vážení spoluobčané a čtenáři,
Již druhé Vánoce společně prožíváme s Blatenským zpravodajem. A jaké jsou ty letošní? Pod tíhou budoucích událostí
nervóznější. Důležité však je, abychom nebyli k sobě milí a přívětiví jen jediný den
v roce, ale uměli si najít cestu k druhým celoročně, protože Vánoce jsou pro lidi a o lidech vyprávějí.
Chtěla bych touto cestou opět poděkovat
Vám, kteří píšete články, posíláte fotografie
na mail zpravodaje, jmenovitě Mgr. Dagmar
Schwambergerové, Haně Štěpánkové,
Zdeňce Sajfridové, Renatě Braunové, To-

Poděkování
Děkujeme za snahu pří pokusu o záchranu života našeho tatínka paní
Ludmile Dohnalové a Kateřině
Chytré.
Rodina Boudova.

máši Adámkovi, Tomáši Praisovi, Janu Otcovskému, Bohumilu Řeřichovi. Rovněž děkuji kolegům z redakční rady Mgr. Štérové
a Ing. Malému, že mi s přípravou a vydáváním Blatenského zpravodaje pomáhají. Opětovně děkuji Josefu Čečrdlemu za malované
obrázky na titulní straně.

Jménem členů zastupitelstva i jménem svým
Vám všem přeji krásné prožití svátků vánočních tak, aby stále platilo, že Vánoce jsou
svátky klidu a pohody. Přeji Vám, našim čtenářům, abyste vždy našli tu správnou cestu
nejen o Vánocích, ale i v novém roce 2013.
Eva Kolibačová – místostarostka

V roce 2012 jsme uvítali
do života tyto občánky
Michaela Klieberová
Miluše Staňková
V roce 2012 nás opustili
Bouda Vladimír
Císařová Libuše
Čížek Bořivoj
Horváth Michal
Novotný Zdeněk
Vápeník Jiří

Společenské
a kulturní akce
Prosinec
9. 12. Adventní koncert
24. 12. Půlnoční zpívání koled
a vánoční přípitek
(skleničku s sebou)
25. 12. Vánoční taneční zábava
Pořádá Český
zahrádkářský svaz,
hraje FERNET Rakovník

17.00
24.00
20.00

Připravujeme
2013
9. 3. 13. Obecní bál

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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Poutní Mše svatá
ke cti svatého Michaela byla letos sloužena za živé i zemřelé obyvatele obce
Blatno 23. září v 15 hodin. Před mší byla slavnostně požehnána nově restaurovaná socha Immaculaty. Díky včasné propagaci se sjeli poutníci nejenom z těsného okolí, ale i z Prahy, Ústí, dokonce až z Děčína. Podobně jako
loni se velká část zúčastněných po mši odebrala k občerstvení do obecního
sálu. Zde za hudebního doprovodu Jiřího Blábolila (který se stoupajícím
množstvím alkoholu v krvi hrál stále lépe) zábava pokračovala až do nočních hodin. Poděkování patří všem, kdo se na akci podíleli (zapůjčením sálu,
zapůjčením nádobí, darováním květin, přípravou pohoštění, hudbou atd...
atd...). Fotky z akce jsou k vidění na www.blatno.rajce.idnes.cz. Pokud má
někdo další zajímavé fotky pro umístění na web, může je poskytnout redakci
zpravodaje. V roce 2013 vychází svátek svatého Michaela přímo na neděli,
poutní mše bude tedy sloužena v neděli 29. 9. 2013 v 15 hodin.
Další akce v Blatenském kostele v roce 2012:
9. prosince v 17 hodin – Adventní koncert
24. prosince ve 24 hodin – půlnoční zpívání koled a vánoční přípitek (skleničku s sebou!)

Pro objasnění tohoto nezvyklého termínu je třeba dodat, že Vánoce vznikly
jako oslava Ježíšových narozenin a byly slaveny vždy 25. prosince. Proto
první vhodný termín k přípitku je 24. prosince o půlnoci. Štědrý den samozřejmě žádný svátek není (a nikdy nebyl). Poslední čtyři týdny před 25. prosincem se nazývají Adventem a jsou vlastně přípravou na Vánoce.
Jan Otcovský

Blatenská drakiáda
tentokrát v kulturním domě
Obec Blatno svolala na 27. října drakiádu. Jelikož v pátek večer a v sobotu se nad Blatnem
sypal sníh a fičel silný vítr, organizátoři svolali SOS schůzi a rozhodli se drakiádu přesunout do Kulturního domu v Blatně. Na hřiště
se nešlo, neboť draci neměli zimní výbavu.

Do kulturního domu dorazilo 42 dětí a 20 dospěláků z Blatna, Vroutku, Stebna i Karlových Varů. Dětem se moc líbilo, byla pro ně
připravena spousta úkolů a her. Každý si vymaloval svého vysněného draka. Všichni se
moc snažili, aby jejich drak byl co nejkrásnější. Dětem se vše povedlo na 1*, a proto

byly po zásluze odměněny. Po náročném
úkolu si děti pochutnaly na občerstvení
a hned poté se pustily do výroby draka XXL.
Obličej mu krásně namaloval Pepa Kohout
s kamarády a na ocasu s mašličkami dlouhém 27 m se podílely ostatní děti a pomáhali
jim i dospěláci. To vám byla krása. Drak se
usadil na zdi a z tepla se mu už nechtělo ven.
Pozoroval děti, jak soutěží. Nejlépe si vedli
chlapci Robin Žebrakovský a Pepa Kohout.
Domů si odnášeli stolní hry. Závěrem pěkného odpoledne byla odstartována bubenická
show. Mistr bubeník dětem předvedl, co
všechno se dá s bubny dělat. Děti si s rodiči

Reprezentovali jsme obec v bowlingu
Dne 3. 11. 2012 se konal v Blšanech turnaj
mezi obcemi Svazku obcí Podbořansko.
Zúčastnilo se deset družstev po šesti hráčích.
Naši obec reprezentovali – Václav Beneš,
Zdeněk Beneš, Marcela Dubcová, Eva Koli-

bačová, Petr Kraj a Radmila Štérová. Obsadili jsme sice bezmedailové, ale krásné
4. místo. Po celý den panovala dobrá nálada
a určitě se těšíme na příští sportovní klání.
Radmila Štérová

zatančily a užily spoustu radosti. I přes nepěkné počasí se celá akce vydařila.
Hana Štěpánková
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Něco málo z historie
Pokračování z minulého vydání…

Duchovní statek a náboženské
války

Jak přicházely pozemkové vrchnosti ke
svému majetku, jsme právě popsali. Jak získaly kláštery a mnohá církevní knížata své
rozsáhlé nemovitosti? Podobně jako většina
měst v naší vlasti jsou německého založení
(Plzeň, Kutná Hora, Jindřichův Hradec aj.),
tak byly také kláštery založeny německými
mnichy. V zakládací listině plasského kláštera (Bretholz, I. sv., s. 155) od krále Vladislava s datem 5. srpna 1146 stojí: „Pozval
jsem několik bratří, mužů proslaveného

a svatého způsobu života, podporovatele nikoliv jen povrchní víry, … aby svými zbožnými osadami osvítili českou zemi, posílili
jí a naplnili vůní dobroty.“ A o hraběti Milhostovi, zakladateli Maštova, svědčí pražský
biskup Heimrich, že se mu podařilo založit
konvent jen velkými prosbami ve Valdsasích.
Tak by bylo možno vypočíst dlouhou řadu
klášterních založení německými mnichy.
Mniši byli tedy přivedeni do země buď zeměpánem, biskupem nebo šlechticem. Pilní,
často velmi umění – milovní a učení mniši
prokázali svým donátorům mnohé dobré
služby. To odměňoval panovník například
darováním poddanských vesnic. Protože
však v Čechách usedlí Němci byli svobodnými sedláky, obchodníky a řemeslníky, připadl úděl být darován pouze na poddanské
slovanské vesnice.

Následkem dobré správy svých zboží dosáhly kláštery a vysoký klér bohatství, které

mělo za následek blahobyt. Proti tomu vystoupil vysokoškolský profesor a kazatel Jan
Hus v Betlémské kapli v Praze. Ve svých názorech se přimkl k anglickému reformátorovi
Viklefovi. Následkem byly rozhořčené boje
uvnitř duchovenstva. Když zasedal církevní
koncil v Kostnici u Bodamského jezera, byl
tam 1414 povolán také Jan Hus a přes císařský glejt biskupy augsburským a trevírským
vsazen do vězení. Protože své učení neodvolal, zemřel 6. července 1415 mučednickou
smrtí upálením. Kdyby člověk mohl psát
podle pocitu a smyslu pro spravedlnost křesťanského člověka, tak by na tomto místě vsunul: rozhořčený boj římských a francouzských
kardinálů, anglických a německých církev-

Pozval jsem několik
bratří, mužů
proslaveného a svatého
způsobu života,
podporovatele nikoliv
jen povrchní víry
ních knížat a vládnoucích německých knížat
na kostnickém koncilu proti Husovi a Jeronymovi se vedl pouze v vykonání bohoslužeb a nepořádky v římsko – katolické církvi,
v žádném případě o články víry a nábožen-

ství. Jednání na koncilu a odsouzení obžalovaných k děsné smrti upálením byly však
dalece vzdáleny a v přímém protikladu k nejvyšším a nejposvátnějším zásadám lásky
k bližnímu a odpuštění.

Následkem tohoto činu byla nevýslovná
bída pro německé venkovské obyvatelstvo
a mnoho německých měst, barbarské vraždy
mnoha tisíců lidí a zpustošení velké části
země. Také vesnice Blatno musela mnoho
utrpět za hrůz husitských válek. Je také nanejvýš pravděpodobné, že zboření kláštera
křižovníků spadá do této doby.

Poměry mezi duchovenstvem neustále podněcovaly reformátory k vystoupení. V Německu to byl obzvláště augustiniánský
mnich dr. Martin Luther, který učinil svým
heslem evangelickou svobodu. Jeho učení se
setkalo se souhlasem u mocných i nízkých,
bohatých i chudých. Obzvláště dosáhlo Lutherovo učení ohlasu u potlačeného selského
stavu, též Blatno a celé jeho okolí bylo protestantské. S náboženskou svobodou spojoval rolník i hospodářskou. Následkem byla
povstání proti pozemkovým vrchnostem
a klášterům (1525). S nedostatečnými prostředky táhli proti obrněným rytířům na jejich hradech – a podlehli. Goethe zobrazil
tyto boje ve svém Götzi von Berliechen aneb
rytíři se železnou rukou.

Naše vesnice měla již 1384 vlastní svatostánek zasvěcený sv. Michalu s vlastním duchovním pastýřem, patřila do děkanátu
Žlutice a musela odvádět desátek 9 českých
grošů, přičemž je řeč o stejné donaci kostelu
v Tisu v roce 1379, což mají dokazovat vzájemné dopisy farářů v Blatně a Tisu.

V době reformace, když bylo Blatno luteránské, zde přestala samostatná katolická duchovní správa a nebyla už nikdy obnovena.
V době protireformace (za třicetileté války)
nastal opět smutný čas pro naši vlast. Na průchod Švédů naší vesnicí, resp. na to, že zde
snad rozbili ležení, ukazují, jak již bylo
v úvodu řečeno, některá pomístní jména:
Wachgraben, Schlachtberg. Při výkopech základů pro stodolu u č. 34 při hranici s ovocným sadem u č. 11 a již mnohem dříve při
stavbě č. 34 byly nalezeny malé, vpředu rozšířené a lehké podkovy (tak zvané švédské
podkovy). Ojediněle se objevují i na polích.
Na parcele č. 34 se rovněž našly ztrouchnivělé rakve a kosti. Nedosti na tom, že zemi
pustošily zdivočelé hordy různých armád
z různých zemí, a místní obyvatelé byli vystaveni všem myslitelným útrapám – podrobně zobrazeným v knize Simplicissimus
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z Grimmelshaufenu – přidala se k tomu ještě
jedna rána: obyvatelé se museli zříci své
evangelické víry – nebo opustit zemi. Odehrávalo se hrozné dilema mezi vírou a láskou
k rodné hroudě! Bible, psaná hornoněmčinou, dar velkého reformátora (dr. Luthera),
v níž mohli věřící na vlastní oči vidět a ve
vlastním jazyku číst slova svého spasitele, se
stala zrádcem mnoha těch, kteří z lásky
k rodné hroudě naoko přestoupili ke katolictví, uvnitř však zůstali věrní evangelické víře.
Přemnohé rodiny opouštěly se skrovným
majetkem drahou vlast s rozervanou duší
a pochybností v srdci o pozemské spravedlnosti. Výsledkem dlouhé, hrozné války bylo,
že poddaný musel být stejné víry jako pozemková vrchnost! V této době – době pro-
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tireformace – byla blatenská duchovní správa
podřízena Jesenici (1635). Když v roce 1691
přišel do Žihle opět katolický farář, byla blatenská farnost začleněna do tamního církevního okrsku. Tehdejší blatenský kostel byla
dřevěná budova; církevní půda sloužila jako
sýpka pro obilí žihelského faráře. K poznání
tehdejších poměrů slouží následující výpisy,
které pořídil pan Dürschmid v archivu v Jindřichově Hradci, umístěném ve starobylém
hradu:

V roce 1689 12. října žádá Jan Schwipp, petrohradský poddaný, kovář v Chotěšově, „že
má obecní kovárnu v Chotěšově, kterou
však přenechal svému nejstaršímu ženatému
synovi, a on sám by chtěl zpátky do Blatna,

kde působil již dříve. Prosí tedy, aby mu
byla přenechána blatenská obecní kovárna
a ne nějakému cizinci, který ji má nyní
v nájmu.

Präs. 28. října 1689. Resolutio communicktur úřadu Petrohrad úřední zpráva inseubatur protokolli.
Prähs. 11. října 1689. Jan Schwipp náš
osedlý v Chotěšově na panství petrohradském činí žádost, aby byl přijat do obecní
kovárny v Blatně.“
Pokračování příště…

Eva Kolibačová

Advent
Přesně 4 týdny před Štědrým dnem, poslední listopadovou nedělí, začíná předvánoční shon všem maminkám, tatínkům,
prodavačkám, reklamním agenturám,
pouličním prodavačům vánočních stromků
nebo řidičům sypacích vozů a pluhů…
Ano, advent skutečně značí neúprosný
příchod nejočekávanějších svátků všech
dětí i dospělých.

Opět po roce jsou zde chvíle, kdy se všude
kolem uklízí, vaří, peče vánoční cukroví
a vzduch je provoněný skořicí, vanilkou či
jehličím. Lidé si lámou hlavy nad tím, jaký
letos koupí dárek, jak ho originálně zabalí
a v neposlední řadě rodiče vymýšlejí, kam
všechny ty drobnůstky pro malé rošťáky
schovají.

Z historického hlediska je advent dobou očekávání příchodu Ježíše na svět. Toto období
je opředeno mnoha zvyky a pověrami:
- Na sv. Ondřeje (30. 11.) se svobodné dívky
tázaly, zda se do roka vdají. O půlnoci šly na
dvůr a jestli zakokrhal kohout, slečna měla
mít do roka veselku.
- Na sv. Barboru (4. 12.) se trhají „barborky“ – větvičky ze stromů a keřů. Když do
Vánoc vykvetou, je to dobré znamení, že se
dívka brzy vdá.
- V den svatého Mikuláše (6. 12.) nosí všem
dětem známý Mikuláš s čerty a anděly různé
sladkosti, ovoce či uhlí.

Další tradicí snad v každé domácnosti jsou
adventní věnce. Mívají 4 svíčky, které se postupně zapalují každou adventní neděli.
Kromě čtyř fialových nebo červených svíček
se používá další klasický vzor – tři fialové

také „Gaudete“ se pak zapaluje růžová jako
symbol naděje a radosti. Pokud máte na
věnci svíčky červené, symbolizuje tato barva
prolitou krev Ježíše Krista. Barvou ráje se
stala bílá. Existuje ovšem i další množství
barevných variant, které ale vycházejí z neznalosti křesťanských symbolů.

svíčky a jedna růžová svíčka. Ve středu
věnce může být podle dalšího tradičního modelu také bílá svíčka. Fialová symbolizuje
přeměnu. Na třetí adventní neděli zvanou

Mezi další a jistě ne poslední tradice patří pojídání čokolád z adventního kalendáře.
Přesně 24 čokoládek či bonbonů konzumují
děti od 1. prosince do Štědrého dne, tedy
24. prosince. Tato tradice se řadí mezi novodobé a slouží především malým dětem.
Vždyť i já jsem každé prosincové ráno počítala, kolikrát se ještě vyspím, než přiletí
Ježíšek.
Zdeňka Sajfridová
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O kom se píše

Bez fotbalu nemůže žít. Nejvíc
ji posunul táta, dal jí základy
Studuješ v Rakovníku gymnázium, myslíš,
že tady u fotbalu také zůstaneš?
Je fakt, že toho mám moc. Učení, do toho fotbal. Ale myslím, že u fotbalu zůstanu. A jestli
zůstanu u fotbalu, tak ho budu hrát právě
v Rakovníku.

Rozhovor Rakovnického deníku 23. srpna
2012 (Bianka Joglová)

Rakovník – Vše to začalo, když Klára
Dubcová poprvé kopla do panenky. To se
sice nedělá, ale táta svoji dcerušku odhalil.
„To nebude tanečnice,“ pomyslel si a hned
ji dal na fotbal. Taky mají hřiště hned
vedle domu. Sedmnáctiletá blondýnka začala už v žácích, poté svůj talent svěřila
Viktorii Plzeň, kde mohla hrát s holkama.
V juniorce se hodně naučila, přesto však
využila možnost střídavého startu a poznala rakovnický fotbal. V současné době
se podařilo Kláře udělat přestup a stala se
definitivní hráčkou FKR. Druhá liga žen jí
sedí, ovšem úplně nejvíc miluje zdejší
partu a hodlá tady zůstat.

Jak ses k fotbalu dostala a proč ho tolik
miluješ?
Od rodičů mi bylo řečeno, že když jsem byla
malá a dostala jsem k narozeninám panenku,
začal jsem do ní kopat. Poté jsem se věnovala chvilku hraní na flétnu, ale bylo jasné,
kam mám namířeno. Všechno zkoušení různých kroužků, třeba tancování apod. byla
ztráta času. K fotbalu jsem se dostala na vesnici, kde jsem začala hrát za žáky. A největší
podporou byl samozřejmě táta. Mamka moc
pro fotbal nebyla.

Jak funguje komunikace mezi Rakovníkem a Plzní, co upřednostňuješ a proč?
Odpověď na tuto otázku je teď díky bohu už
naprosto jasná! Zrovna nedávno byl podepsán přestup. Plzeň mě pustila do Rakovníka.
Do té doby komunikace nebyla zrovna
dobrá. Měla jsem upřednostňovat Plzeň, ale
kolikrát tomu tak nebylo. Hodila se v Plzni
nějaká omluva a hrála jsem za Rakovník.
Proč? Protože nikdy jsem nezažila tak parádní partu, jako je právě tady. Fotbal mě tu
začal znovu pořádně bavit. V Plzni už to nebylo ono.

Kolik trenérů jsi zažila a kdo tě nejvíc posunul?
Zažila jsem 7 trenérů, když počítám toho současného. Posunul mě určitě nejvíc táta.
Všechny základy mi dal on v žácích v Blatně.
Když jsem přišla do Rakovníka, tak jsem zažila Honzu Janotu jen chvilku, ale byla jsem
za něj ráda, bylo vidět, jak tomu rozumí,
proto mě možná mrzelo, že skončil. Bála
jsem se toho, kdo přijde po něm, ale přišel
Milan Klos. Je to výborný trenér a doufám,
že to s námi vydrží co nejdéle.

Na zápasech je vždy přítomen také tvůj
taťka, jak vypadá debata po zápase mezi
vámi dvěma?
Ano, na každém zápase je se mnou. Debata
v autě je podle toho, jaký výkon předvedu.
Pokud dobrý, pochválí mě. Je jasné, že nikdy
nejde odehrát zápas bez chyb, takže si popovídáme o chybách, které jsem udělala, aby to

Vše to začalo, když
Klára Dubcová poprvé
kopla do panenky. To se
sice nedělá, ale táta
svoji dcerušku odhalil.
„To nebude tanečnice,“
tak příště nebylo a debata skončí. Ovšem
pokud je výkon špatný, debatu v autě musí
zastavit mamka, jinak by mě „sežral“
(smích).

Bydlíš v Blatně hned vedle hřiště, myslíš,
že bys měla jiný osud, kdybys např. vyrostla na sídlišti vedle hokejového stadionu?
To je těžká otázka. Ale myslím si, že by mě to
k fotbalu táhlo tak jako tak. A já jsem se svým
osudem spokojená… Nedokážu si totiž svůj
život bez fotbalu představit.

Chodíš se dívat na SK Rakovník, fandíš
mu? Jak vidíš jeho působení v I. A třídě?
Zrovna nedávno jsem viděla hráče po dlouhé
době (s Hostouní). Ano, fandím jim. Přeji jim
jen to nejlepší. Mají dost mladý kádr a myslím si, že až ti kluci získají víc zkušeností,
budou hrát dobrý fotbal. V I. A třídě budou
podle mě někde uprostřed tabulky. A doufám,
že se co nejdřív vrátí do kraje…

O víkendu startuje II. liga, jak se těšíš?
Máš natrénováno?
Ano, začínáme doma s Mladou Boleslaví.
Těším se, už mi chybí ty vyhecovaný zápasy.
Měli bychom mít ještě jedno přípravné utkání
a poté se to rozjede. II. liga je rok od roku
kvalitnější, takže to bude velice těžké, ale my
to zvládneme! Celou letní přípravu jsem podstoupila, snad jen na jednom tréninku jsem
chyběla. Soustředění bylo spíše o technice.
Ale ta fyzička může být vždy lepší (smích).

Rakovník měl určitě vloni na lepší umístění, co myslíš? Kde je příčina zbytečných
porážek?
Určitě jsme měli na lepší umístění. Mohly
jsme být druhé, ale zbytečná prohra s Dolními Měcholupy a Krupkou nás dovedla až
na konečné 4. místo. Příčinou jsou naše
vlastní zbytečné chyby. Soupeře přehráváme,
ale nedáváme góly, poté přijdou vždy tresty.
Většinou neuhlídáme jednu jedinou hráčku,
na kterou jsme trenérem předem upozorněni.
Ale doufám, že letos to bude jinak. Snad jsme
se ponaučily.

Vím, že v současné době držíš velmi slušnou životosprávu, co se stravy týče. Jak se
cítíš, je to k něčemu a o co se vlastně jedná?
Je to tak, mám velice upravenou stravu. A doplňuji ji 3 x denně vitamíny. Na fotbale mám
veliký výdej energie, tak jí nějak doplnit
musím. Chtěla bych shodit minimálně 8 kg.
Můžu říct, že po dvou týdnech se cítím výborně a jde to dobře.

Jak tráví fotbalistky léto? Jezdí na turnaje,
nebo okukují na koupalištích fotbalisty?
V létě máme měsíc úplnou pauzu od fotbalu
a poté nám začíná příprava. To znamená tréninková jednotka dvakrát v týdnu plus nějaký
přátelák. Pro zpestření jsme se zúčastnili
Mistrovství žen ve futsale a Mistrovství žen
v beach fotbalu. Ale ovšem stíháme i koupaliště i fotbalisty (smích). Samozřejmě k pauze
patří i nějaká ta dovolená v zahraničí s rodinou nebo s přáteli.
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Jak jsou na tom fotbalisté?
Tři měsíce jsou pryč, zima v dohledu a my
opět v naší rubrice přinášíme novinky,
informace a zajímavosti, které se týkají
TJ Blatno.

Naposledy jsme Vás informovali o tom, že
nás čeká nelehký úkol pro další fotbalovou
sezónu, že hodláme ještě zkusit 1. B třídu
Ústeckého kraje. To jsme také naplnili a dokonce už máme za sebou celou podzimní část
soutěže. Světe div se, ani tento rok se moc
velký propadák nekonal, krásné deváté místo
dává klid pro zimní přestávku. Toto umístění
je velmi pozitivní a moc si ho vážíme. V podmínkách, které se často nebo spíše neustále
nedají s našimi soupeři srovnávat, se jedná
o malý zázrak. Celý tým díky absenci domorodců již prakticky v sezóně netrénuje, některým to dokonce vyhovuje ☺, taktické věci
se probírají za pochodu, proto to velké uspokojení s dosavadním umístěním. I my musíme respektovat zaměstnání hráčů, rodinné
povinnosti, časové zaneprázdnění. Ovšem
jsme asi jediný tým, který vůbec netrénuje,
nabízí se myšlenka, kde bychom byli, kdybychom trénovali jako soupeři průměrně třikrát
v týdnu ☺. Asi nepředvádíme moc pohledný
fotbal, projevilo se to i na návštěvnosti našich

Utkání Viola cupu:
Neděle
25. 11. TJ Blatno: FC CHeza od 15.00,
Neděle
2. 12. TJ Blatno: FC Berani od 16.00,
Neděle
9. 12. TJ Blatno: The Gunners od 17.00,
Neděle
16. 12. TJ Blatno: FC Úlehle od 14.00,
Sobota
28. 12. nadstavba 1 až 8 tým
Neděle
6. 1. play off

utkání, což je skutečnost, která nás trošku
mrzí. Každý fanoušek by si měl uvědomit, že
třeba tady už nikdy podobná soutěž nebude,
že na „Blatenskou sjezdovku“ nebudou jezdit soupeři ze Žatce, Loun, Kadaně atd., proto
by si to měli s námi užít, dokud to jde ☺. Zároveň chceme pochválit a poděkovat těm,
kteří nám jsou i nadále věrni a i v podzimním
počasí nás přijdou povzbudit. Náš oslabený
kádr se pokusíme v zimní přestávce malinko
doplnit, abychom byli konkurence schopni,
dále se pokusíme o to, abychom nezaháleli
celou zimu. K tomu by nám měl pomoci
Viola Cup, který začíná 25. 11. 2012, kdy náš
tým bude hrát každou neděli svá utkání v rakovnické hale. Fanoušci, kteří mají rádi sálový fotbálek a nesnáší zimní nudu, jsou
vítáni. Je nám také jasné, že někteří fotbalisté
budou mít na této akci absence, třeba Mareček Malecký každý prosinec provádí předvá-

TJ Blatno: Okresní přebor od 16.30
TJ Blatno: Retro Cento od 18.00
TJ Blatno: Sparta Lužná od 18.00
TJ Blatno: FC Krušovice od 15.30

noční úklid, počítáme, že u Kohoutů se bude
často péci vánoční cukroví a v sezóně plesů
pan Loukota těžko bude něčeho schopen každou neděli ☺, proto se hraje 4 + 1 a to nám
moc vyhovuje ☺. V únoru se pokusíme opět
zahájit zimní přípravu jejíž součástí budou
i přátelská utkání a již teď máme velmi zajímavé soupeře dojednané, takže nějaké nabírání kilogramů nepřipadá v úvahu, Razi ☺.
Nehodláme nic podcenit pro jarní pokračování, co bude v našich možnostech, o to se
pokusíme.

Držte nám i nadále palce, zachovejte nám přízeň a brzy se opět uvidíme na hřišti ☺. Dovolujeme si Vám všem jménem TJ Blatno
také popřát krásné Vánoce a hodně štěstí
a úspěchů v novém roce, a to nejen na sportovním poli.
S pozdravem Tom a Tom ☺
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Mateřská škola Blatno
zvěděli spoustu nového a zajímavého
o tomto kontinentu. Škoda, že výlet do
Afriky tak rychle utekl a my jsme museli
„letět“ zpátky do školky.

Na konci října proběhlo v mateřské škole
v rámci projektu „Koukají na nás správně“
preventivní screeningové vyšetření zraku
předškolních dětí. To prováděla kvalifikovaná zdravotní sestra pomocí speciální diagnostické videokamery, trvalo několik
sekund a mohla tak být včas odhalena případná zraková vada dítěte. Navíc v prostředí, které předškoláčci velmi dobře znají,
bez dlouhého čekání a hravou formou. Do
tohoto projektu se zapojila polovina dětí.
My jsme rádi, že jsme mohli zprostředkovat rodičům tak prospěšnou věc a pokud se
stejnou nabídkou budeme osloveni i příští
školní rok, určitě se opět do projektu zapojíme.

Podzimní dny v mateřské škole byly
opravdu pestré. Nově příchozí děti se již
plně adaptovaly, i když sem tam ještě
ukápne slzička. Ale stesk je brzy zapomenut, protože u nás se stále něco děje.

Ať už ve školce cvičíme, zpíváme, tancujeme, procvičujeme si paměť, postřeh, pozornost, nebo chodíme na vycházky, kde se
dovídáme tolik nového, důležitého a praktického. Na zahradě jsme sbírali spadaná
jablíčka, pochutnali jsme si na oříškách
a přitom často pozorujeme veverky, které
si k nám na zahradu chodí pro zásoby na
zimu. Po ulici už dokážeme chodit tak, aby
nás nepřejelo auto, známe některé dopravní
značky, co nám a řidičům říkají a často nás
můžete potkat v reflexních vestách, ve kterých jsme vidět na dálku. Při vycházkách
obcí si osvojujeme, kde jsou důležité instituce, budovy a jejich význam. V přírodě se
učíme poznávat houby, zvířátka, přírodniny, stromy, keře, víme, co jsou přírodní
jevy, jaký vliv má počasí na přírodu, známe
roční období. Poznali jsme, že zvířátka
nežijí jen v lese, u rybníka, na poli, ale i na
dvorcích a doma, měli jsme možnosti si je
prohlédnout pěkně zblízka a dokonce za
exotickými zvířátky jsme vycestovali až do
daleké Afriky. S pohádkou Průzkumníci
v Africe jsme doletěli letadlem za černouškem, opičkami, velbloudy, žirafou, zebrou
a lvem, se kterým jsme si i zazávodili, naučili se novou písničku a především se do-

Hned jsme museli
vyzkoušet, jestli jsme
nezapomněli bobovat
a stavět sněhuláky.

Vy všichni, kdo chodíte do MŠ i kolem ní
pravidelně, setkáváte se zručností a tvořivostí našich nejmenších. Jistě Vám neunikli
naši podzimní hlídači – kamarádi strašidla
a duchové. Tímto děkujeme všem, kdo jste
pro nás dýně a ostatní materiál pro tvoření
vypěstovali! Strašidýlka nehlídala školku
jen z venku, ale i uvnitř byla k vidění
spousta papírových, látkových, mechových, dokonce i bramborových strašáčků,
duchů a skřítků, které vyrobily jak děti samotné, tak i společně s blízkými v rámci

Informace MŠ:

Uzavření MŠ a ŠJ v době vánočních svátků:
Se souhlasem zřizovatele bude MŠ a ŠJ uzavřena během vánočních svátků ve dnech
22. 12. 2012 – 2. 1. 2013. Provoz začne ve čtvrtek 3. 1. 2012.

Sběr papíru:
Opět jsme se přihlásili do soutěže ve sběru papíru – pokud chcete a můžete, noste nám jej do
MŠ. Děkujeme!
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„Tvořeníčka s rodiči“. A že bylo na co se
dívat! Ani netušíte, jak máme šikovné nejen
děti, ale i jejich maminky, babičky, sourozence. A jaké krásné nápady mají. A abychom se podělili s naším tvořením nejen
v Blatně, zúčastnili jsme se výtvarné soutěže, kterou pořádal Dům dětí a mládeže
v Podbořanech na téma Kde domov můj.
Nelinka Kohoutová z naší školky se umístila kategorii mateřských škol na krásném
2. místě. Blahopřejeme!
Také nás překvapil (a určitě nejen nás)
první sníh. Hned jsme museli vyzkoušet,
jestli jsme nezapomněli bobovat a stavět
sněhuláky. A tím se podzimní dny rychle
překlenuly k blížícímu se adventu a před-
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vánočnímu období. Nám nastala další
spousta práce. Učíme se básničky, písničky
tanečky, abychom přinesli radost a zpříjemnili blížící se vánoční období při vystoupení v kulturním domě seniorům
a všem, kdo se přijdou podívat. Těšíme se
na rozsvěcení vánočního stromu, kde budeme opět vystavovat vánoční dekorace,
přijde za námi Mikuláš, povíme si o tradicích spojenými s Vánocemi a určitě si ve
školce ozdobíme stromeček, aby k nám
mohl přijít i letos Ježíšek. Toto všechno je
v tuto chvíli před námi a příště Vám zase
povíme, jak to všechno dopadlo.
Dovolte mi, abych Vám všem, kdo rádi
čtete naše řádky, jménem svým i všech za-

městnanců Mateřské školy Blatno popřála
klidné a pokojné prožití adventu, Vánoc
a především zdraví v nadcházejícím roce
2013.
Mgr. Dagmar Schwambergerová

Beseda o jaderném úložišti
25. října 2012 jsem měl možnost zúčastnit se besedy o jaderném úložišti, která se
stala součástí Mezinárodní konference
o této problematice konané v Chýši
a Karlových Varech.

úbytku turistického ruchu a dlouhodobě ani
na poklesu cen nemovitostí nezaznamenali.
Naopak, postavila se silnice z jejich lokality
do známého švédského univerzitního města
Uppsaly, čímž se paradoxně cena nemovitostí ještě zvýšila. Co však někteří zahraniční účastníci zdůrazňovali, je ustavení
regulátora! To znamená, že mezi zastánci
i odpůrci je nejdůležitější element – nezávislí odborníci, vědci a instituce, zabývající
se touto problematikou. V našem případě to

Už dlouho jsem se nezúčastnil takového setkání, kde jsem byl naprosto vyčerpávajícím
způsobem informován o problematice jaderných úložišť v Maďarsku, Švédsku a Belgii.
Především švédští hosté mne přesvědčili, že
úložiště není něco odstrašujícího. Samozřejmě i oni vyprávěli o těžkostech, se kterými se potýkali. Zdůraznili však jedno, že
nejdůležitější a časově nejnáročnější je přesvědčit občany, v jejichž lokalitě bylo úložiště vytypováno. Podobně se vyjádřili
zástupci z Maďarska a Belgie. Že Švédsko
je v tomto ohledu napřed, souvisí podle
mého názoru s jeho lutheránským étosem
svobody, píle, zodpovědnosti a občanské angažovanosti. A byli to také oni, kteří apelovali, že je nutné aktivní zapojení občanů. Co
se táhlo celou besedou jako červená nit
a stalo se i tématem v diskuzi, že základem
toho, zda lokalita je vhodná, je geologický
průzkum. Člen maďarské delegace zdůraznil, že až po geologickém průzkumu v jejich
oblasti došlo k vypsání referenda, zda občané souhlasí s úložištěm nebo ne. Švédští
účastníci v diskuzi k překvapení mnohých
dokladovali, že žádnou velkou újmu na

Především švédští
hosté mne přesvědčili,
že úložiště není něco
odstrašujícího.
Samozřejmě i oni
vyprávěli o těžkostech,
se kterými se potýkali.

Zastupitelstvo obce Blatno u Jesenice v čele
se starostou panem Benešem připravilo
k této události skvělým způsobem kulturní
sál. Sám pan Beneš, jako předsedající této
besedy, jíž byla přítomna řada zahraničních
hostů, se své úlohy zhostil skvělým způsobem a tímto mu chci vyjádřit poděkování.

znamená, že nestačí jen SÚRAO, ale především odborné a vědecké instituce a osobnosti. Potvrdila mi to i vedle mne sedící
sympatická odbornice z Madridu, jelikož
ona ve Španělsku, i když je zastánkyní jaderné energie, je představitelkou regulátora.
Beseda ukázala, že jak SÚRAO, místní samosprávy ale i my občané, bez jejichž an-

gažovanosti to v této problematice prostě
nejde, se musíme ještě učit. Především toleranci, konstruktivní diskuzi, mluvit spolu,
vzájemně si naslouchat a ne člověka odsoudit, když má jiný názor.

Referendum v Lubenci 29. června 2012,
jestli geologický průzkum v oblasti Čertovky ano nebo ne, všechny zkušenosti
z této konference naprosto popřelo. Sám zástupce obce Žihle pan Bláha kritizoval lubenecké aktivisty, že referendum v Lubenci
bylo uspěchané a předčasné. Sdružení SOS
se ani nenamáhalo nejdříve s představiteli
obcí Žihle, Tis a Blatno u Jesenice předem
smysluplně diskutovat a sobecky prosadilo
svou. Celé toto „zpackané“ referendum mi
jen potvrdilo, že jestli geologický průzkum
ano nebo ne, byl jen zástupný problém. Doslova „vymýváním mozků“ zastrašili odpůrci geologického průzkumu mnoho
lubeneckých obyvatel a obec roztrhali na
dva nesmiřitelné tábory. Neboť hlavním důvodem podle mého názoru byla „ochrana“
soukromo-podnikatelských zájmů manželů
Čechurových, kteří jsou vlastníky nemovitosti Struhař a nesmírná zášť části aktivistů
i řady lubeneckých občanů vůči starostovi
panu Peterkovi. „Kdo seje vítr, sklidí bouři.“
To se stalo u nás v Lubenci. Nikdo není vítězem, jsou jen poražení. Největším zklamáním je však pro mne zjištění, že za celou
tou „causou“ stáli lidé středoškolsky a vysokoškolsky vzdělaní, u nichž bych předpokládal předvídavost, smysl pro pokrok,
toleranci. Bohužel, jako mnohokrát v mém
životě jsem poznal, že míra vzdělání automaticky neznamená selský rozum a přirozenou inteligenci.
Bohumil Řeřicha, Lubenec
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Mezinárodní zasedání Fóra
o budování důvěry FSC
(Forum on Stakeholder Confidence)

Česká republika v říjnu poprvé hostila
mezinárodní zasedání Fóra o budování
důvěry FSC (Forum on Stakeholder
Confidence). Týdenní seminář o participaci veřejnosti při vyhledávání vhodné
lokality pro hlubinné úložiště probíhal
v Praze, v Karlových Varech, v Chyši
a Blatně.

Skupina FSC vznikla v roce 2000 s cílem
propojit všechny skupiny, které jsou dotčené
problematikou zneškodňování radioaktivních odpadů. Jedná se nejen o státní a soukromé instituce, ale také o odborníky,
nevládní organizace, zástupce samospráv
i jednotlivce, kteří se zajímají o rozhodovací
proces, nebo kteří v jednotlivých etapách
rozhodovacího procesu hrají aktivní roli. Zasedání FSC se u nás uskutečnilo poprvé

a celkem se ho zúčastnilo 110 lidí, téměř
50 delegátů přicestovalo do České republiky
z členských zemí OECD.

Claudio Pescatore, generální sekretář NEA
OECD, přijel do České republiky již po několikáté a konstatoval: „Debata o úložišti je
zde na dobré cestě. SÚRAO se mění ve skutečně otevřenou a komunikující organizaci,
obyvatelé lokalit začínají aktivně požadovat
legislativní změny a existuje i snaha zapojit
představitele státu a širší veřejnosti. Nebude
to totiž úložiště SÚRAO, ale úložiště celé
České republiky.“

Od propojení všech dotčených skupin se očekává vzájemný dialog v atmosféře oboustranného respektu, sdílení zkušeností
a poznatků. Jen pokud se podaří vybudovat

důvěru mezi zástupci jednotlivých stran, je
možné navázat otevřenou spolupráci, na jejímž konci je všemi respektované řešení.

Zástupci Pracovní skupiny pro Dialog,
SÚRAO a starostové obcí představili zahraničním hostům situaci týkající se přípravy
hlubinného úložiště v České republice. Pohled na problematiku z pohledu obcí přednesli 3 zástupci dotčených lokalit – paní
starostka Jana Nožičková z Rudíkova, pan
starosta Zdeněk Jirsa z Dolní Cerekve a za
hostitelskou lokalitu Václav Beneš – starosta
obce Blatno. Ekologická sdružení reprezentoval Edvard Sequens, Petra Humličková
a Petr Čechura, z řad odborníků vystoupil Jiří
Slovák. Představitelé státních organizací
Radek Šula z MPO a Peter Lietava z SÚJB
přiblížili pohled státu a regulátora jak na
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energetiku, tak na Koncepci nakládání s radioaktivními odpady. Delegáti z členských
zemí OECD (např. Belgie, Finsko, Francie,
Kanada, Maďarsko, Švédsko, USA a další)
se naopak podělili o zkušenosti ze svých
zemí.

FSC se zabývalo mimo jiné legislativním
rámcem pro přípravu úložiště, především
možností obcí do procesu aktivně zasahovat.
Právě malé pravomoci obcí označili zástupci
české veřejnosti za jednu z hlavních překážek při jednání o hlubinném úložišti. Účastníci také debatovali o přidaných hodnotách,
které výstavba úložiště může lokalitám přinést. Kromě finančních příspěvků zmiňovali
zástupci z Francie, Švédska a Finska především dlouhodobý rozvoj lokalit.
Zahraniční odborníci debatovali v Blatně
V rámci semináře proběhla rovněž veřejná
debata v jedné z lokalit vytipovaných pro
geologické průzkumy k výstavbě úložiště.
Hostitelské funkce se ujala obec Blatno
z lokality Čertovka. Dorazilo asi 60 místních obyvatel, kteří se zahraničních účastníků ptali zejména na jejich zkušenosti
z období geologických průzkumů v jejich regionech, na rizika související s životním prostředím a také na vliv výstavby na ceny
nemovitostí.

Co zaznělo na zasedání FSC
Kathleen Derveaux, koordinátorka sdružení
STORA z belgické obce Dessel, v jejímž katastru se buduje úložiště nízko a středněaktivních odpadů:
„Ze společných diskuzí mezi občany Desselu
a zadavatelem projektu úložiště vzešla řada
nápadů a návrhů, jak se může naše lokalita
rozvíjet. Kromě investic do infrastruktury,
kultury a životního prostředí vznikne v naší
lokalitě informační středisko, bude založena
technická škola zaměřená na jaderné obory
a budou podpořeni místní podnikatelé.“

Marie Berggren z občanského bezpečnostního výboru ve švédském Osthammaru:
„Jednou z našich podmínek vyjednávání
bylo, že veškeré aktivity místní samosprávy
související s hlubinným úložištěm musejí být
hrazeny ze zvláštního fondu. Tedy nikoliv
z rozpočtu obce. Za peníze z fondu si lokalita
najala řadu renomovaných odborníků, kteří
pomáhají s nezávislou oponenturou předkládaných dokumentů a řešení.“

FSC se zaměřuje na podporu dialogu všech,
kteří se o přípravu hlubinného úložiště zajímají. Ve všech 16 členských zemích FSC
usilují o konstruktivní řešení problematiky
radioaktivních odpadů, tak aby výsledné rozhodnutí bylo konsenzem všech zúčastněných
stran. Konečné rozhodnutí o technickém řešení konce palivového cyklu potřebuje souhlas a podporu široké veřejnosti.

Pracovní seminář FSC má specifickou
organizaci
Všichni účastníci byli rozřazeni do tzv.
kulatých stolů tak, aby u každého stolu byli
zástupci různých dotčených skupin (např.
státní organizace, místní samospráva,
člen OECD, nevládní organizace, zástupce
lokality). Tento unikátní formát umožňuje
opravdu každému prostor k vyjádření
a hledání společně přijatelných závěrů. Par-

„Pracovní skupina
je velmi účinným
nástrojem k legislativním změnám. Plánujte
svou práci a pracujte
na svém plánu.“
ticipace znamená rozkládání vlivu na jednotlivé partnery dialogu a také znamená více
sdílení odpovědnosti. To je podstata otevřenosti a zapojení se do rozhodovacího procesu, který bude trvat několik desítek let.

Celého programu obou akcí se zúčastnil
Marcus Joe Williams, který se dvě desítky
let zabývá problematikou přípravy a výstavby
úložiště radioaktivních odpadů v USA. Tento
expert měl za úkol vyhodnotit celý průběh
již v závěru Workshopu v pátek 26. 10.
a zdůraznil následující doporučení:

- Všichni zúčastnění mají sdílet co nejvíce
informací.
- Územní (ve smyslu regionální) plánování
je naprosto nezbytnou součástí úspěšného
procesu.
- Regulátor (v našem případě SÚJB) má
plně podporovat úspěšnost procesu při
přísném zachování si nezávislosti.
- Vláda a parlament vytváří vhodný
legislativní rámec. Evropská směrnice
70/2011 stanovuje základní podmínky tohoto rámce a předpokládá zhotovení Národního plánu (programu), který plně
reflektuje participaci stakeholderů v procesu jako základní předpoklad bezpečnosti.
- Důležitá je účast nezávislých expertů
z nejbližšího okolí dotčeného místa nebo
alespoň kraje, ve kterém se výstavba hlubinného úložiště připravuje.
- Silně se doporučuje také časté konání
debat, kulatých stolů.

Za lokalitu Čertovka se pracovního semináře zúčastnilo celkem 10 zástupců obcí
Lubenec, Blatno, Žihle a Tis u Blatna. Společně s kolegy z lokalit Horka, Hrádek, Čihadlo a Kraví hora velmi aktivně přispěli
k otevřené diskuzi o dalších krocích, které
jsou z jejich pohledu nutné realizovat. Zahraniční hosté z lokalit Osthammar (Švédsko), Dessel (Belgie) a Boda (Maďarsko)
velmi ocenili práci všech zástupců v Pracovní skupině Dialog a i Marcus Williams
je všechny povzbudil k další činnosti. „Pracovní skupina je velmi účinným nástrojem
k legislativním změnám. Plánujte svou
práci a pracujte na svém plánu.“ dodal. Závěrečnou zprávu zpracovává tým FSC
a dostupná by měla být koncem roku 2012.
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USNESENÍ Z 23. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE BLATNO KONANÉHO DNE 20. 9. 2012
ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE

Čj 1-23/2012
Program jednání.

Čj 2-23/2012
Rozpočtové opatření č. 7/2012 – Oprava položky dotace MZ
Příjmy 4216 -450 tis. Kč
Příjmy 4116 +450 tis. Kč
Rozpočtové opatření č. 8/2012 – Dotace od úřadu práce
Příjmy +81 tis. Kč
Výdaje +81 tis. Kč
Rozpočtové opatření č. 9/2012 – Pojistné náhrada
Příjmy +1135 tis. Kč
Výdaje 3612 5171 +1125 tis. Kč
Výdaje 3612 5169 +10 tis. Kč
Rozpočtové opatření č. 10/2012 – Kompenzace + hřiště NET4GAS
Příjmy -2119 2321 +1000 tis. Kč Výdaje 0
Příjmy -3421 3121 +1000 tis. Kč Výdaje -3421 6121 +1000 tis. Kč
Rozpočtové opatření č. 11/2012 – úprava výdaje
Výdaje -5512 5156 -1 tis. Kč
5512 5169 -2 tis. Kč
2212 5171 -7 tis. Kč
5512 5171 +10 tis. Kč
Čj 3-23/2012
Zrušení přiděleného bytu (na vlastní žádost) Čj 5-22/2012
p. Andělové.

Čj 4-23/2012
Přidělení bytu v č. p. 64 p. Petrovi Černohlávkovi,
Přidělení bytu v č. p. 121 p. Martinu Dobiášovi,
– náhradník – p. Lenka Strunzová.

Čj 5-23/2012
Odkoupení parcely č. 80/3, prodej byl schválen již dne 15. 4. 2010
p. Vápeníkovi – pouze změna žadatele (důvodem úmrtí p. Jiřího
Vápeníka).
Čj 6-23/2012
Dodatek nájemní smlouvy s firmou BOTEP PLUS, s.r.o.
(změny vznikly v návaznosti na pozemkové úpravy).

Čj 7-23/2012
Ukončení pronájmu pohostinství v č. p. 27 + bytových prostor
dohodou ke dni 30. 9. 2012.

Čj 8-23/2012
Pronájem pohostinství v č. p. 27 p. Josefu Tomsovi
a p. Ivaně Tomsové.

Čj 9-23/2012
Příspěvek na vybudování ČOV ve výši 30.000,- Kč – p. Taušovi
a p. Štérovi.
Čj 10-23/2012
Výtěžek z koláčů ve výši 3.903,- Kč – vystoupení pro děti.

Čj 11-23/2012
Delegování V. Beneše do pracovní skupiny pro dialog o HÚ.

ZASTUPITELSTVO OBCE BERE NA VĚDOMÍ
1.)

2.)
3.)
4.)

5.)
6.)

7.)

Žádost o prominutí penále a dopočtu penále
na FÚ v Ústí nad Labem.
Žádosti o dotace – lesy, zeď.
Proplacení fa č. 9126131468 společnosti ČEZ Distribuce a.s.
Nabídku na montáž vodoměrů a úprava rozvodů
p. Oldřich Pavlík.
Informace ze Svazku obcí Podbořanska.
Žádost o povolení pokácení dřevin rostoucích mimo les
p. Řehák.
Doporučit p. Peterku – starostu obce Lubence delegovat do
pracovní skupiny pro dialog o HÚ.

ZASTUPITELSTVO OBCE UKLÁDÁ

1.)
2.)
3.)
4.)

Místní šetření – odkup parcely před domem č. p. 5.
P. Adámkovi vypracovat pravidla – samovýroba dřeva, byty.
P. Dubcové obeslat dlužníky – vodovodní přípojka.
Starostovi poptávka na autobusovou zastávku.

ZASTUPITELSTVO OBCE ZAMÍTLO

1.)
2.)

Proplacení fa p. Bechyňové ve výši 3500,- Kč.
Žádost o vybudování osvětlení a opravu příjezdové cesty
p. Pavlíkovi.

OVĚŘOVATELÉ: Kolibačová Eva

Mgr. Štérová Radmila

