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OPĚT JSME ZVÍTĚZILI
V TŘÍDĚNÍ ODPADU!!!
Stejně jako v loňském
roce, i letos se stalo, že
naše obec zvítězila v
kategorii obcí nad 500
obyvatel v krajském kole
soutěže
Skleněná
popelnice, kterou pořádá
Ústecký kraj ve spolupráci
se společností Ekokom. Při
slavnostním
vyhlašování
výsledků tak naše obec
obdržela „3D sošku“ a
poukázku na dar ve výši 30
tisíc korun.
Pokračování na str. 2

EDITORIAL aneb sloupek vpravo
V rukách držíte jarní číslo Blatenské Blatky.
Po mrazivé zimě, na Velikonoční pondělí
přišlo jaro, či spíše rovnou léto. Teploty se
šplhaly přes 20º Celsiových a příroda se
snažila dohnat, co v zimě nemohla. Vše
bohatě kvetlo, letos dokonce i jehličnany,
především smrky a tak se valil povětřím
všudypřítomný pyl. Lavičky, cesty, auta,
prostě všude tam, kam se dostal, vše žloutlo
pod jeho nánosem. Procházkou lesem bylo
vidět, jak se sype ze stromů a jako prašný
mrak letí vzduchem. A protože deštěm
příroda šetřila, alergici si jistě „užívali“, a ti
ostatní předpokládám toulek po Krušných
horách plných probouzejícího se života, nebo
alespoň svých kvetoucích zahrádek.
Dozvíte se také, jak dopadla čtenářská
soutěž a kdo se stal vítězem. A samozřejmě
spoustu dalších informací, například o
autoveteránech, kteří k nám opět zavítali, o
návštěvě ministra životního prostředí, ale
také co dokáže udělat blesk s chatou.
ZT

UKLÍZÍME ČESKO ANEB AKCE „Z“ V ZÁKOUTÍ
Každoročně, tak i letošní jaro, proběhla akce „Ukliďme Česko“.
V našich obcích k úklidu a zkrášlení přistupovali místní porůznu. Někdo
si uklidil před vlastním prahem či zvelebil zahrádku, někdo čas věnoval
sledování oblíbeného televizního seriálu či se zajel „zkulturnit“ do
hypermarketu. Někde nepřišel téměř nikdo, jinde přiložila ruku k dílu
docela slušná parta lidí – dokonce i ti nejmladší, a jak jim to šlo a slušelo
je vidět na přiloženém snímku! Mnozí dospělí by si mohli vzít z malého
kloučka příklad!. V reálu to spíše vypadá, že většina dělá nepořádek a
menšina to po nich uklízí. Kdo z koho je hloupý a kdo chytrý, může
každý čtenář posoudit sám. Snad jenom připomenout rčení o tzv.
sisyfovské práci.

ZT, foto –such-

Bližší v příspěvcích na str. 2.

VÝSLEDKY
ČTENÁŘSKÉ SOUTĚŽE
najdete na str. 7
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co se událo
pokračování ze str. 1

OPĚT JSME ZVÍTĚZILI
V TŘÍDĚNÍ ODPADU !!!

Stejně jako v loňském roce, i letos se stalo, že naše obec zvítězila v kategorii
obcí nad 500 obyvatel v krajském kole soutěže Skleněná popelnice, kterou
pořádá Ústecký kraj ve spolupráci se společností Ekokom. Při slavnostním
vyhlašování výsledků tak naše obec obdržela „3D sošku“ a poukázku na dar ve
výši 30 tisíc korun. Oproti roku 2016 jsme opět třídili v roce 2017 lépe a podařilo
se tak hlavně o něco snížit množství směsného odpadu, a to ze 161 tun v roce
2016 na 156 tun v roce 2017. Je to stále obrovské množství nevytříděného
odpadu, v kterém je stále množství toho, co třídit lze, ale nesmíme se vzdávat a
je třeba vytrvat a věřit, že letošek bude zase o něco lepší.
Velké poděkování patří opravdu každému, kdo se třídit snaží, kdo k tomu
vedete děti, sousedy, kamarády, kdo se kvůli tomu hádáte a snažíte se své
okolí přesvědčit. Děkujeme těm, kdo nám pomáháte u obecních kontejnerů a
dotřiďujete po těch, kteří se ještě stále neprobudili, našim zaměstnancům, kteří
mají po víkendech spoustu práce kolem kontejnerů, které jsou zaneseny
nevytříděným odpadem všeho druhu a velikostí. Sice se z globálního pohledu
nedaří recyklovat větší množství odpadů tak, aby se jednalo o skutečné řešení
problému, a naše oceány jsou zavaleny odpady a hlavně plasty, ale třídění je
jedním z nezbytných řešení, jakým se na odvrácení katastrofy musíme podílet
všichni. A to nestačí. Je třeba třídit co nejlépe, vymývat kartony, obaly od
jogurtů apod., aby, než dojdou ke svému zpracovateli, zatím neshnily a nebylo
tak třídění nakonec zase zbytečné. A hlavně, snažme se každý den při
nakupování přemýšlet a nenakupovat výrobky ve zbytečných obalech, tím
pomůžeme planetě úplně nejvíc.
irab

zaměstnanci a řada dobrovolníků uklízí naši krajinu a okolí obcí v průběhu
celého roku. Proto není třeba v rámci akce „Ukliďme Česko“ uklízet obrovské
množství černých skládek a místní lidé se tak mohou věnovat zkrášlováním
návsí nebo - jako tomu bylo v Zákoutí - zkvalitňování místních cest.
Parta lidí ze Zákoutí se už několik víkendů po sobě schází a s pomocí
techniky a materiálu financovaného obcí opravují ve velkém obecní
komunikace. Touto cestou všem těmto pracovitým nadšencům ze srdce děkuji,
protože není úplně běžné, aby lidé věnovali ze svého tolik času a energie práci
na „cizím“. Veliké poděkování.
irh

BRIGÁDNICKÉ JARO V ZÁKOUTÍ
Po letošní zimě se sjízdnost velké části cest stala v naší nejvýše položené
obci problematická. A protože v rozvleklém Zákoutí je odbočných účelových
cest k jednotlivým chalupám opravdu nespočet, bylo nám jasné, že na opravu
všech cest, jak z finančních tak časových důvodů, obec Blatno stačit nebude,
proměnila se nemalá část obyvatel obce z vlastní iniciativy, za podpory obce

NEKONEČNÝ PŘÍBĚH…
Opět hořely kontejnery a opět v Hrádečné. Ze soboty na neděli, 7. - 8. dubna,
se opakovala stará historie v podobě hořících kontejnerů. Co k tomu dodat?…

ZT

BLATENSKÉ
„UKLIĎME
ČESKO“
A AKCE „Z“
V ZÁKOUTÍ

Blatno, v cestáře. A nutno konstatovat, že jsme se v tom docela našli a
zlepšujeme se den ode dne, víkend od víkendu. Na baráku práce sic stojí, ale
činnost, jak my v Zákoutí říkáme „na obecním“ nás plně uspokojuje.
Ale vážně, sešlo se několik faktorů, díky nimž jsme byli schopni cesty opravit
a to zejména účast nespočtu obyvatel Zákoutí, kteří se byli schopni domluvit a
byli ochotni přiložit jednu či obě ruce k dílu, aby nám tu bylo lépe. Jim patří
největší dík. Dále dvěma místním Honzům za propůjčení válce a „hopsažáby“, a
v neposlední řadě paní starostce za poskytnutí materiálu a pronájem bagru i
s šikovným bagrákem Standou z Blatna.
První etapa započala 15. 4., částečně jako akce „Ukliďme Čechy“, kdy byla
kvalitně rozšířena neustále rozbahněná zatáčka na návsi a vysbírány odpadky
okolo vozovky k Černému rybníku.
V sobotu 21. 4. se podařilo opravit zimní cestu k Bernavě a
„rozbombardovanou“ cestu pod Bernavou. Rovněž jsme prořezali a odklidili
popadané nevzhledné suché stromy kolem rozcestí „U křížku“. Již to tam
nevypadá jako ve strašidelném lese.
V neděli 6. 5. se podařilo „jen“ strhnout okraj podmáčené a rozbahněné cesty
k Černé (nyní červené) chatě, ale zároveň v ten den byly provedeny poměrně

Tradiční jarní úklidová
akce se postupem let na
našem území trochu mění.
Snad díky tomu, že
nemáme
krajinu
zaneřáděnou tolik, jako
tomu bývá jinde, z části
také díky tomu, že naši
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rozsáhlé terénní úpravy pro boží muka u Květnova.
A v sobotu 12. 5. byla zahájena oprava cesty od p. Páchy na konec světa
(obce) ke Grusům. Bohužel se však cestu nepodařilo dokončit pro nedostatek
materiálu a tak nás letos nemine ještě jedna brigáda „na obecním“.
Tímto bych chtěl tedy ještě jednou poděkovat všem zúčastněným a nechť
nám ty cesty alespoň chvíli vydrží.
-such-

VÍTÁNÍ JARA V MEZIHOŘÍ
Už potřetí se sešli obyvatelé Mezihoří při vítání jara. I když se počasí příliš
jarně netvářilo a vítr nabádal spíše k pouštění draků, nikomu to nevadilo. U
kapličky už čekala připravená břízka. Letos ale díky zimě a časnému datu
Velikonoc, bez zelených lístků. Barevná vajíčka, kterými byla brzy ozdobena, jí
ale dojem jara dodal.

povětšinou v dobovém oblečení, vyrazili se svými motorovými miláčky
na vyhlídkovou jízdu k nám do hor a zpět.
ZT

NÁVRAT OPRAVENÝCH KŘÍŽKŮ

Zatím, co se dospělí pustili do „sousedského klábosení“, děti se s velkým
nadšením a pod odborným dohledem paní perníkářky, daly do zdobení
připravených perníčků. V příjemné náladě čas rychle ubíhal. A tak, když byly
snědeny a vypity všechny připravené dobroty a dozdobeny poslední perníčky,
všichni se spokojeně rozešli do svých vyhřátých domovů.
Milena Hutařová

AUTOVETERÁNI OPĚT U NÁS
Stará auta a motocykly opět po dvou letech projížděli Blatenskem.
Tentokráte check-point neměly u Horalky, ale v restauraci „U Štěpána“.
Milovníci vůně benzínu, kůže a především starých nablýskaných
karoserií obdivovali v sobotu 28. dubna tyto veterány silnic.
Přes stovku historických vozidel a motorek se sjelo v Chomutově při
24.
ročníku
Srazu
historických vozidel, který
pořádal Veterán car club
Chomutov. Na parkovišti
u Severočeských dolů se
konala jejich výstava. V
koloně pak majitelé,

Jak jistě mnozí z Vás zaznamenali (viz poslední Blatenská Blatka), bylo
v polovině února letošního roku odvezeno z Blatenska 7 křížků a božích muk
k zrestaurování. Tuto činnost prováděl restaurátorský ateliér ARCHKASO ze
Zalešan u Kolína a v těchto dnech probíhá postupné navážení opravených
křížků zpět na svá, více méně původní místa.
Dne 9. května byl na místo
vrácen
blatenský
křížek
v bývalém sadu u čp. 8,
květnovský, tzv. Hüblerův litinový
kříž stávající v dávné minulosti
v Blatně a radenovský křížek na
Glazarově poli. A v nejbližších
dnech budou na svá místa
vráceny další čtyři drobné
sakrální památky a to křížek na
rozcestí „U křížku“ v Zákoutí,
nádherná boží muka při cestě
z Květnova k Mlýnci (bývalý
horní Linzův mlýn mezi
Orasínem a Květnovem) a dva
křížky v Šerchově.
Samotná místa křížků byla
v období vegetačního klidu,
v předjaří,
prořezána
a
prosvětlena. Kvůli instalaci
květnovských
božích
muk
musely být provedeny i poměrně
rozsáhlé terénní úpravy. Po
Křížek v Blatně u čp. 8 s upraveným terénem
instalacích křížů budou probíhat
ještě další dokončovací práce – urovnání terénu, montáž ochranných plůtků
k některým křížkům a na
vhodných místech doprovodná
výsadba.
Povrchová hydrofobní úprava
opravených
památek
má
dlouhodobý účinek, je vysoce
funkční a je tedy třeba se
vyhnout jakýmkoli dalším
neodborným zásahům, jako
např. oblíbeným bílým nátěrům
apod.
Podrobně
k jednotlivým
obrozeným památkám, jež
oživují naši typickou českou,
krušnohorskou krajinu zkusím
napsat v některém z dalších
čísel Blatenské Blatky.
-suchKvětnovský křížek
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PÁLENÍ ČARODĚJNIC
V řadě našich obcí
probíhá
každoroční
stavění májek a pálení
čarodějnic. Zde je pár
fotek z povedené akce
v Květnově.
irh
foto archiv obce Květnov

prostředí ve výši 1,86 milionu korun bude moci obec posílit stávající vodovod o
další zdroj, který svou vydaností a kvalitou vody posílí dostatek vody i v suchých
letních měsících pro zhruba 50 obyvatel Radenova.
Těší nás, že jsme s žádostí o dotaci uspěli zrovna v této oblasti, protože
poslední tři roky nám příroda ukázala, jaká sucha mohou nastat a lidé v
Radenově jsou nuceni vodou opravdu velmi šetřit a občas to bývá hodně
napínavé. A vzhledem k letošnímu vývoji počasí to nevypadá, že by nás čekaly
lepší časy. Spíše naopak. Šetřit bychom měli začít pořádně úplně všichni.
Při návštěvě jsme ministra pohostili dobrotami od Mariky Pokorné z Bečova. Z
původních 30 minut trvala nakonec jeho mise zhruba hodinu a půl, a mezi
témata, která jsme diskutovali, byla především vážná situace kolem nedostatku
vody, opatření, která nás všechny kvůli suchům v budoucnu čekají. Situace
kolem budoucího zákazu skládkování a obrovská kůrovcová kalamita, která
postihla Českou republiku a která hlavně vůbec není zvládnutá.
Na závěr jsme jej obdarovali dřevěným kuřáčkem Krušberk z Nové Vsi
v horách. Vyslechli jsme jeho poděkování za snahu, díky opravám nádrží a
rybníků, které zadržují vodu v krajině a za řešení nedostatku vody pro občany
Radenova.
irh

OPRAVA RYBNÍKA V BLATNĚ
Jak mnozí víte, v Blatně existuje již druhým rokem při obci tzv. Rybářský
spolek, jehož členové pomáhají obci s péčí o naše rybníky a ryby v nich. V
letošním roce jim patří velké poděkování za pomoc s úpravami kolem
blatenského rybníka u hřiště. Společně s dobrovolnými hasiči a dalšími
pomocníky rybník zbavili velkého množství náletových dřevin, kvůli kterým
docházelo při podzimním padání listí k velkému znečištění rybníka. Prostor se v
těchto dnech intenzivně čistí a do začátku léta by měl být rybník v takovém
stavu, aby se v něm opět mohli koupat lidé. Plavení koní povoleno není. Taktéž
žádáme všechny, aby na hráz rybníka nejezdili jakýmikoliv motorizovanými
prostředky. Navíc, pozemky kolem rybníka nejsou obecní, a tak jsme vděční za
toleranci používání pozemků soukromých majitelů.
Za pomoc Rybářskému spolku a dobrovolným hasičům děkujeme!
irh

VÝSADBA STROMŮ A OBNOVA
ALEJÍ V NAŠÍ KRAJINĚ

POSÍLENÍ VODOVODU V RADENOVĚ
Obec Blatno podala v loňském roce na ministerstvo životního prostředí žádost
o dotaci na posílení vodovodu v Radenově a s žádostí uspěla. Rozhodnutí o
přidělení dotace přivezl do obce v polovině května osobně ministr životního
prostředí v demisi Richard Brabec. Díky dotaci ze státního fundu životního

V loňském roce jsme přidali na tempu a z výsadby stromů po pár kusech v
předchozích letech se stalo pár desítek kusů a jinak tomu nebude ani letos. V
plánu je výsadby dalších stromořadí a dokončení stávajících alejí. Podél cesty
do Hrádečné vysadíme stromořadí z jasanů, mezi Šerchovem, Blatnem,
Radenovem a Mezihořím budeme pokračovat s výsadbou jeřábů, doplníme lípy
do aleje pod Blatnem a k restaurovaným drobným sakrálním stavbám dosadíme
lípy. Celkem v naší krajině přibude kolem stovky nových stromů, které dotváří
krajinný ráz a zkrášlují okolí našich obcí.
irh

Akce Klubu 60±.

POVÍDÁNÍ O KRUŠNÝCH HORÁCH
Zajímavé a poutavé vyprávění o Krušných horách s Martinem Barešem
v blatenské Horalce proběhlo v podvečerních hodinách 19. dubna na pozvání
Klubu 60±. Průvodce ze společnosti Offroadsafari prokázal opravdu hluboké
znalosti z historie, přírody, geologie a dalších oborů týkajících se Krušných hor.
V Horalce se nás sešlo kolem dvaceti a i skuteční místní znalci se od pana
Bareše mohli dozvědět něco nového a neodcházeli bez nových vědomostí.
Někdo pana Bareše trefně nazval chodící encyklopedií. Občerstvení tradičně
připravily dámy z Klubu 60± a pan Bareš nás navíc vydatně nakrmil bonbóny
(za každou správnou odpověď na otázku jeden – jako ve školce ).
Společnost Offroadsafari má sídlo v Litvínově a pořádá interaktivní poznávací
výpravy menších skupin na povrchové doly, na okraj vojenského újezdu
Doupov, na Džbánsko a do Krušných hor. Výpravy probíhají tak, že se přejíždí
ve vybrané destinaci od jedné zajímavé lokality ke druhé terénními vozy, zde
klienti vystoupí, několik desítek minut života pobudou, je jim poskytnut odborný
výklad, pokoukají, pofotí – a jede se dál. Koncentrované intenzivní
dobrodružství odpovídající době pro ty, co nemají čas či neradi chodí. Nebo pro
ty, co toho chtějí co nejvíce stihnout. Osobně si myslím, že něco podstatného
návštěvníkovi z přírody při tomto způsobu „turistiky“ uniká. Ale budiž.
-such-
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Akce Klubu 60±.

ZÁJEZD DO DIVADLA
Příležitost navštívit divadlo v Žatci využilo pouze 8 našich žen, a proto se
musel připojit jeden muž z řad hasičů, aby zajistil dopravu hasičským autem.
Divadlo v Žatci bylo založeno v roce 1849 a je to druhé nejstarší hrající divadlo
v ČR. Představení „Manželství v kostce“ se Zuzanou Kronerovou (představitelka
báby z ledu ze stejnojmenného filmu) a Oldřichem Navrátilem bylo zárukou
dobré zábavy. Věčný souboj mužů a žen se týká nás všech, v komedii vyzněl
trochu extrémněji a byl to hezký zážitek.
Jiřina Tollarová

BLESK UDEŘIL DO CHATY!

Vlivem indukovaného napětí došlo k poškození jističů a pojistkových skříní i
na několika okolních chatách.
-such-

FARMÁŘSKÉ TRHY
I letošní rok se konaly venkovské farmářské trhy. Domorodci i „přespolní“ si
mohli zakoupit produkty stánkařů, občerstvit se, a ti nejmenší, co ještě
nenakupují, mohli shlédnout loutkové představení od Divadla Razmanitostí
z Mostu.
Součástí trhů byla jako vždy tombola, jejíž výtěžek je věnován na Konto
Matýsek, který dlouhodobě podporuje děti se svalovou dystrofií. V tombole
mohli lidé vyhrát různé dárky od přítomných prodejců a ceny věnované obcí
Blatno, jako např.
rybářské
povolenky,
vstupenky do zoo
ve
Dvoře
Králové, či náčiní
pro
zahradu.
Návštěvníci
koupí lístku při
trzích
mezi
sebou
vybrali
přes 7 tisíc
korun.
ZT + irh

Za velice zvláštní bouřky, kdy udeřily v oblasti prakticky jen tři blesky
doprovázené mohutným hromem, chytila jedna z nejopuštěnějších chat v okolí
Radenova. Dle poznatků HZS byl požár chaty způsoben působením kulového
blesku. Jednotky HZS se k osamělé chatě dostávaly s těžkou technikou
poměrně obtížně po úzké polní cestě. Vzhledem k tomu, že převážná část
objektu byla ze dřeva, vzplála chata poměrně rychle a poškození je značné. Je
velké štěstí, že v objektu v inkriminovaný čas nikdo nebyl a incident skončil jen
škodou na majetku.

povídání, zajímavosti

JAK DOPADLA ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ
V minulém čísle Blatenské Blatky byla vyhlášena čtenářská soutěž týkající se
pověstí v končící příloze „Krušnohorské vyprávění“. Otázka zněla: Jaká

pohádková
bytost
z Krušnohorského vyprávění je
novodobá?
Správná
odpověď
zní
–

KRUŠBERK.

Tato postavička vznikla teprve
nedávno ve výrobně dřevěných
hraček v Nové Vsi. Její figurku,
včetně dalších výrobků –
louskáčků, kuřáků a dalších, si lze
zakoupit v jejich prodejně.
Jednalo se o snahu napodobit
krkonošského Krakonoše, i když
naše Krušné hory mají spíše
ženskou postavu, a to Marcebilu.
A protože život jde dál, Krušberk
už k nám tedy patří.
Správně odpověděl a vítězem soutěže se stal pan Josef Kudrna z Blatna. A
protože vítězi patří odměna, byla mu 11. dubna na Obecním úřadě v Blatně
slavnostně předána paní starostkou Ivetou Rabasovou Houfovou – jak jinak –
figurka dotyčného Krušberka. Za redakci ještě jednou gratulujeme, a protože
pan Kudrna byl jediným soutěžícím (!), konstatujeme – dobře vám tak, připravili
jste se o hezký dárek!
ZT

BLATENSKÁ BLATKA 2018 – 2

strana 5

NAŠE BYLINKY aneb co roste kolem nás
Pavlíniny inspirace z přírodní kuchyně
Máme tu dva nejkrásnější měsíce v roce – květen a červen. Všechno kvete,
příroda se probouzí a bylinkáři sbírají bylinky do zásoby. Které bylinky to jsou a
jaké jsou jejich účinky na lidský organismus?
Borůvka – sbírají se mladé listy.
Účinky: Tlumí žaludeční křeče, léčí zánět močového měchýře. Používá se jako
podpůrná léčba cukrovky. Zevně lze odvar z listů použít při zánětech dásní a ke
koupelím při kožních onemocněních.
Bez černý – sbírá se květ.
Účinky: Nálev se používá při nachlazení a horečnatém onemocnění horních
cest dýchacích, při chřipce. Nálev pijte horký, oslazený medem. Zlepšuje
pružnost cévních stěn a lehce snižuje krevní tlak. Chladný neslazený čaj z květů
je skvělým lékem i při zažívacích potížích plynatosti, nevolnosti a pomalém
trávení, či nedostatečné činnosti žlučníku. Bezový čaj nebo sirup přidaný do
nápojů má i mírně
projímavé účinky, může
tedy pomoci při zácpě.
Sirup z květů je vhodný při
migrénách a nadýmání.
Hluchavka bílá – sbírá se
květ.
Účinky:
Reguluje
nepravidelnou menstruaci i
nepravidelnou stolici. Čaj z
květů hluchavky má také
uklidňující
účinek,
Hluchavka bílá
doporučuje se při nervozitě
a nespavosti, nebo při neklidu u žen v době menstruace a menopauzy.
Hluchavka patří mezi nejchoulostivější léčivé byliny a může se sbírat pouze za
suchého počasí. Ukládá se
volně do košů, vystlaných
tkaninou nebo papírem a
nesmí se zapařit nebo
pomačkat.
Poškozené
květy při sušení hnědnou a
droga z nich získaná je
bezcenná.
Kontryhel obecný – sbírá
se nať v době květu.
Účinky: Kontryhel obecný je
považován za bylinu pro
ženy, protože si poradí se
Kontryhel obecný
záněty ženských orgánů a

pomáhá při menstruačních poruchách a při nepravidelné menstruaci v době
přechodu.
Kopřiva – sbírá se list (nať).
Účinky: Působí na ekzémy, bolesti hlavy, poruchy krvetvorby, čistí krev, dodává
životní elán a energii. Močopudný prostředek při revmatismu, otocích. Je velmi
prospěšná při dně a lze jí použít i na křečové žíly. Je vhodná pro jarní očistu
celého organismu.
Rybíz černý – sbírá se list v době odkvětu.
Účinky: Pomáhá při nemoci z nachlazení, na kašel. Pití rybízu zrychluje
metabolismus, pomáhá normalizovat hladinu kyseliny močové, je tedy vhodný
při dně a tradičně se užívá při revmatismu.
Popenec – sbírá se celá kvetoucí nať.
Účinky:
Má
hojivé,
dezinfekční i močopudné
účinky, takže se doporučuje
užívat lidem se sníženou
žaludeční
kyselostí
a
nedostatečnou tvorbou žluči.
Díky blahodárným vonným
silicím pomáhá při poruchách
trávení a nadýmání. Účinně
působí proti zánětům horních
cest dýchacích a při
chronické bronchitidě.
Bříza bělokorá – sbírají se
Popenec břečťanolistý
mladé listy.
Močopudný prostředek, při
dně a revmatismu.
Divizna velkokvětá – sbírá se květ.
Vhodná na kašel, zánět průdušek, zahlenění, chrapot.
Heřmánek pravý – sbírá se květ.
Pomáhá při průjmech, zánětech močových cest, jako močopudný prostředek.
Vhodný na rány, vyrážky, kloktadlo pro nemoci dutiny ústní.
Jahodník obecný – sbírá se list.
Používá se na nemoci ledvin a ledvinové kameny, hemeroidy.
Lípa velkolistá srdčitá, malolistá – sbírá se květ.
Používáme na horečnatá onemocnění z nachlazení, ledviny, močový měchýř,
migrény.
Není nad voňavou horskou louku posetou květy a provoněnou jejich vůní, kde
najdeme především lék na bolavou duši.
Krásné jarní měsíce přeje Pavlína Kardová

informace z OÚ

PODMÍNKY DOTAČNÍ VÝZVY NA VÝSTAVBU DOMOVNÍ ČOV
Výzva byla vyhlášena 1. 2. 2017
KDY BUDE MOŽNO ŽÁDAT?
Příjem žádostí bude zahájen 3. 4. 2017
Příjem žádostí bude ukončen 30. 11. 2020
KDO MŮŽE ŽÁDAT O DOTACI NA VÝSTAVBU DOMOVNÍ ČOV? Fyzická
osoba vlastnící nemovitost v obci Blatno a v obcích pod Blatno spadajících, v
které je k trvalému pobytu hlášena v době podání žádosti min. 1 osoba. Tato
podmínka musí být splněna po dobu udržitelnosti, tzn. Po dobu 5-ti let od
získání dotace.
CO BUDE PODPOROVÁNO?
Výstavba domovní ČOV (např. tříkomorový septik se zemním filtrem, domovní
čistička, septik aj.), která bude řádně zkolaudovaná.
JAKÁ JE VÝŠE DOTACE? 20.000,- Kč.
DOTACE BUDE VYPLACENA PO REALIZACI VÝSTAVBY ČOV, A TO DO 30TI DNŮ PO PŘEDLOŽENÍ ŽÁDOSTI SPOLU SE VŠEMI PŘÍLOHAMI.
PRO ROK 2017 JE VYČLENĚNA Z ROZPOČTU OBCE ČÁSTKA 200.000,Kč,
v případě potřeby může být v průběhu roku navýšena.
KDY LZE VÝSTAVBU ČOV REALIZOVAT?
Výdaje na realizaci projektu jsou způsobilé od 1. 1. 2017.
V JAKÝCH PŘÍPADECH NEBUDE DOTACE POSKYTNUTA?
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na ČOV, která nebude zkolaudovaná,

na domy určené výhradně k podnikání

v případě, že je omezeno právo vlastníka nakládat s nemovitostí
(exekutorská či soudcovská zástava nebo vyvlastnění),

v případě, že dochází k převodu práv k nemovitosti,

v případě, že žadatel bude mít k termínu podání žádosti neuhrazené
finanční závazky po lhůtě splatnosti vůči poskytovateli,
CO JE TŘEBA UDĚLAT PŘED PODÁNÍM ŽÁDOSTI O DOTACI?

Na obecním úřadě si zjistit, zda na danou lokalitu není zpracován
základní hydro-geologický posudek (bude k dispozici cca od dubna 2017).

Zajistit projektovou dokumentaci a stavební povolení

Realizovat výstavbu ČOV

Zajistit kolaudační rozhodnutí

Vyplnit ŽÁDOST O DOTACI.
KDE DOSTANU ŽÁDOST O DOTACI?
Formulář ŽÁDOSTI O DOTACI a další požadované přílohy jsou uveřejněny na
webových stránkách obce, v papírové formě jsou k vyzvednutí na obecním
úřadě.
KDE JSOU VŠECHNY INFORMACE?
Na webových stránkách obce
http://obec-blatno.cz
Na obecním úřadě
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tel.: 474625839, uradblatno@centrum.cz

PŘÍSPĚVEK PRO RODINY S DĚTMI

PODMÍNKY DOTAČNÍ VÝZVY NA POŘÍZENÍ NOVÉHO KOTLE

Zastupitelstvo obce schválilo pro rok 2018 příspěvek pro rodiny s dětmi ve
věku 0-18 let od obce Blatno formou daru ve výši 1000,- Kč jako kompenzaci za
zvýšené náklady spojené s dopravou do školských zařízení či na kroužky.
Pokud máte o příspěvek zájem, dostavte se osobně od září do konce roku
(pokud možno do konce listopadu) na obecní úřad, kde s Vámi bude na místě
uzavřena dohoda a příspěvek Vám bude vyplacen v hotovosti.
irh

PODMÍNKY DOTAČNÍ VÝZVY NA POŘÍZENÍ NOVÉHO KOTLE.
Výzva byla vyhlášena dne 1. 2. 2017
KDY BUDE MOŽNO ŽÁDAT?
Příjem žádostí bude zahájen 3. 4. 2017
Příjem žádostí bude ukončen 30. 11. 2020
KDO MŮŽE ŽÁDAT O DOTACI NA POŘÍZENÍ NOVÉHO KOTLE? Fyzická
osoba vlastnící nemovitost v obci Blatno a v obcích pod Blatno spadajících, v
které je k trvalému pobytu hlášena v době podání žádosti min. 1 osoba. Tato
podmínka musí být splněna po dobru udržitelnosti, tzn. po dobu 5-ti let od
získání dotace. Tento dům/objekt musí být vytápěn kotlem na tuhá paliva.
CO BUDE PODPOROVÁNO?
Nové tepelné zdroje splňující Směrnici o Ekodesignu, které jsou uvedeny
v Seznamu registrovaných výrobků vedeném SFŽP.
(https://www.sfzp.cz/sekce/815/kotlikove-dotace/).
JAKÁ JE VÝŠE DOTACE? 20.000,- Kč.
DOTACE BUDE VYPLACENA PO REALIZACI INSTALACE NOVÉHO
TOPNÉHO ZAŘÍZENÍ, A TO DO 30-TI DNŮ PO PŘEDLOŽENÍ ŽÁDOSTI
SPOLU SE VŠEMI PŘÍLOHAMI.
PRO ROK 2017 JE VYČLENĚNA Z ROZPOČTU OBCE ČÁSTKA 200.000,Kč,
v případě potřeby může být v průběhu roku navýšena.
KDY LZE VÝMĚNU KOTLE REALIZOVAT?
Výdaje na realizaci projektu jsou způsobilé od 1. 1. 2017.
V JAKÝCH PŘÍPADECH NEBUDE DOTACE POSKYTNUTA?

na výměnu kotle spalujícího výhradně biomasu za kotel spalující uhlí,
ani za kotel spalující uhlí a biomasu;

na domy určené výhradně k podnikání;

v případě, že je omezeno právo vlastníka nakládat s nemovitostí
(exekutorská či soudcovská zástava nebo vyvlastnění);

v případě, že dochází k převodu práv k nemovitosti;

v případě, že žadatel bude mít k termínu podání žádosti neuhrazené
finanční závazky po lhůtě splatnosti vůči poskytovateli;
CO JE TŘEBA UDĚLAT PŘED PODÁNÍM ŽÁDOSTI O DOTACI?

Vybrat nový tepelný zdroj ze seznamu podporovaných výrobků.

Připravit fotodokumentaci stávajícího kotle napojeného na otopnou
soustavu a komínové těleso.

Instalovat kotel

Zajistit revizi, protokol o uvedení do provozu vystavený
autorizovanou osobou

Zajistit fotodokumentaci nového kotle a jeho napojení na otopnou
soustavu a komínové těleso.

Vyplnit ŽÁDOST O DOTACI.
KDE DOSTANU ŽÁDOST O DOTACI?
Formulář ŽÁDOSTI O DOTACI a další požadované přílohy jsou uveřejněny na
webových stránkách obce, v papírové formě jsou k vyzvednutí na obecním
úřadě.
KDE JSOU VŠECHNY INFORMACE?
Na webových stránkách obce
http://obec-blatno.cz
Na obecním úřadě
tel.: 474625839, uradblatno@centrum.cz

DŘEVO NA OTOP
A PRAVIDLA PRO PRODEJ DŘEVA V ROCE 2018
Po rok 2018 platí nadále stejná pravidla i ceny palivového dříví (v délkách 1-2m)
jako v minulém roce, vyšší je pouze cena dopravy:
Listnaté (bříza, buk, dub, jeřabina) – 650,-Kč/prm
Jehličnaté (smrk, modřín) – 420m-Kč/prm
Doprava: paušál 1.400,- (vč. nakládky a vykládky, uhradíte přímo dovozci)
Množství dřeva, které si může občan trvale hlášený v obci na obecním úřadě
objednat je max. cca 10 prm na nemovitost.
Zájemci o dřevo na otop, dostavte se, prosím, na obecní úřad, kde vyplníte a
podepíšete pořadník, v kterém kromě údajů jako je kontakt apod. uvedete, o
jaké dřevo máte zájem, zda měkké, tvrdé či míchané. Jakmile přijdete na řadu,
budete kontaktováni, dřevo Vám bude dovezeno a po jeho převzetí pak přijdete
s dodacím listem na úřad do nejpozději 7 dnů dřevo uhradit.
Těžba probíhá průběžně, můžete se tedy zapisovat.
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GDPR - OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vážení občané, v souvislosti s novou právní úpravou ochrany osobních
údajů (nařízení EU č.2016/679) Vás žádáme o vyjádření souhlasu se
zpracováním osobních údajů za účelem Vašeho informování prostřednictvím
naší SMS služby. Svůj souhlas můžete vyjádřit odesláním SMS ve tvaru:
GDPRBLATNO ANO na telefonní číslo 0736 301 599. Více na www.obecblatno.cz. Souhlas můžete vyjádřit také písemně na obecním úřadě. Pokud
nevyjádříte souhlas do 30 dnů, budeme Vás muset ze systému vyřadit.
Děkujeme za pochopení spolupráci.
irh

NABÍDKA POMOCI
Opakování je matkou moudrosti, a tak připomínám, že pokud se ocitnete v
situaci (nemoc či jiný handicap nebo nepřítomnost člena rodiny či někoho jiného
blízkého), kvůli které nejste schopni si zajet autobusem pro nákup či k lékaři
nebo pro léky, v topné sezóně odnášet do kontejneru popel z uhlí nebo
odhazovat sníh, zavolejte na obecní úřad (474625839) a my Vám pomůžeme.
Pomoc proběhne individuálně, nebo můžeme využít obecní devítimístné
vozidlo, které mají k dispozici obecní hasiči, ale samozřejmě jej můžeme využít i
pro takovéto účely. Neváhejte si o pomoc říci, pomůžeme rádi. Do takové
situace se může dostat každý z nás.
irh

OPRAVY CEST
V letošním roce opět pokročíme v opravách našich komunikací. Náklady na
opravy se budou pohybovat kolem 1 milionu korun. Na některých úsecích bude
položen a zaválcován recyklovaný asfalt, jinde už jsme o krok dál a bude
proveden nástřik emulze se zadrcením a jinde bude položen mikrokoberec.
Opravy budou probíhat průběžně, podle druhu technologie, během června až
do září a vždy budeme občany konkrétní oblasti informovat prostřednictvím sms
systému. Opravy proběhnou ve všech osmi obcích.
irh

NOVÉ KNIHY V OBECNÍ KNIHOVNĚ
Díky mnoha dárcům došlo v obecní knihovně ke značné obměně titulů, tak
neváhejte a využijte možnosti zapůjčit si zajímavou knihu, která je k dispozici
každý všední den v době otevření obecního úřadu. V případě Vašeho zájmu
navštívit knihovnu v jiném termínu zavolejte na obecní úřad (474625839) a
domluvíme si termín, kdy vám knihovnu otevřeme.
Děkujeme všem, kdo knihy přinášíte, je vás velká spousta.
V průběhu léta budeme na všech návsích instalovat malé knihovny na
„nožkách“, z které si budete moci půjčovat nebo směňovat knížky pohodlně ve
své obci.
irh

PODĚKOVÁNÍ !
I letos jsme pomáhali s transferem žab v Blatně, i letos největší kus práce s
přenášením udělala a poděkování zaslouží rodina Osvaldových a také paní
Ludmila Karochová, díky nim se do rybníka dostávají stovky žab a nekončí tak
pod koly automobilů.
Děkujeme!
Ráda bych v tomto čísle obecního zpravodaje poděkovala panu Pavlu
Suchopárkovi, který mi v průběhu let a soustavně pomáhá v mnoha oblastech,
ať už je to tvorba obecní kroniky, pomoc kolem výsadby stromů nebo vytváření
naučné stezky po božích mukách a křížcích, tzv. Zindelova stezka. Času a
energie je to opravdu mnoho a já si této pomoci velmi vážím.
Iveta Rabasová Houfová
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