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Titulní stranu roku do rukou psané kroniky nakreslil opět A. Krejča.



3

OBECNÍ  ZASTUPITELSTVO

Obecní zastupitelstvo
Obecní zastupitelstvo pracovalo ve stejném složení jako v roce 2014 ‒ J. Gabrielová Peprná, 
starostka; M. Novák, místostarosta; B. Rampouchová, M. Štráchalová, M. Konopásek, 
členové zastupitelstva. 
Změna nastala v případě kulturní komise: byla z legislativních důvodů zrušena a byl 
zřízen kulturní výbor. 
Složení kulturního výboru: B. Rampouchová, K. Wolfová, H. Nováková.

Hospodaření obce
Hospodaření obce bylo v r. 2015 uzavřeno s finančním přebytkem ve výši 847 200 Kč. 
Do rozpočtu obce byl zapojen přebytek hospodaření minulých let ve výši 621 970 Kč.
Příjmy: 3 182 756 Kč
Výdaje: 2 979 425 Kč

Další příjmy
- Dotace: 54 400 Kč výkon státní správy, VPP 20 800 Kč, výsadba alejí 46 758 Kč, Krajský 
úřad Libereckého kraje přidělil dotaci na obnovení sociálního zázemí v obecní budově.
- Společnost P + K, s.r.o., jednatel W. Piverka, daroval obci sponzorský dar 10 000 Kč na 
kulturní a společenské akce.

Financované projekty
Rekonstrukce soc. zařízení v budově OÚ, energetický audit budovy, projekt na opravu silnice
Blatečky – Tubož, oprava hasičské zbrojnice.
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ČINNOST  OBECNÍHO  ÚŘADU

LEDEN

 Zrušení kulturní komise (legislativní důvody).
 Zřízení kulturního výboru.

BŘEZEN

 Kácení starých stromů a jejich likvidace v lokalitě “Na Lázu“ (M. a H. Novákovi).
     
      Před kácením:
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A po něm:

 Provedena výsadba ovocných stromů kolem celého pozemku u hasičárny.
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DUBEN

 Osazení "uvítacích cedulí " na všech příjezdových komunikacích do obce.

 Vybudována zpevněná plocha pro hospodu před obecní budovou včetně opravy 
okapového svodu (odp. M. Novák; stavěl D. Kašpar).

pokračování 
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 Byl proveden úklid navezené zeminy na H. Housce u nového kříže a hrazení na 
komunální odpad (J. Gabrielová, B. Štumpfová, J. Paclt, S. Gabriel, J. Valenta [z 
Blateček], M. Novák, V. Tichý).

 Zajištění kontejneru na bio odpad a kovový odpad.

 Na křižovatce v Tuboži bylo z bezpečnostních důvodů umístěno zrcadlo.  

 Výsadba jedlí pod Blatcemi a zhotovení oplocenky (dotace od CHKO Kokořínsko).
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 30. 4. pořádání Večera čarodějnic: lampionový průvod, divadelní vystoupení 
čarodějnic, pálení čarodějnic, opékání špekáčků.
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Další foto z akce viz rubrika Společnost, kultura, turistika, životní prostředí níže.

 Oprava původního zábradlí před OÚ (četné, sice nenápadné, ale pro bezpečnost i 
estetiku nezbytné zásahy provedl S. Mynařík).
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KVĚTEN

 Koupě pozemku p. č. 735/15, k. ú. Blatce od s.p. Lesy ČR.

 Dokončena výměna oken v budově OÚ (P. Štráchal)

 Instalováni lampiček v restauraci (zhotovil J. Valenta [Horní Houska], instaloval 
M. Novák).

                                               

ČERVEN

 Účast pěti dětí z obce Blatce na „Dnu dětí“ ve Ždírci.

ČERVENEC

 Pokácení staré a nemocné lípy v Tuboži (p. Kobylák).

 Vyřezání náletů a staré trávy kolem vodních zdrojů, oprava plotů a osazení varovných 
a informačních cedulí „vodní zdroj“.

 25.7. Anenská zábava.
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 Oprava místní/obecní komunikace od křižovatky v Blatcích až na Dolní Housku.
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ZÁŘÍ

 5.9. Housnění v Hostinci pod Houskou.

 Oprava střechy a okapů na obecní budově.

 Pořízení zvukové techniky pro OÚ.

 Posekání a odvoz rákosí z pozemků před budovou OÚ a kolem rybníka (ve spolupráci 

s CHKO Kokořínsko).

 Vybudování nové střechy na bývalé hasičské zbrojnici v Blatcích, nové el. skříně a 

přípojky).
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ŘÍJEN

 Zapůjčení obecní hasičské stříkačky do Muzea veteránů v Chrastavě.

LISTOPAD

 Bezúplatný převod pozemku p. č. 85/5 k. ú. Houska od Pozemkového úřadu ČR.

 Výměna mříže u dveří do OÚ.

 Nákup nových stolů a židlí pro OÚ.

 Dokončení a zprovoznění sanitárního zařízení v obecní budově.
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 Pořádání zdravotnického kurzu v sále OÚ (OÚ a manž. Valentovi [Horní Houska]).
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 Zahájení Adventu, (28. 11. ), zdobení adventních věnců, rozsvícení vánočního stromu  
(doprovozeno vystoupením Podhouseckých příležitostných pěvců a pohoštěním).

- Zdobení … 

- Rozsvěcení … (vedl M. Novák)
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- První prezentace jesliček (více viz „prosinec“) …

- … a vystoupení Podhouseckých příležitostných pěvců (vedl V. Mazáček).

Další foto z akce viz rubrika Společnost, kultura, turistika, životní prostředí níže.
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PROSINEC

 Osazení „Betlému“ do skalních prostor v Tuboži. (Tvořili: V. Valentová [hlavičky], 
       J. Paclt [těla], M. Novák [ustrojení a instalace]).
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 Prohloubena stará studna u obecní budovy.

 Sanace uvolněného skalního masivu v Tuboži, Palác (L. Rampouch, M. Novák).

     - „Fotomapa“ uvolněných bloků v r. 2015 (J. Adamovič).
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- Pád bloku č. 2.

        

                    - Ti, co tu žili před námi …

- Řízený odstřel bloku 3.
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… a úklid kamene.

 Pro potřebu obce byla zakoupena motorová pila a křovinořez.
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 Pořádání Mikulášské nadílky pro děti. (připravil kulturní výbor; herní program pro 
děti připravila T. Laštovka).

- Hry pro děti.

- Nadílka …

      Tým snů v zákulisí …
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- Recitace, zpěv, dárky (i pro různé věkové kategorie …)!
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Rozdáno - tak šup zpátky pod hrad …

 Pořádání Milulášské zábavy pro dospělé.
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Další foto z akce viz rubrika Společnost, kultura, turistika, životní prostředí níže.
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 Pořádání Silvestrovské zábavy s programem (program připravil Čtenářský klub).

Další foto z akce viz rubrika Společnost, kultura, turistika, životní prostředí níže.
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SPOLEČNOST, KULTURA, TURISTIKA, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Kulatiny oslavili:
Brišjaková Věra (70)

-----------------------------------------------
Holakovská  Eva (60)

-----------------------------------------------

Ledvinková Hana (70)
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Novák Manfred (70)

-----------------------------------------------
Rampouchová Blanka (60)
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Události ve společnosti a kultuře 

 Silvestr (2014 -) 2015 – ráno … úplný začátek roku …

 Pozornosti místních i návštěvníků se těšil nový obyvatel rybníka u OÚ, pojmenovaný 
Ing. Karel Kachna, porybný. Bylo mu zbudováno i nové obydlí (M. Novák) a o stravu 
se s inženýrem dělila často pí. E. Sukovská, nájemkyně hostince … ale Karel (ve 
skutečnosti šlo o Karlu) na konci roku ku smutku všech zmizel …
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 Oslava čarodějné noci 30. 4. se tentokrát konala s performancí. Na základě scénáře

D. Sýse se slétly čarodějnice ze všech koutů světa. Moderovala místní středoevropská 

čarodějnice Wicca (J. Šmídová), představila řeckou Kirké (J. Gabrielová - Peprná), 

asijskou Kitsune  (H. Kasíková), čarodějnici japonskou Amazake Babaa (H. 

Laštovková), severskou Freyu (B. Rampouchová) a slovanskou Věduňu (K. Willig). 

Dostavila se také ohňová tubožská čarodějnice (B. Koubek). Hranici připravili M. 

Novák a D. Kašpar, čarodějnici, která zde vzplála, B. Rampouchová (měla vše, co 

čarodějnice má mít – včetně krajkového spodního prádla). Velký zájem byl o špekáčky, 

které nakoupili z prostředků obce H. Nováková a M. Novák. Zábava trvala do 

popůlnočních hodin. (viz též s. 8 – 9)
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 I v tomto roce byla zdrojem zaručených informací nástěnka na chodbě  OÚ (nástěnkář 

J. Valenta [Blatečky]) ‒ vyjímáme:

VÝKAL … pardon, VÝKLAD: Nejjižnější obec (resp. obecní ouřad) Lbc kraje jest:
BRADLECKÁ LHOTA (v Českém ráji, u Lomnice nad Popelkou … nebo Sněhurkou, teď
nevím …)
Její nejjižnější bod leží na souřadnici 50.4797 sev. šíře.

BLATCE jako celek nejsou nejjižnější, avšak na jejich katastrofu leží nejjižnější místa 
Lbc kraje.
a) část Konrádova jest nejjižnějším sídlem v Lbc kraji (cca od okolo lípy - souř. 50.4779 
sev. šířiny - jest Konrádov jižněji, než jih Bradlecké Lhoty); 

b)… hranice katarastru a současně kraje - vede v rybníce U Vrby/Laka - kousek od břehu 
v úrovni levotočivé zatáčky (když se jede od Ráje) je - se souřadnicí 50.4718 -
nejjižnějším bodem Lbc kraje.

Inu, jest i není …

 V souvislosti s rekonstrukcí WC v obecním domě se rovněž na nástěnce objevilo 

několik zajímavých pozvánek ‒ např.:

MÍS(S)A WORLD !

Doprovodný program:
odborné semináře:

a) Pro naše nejmladší: Vyrábíme dědovu mísu.
b) Obložená záchodová mísa – staronový trend XXI. století.
c) Vyluzujeme zvuky z mísy (tibetské).
d) Zadělávací mísa? Proč ne i ve Vaší kuchyni?

SRDEČNĚ ZVE KOPROKLUB !!!

A na závěr něco pro vyznavače latinské liturgie:

Íte, mísa est!

… a též proběhl konkurz na 
pozici toaletní hajzldámy. 
A kdo zvítězil?
No přece paní Jarmila!!!
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 A ještě znovu Mikulášská …

… energie
máme dost …

                               … různá taneční uskupení …

… a zábava …

Důležitý bod: obvyklá tombola
ve stylu „Co čí dům dal (ostatním).“.
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Výherci:
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Něco z mikulášského undegroundu aneb vilné pohyby, mravní poklesky, vymáhání dluhů,
pokusy o umělecké detaily spanilých tváří (které zhotovil J. Raukner), úniky do temnot, 
zpytování svědomí atd. Co k čemu patří, přiřaďte si sami:



37



38

 A ještě znovu Silvestr  2015/2016 …
Silvestrovská zábava byla tentokrát doprovozena programem, který připravily členky 
čtenářského klubu. Byť místní, nesl se ve znamení mezinárodním: moderátorky (J.
Šmídová, H. Kasíková) předaly pozdravy z celého světa v různých jazycích, účastníci se 
učili mezinárodní tance, program byl obohacen i kakankánovým vystoupením ve stylu 
Moulin Rouge (pánové M. Konopásek, F. Laštovka, J. Novák, M. Novák, J. Valenta 
[Blatečky]). Discjockeyem  zprostředkujícím hudbu z celého světa byl F. Laštovka. 
Bohatou tombolu zorganizovali H. Nováková, M. Novák, A. Nováková. (viz též s. 27)

Silvestr Pod Houskou  2015
(tentokrát s mezinárodním odérem)

20.00 hod.        Welcome drink

20.10 hod.         Svět zdraví Pod Housku

hudba k tanci a poslechu(discjockey F. Laštovka)

21,15 hod.(cca)  ukázka mezinárodních tanců

hudba k tanci a poslechu (discjockey F.Laštovka)

22,30 hod.          Silvestrovská  tombola

22,30 hod.           show Moulin Rouge

24,00 hod.        Silvestrovský přípitek,, líbačka atp.
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   … a obvyklé předranní zakončování nového začátku „dole“ …



PF 2016

Nová (školní) autobusová linka (od 30.VIII.2016 ‒ dopravce: Kokořínský SOK, s.r.o.)
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Další kulturně významné fenomény
                                                 

- Nové stanoviště šéfa parkoviště

-- stará „Štumpfova“ bouda …

                                                                               … nahrazena novostavbou.
           

                       



42

- HOP DOG ‒ významná riziková kuriozita hospůdky Na konci sil … tak pozor !

Neformální spolky a zájmová uskupení

 Čtenářský klub pečoval i o v OÚ 
umístěnou veřejnosti volně přístupné 
knihovnu.

 Ženy docházející pravidelně na cvičení na míčích do obecní budovy si i v tomto roce 

kultivovaly své fyzično.
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 Zcela na konci roku byl založen ozdravný otužovací spolek (prozatím 4 členové 
s nadějí zvyšování počtu). Začínal skromně a opatrně – vnořením palců u nohy do 
rybníka pod Houskou. 

 23. 1. se poprvé sešlo FBI (Forteblatečtí instrumentalisté ‒ volné sdružení hudebníků). 
Toto sdružení nás provázelo občasně celým rokem ve stálém složení: L. Rampouch 
(heligonka) + J. Valenta [Blatečky] (basová kytara) doplňovaném proměnlivým
složením: M. Borský (pianovka + vozembouch), J. Raukner (el. kytara), M. Sadilová 
(dřevíčka), S . Gabriel (vozembouch), V. Valentová (saxofon).

 Mužský pěvecký sbor „Podhousečtí příležitostní pěvci“ ve druhé polovině roku 5x 
koncertoval !!!

… a to ve složení:
V. Mazáček ‒ regeschori
1. hlas: M. Borský, T. Gottstein, S. Mynařík, J. Paclt, H. Tichý, L. Rampouch
2. hlas: M. Konopásek, P. Koubíček, J. Valenta (HH), J. Valenta (Bltč) ‒ imprassario tělesa
3. hlas: A. Krejča, J. Paclt (týž jako v 1. hlasu), J. Raukner, V. Sedláček, M. Sochor, V. Tichý
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-- Hrad Houska ‒ po roce znovu s Komorním orchestrem Dvořákova kraje (řídí V. Mazáček),
   12. IX. 2015

 - dirigent zepředu …                                           

- Bořejov, kostel ‒ opět s Komorním orchestrem Dvořákova kraje ‒ 13. IX. 2015
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-- Obecní sál Dolní Houska ‒ 17. X. 2015 ‒ speciál pro obec Blatce

Pořadí skladeb:
Aby nás Pán Bůh miloval.
Ach synku synku.
U panského dvora.
Když jsem šel z Hradišťa.
Pochod židů z opery Nabucco.
Vangelis, Dobytí ráje.
Dobrú noc.

Průvodní slovo: Veronika Sedláčková
Náhodná návštěva V. Klause a M. Zemana: J. Raukner
Doprovodný orchestr: J. Mazáčková (varhany); V. Sedláčková (flétna); V. Sedláček st. 
(kytara); V. Sedláček ml. (violoncello).



46
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-- Rozsvěcení stromečku na Dolní Housce ‒ 28. IX. 2015
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-- Bořejov, kostel ‒ slavnost Betlémského světla ‒ 23. XII. 2015
K vánočním evergreenům sboru, Tiché noci a Jak jsi krásné…, přibyla letos latinská Adeste 
fideles a Narodil se Kristus Pán (za doprovodu varhan ovládaných pro tuto píseň 
regenschorim, V. Mazáčkem).
Protože se nám nepodařilo náležitě zachytit sbor ve ztemnělém kostele při zpěvu, doplňujeme 
fotografiemi z „před“ a „po“.

- Před …
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- Po zkoušce před vystoupením v hostinci Pod Houskou zachycen regenschori, kterak zametá 
tóny spadnuvší pánům během zpěvu pod stůl …

… během …
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… a po.
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-- A ještě důležitá událost: Kulatiny regenschoriho (červen 2015) ‒ dřevořezný dar vyrobil  
   J. Paclt.

---------------------------------------------------

- Filmovou dokumentaci pořizovali Z. a  J. Pacltovi.
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Obecní turistika

 7. 2. se konala přírodovědná exkurze vedená J. Adamovičem: účastnilo se 13 
blateckých + S. Valda z CHKO (Jestřebice – skalní byty, sušárny, brána, pokličky, 
Vojtěchov – pivní sklepy – Klučno – Jestřebice . Drobnou vadou byl chladný závěr  
(nevytopená hospoda v Jestřebici). 
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 Klubem českých turistů byla přeznačena původní místní (obecní ‒ viz E-kronika 2014) 
naučná stezka a stala se tak součástí zeleně značené turistické stezky  Dolní Houska –
Staré Splavy, tj. byla zahrnuta do systému stezek KČT. 
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 Již tradiční mezisváteční vycházky (mezi Vánocemi a Novým rokem, dne 29. 12. se 
zúčastnil rekordní počet pochodujících (30). Trasa byla zaměřena na geologické 
útvary a zásahy člověka do nich: z Dolní Housky Týnským dolem pod Kraví horu, roklí 
Pečenka a Mirečkovou roklí zpět přes Horní Housku a tzv. Mrchoviště na Dolní 
Housku (připraveno J. Adamovičem a. J. Valentou [Bltčk]). Následovala oslava 
úspěšné exkurze v místním hostinci.
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Počasí

 Zima byla mírná, leč přece jen vydržely cca 2-3 cm sněhu v únoru po dva týdny (na 

rozdíl od většiny země). 3O. 3. – silný vítr a sníh, polámané stromy, voda na silnici 

v Kokořínském dole. Velikonoce v tomto roce (5. - 6. 4.) byly na sněhu, v noci byl 

dokonce slabý mráz. V obecním lese popadalo jen v tomto týdnu 15 stromů. Léto 

horké, suché, s teplotními rekordy (radovaly se děti a ti, kteří nemají pozemek na 

slunném místě, protože jejich travnatý povrch zůstal zelený).
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Krajina 

Sice nám tu autočuňata dělají nepořádek kolem cest …

… a správa silnic Lbc kraje si na nás v roce 2015 ani jednou (i přes urgence) nevzpomněla 
s opravami svých (!) vozovek …

… ale i přesto:
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…  je tady krásně !
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HRAD HOUSKA

 Na Housce se v průběhu roku konaly obvyklé oblíbené  akce: přehlídka dětských 
hudebních souborů „Houskus Musicus Cameralis", setkání hradologů, UFO-logů, 
záhadologů atd., „Konference SFINGA", jarmarky - gotický, renesanční, s hudbou 
dávnověku, jarmark chráněných dílen „Bohnice na Housce", čertovský jarmark, 
středověké klání. Z obvyklých akcí se v r. 2015 nepořádala akce „Hvězdy na Housce" 
(což, jak se proslýchá, ne každého zarmoutilo). 

 A kastelán už je nejen značkou 
               kastelánské kvality,          ale i piva!
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 Významnou událostí týkající se nejen hradu, ale z hlediska nabízejících se scenérií i 

obce Blatce, se stalo vyklučení vysokých stromů hrad postupně stále více a více 

skrývajících. Nyní je Houska viditelná dobře 

jak z dálky, tak z blízka.

 A o nové (např. nadzemní) scény byl v roce 2015 obohacen i hradní Peklém:
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PŠOVKA – OKRAŠLOVACÍ SPOLEK KOKOŘÍNSKA, z. s

Pšovka – okrašlovací spolek Kokořínsko (se sídlem v Blatcích)

 Pomoc při obecní brigádě na úpravě prostranství okolo kříže na Horní Housce, 
oplocení okolo kříže.

 Oprava plůtku a střechy u Luňákovy kaple.

 Zahájení opravy pomníčku padlým na Blatcích.
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 Nová nika u Tubožského rybníka,  osazena křížem (vyrobil J.Paclt) a pozlacenou 

podobiznou Krista (zlacení  I. 

Gosmanová).

   

 Vytištěn soubor 12 pohlednic Pšovkou 

zrekonstruovaných objektů (grafická úprava A. Krejča).

  

Akce spolku mimo katastr obce Blatce:

 Členové spolku se účastnili také opravy kostela na Bořejově: zasklení oken a opravení 
chybějících vitráží (A. Krejča, J. Paclt, pomoc I. Gosmanová), vztyčení kříže u hřbitovní zdi 
(S. Gabriel a J. Paclt, výtvarné řešení V. Císařovská, M. Jiskra, P. Císařovský). Kříž vysvětil 
bořejovský farář pan K. Škoda. 
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 Oprava kříže z roku 1882 v obci Střezivojice.

 Osazení lavičky a zabetonování držáků pro dřevěnou kapličku na Brusném (S. Gabriel a J. 
Paclt). Kaplička byla znovu vysvěcena 31. 05. 2015 biskupem litoměřickým, mons. Janem 
Baxantem). 

                         Brusné.                                                              Střezivojice.
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OPUSTILI NÁS

Bohumila Jaegerová

*****************************************
Markéta Fialová

*****************************************
Josef Plšek,

bývalý kronikář obce, architekt, jehož stavby potkáváme ve zdejších obcích a umělecký 
fotograf ‒ jeho symetrické fotky zdejších pískovců zdobí vnitřek budovy obecního úřadu.
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