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HROZNATŮV BĚH
V neděli 15. září se v Hroznětíně sešlo
136 běžců, aby poměřili své síly hned na
několika distancích. Nejmenší závodníci
kroužili kolem stadionu, starší děti si
užily 2 km v lesním terénu, dospělí běžci
měli pak na výběr z pěti a jednadvaceti
kilometrové trasy.
Kratší trasu (5 km) zdolal nejrychleji
Jakub Coufal a v ženách pak Štěpánka
Coufalová. Oba z Witte Bike Teamu.
Náročný horský půlmaraton s převýšením 900 m zcela ovládl Michal Oplt
z New Roll Runners teamu v čase
1:39:40, čímž stanovil nový traťový rekord. V ženách si pro první místo
doběhla Klára Mottlová z Horní Blatné.

Díky příspěvkům všech účastníků se
podařilo na dobrovolném startovném
vybrat částku 12 556 Kč. Stejně jako při
jarním závodě bude předána Filípku
Přibilovi. Letos jsme pro Filípka vybrali
celkem 25 361 Kč. Děkujeme všem, kteří
přispěli. Poděkování patří také partnerům akce, ale hlavně pomocníkům, bez
nichž by se závody vůbec nemohly
realizovat.
Třetí ročník je úspěšně za námi a již
nyní zveme všechny nadšence trailového
běhání na extrémní zimní Hroznatův
běh, jehož konání plánujeme na sobotu
11. 1. 2020.
Bližší informace sledujte na facebookové stránce Hroznatův běh.
Za Hroznatův team Martin Jiřík

Část finišerů Hroznatova horského půlmaratonu, uprostřed vítěz Michal Oplt. (foto R. Landsfeldová)
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STAVEBNÍ ČINNOST 2019
V letošním roce jsme se zaměřili na
další rozvoj a zvyšování kvality infrastruktury našeho města a jeho
spádových obcí.
Z počátku roku byla dokončena výstavba chodníku a vjezdové brány
v Ostrovské ulici (viz článek v Hroznětínském zpravodaji 3/2019), která byla
z větší části financována již v minulém
roce. A hned k tomu musím dodat, že
máme úplně čerstvou informaci, že jsme
uspěli s podanou žádostí o dotaci na
tuto stavbu z fondů EU, takže z celkové
investované částky ve výši 5,4 mil. Kč se
do rozpočtu města vrátí cca 4 mil. Kč.
Na přelomu zimních a jarních měsíců
se uskutečnila v naší ZŠ výstavba nové
technické učebny pro výuku chemie, fyziky a biologie včetně kompletního
vybavení. Také na tuto akci se nám
podařilo získat dotaci z fondů EU, a tak
se nám z investovaných 2,5 mil. Kč vrátí
do rozpočtu města cca 2 mil. Kč.
Další větší stavební akcí, která byla
zahájena na začátku června a ukončena
na konci srpna, bylo dokončení úprav
Karlovarské ulice v celkových nákladech
820 tis. Kč.
Souběžně byla také zahájena oprava
části páteřní komunikace Velký Rybník–
sever v celkových nákladech ve výši 918
tis. Kč. Na tuto akci jsme získali dotaci
z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši
228 tis. Kč.
Největší investiční akcí letošního roku
pak bylo v druhé polovině června zahájení stavby 1. části I. etapy realizace
rozvodů vody a kanalizace na Velkém
Rybníku v objemu cca 5,4 mil. Kč, jejíž
financování je zajištěno úspěšnou žádostí o dotaci z rozpočtu Karlovarského
kraje ve výši cca 2,2 mil. Kč a bezúročnou půjčkou od společnosti Vodárny
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a kanalizace Karlovy Vary ve výši cca
3,2 mil. Kč. Tato stavební akce bude
ukončena do konce října letošního roku.
V průběhu srpna pak začaly opravy
místních komunikací na sídlišti a rekonstrukce veřejného osvětlení. Oprava
komunikace od školní družiny směrem
na sídliště byla realizována v celkových
nákladech ve výši 843 tis. Kč. V tomto
případě jsme se žádostí o dotaci z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj
neuspěli. Oprava komunikace na sídlišti
pod školou směrem k říčce Bystřici byla
provedena v celkových nákladech ve
výši 751 tis. Kč. Zde se nám podařilo
získat dotaci z rozpočtu Karlovarského
kraje ve výši 222 tis. Kč. Částečná
výměna stávajících lamp veřejného osvětlení za nové ledkové byla provedena
v celkových nákladech ve výši 704 tis.
Kč. I na tuto zakázku se nám podařilo
získat dotaci, tentokráte z Ministerstva
průmyslu a obchodu ve výši 281 tis. Kč.
V polovině září začala rekonstrukce
šaten v základní škole včetně nového
vybavení s celkovými náklady ve výši
1,9 mil Kč. Na tuto stavební akci jsme
využili dotaci ve výši 600 tis. Kč
z Ministerstva pro místní rozvoj, kterou
jsme získali díky udělení ocenění Modrá
stuha v soutěži Vesnice roku v loňském
roce.
Poslední plánovanou větší stavební
akcí letošního roku měla být realizace
stezky pro pěší a cyklisty z Karlovarské
ulice podél železniční trati směrem na
Velký Rybník, včetně přemostění potoku
Jesenice, v plánových nákladech okolo
2,2 mil. Kč. Vítězná nejnižší nabídka ve
výběrovém řízení však činila cca 3,5 mil.
Kč, a proto na návrh výběrové komise
zastupitelstvo města rozhodlo o zrušení
tohoto výběrového řízení. Vzhledem
k tomu, že i na tuto stavbu se nám…
pokračování na následující straně
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podařilo získat dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 880 tis. Kč, kterou
však bylo nutné v tomto roce proinvestovat, musíme tuto dotaci vrátit. Na
uvedenou akci vypíšeme nové výběrové
řízení s jinými zadávacími podmínkami,
aby bylo možné na jaře příštího roku
tuto stavbu uskutečnit. Zároveň se pokusíme o opětovné získání dotace.
V letošním roce jsme se mimo výše
uvedené stavební akce také zaměřili na
dokončení projektových dokumentací
a získání stavebních povolení pro plánované akce na příští rok. Z těch větších se
jedná o stavbu chodníku a úpravu návsi
v Odeři, pokračování v opravách komunikací v Bystřici a zasíťování nových
pozemků pro výstavbu rodinných domů
pod Rafandou.
Martin Maleček, starosta města
BRIGÁDA na úpravu cyklostezky

torovi akce místostarostovi Zdeňku
Janskému a hlavně všem dobrovolníkům, kteří ve svém volném čase udělali
něco pro ostatní.
Renata Jati

JUBILANTI
V měsíci září oslavili své životní
jubileum tito naši spoluobčané:

Marie Havlíková
Marie Hloušková
Jiřina Kulíčková
Eliška Harzerová
Milan Matlas
Dagmar Heřmánková
Bedřich Pechan
Redakce Hroznětínského zpravodaje
přeje jubilantům vše nejlepší, hlavně
pevné zdraví.

S cílem dokončit úpravy cyklostezky
podél kolejí z Velkého Rybníka - sever
k nádraží se v sobotu 28. září sešlo asi
dvacet dobrovolníků.
Od železniční zastávky směrem k lokalitě Velký rybník – sever byly postupně
naváženy hromady šotoliny. Tu pak
brigádníci hráběmi a lopatami rozhrnovali do roviny. Někdy po poledni se
podařilo více než půlkilometrový úsek
dokončit a došlo i na připravené
občerstvení.
Velký dík patří panu Jiřímu Šindelářovi, který zajistil nakladač, organizá-

Kulturní a společenské dění

ZÁJEZD DO AQUAPARKU
Dne 23. 11. 2019 pořádá Město Hroznětín pro své občany zájezd do aquaparku
do německého Marienbergu.
Odjezd autobusu je v 8.30 hodin od
městského úřadu. Předpokládaný návrat
je v 16.00 hodin. Doprava autobusem je
hrazena Městem Hroznětín, účastníci
zájezdu si platí pouze vstupné do
aquaparku. Bližší informace obdržíte
v knihovně, kde je také nutné se předem závazně přihlásit (počet míst je
omezen kapacitou autobusu).
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Putování za hroznětínskými strašidly

Velký Rybník a jeho Velký rybník

Zas je tu ten krásný čas, kdy lesy do
pestrých barev se krášlí a stíny se dlouží.
Jen co nad kraj padne černo černá tma,
stíny ožívají a v lese strašidla své rejdy
mají.
V sobotu 2. listopadu bude opět pro
odvážné připravena malá strašidelná
stezka kolem židovského hřbitova.
Startujeme jako vždy v 18.00 hodin na
cestě do pískovny. Jen ti odvážní šťastně
do cíle na Rafandě dorazí.
Na setkání s vámi se těší nejen skauti,
ale všechna strašidla.
Za skautský oddíl Bystřina ing. Josef Macke

Poslední 4 roky se intenzivně věnujeme řešení neutěšeného stavu vody
Velkého rybníka. O situaci a hledání
řešení bylo v minulých letech uveřejněno
několik článků nejen v Hroznětínském
zpravodaji, ale i v odborných periodikách. Tento článek je shrnutím
výsledků měření kvality vody za uplynulé 3 roky. Od května do září (ve 14
denních intervalech) probíhají odběry
vzorků vody, které se analyzují v laboratoři Zdravotního ústavu v Karlových
Varech. Na základě výsledků laboratorních rozborů se posuzují hodnoty
ukazatelů a jejich limitních hodnot, které
pro přírodní koupaliště provozované
na povrchových vodách udává Vyhláška
č. 238/2011 Sb. Mezi hlavní ukazatele,
které ovlivňují kvalitu povrchové vody a
stupeň kovatelnosti, patří průhlednost,
množství sinic a chlorofylu, stupeň
vodního květu, zkoumá se mikroskopický obraz a početní a druhové
zastoupení fytoplanktonních organismů,
ale také mikrobiologické ukazatele
jakosti vody (intestinální enterokoky,
koliformní bakterie, Escherichia coli…).
V roce 2017 jsme víceméně nechali
rybník svému osudu a sledovali, jak si
umí poradit sama příroda. Během roku
jsme ale již pracovali na přípravách
inovativního řešení pro rok další.
Výsledky měření z roku 2017 ukázaly
pozvolný nárůst množství sinic (až do
poloviny června nebyl vůbec monitorován výskyt sinic), ale také rychlý
nárůst chlorofylu a vodního květu a
v souvislosti s tím také rychlé snižování
hodnoty průhlednosti vody. Voda jako
nevhodná ke koupání byla označena již
na konci června a zákaz koupání byl
vydán 24. července. Důvodem byla
kombinace zvýšených ukazatelů…
pokračování na následující straně

PŘÍSPĚVKY ČTENÁŘŮ
Podzimní chorál
Ve větru chodím po špičkách
hledám tě v barvách
podzimního listí
Vidím jak paletu prostíráš
v duchovních notách
chorálových písní
Slyším tvé noty varhan znít
adagio hlubin
jež dotýká se nebe
Dopřej mi bože dotknout se
dopřej mi
být blízko tebe
Olga Muchová
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Základní škola Hroznětín slaví v tomto
roce 60. výročí svého založení. K této
příležitosti srdečně zveme své bývalé
žáky a zaměstnance na Den otevřených

dveří, který se bude konat 25. října
2019 od 17 do 19 hodin. Budete si moci
prohlédnout prostory naší školy, novou
odbornou učebnu na výuku chemie, fyziky a přírodopisu a nebude chybět malé
občerstvení.
vedení školy
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koncentrace chlorofylu a vodního květu
a
výrazně
snížená
průhlednost.
Množství sinic v tomto roce nepřesáhlo
povolené množství, kterým je 250 tisíc
buněk sinic na jeden mililitr vody.
Ve spolupráci se společností Photon
Water Technology s.r.o. z Liberce a
Technickou univerzitou v Liberci byl na
rok 2018 připraven projekt aplikace
nízkovýkonného rezonančního ultrazvuku k potlačení rozvoje sinic a řas.
Jednalo se o první podobný pokus řešení
problémů s výskytem sinic v Karlovarském kraji, a proto se nám podařilo
na jeho realizaci získat finanční dotaci
z rozpočtu
Karlovarského
kraje.
V polovině května byly na vodní
hladinu Velkého rybníka instalovány tři
kusy plovoucích jednotek se zavěšenými vysílači UTZ signálu. Dosah UTZ
signálu je všesměrný o poloměru 400 m.
Jediná plovoucí jednotka tak ošetří kruh
o průměru 800 m. Díky umístění tří kusů
plovoucích jednotek tak byla pokryta
celá plocha rybníka ultrazvukovou
technologií s vlivem na sinice. Ultrazvukové vysílače jsou zavěšeny na
plovoucím solárním pontonu a vysílají
do vody krátké ultrazvukové pulzy malé
intenzity, které způsobují rozvibrování
buněčných stěn sinic a řas. Některé
druhy sinic ve svých buňkách obsahují
plynové váčky, díky nimž jsou schopné
pohybu ve vodním sloupci. Působením
UTZ vln tyto váčky popraskají, sinice tak
nejsou schopné se dostat k vodní hladině
a následkem nedostatku světla odumírají. Zároveň ale nedochází k úniku
jedovatých toxinů do vody. UTZ
technologie není nebezpečná lidem,
rybám ani vodním živočichům. Na
rozdíl od roku 2017 byla již při zahájení
odběrů vzorků vody (28. 5. 2018),
zaznamenána zvýšená přítomnost sinic,
ale hlavně skoro 5x zvýšená hodnota

Kulturní a společenské dění

chlorofylu a o polovinu menší průhlednost vody. Hlavním důvodem bylo
neobvykle teplé jaro beze srážek.
Z tohoto důvodu byla voda jako
nevhodná ke koupání označena již
v polovině června a zákaz koupání byl
vydán již na začátku července, kdy byla
velmi zvýšená přítomnost vodního
květu a opět snížená průhlednost vody.
Stav výskytu sinic se i přes výrazně
teplejší období s minimem srážek
podařilo, až na jednu výjimku v polovině srpna, díky instalaci vysílačů
udržet pod limitním množstvím, kterým
je výše uvedených 250 tisíc buněk na
mililitr vody.

Velký rybník
V roce 2019 jsme s cílem zlepšit kvalitu
vody ve Velkém rybníce dle doporučení
rybářů vyzkoušeli výrazně méně
finančně nákladné vápnění vody. Obecně je důvodem vápnění zlepšení
produkčních faktorů chovu ryb, zrychlení koloběhu látek ve vodě, dodání
Ca jako důležitého biogenu a desinfekce
rybníka.
Základním
předpokladem
vápnění bylo zvýšení hladiny vápníku
ve vodě rybníka a tím částečná eliminace
výrazně zvýšeného množství fosforu
oproti množství vápníku. V průběhu
května tedy bylo ve spolupráci členů
Rybářského svazu Ostrov a Sdružení
obyvatel Velkého Rybníka a Ruprechtova provedeno vápnění rybníka.
pokračování na následující straně
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Celkem bylo použito 15 tun vápna.
Začátek měření byl srovnatelný s rokem
2017 v podstatě s nulovým výskytem
sinic i vodního květu až do začátku
července, kdy byla voda rybníka
označena jako nevhodná ke koupání.
Výrazná změna ale nastala během první
poloviny července. Hodnoty všech
ukazatelů byly výrazně vyšší oproti
předchozím rokům a 17. července byl
vydán zákaz koupání. Množství sinic
k tomuto dni bylo již 740 tisíc buněk na
mililitr vody. Ale to zdaleka nebyl
konec. Na přelomu července a srpna
dosahovalo množství sinic již 2,36
miliónu buněk sinic (!) a na konci srpna
toto číslo vystoupalo až na 2,6 miliónu
(!!!) při výrazně zvýšených hodnotách
chlorofylu. Tak vysoké hodnoty výskytu
sinic byly naměřeny po celou dobu
sledovanosti kvality vody Velkého rybníka vůbec poprvé. Osobně se
domnívám (a nikomu tento názor nevnucuji), že vápnění rybníka sice
zlepšuje produkční faktory pro chov ryb
a stabilizuje pH, ale jak se ukázalo
v daném případě Velkého rybníka,
samotné vápnění nepřispívá k eliminaci
výskytu sinic ani ke snížení vysokých
hodnot výskytu chlorofylu a vodního
květu. Samotné vápnění v daném
případě naopak přispívá k urychlení
uvolňování živin ze dna. V případě
chovných
rybníků
(dle
metodik
hospodaření na chovných rybnících)
totiž není cílem vápnění sražení živin a
jejich omezení, ale naopak jejich
uvolnění z dnových sedimentů do
vodního sloupce, což má v konečném
důsledku neblahý vliv na rozvoj sinic a
řas.
Na základě poznatků z posledních tří
let budou připraveny ve spolupráci
s odborníky návrhy řešení pro další
roky, které by pomohly řešit problém
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s výskytem sinic, vodního květu a chlorofylu.
Úspěšné
zlepšení
těchto
limitujících parametrů je však přímo
závislé na eliminaci živin v rybníce.
Lokalita Velkého rybníka je v tomto
ohledu velmi složitá již z toho důvodu,
že se jedná o neprůtočnou mělkou vodní
nádrž, jejíž napájení vodou je závislé na
hladině spodní vody a dešťových
srážkách. Dalšími skutečnostmi, které
tuto složitost ještě umocňují, jsou
průsaky splaškových vod z přilehlých
nemovitostí do spodních vod, špatné
druhové složení ryb, velké množství
nevhodného rybářského krmiva, absence provzdušňování vody, dešťové
splachy z polí, dlouhodobé zavážení a
likvidace mokřadů a absence splaškové
kanalizace v celé lokalitě, která čítá 559
objektů k bydlení a rekreaci. I na základě
těchto skutečností budou navrhována
řešení, která budou pro lokalitu Velkého
rybníka realizovatelná a finančně
přijatelná. V současné době již probíhá
výstavba 1. části rozvodů vody a kanalizace v okolí Velkého rybníka. Jedná
se však o dlouhodobý a finančně a technicky náročný projekt, takže celková
realizace v celé lokalitě v okolí rybníka je
plánována na více než deset let.
V rámci řešení problému Velkého
rybníka se nám daří spolupracovat se
společností Sedlecký kaolin, odborem
životního prostředí Městského úřadu
v Ostrově a také s odborem životního
prostředí Krajského úřadu, který poskytl
finanční dotaci na realizaci UTZ
technologie i na stavbu rozvodů vody a
kanalizace.
Přestože je boj o zlepšení kvality vody
ve Velkém rybníce ještě běh na dlouhá
léta, stále věřím, že se nám v souběhu
všech výše popsaných opatření podaří
v budoucnu uspět.
Zdeněk Janský, místostarosta města
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