HROZNĚTÍNSKÝ

ZPRAVODAJ

číslo 5 | květen 2020 | ročník XIV. | zdarma
SLOVO STAROSTY MĚSTA
Vážení spoluobčané,
dovoluji si Vás seznámit s ochrannými
opatřeními provedenými ke zvýšení
bezpečnosti a zdraví nás všech. Vedení
města se snaží zajistit v našem správním
území takové podmínky, abyste se zde
cítili bezpečně.
Jsem velice rád, že se nám velmi brzo
podařilo zajistit ochranné prostředky
nejenom pro zajištění provozu města, ale
i vašich domácností. Nejen my, ale i dobrovolníci z řad občanů se snažili dle
svých možností pomoci zvládnout tuto
pro nás nepříjemnou a neznámou
situaci. Dovoluji si všem velice za jejich
přístup poděkovat.
V současné době se již postupně vracíme do normálního života, ale stále nás
čekají různá bezpečnostní opatření.
Člověk je tvor individuální a každý z nás
vnímáme daná opatření různě. Nemyslete pouze na své zdraví, ale i na zdraví
ostatních spoluobčanů. Nikdo z nás
netušíme, jak kdo celou situaci prožívá
ať už po své zdravotní, nebo psychické
stránce. Dovoluji si Vás proto požádat
hlavně o toleranci a ohleduplnost ke svému okolí.
Následující období nebude nijak lehké,
a to i po stránce ekonomické. Rozpočet
města bude z důvodu nižších daňových
příjmů velmi pokrácen (vzhledem k původně rozpočtovaným finančním prostředkům
zasílaných
ze
státního
rozpočtu). Bude velmi složité, abychom
udrželi dobré finanční zdraví města.
Věřím, že se nám to podaří zvládnout
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i z toho důvodu, že máme vytvořenou
finanční rezervu z minulých let.
Bohužel tato nepříznivá ekonomická
situace se promítne i do rozpočtů našich
domácností vzhledem k útlumu pracovních příležitostí. Současní zaměstnavatelé snižují pracovní místa, což
znamená i více nezaměstnaných a v domácnostech budou chybět finanční
prostředky. V případě, že se někdo
dostane do této nepříznivé situace a nebude schopen hradit své závazky vůči
městu, nebojte se na mě obrátit. Jsem
připraven dle našich možností s Vámi
tuto záležitost individuálně řešit.
Závěrem Vám chci poděkovat za ukázněnost a vzájemnou ohleduplnost
v tomto nelehkém období, popřát všem
hlavně zdraví a klidné letní období.
Martin Maleček, starosta města
ZRUŠENÍ PLÁNOVANÝCH AKCÍ
Vzhledem ke stále trvající stávající
situaci a na to navazujícím vydání
omezujících
opatření
předkládáme
seznam dalších zrušených plánovaných
akcí organizovaných městem Hroznětín.
Po již zrušeném jarním Hroznatově běhu
a tradičním pálení čarodějnic se v květnu
nebude konat Memoriál Josefa Müllera
v požárním sportu ani společný výšlap
s hůlkami Nordic walking. Další zrušenou akcí bude i červnový Benefiční
den s Terezkou na Velkém Rybníku
(přesunuto na 12. září). O případném
konání či nekonání dalších plánovaných
akcí Vás budeme informovat dle
aktuálního vývoje situace.
Zdeněk Janský, místostarosta města
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INFORMACE Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Během roku 2019 jsme podali v rámci různých dotačních výzev 11 žádostí o dotace.
Jednalo se o dotační programy vyhlášené nejenom v rámci evropských fondů, ale i v rámci
jednotlivých ministerstev i Krajského úřadu Karlovarského kraje. Podařilo se nám uspět
v deseti podaných žádostech, a tak celkový finanční přínos do rozpočtu města činil více
než 9 milionů Kč.
V níže uvedeném přehledu uvádíme úspěšné žádosti o dotaci, kým byly poskytnuty
a v přibližně jaké výši.
Úprava šaten ZŠ Hroznětín
Chodník Ostrovská
Krušnohorský masopust
Krušnohorský masopust
Sbor dobrovolných hasičů
Místní komunikace 16c
Vodovod a kanalizace V. Rybník
Místní komunikace 14c
Veřejně prospěšné práce

Ministerstvo pro místní rozvoj
Integr. reg. operační program EU
Krajský úřad Karlovarského kraje
Svazek obcí Bystřice
Krajský úřad Karlovarského kraje
Krajský úřad Karlovarského kraje
Krajský úřad Karlovarského kraje
Krajský úřad Karlovarského kraje
Ministerstvo práce a soc. věcí

600.000,- Kč
4.883.000,- Kč
20.000,- Kč
10.000,- Kč
80.000,- Kč
222.000,- Kč
2.165.000,- Kč
229.000,- Kč
900.000,- Kč

V letošním roce jsme zpracovali a podali zatím celkem jedenáct žádostí. Jedná se např.
o výstavbu chodníku v Odeři, výstavbu cyklostezky Hroznětín ve směru na Velký Rybník,
výstavbu tribuny na fotbalovém hřišti, výukovou kuchyňku v ZŠ, opravy komunikací,
lesní činnost i o podporu kulturních a sportovních aktivit v našem městě. Všechny tyto
akce se budou realizovat v průběhu letošního roku. V jakém rozsahu budou
uskutečňovány další stavební a investiční akce, je v tuto chvíli nejasné. Vlivem stávajících
okolností dojde k poklesu příjmové části rozpočtu města a tím také k úpravám rozsahu
plánovaných akcí.
Zdeněk Janský, místostarosta města
PŘEHLED CELKOVÝCH NÁKLADŮ vynaložených v souvislosti s pandemií Covid 19
Přehled celkových nákladů města Hroznětín vynaložených na zvýšení bezpečnosti a
ochrany zdraví v souvislosti s pandemií Covid 19: 399.373,- Kč. Dovoluji si poděkovat
NADACI ČEZ za poskytnutí finančního daru ve výši: 30.000,-Kč.
Nákup ochranných roušek KN95 pro občany města a městský úřad celkem: 264.000,- Kč
Nákup ochranných jednorázových roušek: 9.870,-Kč
Profesionální sterilizátor vzduchu 2 ks pro MŠ Hroznětín a městský úřad: 21.980,-Kč
Ozónový generátor 1 ks: 18.490,- Kč
Venkovní desinfekční stojan 1 ks: 28.060,-Kč
Bezdotykový dávkovač desinfekce pro MŠ, ZŠ a městský úřad 3 ks: 28.013,- Kč
Nákup 200 l desinfekce: 19.960,- Kč
Bezpečnostní přepážky na městský úřad 3 ks: 9.000,-Kč
Martin Maleček, starosta města
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PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
Vzhledem k mnoha dotazům ohledně
letošních příměstských táborů ve vztahu
ke stávající situaci dáváme tímto na
vědomí, že v plánu je v době letních
prázdnin opět konání dvou turnusů
příměstských táborů organizovaných
městem Hroznětín pro děti od 5 do 15
let. První v týdnu od 20. do 24. července
a druhý v týdnu od 3. do 7. srpna 2020.
To, jestli se tábory v daných termínech
opravdu uskuteční, bude upřesňováno
na základě postupu uvolňování stávajících omezení a s tím souvisejících
vydaných opatření. Cena za jeden
turnus tábora je opět 600,- Kč a je určena
hlavně na zajištění stravování dětí.
Ostatní aktivity dle programu budou
hrazeny částečně z poskytnuté dotace
z Operačního programu EU Zaměstnanost a částečně městem Hroznětín.
Přihlášky na letní příměstské tábory
budou zájemcům zasílány elektronicky.
V případě zájmu o zaslání přihlášky mě
kontaktujte na tel. 731 613 844.
Vyplněné přihlášky bude možné
podávat elektronicky od pondělí
18. května na e-mailovou adresu
mistostarosta@mestohroznetin.cz či osobně
na podatelnu městského úřadu.
Podmínkou účasti bude písemný
souhlas alespoň jednoho z rodičů
s umístěním dítěte na táboře za v té době
platných opatření. Výsledná kapacita
táborů bude stanovena až podle vývoje
situace, takže v horším případě může
být omezena na základě v té době
vydaných nařízení nebo v tom lepším
případě jen plánovaným programem
(např. počet raftů). Pro jakékoliv
informace ohledně konání příměstských
táborů jsem k dispozici.
Zdeněk Janský, místostarosta města
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AUTOBUSOVÁ LINKA KV-Hroznětín
Po vyhodnocení loňského zkušebního
provozu bude i v letošním roce
provozováno o víkendech autobusové
spojení MHD Karlovy Vary mezi
Hroznětínem a Karlovými Vary, a to
v rámci rozšíření linky MHD č. 5 do Otovic se zastávkami v Podlesí, na Velkém
Rybníku a Ruprechtově.
Autobusové spojení bude v provozu
v období od 1. 6. 2020 do 31. 10. 2020.
Na základě loňských zkušeností zůstává
jízdní řád zachován, ale v případě větší
obsazenosti jednotlivých spojů může
dojít k navýšení na celoroční provoz.
Dva spoje denně budou vždy v rámci
MHD, na které přispívá naše město ze
svého rozpočtu částkou 59 000,- Kč. Tato
linka (MHD č. 5) pak dále pokračuje po
své trase v K. Varech, tedy do Sedlece, či
Bohatic. Platí zde stejný jízdní tarif, jako
na „běžných“ linkách. Z Hroznětína do
Karlových Varů na Tržnici se tak
přepravíte za 25,- Kč. V případě, že
využíváte Karlovarskou kartu a jste
seniorem, máte jízdu zdarma.
Víkendová obslužnost je také zajištěna
pravidelnou linkou Karlovy Vary –
Hroznětín – Abertamy.
Martin Maleček, starosta města
MĚSTSKÉ LESY
Od začátku letošního roku proběhlo
několik pravidelných kontrol lesní
činnosti v městských lesích. Cílem byla
hlavně probíhající realizace opatření
k omezení škod spojených s kůrovcovou
kalamitou.
V současné době máme v městských
lesích lokalizováno několik ohnisek
výskytu kůrovce. Největší škody jsou
i vizuálně patrné na západní části kopce
nad Ruprechtovem.
pokračování na následující straně
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Zde probíhá aktuální těžba tzv.
dlouhého dřeva, které se daří vcelku
rychle prodat, a která bude rozšířena
i do části lokality pod Ruprechtovem.
Další lokalizovaná místa s probíhající
těžbou jsou v lesích nad Rafandou na
trase vedení plynu a v místě, kde končí
tzv. Kulíčkova cesta. Dřevní hmota z této
těžby je soustřeďována na skládce u vodárny nad Rafandou. V tuto chvíli je
největším problémem zajištění těžby
v těžko dostupné lokalitě s výskytem
kůrovce v lokalitách na hranici s Lesy
ČR u Merklína pod lesní cestou Slepá.
Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi
svažitý terén, je jediná možná těžba
formou tzv. lanovky. Tento způsob
těžby se dá realizovat pouze s potřebnou
technikou a vzhledem ke stávající situaci
(kůrovcová kalamita a nedostatek pracovních sil) je její zajištění komplikované. V této lokalitě proběhlo již na
podzim loňského roku kácení o objemu
cca 40 m3 dřevní hmoty, která zde
zůstala ležet a byla chemicky ošetřena
a použita jako návnada na kůrovce.
Těžba na letošní rok bude směřována
pouze na lokality s ohniskem výskytu
kůrovce. V současné době máme na
několika skládkách ještě cca 60 m3
dřevní hmoty z těžby v loňském roce.
Průběžně probíhají jednání o prodeji
vytěžené dřevní hmoty vzhledem
k finanční situaci na trhu s dřevní
hmotou alespoň tak, aby hospodářská
činnost města v rámci lesního hospodářství nebyla ztrátová.
V souběhu s výše uvedenou těžbou
také probíhají opatření k zamezení
hromadného výskytu kůrovce. Na cca 50
místech ve vytipovaných lokalitách jsou
postupně osazovány lapače kůrovců
tvořené chemicky ošetřenou sítí a návnadou. Rozhodujícím faktorem letošního
roku pro boj s kůrovcem bude vývoj
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počasí. Zatím se nám daří jeho výskyt
a šíření eliminovat.
V dlouhodobém výhledu je velice
pozitivní, že se nám daří zalesňovat
v kombinaci listnatých a modřínových
dřevin tak, aby se výrazně zvýšil podíl
listnatých dřevin. A velkým dílem
k tomu přispívá i samotná přirozená
schopnost lesa bez zásahu člověka, kdy
v jednolité smrkové monokultuře vyráží
nový listnatý les, který bude schopen
lépe odolávat případným kalamitním
stavům (viz. foto).

Zdeněk Janský, místostarosta města

KNIHOVNA OPĚT OTEVŘENA
Od pondělí 27. dubna se dveře
knihovny opět otevřely našim čtenářům
(po dlouhých šesti týdnech nuceného
uzavření).
Sice v omezené míře a za určitých
hygienických zásad, ale přece jen už
opět fungujeme - až do odvolání je
knihovna otevřena v pondělí od 12 do 18
hodin, v úterý od 10 do 14.30 hodin a ve
čtvrtek od 12 do 18 hodin. V ostatní dny
je zavřeno. Všichni návštěvníci knihovny
musí při vstupu použít dezinfekci na
ruce (nebo jednorázové rukavice) a vstupovat jednotlivě, případně dodržovat
rozestupy a mít ústa zakrytá rouškou.
Veřejnosti není umožněn přístup
k počítačům. Všechny vrácené knihy
jsou ukládány do týdenní karantény ve
zvlášť vyčleněné místnosti, teprve poté
jsou opět k dispozici dalším čtenářům.

Kulturní a společenské dění

Pokud se ovšem obáváte knihovnu
i přes všechna opatření navštívit, vězte,
že vaše výpůjčky jsou automaticky
prodlužovány až do konce června a ze
strany knihovny vám nehrozí žádné
sankce za nevrácení.
Doufám, že tato složitější doba už
nebude trvat dlouho a že se co nejdříve
uvidíme bez všech omezení.
Přeji vám pěkné jarní dny (nejlépe
s knihou v ruce).
Vendula Zábelová, ilustrace Jiří Fixl
BENEFIČNÍ DEN PRO TEREZKU
Jak
jsme
Vás
již
informovali
v minulých vydáních Hroznětínského
zpravodaje, letošní benefiční den plánovaný na 6. června měl být věnován
Terezce Balážové z Ostrova. Vzhledem
ke stávající situaci a po dohodě jak
s partnery benefičního dne, tak i s jednotlivými účinkujícími, byl Benefiční
den s Terezkou přeložen na sobotu 12.
září. Program benefičního dne si můžete
prohlédnout na plakátu na str. 7.
Hlavními hvězdami programu je skupina Lehký Pokondr a revivaly Kabátů,
Wanastowých Vjecí a Bonney M.
Největší atrakcí doprovodných programů bude letos vyhlídkový let
vrtulníkem, horkovzdušný balón a stejně
jako v loňském roce 130 metrů dlouhá
adrenalinová lanová zip dráha nad
rybníkem.
Součástí benefičního dne bude také
aukce různých darovaných předmětů.
Proto Vás prosím, pokud máte doma
něco, co již nepoužíváte, ale přesto je
Vám líto to vyhodit a mohlo by to ještě
někomu udělat radost, tak neváhejte a
věnujte to do aukce. Plánujeme také
vyhlášení sbírky plyšáků. Darované
předměty do aukce i plyšové hračky
prosím předávejte…
pokračování na následující straně
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v knihovně Vendule Zábelové. Souběžně stále probíhá sběr plastových víček.
Děkuji všem, kteří se jakýmkoliv
způsobem zapojili nebo zapojí do
pomoci Terezce Balážové. Během
benefičního dne proběhne také již
tradiční setkání s ostatními dětmi, které
jste během minulých benefičních dní
podpořili.
Zdeněk Janský, místostarosta města
MEANDR BYSTŘICE

cyklostezce do Ostrova tak vzniklo nové
komplexní odpočinkové místo, které
přispělo ke zlepšení prostředí v této části
Bystřice.
V letošním roce budou zahájeny práce
na projektové dokumentaci pro novou
část cyklostezky (která momentálně
vede po hlavní silnici) tak, aby již celá
cyklostezka z Ostrova do Hroznětína
byla v maximální možné míře co
nejbezpečnější.

V rámci úprav břehů říčky Bystřice se
nám letos podařilo dokončit třetí etapu
centra nízkých lanových překážek pod
názvem „Meandr Bystřice“ rozšířenou
o tzv. Bikepark (mini BMX dráhu).

Zdeněk Janský, místostarosta města
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

Na levém břehu pod penzionem
Slunovrat tak byla dokončena celá
úprava meandru a vznikl zde kompletní
areál nejenom jako místo pro fyzické
aktivity, ale také jako místo pro
odpočinek a osvěžení za parných dní ve
stínu stromů v meandru říčky Bystřice.
V průběhu května bude toto místo
ještě doplněno o tzv. knihobudku
(podrobnosti budou zveřejněny v příštím zpravodaji), kde bude možné si
zapůjčit knížku a v klidu si jí přečíst. Při
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Na základě četných stížností a také
na základě vlastní kontroly si Vás dovoluji upozornit na článek 4. bod (1)
Obecně
závazné
vyhlášky
města
Hroznětín o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností č. 1/2017:
„Každý je povinen o nedělích a státem
uznaných dnech pracovního klidu v době
od 6.00 do 22.00 hodin se zdržet provozování hlasité reprodukované hudby
a provozu technických zařízení způsobujících hluk a dále prací spojených
s užíváním zařízení a přístrojů způsobujících hluk, např. sekaček na trávu,
cirkulárek, motorových pil, křovinořezů
apod.“
Prosím proto o dodržování výše
uvedeného, abychom předešli nepříjemnostem, které z porušování této
Obecně závazné vyhlášky vyplývají.
Zdeněk Janský, místostarosta města
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