Milí hornoblateňáci,
březnové listy budou spíše předvolebním gulášem. V našem městě je
snad poprvé co pamatuji takový zájem o to, dostat se do
zastupitelstva města. Pro voliče je to samozřejmě přínos, jelikož si
každý občan může zvolit dle libosti a svého přesvědčení kandidáta, o
němž si myslí, že bude přínosem pro blaho města a zájmu občanů.
V našem městečku kandidují čtyři sdružení. Všechna sdružení budou
mít v listech svůj volební program, tudíž každý občan by měl
v Hornoblatenských listech mít program všech čtyř sdružení.
(tzn. 4 listy. Každá strana má jeden list, formátu A4.)
To je o volbách vše. Více se dozvíte v pátek 1. 4. 2011 v 17:00hod. na
radnici v kinosále, kde budou přítomni zástupci všech volebních stran,
kam jsou občané zváni.
Volby se budou konat 9. dubna 2011
Za sebe Vám přeji, abyste si zvolili takové zastupitelstvo, které bude
bránit zájmy Vás občanů a podporovat rozvoj našeho města.
Blatenská desetihodinovka.
Připomínám, že Blatenská deseti hodinovka byla kvůli špatným
sněhovým podmínkám přesunuta na 5. Března 2011 .
KULTURNíAKCE
12.3.2011

26.3.2011

KLOBOUKOVÝBÁL 20:00hod. v hotelu
Modrá Hvězda pořádá okrašlovací spolek.
K tanci a poslechu hraje Midnight Flover.
Čeká Vás bohatá tombola a výborná zábava.
Podmínka pro vstup je klobouk, nápaditost
bude oceněna. Masky jsou též vítány.
Vstupné: 100,-Kč
Dětský maškarní bál od 16:00hod. v hotelu
Modrá Hvězda. Zábavné odpoledne pro děti
s bohatou tombolou a soutěžemi.
Vstupné dobrovolné.
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Slovo starosty na březen
Všechna sdružení a hnutí kandidující v chystaných
komunálních volbách mají ve svém programu opravu místních
komunikací. Samozřejmě, tento problém je dlouhodobý, a
určitě by měl být prioritní. Tímto problémem se náš úřad
zaobírá již od roku 2007. Je asi třeba si uvědomit, že se
nejedná o jednoduchou akci, ale o akci s mnoha souvislostmi.
Stručná rekapitulace.
V roce 2007 byl přijat záměr s
"Revitalizací náměstí a opravou komunikací", jednalo se o
komunikace U Kapličky, Luční, Na Blatech, Havířská a
Bezručova. Rozpočet byl necelých 30 milionu korun. Samotné
náměstí asi 22,6 milionů. V tomto období stačilo získat souhlas
s opravou komunikací od Stavebního úřadu, tzv. ohlášení
stavby. Na revitalizaci náměstí bylo třeba vypracovat
Projektovou
dokumentaci,
samozřejmě
i s podrobným
zaměřením a studií proveditelnosti. Oprava náměstí spočívala
především v odvodnění a ve výměně povrchu za kamennou
dlažbu. Oprava komunikací spočívala v odfrézování stávajícího
povrchu a v položení nového, v určitých lokalitách v zajištění
odvodnění do dešťové kanalizace, v ulici Luční i výstavba
nového veřejného osvětlení. Bylo zapotřebí projít Stavebním
řízením s výsledkem vystavení Stavebního povolení. V roce
2008 bylo pořízeno zaměření, a byla pořízena Projektová
dokumentace, náklady v roce 2008 cca 76.000, - Kč. V roce
2009 byla pořízena Studie proveditelnosti za částku 95.000,Kč a byla podána žádost o získání finančního příspěvku. V roce
2009 bez úspěchu. Žádost byla podána opět v roce 2010,
pouze na revitalizaci náměstí a opravu komunikace Luční,
jelikož na tyto akce je Projektová dokumentace a Stavební
povolení. Na opravu komunikací je již zapotřebí mít rovněž
projekt. V roce 2010 byla naše žádost opětovně neúspěšná.
Jelikož je i na opravu komunikací zapotřebí Projektová

dokumentace, zareagoval náš úřad, v červnu 2010, na možnost
získat finanční podporu právě na pořízení této dokumentace,
byla podána žádost na částku 2, 125.000,- korun, která byla
úspěšná a nyní tedy bude probíhat výběrové řízení na
dodavatele. Od tohoto si slibujeme získat projekty na opravy
všech místních komunikací spojené s odvodněním, s osazením
obrubníků a také s výstavbou chodníků. Dotace ve výši
2,125.000,- není samozřejmě pouze na komunikace, skrývá se
pod ní i projekt na obnovu Blatenského příkopu a zasíťování
pozemků určených pro výstavbu dle Územního plánu.
Co se týče podpory cestovního tuchu, je náš úřad
připraven, má připravenou projektovou dokumentaci, na
vybudování ubytovacích kapacit ve III. nadzemním podlaží
Základní školy. Třeba pro "Školy v přírodě". Samozřejmě by ale
muselo dojít k výměně oken, dveří, zateplení budovy,
rekonstrukci rozvodů, což by bylo rovněž finančně velmi
náročné. Ze sdružených finančních prostředků ve Sdružení
obcí Bystřice a z dotací se dokončuje studie i pro rozvoj Horní
Blatné, která spočívá ve vybudování parkovacích ploch a navíc
v obnově "ubytovny" na Blatenském vrchu. Pro vyžití turistů je
v plánu získat pozemky od Pozemkového fondu za účelem
výstavby menšího Iyžařského vleku. Pozemky, necelých
160.000 m2, které náš úřad vysoudil v roce 2010, plánujeme
zaměnit právě za vhodnou lokalitu. Co se týče kulturních
památek, ty, které jsou v majetku města jsou opravovány
průběžně dle našich možností. Samozřejmě že s finančním
příspěvkem Ministerstva kultury. V roce 2010, po šesti letech,
byla ukončena akce "Restaurování vnitřních omítek Kaple
Sv.Kříže", hrazeno ze 100 % z prostředků právě Ministerstva
kultury, tyto prostory by měli být upraveny jako galerie a
zpřístupněny veřejnosti. Oprava spočívala především v
uvedení vnitřních omítek do původního stavu, ale muselo se

přistoupit k částečné opravě střechy, stavba se musela celá
obkopat a zajistit odstranění vzlínající vlhkosti, stavba se celá
elektrifikovala. Postupně se opravuje hřbitovní zeď, která je již
více jak ze 70-ti % hotová. Je opravena střecha na věži kostela,
postupně se opravuje střecha naší nejvzácnější památky,
domu č.p.127 - Muzeum. Velice diskutované téma je
zpřístupnění věže kostela turistům. Zastupitelstvo
zatím
nedoporučilo realizovat tento záměr, jelikož pohyb návštěvníků
po schodišti není zrovna nejbezpečnější, schodiště je letité,
zábradlí rovněž, protipožární opatření není žádné, bezpečnost
případných návštěvníků rovněž nezajištěna. Samozřejmě, že i
toto se dá opravit, upravit zaměnit, ale co dříve ? Když se v
roce 2004 a 2005 opravoval hřbitov, konkrétně jednotlivé
hroby, řekl mi jeden pán, že hřbitov je vizitka každého města.
Takže, bortící se hřbitovní zeď, nebo výměna schodiště ve věži
? Zatím vždy bylo rozhodnutí na zastupitelstvu, a to rozhodlo
tak jak rozhodlo.
Ostatní body jednotlivých programů lze shrnout do
jednoho, tedy do toho co ukládá zákon. Každý občan má právo
účastnit se jednání zastupitelstva a mít připomínky, nebo
náměty k projednávaným bodům. Každý občan má právo
nahlížet do účetnictví města a požadovat vysvětlení za
transakce. Ruku na srdce, kdo z Vás tohoto práva využívá
nebo využil ?
Závěrem, nelze realizovat všechny záměry a všechny
akce, všechny plány, bez zadlužení města. Ještě v roce 2009
byl podíl příjemce na určitých dotacích z EU 7,5 %, dnes je to
již 15 %. Podíl příjemce na dotacích od Karlovarského kraje je
od 40-ti % do 60-ti procent, od Ministerstva kultury na
restaurování O % a na opravy kulturních památek 50 %. Jsem
ale hrdý na to, že město Horní Blatná není zadluženo tak jako
spousta obcí a měst i v okolí. Problém je v tom, že se každá

akce z dotací EU musí v první řadě předfinancovat, tudíž
zre a lizovat a zaplatit, teprve pak, po vyúčtování, a také v
určitém časovém období, je dotace příjemci vyplacena. Takže,
plánů a záměrů pro rozvoj města je mnoho, který ale dříve ?
Určitě komunikace a chodníky, parkovací plochy, prostě
vybudovat zázemí jak pro místní občany, tak pro návštěvníky
města. Veřejné osvětlení, po 40-ti letech provozu, již také volá
po rekonstrukci. Díky mimořádnému úsilí a mimořádné údržbě
je doposud funkční a plní svůj účel. I toto se ale postupně
rekonstruuje. Ulice Nádražní, U Kovárny, Perninská, částečně
ulice Lesní, Havířská, Horní a Jiráskova. Splašková kanalizace
je nově vybudovaná, stará kanalizace dnes plní částečně
funkci dešťové kanalizace, ale brzy se také tato bude muset
opravit, popřípadě vybudovat nová. Chceme-Ii zajistit a získat
investory do bydlení, do nové výstavby, musíme nabídnout
plochy k výstavbě. Plochy bez kanalizace splaškové a dešťové,
bez vody, bez plynu, bez možnosti napojení se na rozvody
ČEZ, bez veřejného osvětlení? Asi nemyslitelné. Pozemky již
máme, ale to je také vše. Alespoň, že bude projekt na tyto
rozvody a sítě. Také je názor, tyto plochy odprodat někomu,
kdo by tyto rozvody zajistil, vybudoval a pozemky nabídnul
konečným zájemcům k výstavbě. Nevím ale, co by tomu řekl
Pozemkový fond, který nám pozemky na základě Územního
plánu bezplatně převedl do majetku. Pokud náš úřad dnes
vlastní 97333 m2 lesních pozemků (některé od roku 2002,
některé od roku 2010), budeme se i o tyto muset starat. Což
naší pokladnu rovněž zatíží. Tyto pozemky jsou rozesety po
okolí Horní Blatné, jednáme s LČR s.p. za účelem jejich
výměny, cílem je mít jeden celiství kus lesa, což následnou
péči určitě ulehčí a podstatně slevní. Opět tedy otázka, co
dříve, rozvoj turistického ruchu nebo rozvoj a zajištění chodu
města a hospodaření s městským majetkem?

PROGRAM KINA BŘEZEN 2011
5. 3. 2011

Rodinka
Film: Česko/2010
Žánr: Rodinná komedie
Režie: Dušan Klein
Délka: 90min.
Hrají: Jana Štěpánková, Daniela Kolářová, Jaromír
Hanzlík, Petr Forman, Lucie Vondráčková a další. ..

Soužití několika generací přináší kuriózní situace. Ztřeštěná puberťačka, pěstitel
orchidejí na penzi, vášnivý kutil s nevalnými výsledky a další členové rodinky ...
12. 3. 2011

Dívka, která kopla do vosího hnízda*

Film: Švédsko/Dánsko/Německo/2009
Žánr: Drama/Thriller
Režie: Daniel Alfredson
Délka: 147 min.
Hrají: Michael Nyqvist, Noomi Rapace, Lena Endre a další.
Lisbeth se chce pomstít lidem, kteří se ji pokusili zabít. Zásadní komplikací je ale
kulka, která jí uvízla v hlavě ...
19. 3. 2011

Na vlásku
Film: USA/2010
Žánr: Rodinný/Animovaný
Režie: Byron Howard, Nathan Greno

Délka: 92 min.
Hudební komedie plná efektů o dívce, s kouzelnými vlasy zlaté barvy ....
26. 3. 2011

Tron Legacy
Film: USA/2010
Žánr: Thriller/ Akční
Režie: Joseph Kosinski

3D dobrodružství

Délka: 126 min.
zasazené do digitálního

světa ...

KINO PROMíTÁ KAŽDOU SOBOTU OD 18:00HOD. FILMY OZNAČENÉ
HVĚZDiČKO NEJSOU VHODNÉ PRO DĚTI MLADŠí 15-TI LET!!!
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