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HROZNĚTÍNSKÝ 
ZPRAVODAJ 

 

 TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA  

   Letošní Tři králové se do ulic deštivé-
ho Hroznětína vydali až 12. ledna 2019. 
Většina místních uvítala Kašpara, Meli-
chara a Baltazara s otevřeným srdcem.    
   Do kasiček tak hroznětínští přispěli 
neuvěřitelných 29 637 Kč. A to i navzdo-
ry tomu, že někteří lidé dveře vůbec 
neotevřeli, ba je dokonce přibouchli ma-
lým králům před nosem. Vykoledované 
sladkosti si děti rozdělily, finanční 
příspěvky odevzdaly a i přes některé 
nepříjemné zážitky si odnesly zkušenost, 
že pomáhat je moc fajn.  
   Pro zajímavost uvádíme i výši vybra-
ných prostředků v okolních obcích:  
Ostrov 46 537 Kč, Tříkrálový koncert 
plus MŠ Palackého 5 665 Kč, Abertamy  
2 529 Kč, Stráž nad Ohří 6 399 Kč, 
Pernink 2 116 Kč, Velichov 9 237 Kč. 

 
 

   Z těchto finančních prostředků se 
Oblastní charitě Ostrov vrátí dle pravi-
del sbírky 65% – tj. cca 62 696 Kč, které 
budou použity na podporu  provozu 
Domovů pokojného stáří v Ostrově a 
Hroznětíně. Ostatních 15% je určeno na 
podporu projektů Diecézní charity 
Plzeň, 10% na humanitární pomoc do za-
hraničí (pomoc dětem z Peru, Bolívie a 
Paraguaye v rámci projektu Adopce na 
dálku), 5% na podporu projektů Charity 
Česká republika a zbývajících 5% na 
režii sbírky.  
  Naše poděkování patří Základní škole 
Hroznětín, všem dobrovolníkům, i vám, 
kteří jste otevřeli svá srdce a obdarovali 
jste ty, kteří se bez naší společné pomoci 
neobejdou. 

 
 

 

Eva Jandáková, Vendula Zábelová 
zdroj Mgr. Tomáš Fexa, oblastní charita Ostrov 
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HOSPODAŘENÍ MĚSTA v roce 2018 
     
 

   V roce 2018 město hospodařilo se schodkovým rozpočtem. Byly zapojeny finanční 
rezervy města a část financí z úvěru na stavbu bytového domu č. p. 337 v Západní ulici 
Hroznětín.  Během tohoto roku se nám podařilo dokončit stavbu uvedeného bytového 
domu, zrekonstruovat několik místních komunikací, vystavět nový chodník v Ostrovské 
ulici a nové dětské hřiště v Hroznětíně. Nemalých finančních prostředků bylo použito na 
ochranu životního prostředí v našem spádovém území i na uspořádání kulturních či 
sportovních akcí pro naše občany.  
   Stále postupně investujeme do rozvoje školských zařízení ve městě. Tyto investice 
zvyšují nejen kvalitu prostředí v uvedených školách, ale významně zlepšují i kvalitu 
výuky. Velice jsem rád, že je stále využívána budova Městského společenského centra 
nejen městem a spolky, ale převážně Vámi, občany.  
   Důležitým centrem ve městě je naše městská knihovna, která kromě výpůjční činnosti 
koordinuje mnoho kulturních, společenských i charitativních aktivit ve městě a stále je 
hojně navštěvována jak dětskými, tak dospělými čtenáři.  
    
Hospodaření města v číslech: 

Příjmy v roce 2018 dosáhly 35.884.705 Kč 

Výdaje v roce 2018 dosáhly 52.170.376 Kč 

Čerpání finanční rezervy ve výši: 7.935.123 Kč 

Čerpání finančního úvěru ve výši: 8.436.803 Kč 

Proúčtování přenesené daňové povinnosti: - 86.255 Kč 

Finanční rezerva města k 31. 12. 2018 je ve výši: 4.049.216 Kč 

   V letošním roce nás čekají investice, které zajistí další rozvoj celého spádového území 
města Hroznětína převážně v oblasti infrastruktury a modernizace školských zařízení.   

   Věřím, že se osobně potkáme na různých společenských akcích města a těším se na 
setkání s Vámi. 

Martin Maleček, starosta města 
 

  

 

 
 

 

Nový bytový dům s 19 byty v Západní ulici má již nové nájemníky. 
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HROZNATŮV BĚH ZIMA 2019 
 

   Hroznatův běh odstartoval 3. ročník 
premiérovým zimním během. 
   Velmi náročnou trať si vyzkoušeli v so-
botu 12. ledna účastníci trailového 
běžeckého závodu ze seriálu Hroznatův 
běh, tentokrát však poprvé v zimním 
období.  
   Byl pro ně připraven závod o délce 
10,1 km s převýšením téměř 500 m, který 
odstartoval na atletickém stadionu          
v Hroznětíně, odtud běžci zamířili 
kolem židovského hřbitova na 4 km 
vzdálený Rozhled nad Merklínem. Pod 
vrcholem na závodníky čekaly až metro-
vé závěje, po jejichž zdolání se jim 
otevřel nádherný výhled na merklínské 
údolí. Poté zdolali nejvyšší bod závodu 
Rozhled (707 m n. m.), odtud násle-
doval seběh do Merklína plný 
dechberoucích scenérií, které obstarala 
zimní krajina. Z Merklína si běžci užili 
poslední stoupání v trailovém terénu 
zakončené pohledem na altánek Gloriet. 
Dále následoval velmi náročný seběh,    
o čemž svědčil i zlomený malíček na 
ruce jednoho ze závodníků, který to 
ovšem bral velmi statečně.  

 

 
 

   Jako první protnul cílovou pásku Jiří 
Svoboda z TBB teamu v čase 1:03:24 hod 
a první ženou závodu se stala Romana 
Lubinová z LK Slovan KV, která trať 
zdolala za 1:07:54 hod.  
   Věříme, že si všichni účastníci závodu 
užili a jako důkaz citujeme z komentáře 

jednoho absolventa závodu Waltera 
Vogla: ,,Moje první zkušenost s podobným 
závodem. Musím říct - těžký, ale neskutečně 
krásný. Jestli budu moct, přijedu znova na 
jaro-léto-podzim-zima. Díky.“ 
   A nám nezbývá, než poděkovat všem 
běžcům, partnerům a v neposlední řadě 
i pomocníkům Hroznatova týmu. Rádi 
vás zveme na jarní Hroznatův běh, který 
se uskuteční 28. 4. 2019. Závodníci si 
budou moct vybrat ze dvou tras - 17 km 
(+- 700 m převýšení) a 5 km (+- 160 m 
převýšení). Budou připraveny též závo-
dy pro děti.  

 

 
 

   Aktuální informace sledujte na našich 
facebookových stránkách Hroznatův běh 
nebo na www.mschroznetin.cz. Za tým 
Hroznatova běhu přejeme co nejvíce 
času strávených na krušnohorských 
stezkách. 

Janan a Martin Jiříkovi 

 

ÚTULEK BETY OSTROV v roce 2018 

   V roce 2018 bylo do městského útulku 
přijato 101 psů, domov našlo 96 psů a 
v rámci kastračního programu bylo 
kastrováno 27 psů. Díky systému infor-
mování o nalezených psech na internetu 
a spolupráci s Městskou policií Ostrov se 
převážná většina psů vrátila ke svým 
majitelům do 24 hodin.  
 

 

pokračování na následující straně 

http://www.mschroznetin.cz/
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Ostatním pejskům hledáme nový 
domov. U adoptovaných psů následně 
probíhají kontroly, zjišťoval se hlavně 
psychický i fyzický stav psů, jejich 
adaptace na nový domov a jejich životní 
pohoda. 
   Pokud se Vám ztratí pes, je třeba zaslat 
na telefonní číslo 601 087 018 informaci 
ve tvaru: kdy se pes ztratil a kde, popis 
psa a telefonní číslo kam volat v případě 
nálezu. 
   Útulek nabízí další služby, které 
mohou majitelé psů využít. Hotel pro 
psy, kam můžete krátkodobě umístit 
svého pejska. Trvalé umístění psa v pří-
padě, že si jej nemůžete ponechat. Do 
útulku také můžete předat tělo uhy-
nulého mazlíčka, se kterým si nevíte 
rady. Tyto služby jsou hrazeny dle 
ceníku města. 
   V útulku probíhá program pro ven-
čitele, kde si můžete zapůjčit pejska na 
procházku. 
   V areálu útulku se realizovala výstav-
ba nových chodníků pro snadnější a 
bezpečnější přístup návštěvníků ke 
kotcům se psy.  
   Děkujeme starostům města Ostrova 
panu Ing. Josefovi Železnému, panu Ing. 
Janovi Burešovi, veliteli Městské policie 
Ostrov panu Martínkovi a všem strážní-
kům za příkladnou spolupráci, MVDr. 
Václavě Molcarové, Kabel TV Ostrov, 
Karlovarskému deníku za propagaci 
útulku, všem dárcům, kteří přispěli 
finančně či hmotně, dobrovolníkům, 
kteří ve svém volném čase venčí psy 
z útulku a hlavně všem, kteří z útulku 
adoptovali psa a poskytli mu domov. 

   Další informace o útulku naleznete na 
www.utulekbety.cz nebo na FB Psí útulek 
Bety. 

Za městský útulek Bety 

Marek Šinkovič, Ostrovský Macík, z. s. 

JUBILANTI  

V měsíci lednu oslavili své životní 
jubileum tito naši spoluobčané:  

 
 

Viliam Belica 

Jarmila Žikovská 

Terezie Zahrádková 

Barbora Vildnerová 

Josef Kubasta 

Zdeňka Nosková 

Františka Strejčková 
 
 

 

Redakce Hroznětínského zpravodaje 
přeje jubilantům vše nejlepší, hlavně 
pevné zdraví. 

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 

   Dne 9. března 2019 v 11.00 hodin se 
uskuteční v Obřadní místnosti Měst-
ského úřadu Hroznětín vítání občánků. 
   Rodiče mohou svá miminka přihlásit 
na městském úřadě v kanceláři matriky 
nejpozději do 25. 2. 2019. 
 
 

Zdeňka Reinlová, matrikářka  

CENY ZA SVOZ ODPADŮ 

   Na základě navýšení ceny za svoz 
komunálních odpadů společností Marius 
Pedersen a. s. dochází od 1. ledna 2019    
k navýšení roční úhrady svozů o cca 4%.  
   Rada města na svém jednání 19. 12. 
2018 vzala tuto informaci na vědomí a 
schválila nový ceník za svoz komu-
nálních odpadů na rok 2019, který je 
zároveň aktualizovanou přílohou 
k Obecně závazné vyhlášce č. 1/2015     
o nakládání s odpady.  
   Nové cenové ujednání naleznete na str. 
9 tohoto vydání Hroznětínského zpra-
vodaje nebo na webových stránkách 
města (www.mestohroznetin.cz).                    

 

Martin Maleček, starosta města 

http://www.utulekbety.cz/
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA 

   A už je to opět tady! Jeden rok skončil 
a na jeho místo se hlásí rok 2019. 
Přihlásil se bujarým veselím, které mno-
zí dospěláci pociťovali ještě druhý den.     
   I žáci naší školy vstoupili do nového 
roku s úsměvem, neboť do školy 
nastoupili až v pondělí 7. ledna. 
   Než se úplně rozloučíme s rokem 
starým, dovolte nám vrátit se v čase do 
posledního prosincového týdne školy a 
připomenout si pěkně prožité odpoledne 
s maminkami a jejich dětmi na téměř již 
tradiční „Vánoční dílně“.  Kromě vlastno-
ručně vyrobené vánoční dekorace si jistě 
všichni odnášeli domů i krásný pocit 
vánoční pohody. 
   Slavnostní atmosféru zažívali i žáci 
prvního stupně při projekci fotografií a 
zasvěceného komentáře českého 

fotografa p. Kubeše, který je prostřed-
nictvím svých vlastních zážitků seznámil 
s celou řadou známých, méně známých 
či dokonce neznámých českých tradic 
během celého kalendářního roku. Pořad 
se líbil jak žákům, tak i vyučujícím. 
   A nyní je čas vrátit se zpátky. Nový 
rok začal žákům bruslením. Je to prima 
akce, které se mohou zúčastnit již 
několikátým rokem všichni zájemci, ať 
už se jedná o zkušené bruslaře nebo 
začátečníky. Bruslení se uskuteční vždy 
jedenkrát v měsíci na ZS v Ostrově. 
Dopravu nám zajišťuje město Hroznětín.  
   Žáci naší školy se také podíleli na 
Tříkrálové sbírce, která letos proběhla 
12. ledna. Zúčastnilo se jí přes 20 žáků 
prvního i druhého stupně. Poděkování 
patří všem zúčastněným. 

 
 

za zaměstnance školy Mgr. Ivana Vaníčková 
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POMÁHÁME FILÍPKOVI z K. Varů 

   K poslednímu dni loňského roku byla 
ukončena sbírka na pomoc Toničce 
Braunreiter. Jak jsme již informovali, 
bylo v rámci benefičního dne 9. června 
na Velkém Rybníku vybráno neuvěřitel-
ných 160.533,- Kč a při podzimním 
Hroznatovu běhu dalších 12.654,- Kč. 
V tuto chvíli ještě řešíme realizaci 
prodeje Vámi sbíraných plastových 
víček, ale prozatím se celková částka 
pomoci Toničce vyšplhala na úžasných 
173.187,- Kč. Celkový výtěžek je postup-
ně využíván na Toniččiny pobyty na 
rehabilitační klinice Axon, které jí velice 
prospívají. Dochází tak díky Vaší 
pomoci k pokrokům při zlepšování jejích 
pohybových a motorických dovedností. 
Jsme s Toničkou a jejími rodiči stále ve 
spojení, takže na vlastní oči vidíme, že 
Vaše pomoc Toničce má opravdu smysl. 
   Skoro celý leden jsme vybírali, komu 
bude určena letošní pomoc. A věřte, že 
to není jednoduchá záležitost. Když 
vidíte tu spoustu různých příběhů 
dětských zdravotních handicapů, je veli-
ce těžké učinit rozhodnutí koho vybrat. 
A tak po dlouhém zvažování budeme 
letošní pomoc a již pátý benefiční den na 
Velkém Rybníku věnovat čtrnáctiletému 
Filípku Přibilovi z Karlových Varů. 
Osud mu do vínku nadělil nelehký 
životní úděl. Nejen že je od narození 
postižený syndromem růstové retardace, 
ale ještě u něj z důvodu atypického 
postavení hrtanu dochází k poruše poly-
kání. Veškerou stravu může polykat 
pouze v tekuté podobě a má tak malý 
průchod hrtanu, že by ho i zrnko rýže 
zadusilo. A aby toho nebylo málo, má 
ještě několik postižení jak genetických, 
tak metabolických, která nejsou lékaři 
schopni identifikovat. Filípek je tak 
jediný v celé České republice, kdo nemá 

určenou genetickou diagnózu své nemo-
ci. A navíc je jeho tatínek po dvou 
infarktech a je zařazen do transplantač-
ního programu jako čekatel na nové 
srdce, protože jeho srdce funguje jen na 
30%.   
   Pomoc Filípkovi bude směřována 
hlavně na nákup plen, různých zdra-
votních pomůcek, autosedačky a speciál-
ního kočárku. Dále na pořízení 
vzdělávacích a učebních pomůcek (PC 
s dotykovou obrazovkou se speciálními 
programy a další pomůcky pro rozvoj 
motoriky). Vzhledem k tomu, že musí 
několikrát do měsíce jezdit do pražských 
a mimopražských nemocnic na kontroly, 
bude pomoc směřována také na náklady 
na dojíždění. A v neposlední řadě také 
na přístrojové vybavení na úpravu jídel 
a speciálních nápojů pro Filípka a na 
spoustu dalších věcí, které mu pomohou 
zlepšit kvalitu života jak sociálního tak 
zdravotního.  
   Filípkovi již pomáhají některé nadace a 
pomoc i spolupráci při pořádání bene-
fičního dne také přislíbila na našem 
společném jednání i nová primátorka 
Karlových Varů. Věříme, že i díky naší 
společné pomoci pomůžeme nejenom 
Filípkovi, ale i celé jeho rodině v jejich 
nelehké životní situaci. 
      Ve spolupráci s nadacemi a s Ma-
gistrátem města Karlovy Vary probíhá 
koordinace další sbírky plastových víček 
v naší knihovně a již pracujeme na 
přípravách benefičního koncertu, který 
se bude konat 8. června na Velkém 
Rybníku. Pomoc Filípkovi je možné 
směřovat také na transparentní účet       
č. 35-5966470257/0100.  
   Děkujeme předem všem, kteří se 
pomoci Filípkovi zúčastní, protože 
pomáhat druhým má smysl! 
 

 

Zdeněk Janský, místostarosta města 
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MATEŘSKÁ ŠKOLA 

   V měsíci lednu jsme volili klidnější 
kulturní akce. Děti v prostorách školky 
zhlédly divadelní představení Zimní 
pohádka, hudební pořad Já a kytara a také 
jeli jsme na výlet do Ostrova na muziká-
lovou pohádku Pyšná princezna.  
   Po celý leden jsme krášlili školku 
zimním vytvářením, výsledky dětských 
prací jsou vystavené po celé budově. 
   Na další měsíce připravujeme mnoho 
mimoškolních akcí, v nejbližší době to 
bude  tematicky zaměřený  týden Maso-
pust, masopustní karneval a pečení 
masopustních sladkostí s dětmi.  
   Jak zhodnotit rok 2018? Celý rok 
probíhal v přátelské atmosféře. Děti si 
odnesly mnoho zážitků nejen z mimo-
školních akcí, které ně byly připraveny. 
Pro nás to byl rok úspěšný, velmi si 
ceníme spolupráce s rodiči, kteří se 
aktivně zapojili a také za obrov-
skou podporu  vedení města Hrozně-
tín.  Skutečně velkým úkolem pro nás je 
 i nadále usilovat o to, aby se děti ve 
školce cítily šťastně a bezpečně.   
   Veřejnost má možnost  dozvědět se vše 
o školce na našich webových stránkách. 

 

 
 

Hana Cerhová, ředitelka mateřské školy 

PŘÍSPĚVKY ČTENÁŘŮ 
 

Příspěvky zaslané do redakce          
Hroznětínského zpravodaje nebyly  

redakčně upraveny ani kráceny. Jedná se 
o názor pisatele, nikoliv redakční rady. 

 

   Dlouhou řadu let se dveře prodejny 
masných výrobků Rabbit otevíraly čím 
dál míň. Je s obdivem, že i tak koupit si 
cokoliv v daném sortimentu bylo od-
vážné. V období leden, únor loňského 
roku nastoupila na prodejnu nová paní 
vedoucí Petra Mrázková. Krušné časy se 
závojem arogance a pohrdání pominuly. 
Konzumenti si oddechli. Z řady naku-
pujících patří dík nejen za kvalitu a 
čerstvost sortimentu, ale i za lehkost 
humoru, který si odnášíme. Profesní 
postoj a čest ještě žije a snad si toho 
někteří váží, protože i za dobré skutky 
jsme žel trestáni. 

Olga Muchová 

     
 

   V Hroznětínském zpravodaji 2/2016 jsme 
otiskli dobový novinový článek o požáru 
Restaurace Slunce v roce 1966. Svoji vzpo-
mínku na tuto událost letos zaslal do 
redakční pošty také pan Axel Jenkner: 

 
 
 

Příspěvek k článku  „Slunce zářilo v noci“ 
 

 

   Moc pěkný článek. Na ten ples 29. 
ledna 1966 si dobře vzpomínám. Bylo mi 
tenkrát 21 let a jakožto mladí fotbalisté 
jsme navštěvovali v partě skoro všechny 
plesy jak v Hroznětíne, tak i v Merklíně.   
   Ten den (29. 1. 1966) byl velký mráz. 
Můj děda  Ferdinand Franke (bývalý 
trenér Baníku Hroznětín) měl tenkrát 
službu v šatně a také měl na starosti 
topení. Když se zábava pomalu chýlila 
ke konci, přiběhl tenkrát někdo zvenčí, 
že hoří Slunce. Samozřejmě  v nejlepší 
náladě jsme na ten “kec” vůbec...  

 
 

pokračování na následující straně 
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... nereagovali a zpívalo a slavilo se dál. 
Když se ale vetšina začala pomalu 
vytrácet ven, šli jsme i my a dívali jsme 
se venku na pokusy hasičů požár uhasit. 
V prvním patře hotelu přespával tenkrát 
ještě náš brankář Pospěch, který se ale 
zavčas vzbudil. Já jsem musel ještě jít 
nahoru na balkon, kde byla šatna. Děda 
tam ještě pořád stál a chtěl čekat, až si 
všichni vyberou kabáty! Nakonec vše 
dobře dopadlo, ale pro Hroznětín to 
tenkrát byla veliká kulturní ztráta! 
(Podobně jako v Merklíně, kde kulturní 
dům také vyhořel.) 
 

Přikládám krátký popis budovy: 
Hlavním vchodem vpravo se šlo do kavárny, 
vlevo do restaurace, kde stál také kulečník.   
Z předsálí se vcházelo do velkého tanečního 
sálu s jevištem a oponou.  Nahoře pak byly  
hotelové pokoje a balkon s výhledem na celý 
sál. Přechodně  tam byla  ješte klubovna Ba-
níku Hroznětín (hráči se zde převlékali do 
dresu a v kopačkách šli přes náměstí na 
hřiště.)  

Axel Jenkner 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

Nahoře: dobové fotografie z počátku 20. 
století – tehdy Gasthof Goldener Löwe, 
vpravo od něj dnešní Potraviny Enapo. 
Dole: poměrně známá fotografie s patrnou 
cedulí Hostinec Slunce z let šedesátých.  
 

 

(foto archiv Městské knihovny Hroznětín) 
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RENATECHNIK s.r.o. 

 

      Přijme pro svou produkci 
 

MANIPULAČNÍHO 
PRACOVNÍKA 

 

 

Do hlavního pracovního poměru na ranní 

a odpolední směny 

 

 

Podmínka: průkaz na VZV (propadlý lze ve firmě obnovit) 

 

VELMI DOBRÉ PLATOVÉ PODMÍNKY  

 

Nabízíme: stravenky v hodnotě 100,00 Kč/den, 

prémie dle výkonnosti, vánoční odměny,  

věrnostní odměny 
 

Nástup po pohovoru možný ihned! 

Dopravu do zaměstnání lze zajistit. 
 

 

Hlaste se osobně na adrese: Hroznětínská 1318, Ostrov 

nebo volejte na číslo: 353 800 116, 602 455 311 

 

 

Placená inzerce: 
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Placená inzerce: 
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