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BENEFIČNÍ DEN NA VELKÉM RYBNÍKU
Už pátý ročník benefičních dní se na
Velkém Rybníku uskutečnil 8. června.
Akci jako každý rok uspořádalo
Sdružení obyvatel Velkého Rybníka a
Ruprechtova. Záštitu nad beneficí pro
Filípka Přibila z Karlových Varů opět
převzalo město Hroznětín.
V úvodu proběhl triatlonový závod
XTERRA Ostrov. Zahájení benefice se
pak ujal Velkorybnický smíšený pěvecký
sbor pod vedením Jany Šulcové a to premiérou Velkorybnické hymny. Neméně
zajímavý byl program celého dne: sborové i taneční vystoupení, revivalová
skupina Depeche Mode, karlovarský
soubor písní a tanců Dyleň, harmonikář i
hardrocková pecka v podání revival
skupiny Nirvana. Na své si tu prostě
přišel úplně každý a to včetně dětí, které

se svezly na čtyřkolce, ve člunu na
rybníce nebo na lanové dráze.
Benefiční den je charitativní akcí, proto
si lidé mohli zakoupit originální ruční
výrobky, plyšáky i všelijaké maličkosti a
dobroty a tím přispět na dobrou věc.
„V rámci benefičního dne bylo vybráno
prodejem ručních výrobků 7.230,- Kč,
charitativní aukcí 30.150,- Kč a prodejem
košíčků 1.620,- Kč. Výtěžek z lanové dráhy
nad rybníkem činil 5.080,- Kč, z prodeje
kávy a moučníků týmu společnosti Luccaffé
7.500,- Kč, z prodejních stánků 5.500,- Kč,
z prodeje odznáčků s logem pomoci Filípkovi
3.874,- Kč a z charitativního bazárku a
dobrovolného vstupného neuvěřitelných
64.324,- Kč“, upřesňuje Zdeněk Janský,
předseda Sdružení obyvatel Velkého
Rybníka a Ruprechtova.
pokračování na následující straně

Na fotografii zleva: Simona Stojanová, rodiče Filípka Přibila a moderátorka Kamila Mikšovská
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Po celý den probíhala také aukce
darovaných věcí. Mezi nimi jako každý
rok i dres hokejistů HC Energie Karlovy
Vary podepsaný všemi hráči. Celkem se
8. června na Velkém Rybníku vybralo
125.278,- Kč. Lidé ale přispívali i v rámci
dalších akcí: výtěžek z Hroznatova běhu
12.805,- Kč, sbírka římskokatolické
farnosti Stará Role a Nová Role 10.330,Kč, finanční dar Hnutí nezávislých
(HNHRM) 5.000,- Kč, nadace Andělská
křídla naděje 10.000,- Kč, výtěžek z
hroznětínského Nordic walkingu ve výši
4.150,- Kč, finanční dar restaurace U Páji
Velký Rybník 5.000,- Kč, organizátoři
ostrovské Xterry 5.000,- Kč a výtěžek ze
sbírky zaměstnanců Domova pokojného
stáří v Hroznětíně 2.400,- Kč. „Celkový
výtěžek z benefičního dne tak zase zcela
posunul naše očekávání a přání na neuvěřitelných 179.963,- Kč“, konstatuje
Zdeněk Janský a dodává: „Předání takto
vysoké částky bylo velmi emotivní, mnozí
měli slzy v očích. Chtěl bych všem, kteří
Filípkovi přispěli, poděkovat. Je jedno, jak se
kdo zapojil. Ať to bylo výrobou nebo
darováním charitativních předmětů, jejich
koupí, příspěvkem na dobrovolné vstupné,
účastí v charitativní aukci nebo koupí
občerstvení či odznáčků v průběhu benefice.
Velmi si vážím Vašeho příspěvku, který bude
použit ve prospěch dobré věci, a který svědčí
o tom, že Vy všichni máte velká otevřená a
štědrá srdce, a že společně umíme pomáhat
těm, kteří to potřebují.“
Vrcholem večera bylo vystoupení
skupiny Laura a její tygři, které roztancovalo úplně všechny. Zdeněk
Janský: „Budu se opakovat, ale stejně jako
v loňském roce musím zase konstatovat, že
letošní nabitý program přilákal opravdu
velké množství diváků, které předčilo
všechna naše očekávání. Velká účast se také
odrazila na celkové úspěšnosti sbírky pro
Filípka.“
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Propagaci pomohly reklamní bannery
na autobusech Dopravního podniku
Karlovy Vary i Českého rozhlasu Karlovy Vary, který do svého živého vysílání
zařadil pozvánku na benefiční den
včetně představení rozsahu pomoci
Filípkovi.
„Obrovský dík za pomoc při přípravách a
organizaci benefičního dne patří všem
zúčastněným, kterým bylo poděkování tlumočeno při předávání výtěžku benefičního
dne. Letos bych chtěl ale speciálně poděkovat
členkám kulturní komise města Hroznětín a
Dámského klubu, které si vzaly na starost
organizaci charitativního bazárku. Holky se
přípravám věnovaly několik měsíců a myšlenka uspořádání sbírky plyšáků pro Filípka
byla opravdu skvělá a velmi pomohla
celkovému výtěžku z benefičního dne.
Poděkování patří Věře Říhové, Vendule
Zábelové, Evě Jandákové, Renatě Jati, Pavle
Smutné a Simoně Aiznerové. Speciálně
děkuji Václavu Kašperákovi z Velkého Rybníka a Radkovi a Vašíkovi Pěnkavovým
z Klášterce za zajištění logistiky a pomoci při
organizaci benefičního dne. Ještě jednou Vám
všem za Filípka a jeho rodiče děkuji. Jste
úžasní, díky….“ doplňuje Zdeněk Janský.
Poděkování také patří všem partnerům
akce, bez jejichž finančního příspěvku by
nebylo možné benefiční den uskutečnit
(viz str. 8).
text a foto Eva Jandáková
JUBILANTI
V měsíci červnu oslavili své životní
jubileum tito naši spoluobčané:

Milada Kolářová
Zdeňka Kolaříková
Zdeňka Poskočilová
Ladislav Dřímal
Redakce Hroznětínského zpravodaje
přeje jubilantům vše nejlepší, hlavně
pevné zdraví.
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POSTUP OBOU OLYMPIÍ
Fotbalisté TJ Olympie Hroznětín po
druhé úspěšné sezoně v I. A třídě obsadili 2. místo, což je posunulo do KP
karlovarského kraje.
Podobně jsou na tom šachisté, kteří ale
v této soutěži nikdy nehráli.
Fotbalisté zde již hráli, ale pouze díky
reorganizaci, kdy postupoval každý.
Proto si postupu šachového oddílu vážím mnohem více, protože si ho šachisté
vybojovali přímo.
Říkat, že budeme outsidery v obou
soutěžích, nechci. Věřím oběma týmům.
Mám radost, že jsem jako funkcionář
Olympie se svými týmy něco dokázal.
Děkuji všem fanouškům a sponzorům,
kteří nás podporují.
Funkcionář Olympie Hroznětín T. Ornet

30. května proběhlo na hřišti školy ve
Šmeralově ulici v Karlových Varech
finále atletického trojboje, který se skládal ze sprintu na 50 m, hodu do dálky
míčkem a skoku dalekého. Jeho účatníky
byli také žáci naší školy, kteří si klání za
krásného slunečného dopoledne do sytosti užili.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA v květnu a červnu
Žáci 1. a 2. ročníku připravili 13.
května pásmo ke „Dni matek“. Děti
recitovaly, zpívaly i tančily a každá maminka si odnesla ručně vyrobené přáníčko i pocit lásky a úcty svých ratolestí.
17. května se žáci 7., 8. a 9. třídy vydali
do Prahy. Navštívili okolí Pražského
hradu, Malostranského náměstí, zúčastnili se exkurze do Poslanecké sněmovny
PČR a v Jump Areně si zaskákali si na
rozměrných trampolínách.

V květnu nás navštívili hned dvě
delegace. V první přišli žáci 4. a 5. třídy
ze ZŠ v Merklíně „okouknout naši
školu“. Zúčastnili se výuky i si společně
s žáky naší školy zasportovali. Někteří
žáci z Merklína se v září stanou žáky
naší školy.
Následující den přijeli žáci německé
školy z Falkensteina. Všichni se zapojili
do společného česko-německého programu, kdy se učili dějepisu, anglické
komunikaci a česko-německé konverzaci. Nakonec si prohlédli významná
místa našeho města.
V pátek 14. 6. odjeli přihlášení žáci
prvního stupně na školu v přírodě. Žáci
3. ročníku vyrazili na Mariánskou spolu
se svým učitelem. Zbylí žáci zamířili do
nedalekých Plas u Plzně.
pokračování na následující straně

Kulturní a společenské dění

STR. 3

V rámci celopobytové hry Operace Rescator se všichni vypravili na záchrannou
misi, jejímž cílem bylo zachránit co nejvíce ohrožených druhů zvířat a rostlin
před vyhynutím. Tím si žáci nejen
zopakovali znalosti z oblasti přírodovědy, ale naučili se spolupráci a získali
nové znalosti a dovednosti. Do reality
všedního dne se vrátili všichni 21. 6.
ZŠ Hroznětín se v letošním roce zapojila do projektu podporující technické
zaměření mladých lidí. Projekt je určený
pro žáky 8. ročníků regionu. Naši
osmáci, společně s dalšími žáky osmých
ročníků základních škol, se projektu také
účastnili.
V průběhu roku absolvovali na SPŠ
Ostrov výukové lekce na téma autotronika, elektrotechnika, programování
micro:bit, programování CNC strojů a
3D tisk. Z jednotlivých lekcí žáci získali
pro školu 2 kusy funkčního modelu
motoru, každý žák si vytvořil osazené
nepájivé kontaktní pole, výtisk z 3D
tiskárny, vyfrézovaný výrobek a micro:bit.
Zhodnocením a oceněním jejich celoroční práce bylo získání diplomu Inženýr

junior, který obdrželi od ředitele SPŠ
Ostrov ve středu 19. 6. 2019.
Projekt bude pokračovat i v příštím
školním roce.

Již několik let na naší škole funguje
Žákovský parlament, kde se žáci učí
komunikovat s dospělými autoritami a
prosazovat své požadavky, zamýšlí se
nad různými návrhy spolužáků a také se
snaží své spolužáky přimět ke spolupráci. Děkujeme za skvělou práci
v tomto parlamentu.
Přejeme všem, nejen našim žákům a
jejich zákonným zástupcům, krásné,
slunečné a pohodové prázdniny.
zaměstnanci ZŠ Hroznětín

Žáci z Falkensteina na společné fotografii s žáky ZŠ Hroznětín

Hr
STR.

4

KANALIZACE VELKÝ RYBNÍK
Velký Rybník byl v roce 1939 částí obce
Halmgrün (dnešní Podlesí) a čítal 86
obyvatel. Na přelomu 50. a 60. let
dvacátého století došlo na základě
rozhodnutí ONV v Karlových Varech
k rozparcelování pozemků kolem
rybníka a jejich přidělování k rekreaci
převážně pro obyvatele Karlových Varů
a Ostrova. Došlo tak k vytvoření
lokality, která dnes čítá skoro 560
rekreačních objektů, aniž by byla tato
oblast zajištěna jakoukoliv základní
infrastrukturou (voda, kanalizace). A to
je právě "kamenem úrazu". Jakékoli
snahy čistit vodu v rybníce jsou
limitovány právě neexistencí vodohospodářské infrastruktury.
„V podstatě jsou snahy o vyčištění rybníka
pouze eliminací následků celého problému.
Základem řešení ale musí být odstranění
příčiny znečišťování rybníka. A na základě
odborných posudků a rozborů bylo konstatováno, že problémem rybníka je výrazně
zvýšená hladina fosforu ve vodě, který se do
rybníka dostává nevyvážením žump a
septiků a jejich prosaky do spodních vod.
Proto je tím řešením vybudování vodohospodářské infrastruktury v okolí rybníka.
Vzhledem k finanční náročnosti nelze však
realizaci očekávat v řádu pár let, ale bude se
jednat o projekt zhruba na dvě desetiletí.
Zrovna tak nelze očekávat okamžité zlepšení
kvality vody v rybníce, půjde o proces, který
ocení až budoucí generace. Takže když sečtu
dobu realizace stavby nové infrastruktury a
dobu, než se rybník opět vrátí do normálu,
bavíme se o desítkách let….“ říká
místostarosta města Zdeněk Janský.
Jenže ač každý rok počet trvale žijících
občanů na Velkém Rybníce stoupá (v roce 2014 to bylo lehce přes 200 obyvatel,
v roce letošním je to již 300 obyvatel),
není možné využít jakékoli dotace pro
výstavbu kanalizací a vodovodů,

STR. 5

protože všechny dotační tituly jsou
určeny pouze pro oblasti k trvalému
bydlení a pro rozpočet města je celkový
projekt příliš nákladný.
„Máme zde připravenou realizaci první
části projektu zasíťování vodou a kanalizací,
která je v současné době zpracovaná pro část
Velký Rybník jih před hrází pro celkem 42
připojovacích míst. A jenom tato část je
v nákladech přes pět milionů korun včetně
DPH. Přitom celá uvedená lokalita má cca
180 připojovacích míst. Naše město má
zhruba dvaceti pěti milionový rozpočet, takže
z našich peněz takovou akci sami nezvládneme. Celková realizace této první
etapy vodohospodářské infrastruktury o 180
připojovacích místech tak bude rozdělená do
několika částí. Požádali jsme proto o pomoc
kraj, který nám vyhověl. Má to ovšem své
ale,“ konstatuje Martin Maleček, starosta
města a dodává: „Karlovarský kraj je
ochoten přispět na tuto první část zatím
částkou přes dva miliony korun včetně DPH.
Další část peněz cca tři milióny korun
s DPH si může město zapůjčit bezúročně od
společnosti Vodárny a kanalizace Karlovy
Vary, a. s. se splatností do roku 2022.“
Obojí ale muselo schválit Zastupitelstvo města. Na jednání, které proběhlo
17. června, místostarosta vysvětlil celou
situaci: „Celou projektovou dokumentaci pro
páteřní rozvody vody a kanalizace pro
uvedenou lokalitu vypracovala společnost
VaK a. s. Karlovy Vary zcela zdarma.
Projektovou dokumentaci pro jednotlivé
přípojky na soukromé pozemky si jejich
vlastníci hradí na své náklady. Zároveň i
veškeré náklady na stavební práce na
přípojkách si budou majitelé připojovaných
pozemků taktéž hradit sami, Takže z celého
projektu město hradí pouze páteřní
rozvody.“
Jednání zastupitelstva o tomto bodě
bylo náročné, někteří zastupitelé…
pokračování na následující straně
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s realizací této stavby a s jejím financováním nesouhlasili. Starosta města
proto konstatoval, že tato oblast je
součástí města Hroznětína a i její obyvatelé přispívají do rozpočtu města
v rámci rozpočtového určení daní
částkou cca 3,5 mil. Kč ročně.
V případě, že bude tato investice
schválena, její financování se rozloží do
budoucích tří let se splátkou cca: 1,2 mil.
Kč ročně. Což je podle počtu obyvatel
reálná roční investice do uvedené
oblasti. V tomto roce uvedená investice
rozpočet města nezatíží. Starosta města
dále konstatoval, že v případě schválení
stavby budou ostatní investice do osady
Velký Rybník na budoucí tři roky zastaveny a bude prováděna pouze běžná
údržba této lokality. Zastupitelstvo
města musí v příštích letech zajistit
finance na plánované investice i v ostatních osadách převážně v Bystřici a Odeři.
Následně na základě vysvětlení starosty byla realizace stavby schválena.
Eva Jandáková

PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ na čtenáře
Prvňáčkové naší školy byli 12. června
v Městském
společenském
centru
slavnostně pasováni na Rytíře řádu
čtenářského.
Jako v každé správné pohádce ovšem
museli nejprve splnit tři náročné úkoly
(aby prokázali, že jsou pasování hodni).
Potom už mohl král Ota I. přednést svou
pasovací řeč a jednotlivě děti povýšit do
stavu čtenářského. Splněním úkolů totiž
děti prokázaly, že číst opravdu umí.
Jako malou upomínku na tento den
získali prvňáčkové šerpu, „promoční“
klobouk, knihu a drobné dárky.
Vendula Zábelová

Rytíři řádu čtenářského. Další fotografie z akce naleznete na www.hroznetin.knihovna.info
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PROVOZ HROZNĚTÍNSKÉHO KLUBU

Během měsíce července a srpna bude
provoz HK v Městském společenském
centru upraven takto:
červenec – otevřeno beze změn, tzn. pondělí
a čtvrtek 15.00 - 18.00 hodin
srpen – 1. – 10. 8. zavřeno, dále otevřeno
beze změn, tzn. pondělí a čtvrtek 15.00 18.00 hodin
VEŘEJNÉ OHNIŠTĚ
V době letních prázdnin je možné využít venkovní prostor v atriu za základní
školou k různým oslavám či jenom
k letnímu grilování. Na základě dotazů
několika občanů se vedení města

rozhodlo tento prostor v době letních
prázdnit zpřístupnit našim občanům
k danému účelu po celý den. Stačí pouze
zavolat starostovi města a zarezervovat
si termín na tel. č. 724181464 alespoň dva
dny předem.
Nabízíme Vám posezení v altánku a
využití nově postaveného ohniště s grilem na dřevěné uhlí. Věřím, že tato
služba bude našimi občany využita.
Prostor je k dispozici bezplatně.
Přeji Vám všem krásné letní dny, ničím
nerušenou odpočinkovou dovolenou a
dětem pohodové prázdniny.
Martin Maleček, starosta města

STAVEBNÍ ČINNOST V LETNÍCH MĚSÍCICH
Dovoluji si Vás informovat o zahájení několika staveb. V období od 7-8/2019 budou
realizovány tyto stavby, které zásadně omezí dopravní situaci ve městě Hroznětín a osadě
Velký Rybník:
Oprava místní komunikace Hroznětín sídliště směrem k můstku u domu č. p. 312
(ke Šnircům), tato komunikace bude kompletně po dobu opravy uzavřena včetně
parkování vozidel. Náhradní parkoviště bude zřízeno před domem č. p. 324, 325.
Oprava místní komunikace Hroznětín mezi Školní ulicí č. p. 333 (školní družina) a
sídlištěm (dům č. p. 343 a 344), tato komunikace bude s opatrností průjezdná.
Uzavřena bude v době pokládky nového asfaltového povrchu.
Úprava ulice Karlovarská, Hroznětín. Jedná se o opravu sjezdů k rodinným
domům a výstavbu odstavných ploch v dané lokalitě. Provoz v ulici nebude nijak
znatelně omezen.
Hroznětín – rekonstrukce veřejného osvětlení RVO III. Jedná se o výměnu
osvětlení za nová úsporná LED svítidla. Dojde k výměně svítidel částečně v ulicích ČSA, Ostrovská, Mlýnská, Školní, Hřbitovní a Krušnohorské náměstí.
Oprava místní komunikace Velký Rybník - sever. Jedná se o opravu části páteřní
komunikace od hlavní silnice cca 500 m. Bude provedena výměna asfaltového
povrchu. Komunikace bude průjezdná s omezením a v době pokládky asfaltu
uzavřena.
Velký Rybník – vodovod a kanalizace I. etapa část 1. Výstavba je realizována
v části Velký Rybník - jih. Silniční provoz bude omezen po jednotlivých úsecích
stavby.
Děkuji Vám za Vaši trpělivost a ukázněnost v době výstavby. Uvedené stavby opět zajistí
další rozvoj ve spádovém území našeho města.
Martin Maleček, starosta města
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