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ZPRAVODAJ

číslo 1 | leden 2020 | ročník XIV. | zdarma
ROZPOČET MĚSTA
Zastupitelstvo města schválilo 16. 12.
na svém posledním veřejném zasedání
v roce 2019 rozpočet města pro rok 2020
jako přebytkový, s příjmy ve výši
35 283 100 Kč a výdaji 32 507 100 Kč.
Rozdíl ve výši 2 776 000 Kč bude použit
na splátku úvěru u Komerční banky
(rekonstrukce bytového domu č. p. 337)
a na splátku zápůjčky VaK Karlovy
Vary, která byla použita na 1. etapu
realizace rozvodů vody a kanalizace na
Velkém Rybníku.
Jednotlivé položky příjmů i výdajů
rozpočtu města naleznete v grafech na
straně 6. Podrobný rozpočet města na
rok 2020 včetně komentáře je k dispozici
na úřední elektronické desce města.
Z letošního rozpočtu půjde zhruba
25,5% z celkových příjmů na investiční
akce, opravy komunikací a nákup
techniky a 5% na nákup nemovitého
majetku.
Martin Maleček, starosta města
HROZNĚTÍNSKÝ PLES
V sobotu 22. února 2020 od 20.00 hodin
se bude konat již tradiční ples města
Hroznětín v Domě kultury v Ostrově.
Vstupenky v ceně 250 Kč (velký sál)
a 200 Kč (kavárna) lze zakoupit od 20. 1.
od 15.30 hodin v Městské knihovně
Hroznětín. V ceně vstupného je bohatá
tombola. K tanci a poslechu zahraje ve
velkém sále plesový orchestr K BAND
řízený ing. Josefem Husákem a
v kavárně DJ. Večerem provede moderátor Zdeněk Vrba. Hostem večera bude
úspěšná Superstar Šárka Vaňková.
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Opět bude zajištěna zdarma autobusová doprava mezi Hroznětínem a Ostrovem. Více plakát na poslední straně.
Martin Maleček, starosta města
POMÁHÁME TEREZCE Z OSTROVA
K poslednímu dni loňského roku byla
ukončena sbírka na pomoc Filípkovi
Přibilovi. V průběhu první poloviny
roku a v rámci 5. ročníku benefičního
dne 8. června na Velkém Rybníku bylo
pro Filípka nashromážděno úžasných
179 963 Kč a při podzimním Hroznatovu
běhu dalších 12 556 Kč. V tuto chvíli
ještě řešíme realizaci prodeje Vámi sbíraných plastových víček, a tak se zatím
celková částka pomoci Filípkovi vyšplhala na neuvěřitelných 192 519 Kč.
Celkový výtěžek je postupně využíván
na Filípkovu léčebnou a materiální
pomoc, která mu pomáhá alespoň
trochu usnadnit jeho nelehký životní
úděl. Jsme s Filípkem i jeho rodiči stále
ve spojení, takže můžeme na vlastní oči
vidět, že Vaše pomoc má opravdu smysl.
Předávám vám všem, kteří jste jakoukoliv formou přispěli, poděkování
Filípkových rodičů i jejich přání všeho
dobrého v novém roce. Velmi si Vašeho
příspěvku váží. Opět jsme společně
dokázali, že nám osud druhých není
lhostejný.
Je ale smutné, že potřebným dětem,
které pomoc opravdu potřebují, musíme
pomáhat tímto způsobem a suplovat tak
činnost státu a potažmo zdravotních
pojišťoven, které by měly smysluplně
rozdělovat vybrané finance tam, kde
jsou opravdu potřeba.
pokračování na následující straně
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Přestože mě tento stav opravdu tíží a
rozhodně se s tím nehodlám smířit, je to
o to větší důvod ukázat, že sami umíme
pomoct a pokračovat tak v další pomoci
nemocným dětem.
A tak po dlouhém zvažování budeme
letošní pomoc a již šestý benefiční den
na Velkém Rybníku věnovat, tentokrát
ve spolupráci s nadací „Pomáhej srdcem“,
tříleté Terezce z Ostrova. Osud jí do
vínku nadělil nelehký životní úděl. Po
genetických testech se zjistilo, že Terezka
se narodila se vzácným genetickým
onemocněním, tzv. trizomií dvanáctého
chromozonu (mírnější forma Pallister
Kilian syndromu). V celé republice jsou
pouze dvě děti s tímto syndromem a ani
lékaři nedokáží říci, co Terezku v budoucnu čeká. Nyní je Terezka v péči
mnoha odborných lékařů, absolvuje
hipoterapii, ergoterapii, cvičí Vojtovu a
Bobath metodu a jezdí na neurokliniku
ATC na cvičení Therasuit. Terezka
nechodí, neleze, ale nyní se po třetí
návštěvě neurokliniky dokáže alespoň
sama posadit. Motorický vývoj jde sice
pomalu, ale zatím postupuje a všichni
věří, že se podaří tento stav co nejvíce
zlepšit.
Pomoc Terezce bude směřována hlavně na finančně velmi nákladné pobyty
na neuroklinice a na nákup různých
zdravotních a vzdělávacích pomůcek,
které jí pomohou zlepšit kvalitu života
jak zdravotního, tak i sociálního.
O pomoci Terezce, které pomáhá také
nadace „Pomáhej srdcem“, jednáme i s vedením města Ostrov a s dalšími organizacemi. A pomoc svou účastí na
benefičním dni, který se bude konat
6. června na Velkém Rybníku, přislíbila i
skupina Těžkej Pokondr a revivaly
skupin Kabát, Lucie a Boney M.
Naší snahou je nemocným dětem
pomáhat a spoustě věcí je naučit, ale
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uvědomujeme si, že právě tyto děti jsou
ty, které nás samotné vlastně nejvíc učí a
obohacují. Děkujeme předem všem, kteří
se letošní pomoci Terezce zúčastní, protože pomáhat druhým má smysl!
Zdeněk Janský, místostarosta města
TERMÍNY SVATEBNÍCH OBŘADŮ
Pro rok 2020 bylo schváleno celkem 14
řádných termínů pro svatební obřady.
18. 1. 2020
27. 6. 2020
8. 2. 2020
8. 8. 2020
7. 3. 2020
22. 8. 2020
4. 4. 2020
19. 9. 2020
18. 4. 2020
10. 10. 2020
16. 5. 2020
7. 11. 2020
13. 6. 2020
12. 12. 2020
Svatební obřady mimo schválené termíny a mimo obřadní místnost jsou
zpoplatněny částkou 1000,- Kč.
Oddávajícími jsou starosta Martin Maleček a místostarosta Zdeněk Janský.
Zdeňka Reinlová, matrikářka
POČET OBYVATEL
V roce 2019 se v Hroznětíně narodilo
14 dětí. Manželství uzavřelo 15 párů.
Průměrný věk hroznětínských obyvatel
k 31. 12. 2019 je 41 let. Celkový počet
obyvatel hlášených v Hroznětíně (včetně
přilehlých obcí) k 31. 12. 2019 byl 2041
občanů. Z toho trvale hlášených obyvatel je v Hroznětíně 1522, v Odeři 76,
v Bystřici 90, v Ruprechtově 49 a na Velkém Rybníce 304.
Zdeňka Reinlová, matrikářka
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Jak se již stalo tradicí, uskuteční se
v době jarních prázdnin v týdnu od
24. do 28. února 2020 příměstský tábor
pro děti od 5 do 15 let organizovaný
městem Hroznětín. Cena tábora zůstává
na stejné částce 600,- Kč a je určena na
zajištění stravování dětí. Ostatní aktivity
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jsou hrazeny částečně ze získané dotace
z EU z Operačního programu Zaměstnanost a částečně z rozpočtu města.
Program příměstského tábora je připraven ve sněhové i suché variantě a
bude naplňován operativně dle vývoje
počasí. V programu tábora je například
návštěva knihovny v Ostrově spojená
s ukázkou činnosti Městské policie
Ostrov, lyžování, sáňkování, snowtubing i výlety do dětského centra či do
aquaparku.
Přihlášky na příměstský tábor i více
informací získáte na podatelně městského úřadu nebo přímo u mě. Termín
podání přihlášek je do konce ledna 2020,
ale vzhledem k velkému zájmu a kapacitě tábora doporučuji nenechávat to na
poslední chvíli.
Zdeněk Janský, místostarosta města

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

Jana Kourková
Marie Jansová
Drahomíra Gajdošová
Marta Rödigová
Danuše Poživilová
Redakce Hroznětínského zpravodaje
přeje jubilantům vše nejlepší, hlavně
pevné zdraví.
PROJEDNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
Ve středu 22. ledna od 16.00 se bude
v Městském společenském centru konat
veřejné projednání Změny č. 1 územního
plánu Hroznětín.
Rada města
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INFORMACE z VELKÉHO RYBNÍKA
Uplynulý rok 2019 bude pro Velký
Rybník patřit mezi ty povedené. Nejenom že se stále daří udržet tradice již
zaběhlých akcí pořádaných spolkem
obyvatel Velkého Rybníka a Ruprechtova (čarodějnice, loučení s létem,
advent a štědrovečerní půlnoční setkání)
a o pořádný kus se podařilo posunout
úspěšnost již tradičních benefičních dní
pro nemocné děti, ale hlavně se díky
vedení města podařilo po několika
letech příprav nastartovat samotnou
realizaci rozvodů vody a kanalizace
v lokalitě Velkého Rybníka. Osobně to
považuji za naprosto zásadní věc, která
výrazně ovlivní budoucnost Velkého
Rybníka a podstatně zlepší v dlouhodobém horizontu životní prostředí v celé
lokalitě.
Avšak nejenom toto se v minulém roce
povedlo. V rámci výše uvedené stavby
se podařilo rozšířit příjezdovou komunikaci do lokality před hrází a upravit
odstavnou plochu před kempem Las
Velas a také se po zhruba deseti letech
postupných kroků dokončil povrch celé
páteřní komunikace v severní části
Velkého Rybníka. Dalším úspěchem
bylo rozšíření veřejného osvětlení
v některých lokalitách a po pěti letech
žádostí a korespondence se SŽDC také
realizace veřejného osvětlení vlakové zastávky a jejího okolí. A co považuji za
skvělý příspěvek pro rozvoj Velkého
Rybníka, byl vznik nové cyklostezky
spojující sever a jih Velkého Rybníka na
východní straně. Stezka byla realizována
svépomocí členy velkorybnického spolku a nutné finanční náklady byly
hrazeny pouze z rozpočtu spolku.
Všem, kteří se do stavby cyklostezky
zapojili, patří obrovské poděkování a
smeknutý klobouk. Díky, přátelé.
pokračování na následující straně
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Poděkování také patří všem, kteří se
do činnosti spolku i do zvelebování
svého okolí zapojují. A mám velkou
radost, že takových lidí je stále víc.
A když jsem již činnost spolku zmínil,
musím také konstatovat, že i přes
některé osobní rozepře a neshody počet
členů spolku stále roste, takže ke konci
roku již čítá 70 členů.
Během února předpokládáme vydání
stavebního povolení pro další etapu
rozšíření vodovodu a kanalizace před
hrází a v průběhu roku pak zahájení
prací na projektové dokumentaci pro
severní část. Pokračování vlastních stavebních prací bude limitováno naší
úspěšností při hledání a získání financí
z dotačních programů. V plánu pro letošní rok je pak vytvoření nového mola
u pláže a přípravy pro propojení cest
kolem rybníka na západní straně a také
kolem Ruprechtova. V současné době již
pracujeme na přípravách letošních plánovaných akcí, včetně již šestého
ročníku benefičního dne.
Prioritou činnosti spolku je rozvoj celé
oblasti Velkého Rybníka a Ruprechtova
a zlepšení kvality bydlení pro všechny
obyvatele této lokality. Ke konci roku
2019 je na Velkém Rybníku přihlášeno
k trvalému pobytu již 304 osob a v Ruprechtově 49 osob.
Zdeněk Janský, předseda spolku
TŘÍDĚNÍ ODPADU
I v tomto roce jsme pro naše občany
zajistili možnost bezplatného odběru
tašek na třídění odpadů. Tentokrát jsou
ve dvou velikostech - v menším i větším
provedení a k odběru jsou na podatelně
městského úřadu.
Děkujeme všem, kteří třídí odpady a
přispívají tak k lepšímu životnímu prostředí a ke snižování nákladů na svoz
komunálního odpadu.
Rada města
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ÚSPĚCH FOTBALOVÉ OLYMPIE
Fotbalová Olympie odehrála nejlepší
podzim historie. Podzim 2019 lze považovat za nejúspěšnější období fotbalu
v Hroznětíně. Fotbalisté se podruhé
v historii kvalifikovali do krajského přeboru. Poprvé tým kolem Rudy Mokrusche získal za celou soutěž 22 bodů.
Proto je současný stav se získanými 19
body za podzimní část pod vedením
Milana Pokrupy hodnotnější. A mohlo
být lépe, kdyby některé venkovní zápasy
s týmy z čela soutěže nerozhodla sporná
rozhodnutí rozhodčích. Navíc osmé
místo po podzimní části bylo zaviněno
také zraněními některých hráčů v čele s
Tomášem Kochem, Kubou Vodrážkou a
Milanem Čižnárem a také tím, že z 13
zápasů se hrálo pouze 5 na vlastním
hřišti. Nejlepším střelcem se stal s 9 góly
Tomáš Koch, přestože část sezóny nehrál
kvůli zranění. Přehlédnout nelze ani zájem fanoušků, kdy na jeden zápas
s Lomnicí dorazilo kolem 250 diváků.
B tým obsadil ve 3. třídě OP 10. místo
se 17 body, což je perfektní výsledek
vzhledem k tomu, s jakými problémy se
potýkal.
Z mého hlediska funkcionáře je
příjemné zjištění, že si hráči uvědomili,
že jsme jeden tým. Když například A
tým kvůli zranění a trestům neměl
dostatek hráčů, hráči B týmu, zejména
Peťa Šebesta, Honza Šuba, ale i další, jej
doplnili a pomohli A týmu. Toho si
opravdu vážím.
Žáci pod vedením Jirky Kosiny a Víťi
Voslaře úspěšně bojovali ve dvou kategoriích OP. Je pěkné vidět stále větší
zájem a zvyšující se počet mládeže se
zájmem o fotbal u nás.
Na druhé straně je však zřejmé, že je
nutné zvýšit také počet trenérů. Proto
bychom přivítali případné zájemce…
pokračování na následující straně

o pomoc s tréninkem. Byli by opravdu
velice vítáni.
Nemohu též zapomenout poděkovat
sponzorům v čele s Městem Hroznětín,
MM Spedition a firmou Rabbit.
Závěrem bych chtěl popřát všem
našim příznivcům krásný nový rok.
Těšíme se na jejich účast na našich
fotbalových zápasech na jaře 2020.
Tomáš Ornet, hospodář klubu
PŔÍSPĚVKY ČTENÁŘŮ
Příspěvky zaslané do redakce
Hroznětínského zpravodaje nebyly
redakčně upraveny ani kráceny. Jedná se
o názor pisatele, nikoliv redakční rady.
Ráda bych touto formou poděkovala
místnímu občanovi vietnamské národnosti. Na parkovišti v oblasti Hroznětín Sídliště naboural a poškodil mé auto.
Jeho čestné a férové jednání mě v dnešní
době velice mile překvapilo a potěšilo.
Nechal mi na autě svůj kontakt a během
hodiny jsme vše vyřešili. Tento postup a
řešení takové situace by měl být úplně
přirozený a normální, ale víme, že to tak
bohužel nefunguje. O to víc si tohoto
jednání vážím. Proto mám potřebu
tomuto občanovi vyzdvihnout velkou
poklonu.
Jitka Hájková
MATEŘSKÁ ŠKOLA
Mateřská škola Hroznětín se zapojila
do projektu Vše pro naše děti. Projekt byl
schválen na podzim roku 2019 a naše
škola bude čerpat finanční prostředky
z Evropských strukturálních fondů a
budeme hradit například tyto aktivity:
školní asistentku v MŠ, výuku anglického jazyka, tvořivé aktivity, sociální
rozvoj, matematickou pregramotnost
apod. Období realizace je podzim 2019
až srpen 2021.
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A jak jsme ve školce prožili konec
roku? Prosinec je pro nás všechny
nejhezčím a nejpestřejším měsícem v roce. Adventní čas tradičně začínáme
společnou akcí s rodiči - Pečení perníčků
a rozsvícení vánočního stromečku na
naší školní zahradě. Děti vyráběly
čertíky, Mikuláše i andílky, přijel za
námi pan Pohoda s Mikulášskou pohádkou a Karlovarské hudební divadlo
s Vánoční pohádkou a také jsme se
zúčastnili vzdělávacího programu Učíme se se Zdravíkem. Pilně jsme také
trénovali na vánoční besídku a naše
snažení vyvrcholilo 12. prosince krásnou
vánoční besídkou pro rodiče, prarodiče a
přátele naší školky v Městském společenském centru.
kolektiv MŠ Hroznětín

KNIHOVNA V ROCE 2019
Knihovna v roce 2019 registrovala 231
čtenářů, z toho 104 dětí, navštívilo ji
celkem 4165 návštěvníků, kteří si vypůjčili 6832 knih a časopisů. Knihovní
fond byl obohacen o 310 nových knih,
odebíráno bylo 16 titulů periodik.
Celkový fond knihovny k 31. 12. 2019
činil 8427 knih a 43 společenských her.
Kromě běžné výpůjční činnosti, prodeje turistických suvenýrů a dalších doplňkových aktivit byly také v knihovně
pro širokou veřejnost pořádány výstavy,
přednášky, pro žáky základní školy
vzdělávací besedy a mnoho dalšího.
Vendula Zábelová
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Rozpočet 2020

příjmy 35 283 100 Kč
Kč

výdaje 32 507 100 Kč

Kč
Kč
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Všechna vydání Hroznětínského zpravodaje od roku 2015 naleznete v elektronické
podobě v plnobarevné
verzi
na webových stránkách města (www.mestohroznetin.cz).
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