
 

 

číslo 12 | prosinec 2020 | ročník XIV. | zdarma 

Hroznětínský zpravodaj STR. 1
 

  

HROZNĚTÍNSKÝ 
ZPRAVODAJ 

 

VÁNOČNÍ PŘÁNÍ 

Milí spoluobčané,  
   letošní rok se nám pomalu blíží ke své-
mu konci. Rok 2020 nebyl zrovna úplně 
ideální. Čelíme značnému omezení zá-
kladních svobod spojených s pandemií 
Covid 19.  
   V této době je nejdůležitější vzájemná 
tolerance a ohleduplnost ke svému okolí. 
Co mě trochu uklidňuje, je skutečnost, že 
jsme dle mého názoru zatím vše spo-
lečně v rámci našich možností celkem 
úspěšně zvládli.  
   I letošní rozsvícení vánočního stromu 
se neslo v duchu platných omezení, 
proto jsme pro Vás nemohli zajistit 
adventní program včetně mého oblíbe-
ného „starostovského svařáku“. 
    Poděkování patří zaměstnancům úřa-
du, radním, zastupitelům, ale zejména 
všem členům jednotlivých spolků 
a organizací za jejich práci při za-
jišťování akcí pro děti, mládež i celou 
veřejnost. Děkuji všem, kteří svou 
anonymní prací přispívají ke zkvalitnění 
veřejného života v našem městě a spá-
dových osadách.  
   Letošní vánoční svátky budeme pro-
žívat především v kruhu svých rodin, 
bez větších hromadných oslav a večírků. 
Tuto komorní atmosféru můžeme využít 
k osobnímu klidu a zamyšlení se nad 
dalším způsobem života.  
   Dovoluji si také touto cestou po-
děkovat manželům Malimánkovým 
za darování vánočního stromu a paní 
Rovné za balíčky na stromek.  
   Přeji Vám, aby čarovná atmosféra 
Vánoc přetrvala a úspěchy příštího roku 

ať předstihnou roky minulé. Přeji 
Vánoce plné štědrosti, pohody, lásky, 
klidu, v novém roce hodně štěstí, zdraví, 
osobních a pracovních úspěchů.  

 

Martin Maleček, starosta města 

KALENDÁŘ MĚSTA HROZNĚTÍN 

     

   Město Hroznětín ve spolupráci s Měst-
skou knihovnou Hroznětín vydalo stolní 
kalendář pro rok 2021 s termíny 
kulturních a společenských akcí pořáda-
ných v našem městě v následujícím roce 
doplněný fotografiemi hroznětínské pří-
rody, památek a akcí. 
   Kalendář v ceně 100 Kč můžete za-
koupit v knihovně nebo na městském 
úřadě od 10. prosince 2020.      

Vendula Zábelová 

ÚPRAVA CENY ZA ODPADY 
    

   Na základě navýšení ceny za svoz 
komunálních odpadů společností Marius 
Pedersen a. s. dochází od 1. ledna 2021 
k navýšení roční úhrady svozů o cca 
4 %. Rada města na svém jednání 
2. listopadu 2020 vzala tuto informaci 
na vědomí a schválila nový ceník 
za svoz komunálních odpadů na rok 
2021 (viz str. 6). 

 

Martin Maleček, starosta města 
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INFORMACE Z VELKÉHO RYBNÍKA 
    

   Po stále se množících stížnostech 
ohledně příjmu a rychlosti šíření inter-
netu na Velkém Rybníku musím 
s potěšením konstatovat, že ledy se hnu-
ly. Během příštího roku dojde k polo-
žení nového optického kabelu a tím také 
ke zlepšení příjmu pevného internetu 
přenášeného kabelem. V jižní části před 
hrází se zvýší rychlosti až na 250 MB/s 
a v části za hrází na cca 100 MB/s. Lepší 
příjem pevného internetu v lokalitě 
Velký Rybník sever byl realizován již 
v minulém roce. 
    Na začátku září letošního roku pro-
běhla v restauraci U Páji výroční valná 
hromada spolku Sdružení obyvatel Vel-
kého Rybníka a Ruprechtova. Zájem 
o členství ve spolku stále roste, a tak 
jednání valné hromady probíhalo v plně 
obsazeném salonku restaurace. Stávající 
počet členů spolku byl opět rozšířen, 
nově má spolek již 78 členů.  
   Mimo běžných záležitostí, které 
si jednání valné hromady vyžaduje, byly 
hlavními body programu informace 
o připravenosti projektové dokumentace 
a stavebního povolení pro realizaci 
druhé etapy rozvodů vody a kanalizace 
v lokalitě Velký Rybník jih před hrází, 
zpráva o postupu revitalizace dolového 
území na východní straně rybníka a také 
informace o dalších plánech rozvoje 
celého území. V rámci jednání valné 
hromady došlo i ke schválení podání 
žádosti o dotaci na vybavení našeho 
spolku pro kulturní a spolkovou činnost. 
A dle postupu administrace žádosti 
o dotaci je velmi pravděpodobné, že tato 
dotace bude našemu spolku přidělena.   
   Další potěšující zprávou je uzavření 
dohody se společností  VaK Karlovy 
Vary o přípravě technické a finanční 
studie realizace rozvodů vody a kana-

lizace v části Velký Rybník sever a Velký 
Rybník jih za hrází, která bude opět 
zpracována bezplatně. V plánu činnosti 
spolku je také realizace nové stezky 
kolem rybníka na západní straně a na-
svícení stávající stezky na straně 
východní. 
   Dovoluji si touto cestou poděkovat 
všem, kteří se do činnosti spolku 
i do zvelebování svého okolí zapojují. 
A mám velkou radost, že takových lidí 
je stále víc. Přátelé, díky. 
   Prioritou činnosti spolku je rozvoj celé 
oblasti Velkého Rybníka a Ruprechtova 
a zlepšení kvality bydlení pro všechny 
obyvatele této lokality. Ke konci 
listopadu letošního roku je na Velkém 
Rybníku přihlášeno k trvalému pobytu 
již 318 osob a v Ruprechtově 51 osob.                  

 

Zdeněk Janský, předseda spolku 

 
 

NOVOROČNÍ VÝSTUP na ALTÁNEK 
    

   Skautský oddíl Bystřina Hroznětín zve 
všechny spoluobčany na tradiční no-
voroční výstup na Altánek. Každý, kdo 
v první den nového roku na Altánek 
dorazí, za svou námahu bude odměněn. 
Nejen, že udělá něco pro zdraví, ale 
zimní příroda jistě duši potěší.  
   Veselé Vánoce a šťastný nový rok přeje 
všem 

Skautský oddíl Bystřina Hroznětín 
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HROZNĚTÍNSKÁ ZASTAVENÍ 
    

   Již více než dva roky uběhly od otevře-
ní druhého turistického okruhu Hrozně-
tínských zastavení včetně altánku 
na vyhlídce Gloriett. Ten se stal oblíbe-
ným výletním místem, z čehož mám 
opravdu velkou radost. Těší mě, že se ta-
ké touto cestou daří propagovat nejen 
naše město, ale i zapomenutá místa 
celého našeho regionu.  
   Doufal jsem, že se v letošním roce 
podaří vytvořit třetí turistický okruh 
kolem vrcholu Rozhledu s napojením 
na stávající trasy a také realizovat šesté 
zastavení na trase prvního turistického 
okruhu. Tyto akce jsou však podmíněny 
spoluúčastí Lesů České republiky. 
Vzhledem ke krizové situaci v lesním 
hospodářství v posledních dvou letech 
tak k jejich realizaci bohužel nedošlo. 
Na základě probíhajících jednání to však 
vypadá, že by se příští rok mělo podařit 
realizovat zastavení třetího turistického 
okruhu.  
 

 
 

   Co se ale letos podařilo, bylo do-
končení lesní cesty na merklínské části 
obtížně schůdné trasy druhého 
turistického okruhu. Za to patří velké 
poděkování Michalu a Martinovi Landi-
govým z Merklína. Nebudu daleko 
od pravdy, když řeknu, že v podstatě 
holýma rukama vytvořili za minulý rok 
ve velmi složitém terénu novou cestu, 
aby zlepšili možnost přístupu k altánku 
od Merklína. Pánové, hluboce smekám 
a děkuji. 

   Věřím, že se nám podaří příští rok 
posunout kvalitu a rozsah Hroznětín-
ských zastavení zase o kus dál. A pokud 
již letos na turistické okruhy kolem 
Hroznětína nevyrazíte, tak na novo-
ročním výšlapu na altánek Gloriett 
na viděnou.  

   

Zdeněk Janský, místostarosta města 

MĚSTSKÁ KNIHOVNA 
 
 

   Od čtvrtka 3. prosince 2020 je opět 
možno provozovat služby, tedy i otevřít 
knihovny veřejnosti. Ne jinak je tomu 
(prozatím v omezeném režimu) také 
v naší knihovně.  
   Na letáku na následující straně na-
leznete přehledně informace o aktuální 
otevírací době. Otevírací doba v násle-
dujícím roce bude zveřejněna 
v lednu (s ohledem na vývoj situace). 
Sledujte prosím webové stránky 
knihovny, facebookový profil či městské 
vývěsky a vchodové dveře knihovny, 
tam bude vždy aktuální provozní doba 
vyvěšena. 
   Po dobu uzavření knihovny byly 
čtenářům všechny výpůjčky automa-
ticky prodlužovány a budou prodlužo-
vány až do konce roku. 
   Při návštěvě knihovny prosím ná-
vštěvníky, aby dbali pokynů vyvě-
šených u vstupu do knihovny. 

 

Vendula Zábelová
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VÍTE, KDE TO BYLO? 
 

   

   V minulém čísle zpravodaje byla 
zveřejněna fotografie v soutěži „Víte, kde 
to bylo?“. 
   Na adresu redakce dorazilo celkem 
osm odpovědí, všechny byly správné. 
Rozhodli jsme se, že nebudeme losovat 
vítěze, ale odměníme všechny soutěžící, 
a to stolním kalendářem města na rok 
2021. Doufáme, že je v této nelehké době 
svým rozhodnutím potěšíme. Velmi 
gratulujeme!  
   A správná odpověď? Jak vidíte na fo-
tografii ze současnosti, objekt uprostřed 
již neexistuje. Jedná se o usedlost 
v Bystřici na konci ulice Potoční, budova 
na snímku vpravo má popisné číslo 30. 
Kdysi to býval mlýn (lze rozeznat krytý 
náhon). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
   V některém z dalších čísel Hroznětín-
ského zpravodaje se můžete těšit 
na historickou fotografii místa, které 
dnes vypadá jinak. 
 
 
 

Vendula Zábelová
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