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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
dovolte mi Vám do nového roku 2021
popřát především pevné zdraví, štěstí,
osobní pohodu a moře lásky. Věřím, že tento
rok bude snad příznivější než rok loňský.
Každý z nás vnímá různé záležitosti individuálně. To, co je podstatné pro jednoho,
může být pro druhého úplnou banalitou.
Mluvím o tom, protože dle mého názoru
je velmi důležitá vzájemná tolerance
a ohleduplnost. Letošní rok nebude rokem
normálním, ale stále se ještě budeme
potýkat s různými omezeními spojených
s nemocí Covid-19. Vedení města i zaměstnanci městského úřadu jsou tu pro Vás,
nestyďte se na nás obracet se svými
problémy a záležitostmi. Vynasnažíme se je
vždy vyřešit k oboustranné spokojenosti.
I na letošní rok připravujeme naše tradiční
kulturní a společenské akce. Pevně doufám,
že se budou moci konat a osobně se spolu
setkáme. Krásný a pohodový rok 2021.
Martin Maleček, starosta města

ROZPOČET MĚSTA
Zastupitelstvo města schválilo 14. prosince
na svém posledním veřejném zasedání
v roce 2020 rozpočet města pro rok 2021
jako přebytkový, s příjmy ve výši
30 777 200 Kč a výdaji ve výši 29 001 200 Kč.
Rozdíl ve výši 1 776 000 Kč bude použit
na splátku úvěru u Komerční banky, který
byl čerpán na rekonstrukci bytového domu
č. p. 337.
Jednotlivé položky příjmů i výdajů rozpočtu města naleznete v grafech na poslední
straně. Podrobný rozpočet města na rok
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2021 včetně komentáře je k dispozici
na úřední elektronické desce města.
Z letošního rozpočtu půjde zhruba 30,5 %
z celkových příjmů na investiční akce, opravy
komunikací, nákup techniky a nákup nemovitého majetku.
Martin Maleček, starosta města

POČET OBYVATEL
V roce 2020 se v Hroznětíně narodilo
23 dětí. Manželství uzavřelo 16 párů.
Průměrný věk hroznětínských obyvatel
k 31. 12. 2020 je 41 let. Celkový počet
obyvatel hlášených v Hroznětíně (včetně
přilehlých obcí) k 31. 12. 2020 byl 2031
občanů. Z toho trvale hlášených obyvatel
je v Hroznětíně 1493, v Odeři 76, v Bystřici
97, v Ruprechtově 47 a na Velkém Rybníce
318.
Zdeňka Reinlová, matrikářka

INVESTICE MĚSTA V ROCE 2021
Letošní rok bude, co se týká financí
z rozpočtového určení daní, velmi omezený.
I v tomto roce nás čekají zásadní investice
naplánované v oblasti rekonstrukcí místních
komunikací (osada Bystřice), modernizace
školských zařízení a v oblasti revitalizace
městské zeleně. Největší investiční akcí bude
výstavba inženýrských sítí pro výstavbu
rodinných domů v lokalitě Rafanda.
Věřím, že se nám podaří vše úspěšně
dokončit a tím zajistit další rozvoj v našem
správním území. Samozřejmě je důležité
stavebně připravit další záměry, mezi které
patří výstavba nové hasičské zbrojnice,
rekonstrukce budovy nádraží a výstavba
komunitního domu pro seniory.
Martin Maleček, starosta města
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FINANČNÍ ZDRAVÍ MĚSTA
I přes nepříznivý vývoj financí z rozpočtového určení daní v roce 2020 a přes nemalé
investice města v daném roce (v celkové výši
cca 9,7 mil. Kč) se nám podařilo udržet
finanční zdraví města v dobré kondici.
Stav financí na běžných účtech města
k 31. 12. 2020 činí 11 379 438,03 Kč, na hospodářském účtu k 31. 12. 2020 je ve výši
831 574,58 Kč. Uvedené finance slouží jako
rezerva města, která se může v případě
potřeby zapojit do rozpočtu města na rok
2021.
Martin Maleček, starosta města

TERMÍNY SVATEBNÍCH OBŘADŮ
Pro rok 2021 bylo schváleno celkem
těchto čtrnáct řádných termínů pro svatební
obřady:
16. 1. 2021
26. 6. 2021
6. 2. 2021
7. 8. 2021
20. 3. 2021
21. 8. 2021
10. 4. 2021
4. 9. 2021
17. 4. 2021
16. 10. 2021
1. 5. 2021
13. 11. 2021
19. 6. 2021
11. 12. 2021
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

HROZNATŮV BĚH JAKO VÝZVA
Stejně tak jako na na jaře letošního roku,
i podzimní Hroznatův běh jsem byl nucen
uspořádat jako výzvu.
Tentokrát jsem prodloužil termín na celý
měsíc listopad a oproti jarní výzvě jsem
to pojal jako závod na čas. Vybral jsem tři
vrcholy v okolí Hroznětína a určil start a cíl.
Trasu běhu či chůze si vyzyvatelé určili sami.
Vrcholy Rozhled (707 m n. m.), Popovská
hora (900 m n. m.) a Vlčinec (973 m n. m.)
jsem souhrnně nazval „Jiříkova trojka“.
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Start na Rozhled byl u kolejí za nádražím
v Merklíně, na Popovskou horu u Flashnerovy kaple v Hroznětíně a na Vlčinec u restaurace Rafanda také v Hroznětíně.
Jednotlivé vrcholy se mohly zdolávat
postupně a klidně i několikrát v průběhu
listopadu. Nejlepší časy ze všech tří výšlapů
se sečetly a vznikl výsledný čas závodu.
Nejkratší trasa na všechny tři kopečky byla
cca 9,1 km a nastoupalo se na nich cca
1150 m. Někteří si ovšem chtěli užít
Krušných hor na pohodu a rozložili si výzvu
do výletu o délce 30 km.
Potěšily mě velmi pozitivní komentáře
od vyčerpaných účastníků. Někteří si sáhli
na dno. Jako například Gábina Slámová,
která se na některé vrcholy vydala hned
několikrát. Přidávám její komentář poté,
co pokořila Vlčinec: „Splněno, ale uffff.
Pěkně nahoru na horu. Cestou necestou,
ještě že jsou S-mapy a štěstí, že ředitel
závodu sdílel trasu tak pěknou po lesních
silnicích, cestách, cestičkách, mimo cesty
a křovím. Bez toho bych bloudila a jistě
by mě sežrali medvědi. Ale ten seběh
po modré a pak po zelené. Ty výhledy.
Škoda, že byl opar, ale možná dobře, protože
bych se tam kochala až do večera, a pak
zase ti medvědi.“
Podzimní výzvy se zúčastnilo celkem
24 pokořitelů kompletní Jiříkovy trojky.
Několik dalších se vydalo jen na některé
vrcholy, proto jsem je nemohl započítat
do celkových výsledků.
Medailisté v kategorii Muži:
1. Michal Oplt, Kome klub Kraslice (1:05:34)
2. Martin Jiřík, Bike a běh Ostrov (1:11:12)
3. Marcel Šulej (1:14:07)
Ženy:
1. Helena Tůmová, Hroznětín (1:34:15)
2. Jarka Říhová, Hroznětín (1:34:53)
3. Šárka Šulejová (1:45:36)
Gratuluji a děkuji všem účastníkům a zároveň přeji mnoho krásných chvil strávených
na stezkách Krušných hor.
za Hroznatův tým Martin Jiřík
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

KNIHOVNA

Vzhledem ke stávající covidové situaci
nebylo možné v letošním roce uskutečnit
tradiční konání Tříkrálové sbírky. Letos
k Vám ale můžou dorazit tři králové na koledu online na www.trikralovasbirka.cz.
Další z možností, jak do Tříkrálové sbírky
také přispět, je kasička umístěná (do 24. 1.)
na podatelně městského úřadu v Hroznětíně
nebo účet sbírky č. 66008822/0800.

Vzhledem ke skutečnosti, že jsou dle
vládního nařízení knihovny opět uzavřeny
pro veřejnost (a nevíme, na jak dlouho),
nabízím alespoň malou náplast v podobě
rozvozu knih po Hroznětíně a jeho spádových obcích pro registrované čtenáře.
Požadované dokumenty si můžete
objednávat telefonicky na čísle 353 618 205,
e-mailem na knihovna.hroznetin@cmail.cz,
případně rezervovat přes on-line katalog
knihovny. Prosím vždy o uvedení telefonického kontaktu, abych se s vámi mohla
na roznášce individuálně domluvit. Telefonické objednávky budou přijímány v pracovních dnech od 9 do 12 hodin.
Prosím, respektujte, že není v mých silách
vám přivézt celou knihovnu, proto je počet
knih omezen na tři kusy.
Výpůjční lhůta všech dokumentů je automaticky prodloužena po dobu uzavření
knihovny. Knihy, které máte momentálně
vypůjčené, si nechte zatím doma.
Přeji vám mnoho zdraví, opatrujte se a těším se na brzké shledání!

Vykoledovaná částka bude použita na podporu provozu Domovů pro seniory v Ostrově
a Hroznětíně.
Děkujeme všem za Vaše otevřené srdce
i ruku k pomoci.
Mgr. Tomáš Fexa

PRVNÍ MIMINKO JE Z HROZNĚTÍNA
Prvním dítětem narozeným v roce 2021
v Karlovarském kraji je Zorka z Hroznětína.
Narodila se mamince Věře Stašové.
I my se připojujeme ke gratulantům a přejeme Zorce i její mamince hodně zdraví.
rada města

(foto převzato z Facebooku Karlovarského kraje)

Kulturní a společenské dění

Nejpůjčovanější knihy roku 2020
Pro dospělé:
Alena Mornštajnová
Tiché roky
Sandra Brown
Podraz
Kerry Fisher
Mlčenlivé ženy
Petra Dvořáková
Chirurg
Michaela Klevisová
Sněžný měsíc
Tim Weaver
Hon na mrtvého
Tim Weaver
Údolí mrtvých
Lina Bengtsdotter
Na okraji
Lina Bengtsdotter
V temnu
Tim Weaver
Zlomené srdce
Pro děti:
Piráti ze Zátiší…
1. David Lewman
Malá baletka
2. Darcey Bussell
Emil a upíři
3. Pavel Brycz

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Vendula Zábelová
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Rozpočet 2021

Příjmy 30 777 200 Kč
Výdaje 29 001 200 Kč
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