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HROZNĚTÍN A FINANCE 
  

   Vzhledem k současné nejisté době s ohledem na značný nárůst cen energií a stavebních materiálů 
jsme požádali renomovanou společnost CityFinance Praha pana Ing. Luďka Tesaře, významného 
ekonoma v oblasti veřejných financí, o analýzu hospodaření města Hroznětín za posledních 10 let. 
Jelikož nejsem ekonom a mé vzdělání je technického zaměření, měl jsem opravdu obavy, jak 
analýza dopadne. Její výsledek mě osobně mile překvapil. Uvedená zpráva je velmi obsáhlá, má cel-
kem 60 stran a je k nahlédnutí na Městském úřadě Hroznětín. Výňatek z ní uvádíme níže. 

Martin Maleček, starosta města 
 
 

Hroznětín a finance, málokdy se vidí takový souběh excelentních finančních výsledků 
Podrobná finanční analýza města ukázala, že Hroznětín je město, které se vyznačovalo z finančního 
hlediska mnoha superlativy naráz. Excelentní investiční politika pro rozvoj města. Nejlepší finanční 
kondice v historii města. Příkladná, brilantní práce s řízením financí spočívající ve využívání poten-
ciálu města k rozvoji. Vysoké investice a opravy viz GRAF 1. Skvěle vyvážené řízení finanční likvidity, 
realisticky pojaté finanční plánování a výborné řízení provozního hospodaření viz GRAF 2.  

Opravy a investice města měly poslední roky nejvyšší hodnoty. Samospráva Hroznětína poslala 
za poslední 4 roky do roku 2021 na investice a opravy sumárně téměř 97 mil. Kč (excelentních 
téměř 47 tis. Kč na obyvatele). Město je vzorem pro ostatní, je akční, odvážné, schopné a zároveň 
zdravě využívá svůj finanční potenciál.  
Hroznětín výrazně prosperoval. Za posledních 10 let přibylo obyvatel, zvýšil se i počet zaměstnanců 
pracujících na území města, což dává skvělý základ pro vývoj daňových příjmů města. 
Analýza mj. uvádí řadu dalších konkrétních údajů. Např. opakující běžné příjmy města postačily 
k pokrytí běžných provozních výdajů a stále zbývalo v roce 2021 cca 15,6 mil. Kč, tj. výborných cca 
7,6 tis. Kč na obyvatele. Na reprodukci majetku byly zapotřebí cca 4 mil. Kč ročně. Hroznětín měl 
na konci roku 2021 dluh necelých 22 mil. Kč a na účtech cca 32 mil. Kč. Město hospodařilo celkově 
s mírným přebytkem a účty převyšují dluhy.  
Analýza uzavírá, že Hroznětín je malé město, ale s velkým finančním rozumem, odvahou, ambicemi 
a mohlo by být bez nadsázky vzorem ostatním městům. Málokdy se totiž vidí v praxi tak skvělý 
souběh excelentních finančních výsledků najednou.  
Ač je doba nejistá a nikdy jistá nebyla, analýza financí jasně ukázala skvělé finanční řízení města, 
správný kurz financí, díky kterému může Hroznětín realizovat další rozvoj svého majetku, 
infrastruktury a zlepšovat podmínky pro život svých obyvatel. 

 
 

 
 
 

Graf 1: Rozvoj Hroznětína charakterizují i nejvyšší investice v historii 
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Graf 2: Vývoj provozního salda Hroznětína v tis. Kč ukazuje skvělý trend a nejlepší výsledky 
 

 
 

Ing. Luděk Tesař, ekonom

 

BURZA OBLEČENÍ 
 

Opět pořádáme oblíbenou dětskou 
podzimní/zimní burzu. 

 

„Vše pro děti od 0 do 15 let“ 
 
 

(oblečení, hračky, kočárky, 
autosedačky…) 

 
 

Prodej v sobotu 
17. září od 9.00 do 12.00 hodin 

v Městském společenském centru 
v Hroznětíně 

(budova knihovny) – I. patro. 
 
 

Číslo prodávajícího a další informace 
obdržíte na tel. čísle 602 130 860 

nebo na e-mailu: zreinlova@seznam.cz 

 
 

 

 
 

JUBILANTI 
    

   V měsíci srpnu oslavili své životní jubileum 
tito naši spoluobčané:  

 

 

Nina Smolová 

Vlastimil Johanides 

Marie Černohorská 

Helena Hroudová 

Věra Šuverová 

Eduard Škivra 

Anna Peroutková 

Hana Rácová 

Josef Kratochvíl 

Jan Tancibudek 
 

 
 

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

mailto:zreinlova@seznam.cz
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VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA v knihovně 

  Městská knihovna Hroznětín zve srdečně 
všechny zájemce důchodového věku ke stu-
diu v rámci Virtuální Univerzity třetího věku, 
(více na plakátku na straně 6 a 7). Posluchači 
si mohou si vybrat ze dvou kurzů, případně 
chodit na oba. Můžete přijít i nezávazně 
na první setkání a pak se teprve rozhodnout, 
zda chcete pokračovat.  
   V průběhu semestru (od 29. září do polo-
viny prosince) bude v naší knihovně probíhat 
společná výuka ve formě šesti vyučovacích 
videopřednášek ke každému z kurzů (tedy 
šest přednášek na téma Genealogie a šest 
přednášek na téma Čínská medicína). 
Po splnění studijních povinností a absolvo-
vání šesti individuálních kurzů se posluchač 
může v příslušném semestru zúčastnit slav-
nostní promoce v aule České zemědělské 
univerzity v Praze. 
   Vážení senioři, studia se rozhodně neobá-
vejte, se vším vám ráda pomohu a poradím. 

Díky vstřícnému přístupu vedení města 
jsou navíc pro občany s trvalým pobytem 
v Hroznětíně a spádových obcích kurzy zcela 
zdarma (ostatní hradí 400 Kč/osoba/kurz). 

 

Vendula Zábelová 
 

PARNÍ VLAK 

Vážení spoluobčané, 
   dovoluji si Vás pozvat na slavnostní akci  
Regionálních dnů železnice Českých drah 
v Karlovarském kraji.  
   Zároveň slavíme 120. výročí zahájení 
provozu na trati Dalovice–Merklín. První 
vlak přijel na nádraží v Hroznětíně 2. října 
1902. Při této příležitosti se můžete svézt, 
nebo se přijít podívat na historický parní 
vlak na vlakové nádraží v Hroznětíně dle 
uvedeného jízdního řádu (plakátek str. 5). 
Děkujeme za vstřícnost Karlovarskému kraji 
a Českým drahám s. p. 
 

Martin Maleček, starosta města
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Hroznětínský zpravodaj (periodický tisk územního samosprávního celku) vydává Město Hroznětín, Krušnohorské nám. 1,  
362 33 Hroznětín pro Hroznětín a spádové obce. | Náklad 800 ks měsíčně | IČO vydavatele: 00254592 | 
Distribuce je zajišťována zdarma do každé hroznětínské domácnosti prostřednictvím České pošty s. p.  | 

Ev. č. MK ČR 19856 | Redakční rada: Vendula Zábelová, Eva Jandáková, Renata Jati |  
E-mail: hrozpravodaj@seznam.cz | Uzávěrka příštího čísla je 20. 9. 2022. | 

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

 

 

v  Městském společenském centru 

mailto:hrozpravodaj@seznam.cz

