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HROZNĚTÍNSKÝ 
ZPRAVODAJ 

 

MAJETEK MĚSTA – Úprava cen nájmů, 
pronájmů a poplatků v roce 2023 
 

Vážení občané, 
   v průběhu letošního roku dojde k úpravám 
cen nájmů, pronájmů a poplatků spojených 
s využíváním městského majetku a služeb. 
Vzhledem k nepříznivé ekonomické situaci 
jsme se snažili o co nejnižší zatížení rozpočtu 
Vás, občanů. Dlouhodobě jsme drželi 
cenovou politiku města bez navýšení cen, 
ale vzhledem k současné situaci a s péčí 
řádného hospodáře jsme nuceni přistoupit 
k uvedeným cenovým úpravám v některých 
oblastech. 
 

Odvoz komunálního odpadu – bez úprav 
pro rok 2023 (úprava od roku 2024 dle 
vývoje cen) 
Pronájem pozemků – bez úprav pro rok 
2023 (úprava od roku 2024) 
Pronájem prostor Městského společen-
ského centra – od 1. 2. 2023 + 150,- Kč 
k ceně pronájmu/den 
Pronájem městských bytů – od 1. 7. 2023 – 
navýšení o inflaci, rekonstruované byty 
individuálně  
Pronájem nebytových prostor k obchodním 
účelům – od 1. 4. 2022 navýšení o inflaci 
Daň z nemovitosti – bez úprav pro rok 2023 
(úprava od roku 2024)  
Služba Senior expres – od 1. 1. 2023 nástup 
do vozidla 25,- Kč (Sokolov, Cheb nástup 
do vozidla 50,- Kč) 
Prodeje pozemků pro výstavbu nebo 
komerční činnost – od 1. 1. 2023 cena 
stanovena dle znaleckého posudku  
Prodej pozemků při narovnání vlastnických 
vztahů – od 1. 1. 2023 cena stanovena dle 
nové cenové mapy  

Martin Maleček, starosta města 

 

ZIMNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 

   Stejně jako v minulých letech, i letos bude 
město Hroznětín pořádat zimní příměstský 
tábor. Bude se konat v době školních 
zimních prázdnin od 6. do 10. února.   
   Opět se nám podařilo ve spolupráci s MAS 
Krušné hory o. p. s. získat na pořádání 
příměstských táborů dotaci, tentokrát pro 
roky 2023 až 2025. Cena tábora je 750,- Kč 
(150,- Kč/den) a je určena hlavně na zajiš-
tění stravování dětí. Náklady spojené 
s programem tábora budou hrazeny čá-
stečně ze získané dotace z EU z Operačního 
programu Zaměstnanost plus a částečně 
z rozpočtu města. Program příměstského 
tábora zatím připravujeme, bude znovu 
kombinací venkovních i vnitřních aktivit 
(lyžování, sáňkování, bazén, snowtubing, 
bowling a další). 
     Přihlášky na příměstský tábor Vám mohu 
zaslat elektronicky nebo je možné si je vy-
zvednout na podatelně městského úřadu. 
Vzhledem k tomu, že letos se tábor koná již 
na začátku února, je nutné podat přihlášky 
nejpozději do 27. ledna 2023. Vzhledem 
k velkému zájmu a kapacitě tábora doporu-
čuji nenechávat přihlášení na poslední chvíli. 
 
 

 
 

Zdeněk Janský, místostarosta města 
 

snowtubing na Božím Daru 
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NÁVŠTĚVA ZÁSTUPCŮ KRAJE 

   Poslední letošní pracovní cesta hejtmana 
Petra Kulhánka a krajského radního Víta 
Hromádka vedla 22. prosince 2022 do pod-
krušnohorského Hroznětína, Merklína 
a Vysoké Pece. Se starosty a zastupiteli 
diskutovali zástupci kraje o návaznosti vlaků 
a autobusů, čerpání dotací i o plánovaných 
projektech. Výjezdy do obcí, kterých letos 
oba představitelé kraje navštívili téměř 
devadesát, budou pokračovat i v roce 2023. 
V Hroznětíně informoval starosta Martin 
Maleček zástupce kraje o tom, že místní 
jednotka dobrovolných hasičů neuspěla 
v žádosti o finanční podporu na pořízení 
čtyřkolky především pro zásahy v obtížně 
dostupných částech rekreační oblasti Velký 
Rybník. „Podle pravidel, která jsou 
nastavena pro udělování krajských dotací 
hasičům, nesplňuje hroznětínská jednotka 
potřebné podmínky. Nicméně lokalita 
Velkého Rybníka je v současnosti velmi 
zastavěná, s úzkými uličkami a čtyřkolka by 
výrazně usnadnila zásah hasičů. Proto jsme 
se domluvili, že krajská komise s ohledem 
na tyto skutečnosti problematiku znovu 
vyhodnotí, poté si město může případně 
opět podat žádost,“ uvedl hejtman Petr 
Kulhánek. Řeč byla také o tom, že dopravu 
po železnici ve směru od Karlových Varů 
do Merklína zajišťuje zastaralá vlaková 
souprava, kterou kvůli obtížnému nástupu 
a výstupu jen málo využívají třeba senioři. 
Možnost obnovy vlaku chce kraj probrat 
s představiteli Českých drah. Věcí se bude 
zabývat rovněž Komise rozvoje venkova 
a zemědělství (které je Martin Maleček členem, 

pozn. red.) při Radě kraje. Hejtman i krajský 
radní si také prohlédli knihovnu, školku 
i školu, již čeká další modernizace. 
   Podkrušnohorský Merklín se potýká 
s problémem napojení skiareálu na Plešivci 
na vodohospodářskou soustavu v Pstruží. 
To pak nemá dostatek pitné vody pro 
obyvatele. „Podle informací starosty Zdeňka 

Geráta proto obec připravuje projektovou 
dokumentaci na dostavbu vodovodu, 
kanalizace a čistírny odpadních vod a nechá 
také odborně posoudit zdroje vody v lokalitě. 
Obcím s náklady na tyto akce pomáhá 
i jeden z krajských dotačních programů,“ 
upřesnil hejtman. Ten také přislíbil, že bude 
jednat s krajským policejním ředitelem 
o vyslání dopravního specialisty, který by 
pomohl najít vhodné řešení chybějících 
přechodů pro chodce na silnici s intenzivním 
provozem do Krušných hor. V případě 
Hroznětína i Merklína pak kraj prostřed-
nictvím koordinátora dopravního systému 
naplánuje změnu překryvu autobusů 
a vlaků, které jezdí ve stejný čas. „Chceme 
se věnovat i tomu, že obce jen obtížně 
shánějí peníze na bytovou výstavbu, 
parametry stávajících dotačních titulů pro 
ně nejsou vhodně nastaveny a to je třeba 
vyřešit,“ dodal Petr Kulhánek. 

 

Mgr. Jana Pavlíková, tisková mluvčí KÚKK 

JUBILANTI 
    

   V měsíci prosinci oslavili své životní 
jubileum tito naši spoluobčané:  

 

 

 

Marta Rödigová 

Danuše Poživilová 
 

 
 

 

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

 

POČET OBYVATEL 

   V roce 2022 se v Hroznětíně narodilo 
19 dětí. Manželství uzavřelo 14 párů. 
Průměrný věk hroznětínských obyvatel 
k 31. 12. 2022 je 45 let. Celkový počet 
obyvatel hlášených v Hroznětíně (včetně 
přilehlých obcí) k 31. 12. 2022 byl 2066 
občanů. Z toho trvale hlášených obyvatel 
je v Hroznětíně 1515, v Odeři 78, v Bystřici 
92, v Ruprechtově 47 a na Velkém Rybníce 
334.    

Zdeňka Reinlová, matrikářka 
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ŠACHY 

Suverénní vstup do soutěže a slibný náskok 
šachové Olympie A 
   Šachisté A týmu TJ Olympie Hroznětín hra-
jí v sezoně 2022/2023 krajský přebor II. 
Karlovarského kraje, kterého se účastní 
šest družstev. Ve vyrovnané soutěži naši 
šachisté jako jediní neklopýtli a vytvořili 
si slibný náskok pro jarní část a možnosti zis-
ku 1. místa, které by bylo historickým 
úspěchem a zlepšením loňského 2. místa. 
   Většině hráčů týmu se celkově daří. Nad 
očekáváni se zatím blýskli Ladislav Janoušek, 
který získal 3,5 bodu  ze 4 partií a Ladislav 
Molnár, který má bilanci 3 bodů ze 3 partií. 

 
 
 

Olympie Hroznětín poprvé pořádala 
tradiční vánoční turnaj v bleskovém šachu 
   Turnaj s velkou tradicí se pravidelně hrával 
v letech 1996 až 2019 ve druhý svátek 
vánoční v Nové Roli. V letech 2020 a 2021 
se kvůli covidu nekonal. Bohužel ale z dů-
vodu  pauzy a uzavření restaurace, ve které 
se turnaj konal, hrozilo zrušení turnaje. 
Proto se šachový oddíl TJ Olympie, který 
s Novou Rolí spolupracuje mnoho let, nabídl 
turnaj uspořádat. Záštitu nad turnajem 

převzal starosta města Hroznětín Martin 
Maleček. Turnaj se hrál pod názvem 
jednoho z největších sponzorů „O POHÁR 
MM SPEDITION“ švýcarským systémem 
na devět  kol a 5 minut na partii.  
   O turnaj byl od začátku velký zájem, 
přihlášeni byli hned tři šachoví mistři, IM 
Hagarová, FM Kůsa a Soukup a další velmi 
kvalitní hráči, které karlovarský kraj nabízí. 
Přihlášených bylo téměř 40 hráčů, ale vá-
noční virózy zredukovaly počet účastníků 
na 25. 
   Turnaj vyhrál FM Jakub Kůsa (juniorský 
reprezentant ČR, hráč extraligové Moravské 
Slávie Brno) před IM Zuzanou Hagarovou 
(reprezentantka Slovenské republiky) 
a Tomášem Lorencem (ŠK Karlovy Vary). Pro 
hroznětínské hráče to byla především velká 
zkušenost a možnost poměřit síly s lepšími 
hráči, kteří jinak hrají nejvyšší soutěže. 
Nejlepším domácím hráčem tak byl Tomáš 
Ornet, který skončil na 11. místě. 
   Je nutné poděkovat všem, kteří se podíleli 
na zdárné velmi náročné organizaci, a také 
všem sponzorům (MM Spedition, Martin 
Maleček, Rabbit, Liapor, Elit a další…) 
 

Tomáš Ornet, předseda klubu 
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KNIHOVNA 

   Knihovna v roce 2022 registrovala 199 
čtenářů, z toho 84 dětí, navštívilo ji celkem 
3508 návštěvníků, kteří si vypůjčili 7230 knih 
a časopisů. Knihovní fond byl obohacen 
o 209 nových knih, odebíráno bylo 15 titulů 
periodik. Celkový fond knihovny k 31. 12. 
2022 činil 8745 knih a 52 společenských her.   

   Kromě běžné výpůjční činnosti, prodeje 
turistických suvenýrů a dalších doplňkových 
aktivit byly také v knihovně pro širokou 
veřejnost pořádány dvě výstavy (jedna 
s vernisáží), kurz tréninku paměti, Virtuální 
Univerzita třetího věku pro seniory, hry 
a soutěže pro děti, pro žáky základní školy 
vzdělávací besedy a mnoho dalšího. 
V březnu byla navíc provedena kompletní 
revize knihovního fondu.   

 

Nejpůjčovanější knihy roku 2022: 
 

Pro dospělé: 

1. D. Chamberlain Nutné lži 

2. 
Štěpán Javůrek 

Nebe nad 
Perninkem 

3. H. M. Körnerová Ve stínu erbu 

4. Lisa Genova Poslední věta 

5. Patrik Hartl 15 roků lásky 

6. Štěpán Javůrek Chaloupky 

7. 
Michael 
Robotham 

Hodná a zlobivá 
holka 

8. Jiří Březina Polednice 

9. Jiří Březina Vzplanutí 

10. František Niedl 
Inspektor s velkým 
ptákem 

Pro děti: 

1. Steven Banks Z lásky k bublinám 

2. 
Daniela 
Krolupperová 

Vědí draci o 
legraci? 

3. 
Daniela 
Krolupperová 

Zprávy z pelíšku 
 
     

   Pro zajímavost uvádím v následující ta-
bulce i seznam nepůjčovanějších knih pro 
dospělé v uplynulých pěti letech. Jasně 
z něho vyplývá, že největší zájem je o knihy 

českých (a slovenských) autorů. V první 
desítce jednoznačně dominují. Mohu vás 
proto ujistit, že ani v nadcházejícím roce 
nebude o knihy českých autorů v knihovně 
nouze. 

Nejpůjčovanější knihy od roku 2018: 

 

Pro dospělé: 

1. H. M. Körnerová Heřmánkové údolí 

2. A. Mornštajnová Hana 

3. H. M. Körnerová Hlas kukačky 

4. T. Keleová-Vasilková Kouzlo všednosti 

5. T. Keleová-Vasilková Pozlátko 

6. T. Keleová-Vasilková Touhy 

7. H. M. Körnerová 
Prosím vás, 
sestřičko 

8. P. Hartl Prvok, Šampón,…  

9. K. Lednická Šikmý kostel 

10. A. Marsonsová Ďábelské hry 
 

 

 
 

   Koneckonců pokud knihovnu ještě 
nenavštěvujete, nechcete to letos změnit? 
Registrační poplatky nenavyšujeme, zůstává 
20,- Kč/rok/děti, studenti, senioři a 100,- 
Kč/rok/dospělí. Senioři nad 75 let zdarma. 
Veškeré novinky a informace o aktuálním 
dění naleznete na webových stránkách 
knihovny www.mkhroznetin.cz a na sociál-
ních sítích Facebook a Instagram. 

 

Vendula Zábelová 

STUDIUM V KNIHOVNĚ 

  Velmi úspěšným projektem naší knihovny 
uplynulého roku bylo zahájení studia pro 
seniory v rámci Virtuální Univerzity třetího 
věku. Na dva kurzy (Genealogie a Čínská 
medicína) docházelo celkem 16 studentů. 
Zimní semestr také všichni studenti úspěšně 
zakončili, své studijní povinnosti plnili 
na výbornou.  
   1. února 2023 zahajujeme semestr letní, 
opět dva kurzy. Veškeré informace 
naleznete na plakátcích na str. 6 a 7. Noví 
i stávající studenti jsou srdečně vítáni. 
Přidáte se?  

Vendula Zábelová 

http://www.mkhroznetin.cz/
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TIPOVACÍ SOUTĚZ  

   Kdo v prosinci a na počátku ledna dorazil 
do Městské knihovny Hroznětín, mohl se po-
kochat unikátním plně recyklovatelným 
neopadavým vánočním stromkem z knih. 
Protože mezi návštěvníky vzbudil velký 
ohlas, rozhodla jsem se pro vás uspořádat 
tipovací soutěž. Zkuste odhadnout, kolik 
knih bylo potřeba na jeho vytvoření. 
 

Jak se zúčastnit? 
* svůj tip spolu s kontaktními údaji vhoďte 
v obálce do schránky umístěné na budově 
knihovny nebo sdělte osobně v knihovně 
či pošlete na e-mail info@mkhroznetin.cz. 
Tipovat můžete také v komentářích na so-
ciálních sítích Facebook a Instagram (pod 
příspěvkem z 9. ledna) 
* každý může tipovat pouze jednou  
* soutěž trvá do 31. 1. do 12.00 hodin 
* následující den budou zveřejněni vítězové 
na sociálních sítích a webu knihovny, poté 
i v únorovém zpravodaji 
* následně vítěze zkontaktuji, abychom 
se domluvili na předání odměny 
* odměnu získají tři nejbližší tipy 
* odměnu přislíbil starosta města, nechte 
se překvapit 
 
 

 
 

 

Vendula Zábelová 

HISTORICKÝ VLAK  

   První vlak na trati Dalovice-Merklín přijel 
na hroznětínské nádraží před 120 lety, 
2. října 1902.  
   4. prosince jsme měli možnost zažít, jaké 
to je, když do Hroznětína zase přijede vlak 
v čele s parní lokomotivou. Na cestující 
vlaku i ostatní návštěvníky čekalo na nádraží 
občerstvení v podobě svařeného vína, čaje, 
cukrovinek a párků.  
   Cestu z Hroznětína do Merklína bohužel 
provázely velké technické nesnáze způ-
sobené počasím. Pracovníci Českých drah 
museli koleje téměř na celé této trase 
podsypávat pískem, proto parní lokomotiva 
Všudybylka 354.195 dorazila do Merklína 
s více než hodinovým zpožděním.  
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Vendula Zábelová  
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