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01 EKONOMICKÉ OKÉNKO
V roce 2011 měla naše obec značné výdaje do vybavení a oprav obecního majetku.
Například do všech našich obcí byl zaveden, popř. doplněn obecní rozhlas, byla
provedena rekonstrukce přízemí budovy OÚ a kuchyňky ve škole, před MŠ jsme
udělali parkoviště a nový plot, dokončili jsme hřiště a podium v Chotiné,….
Pořídili jsme multifunkční traktůrek s mulčovačem, valníkem, nakladačem, lesním
navijákem a sněhovou radlicí, je to vynikající pomocník. Na podzim jsme zakoupili
výkonný komunální vysavač na lupení.
I tak jsme uzavřeli rok s kladným výsledkem. Naše výdaje byly 11.890.000 Kč a
příjmy 12.400.000 Kč., to znamená, že na konci roku jsme měli na obecním účtu o ½
milionu Kč více než na začátku.
Letos ke konci května máme příjmy 5.450.000 a výdaje 5.390.000. Navíc máme
přidělené dotace na opravu KD Hromnice-300.000, na havárii kanalizace 300.000 a
na zhodnocení hasičské autocisterny 90.000.
V jednání jsou ještě další dotace, ale výsledek přidělení je zatím neznámý.
Z tohoto krátkého výčtu vyplývá, že hospodaříme s kladným výsledkem.
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02 CO DĚLÁME A PLÁNUJEME
V současné době je naší největší akcí oprava KD Hromnice, zde již máme vyměněna
okna, předěláváme celé sociální zařízení, výčep a celé vytápění.
Dále dokončujeme terénní úpravy a oplocení areálu školy a školky. Opravili jsme zde
i starou stavební buňku, která bude sloužit jako sklad venkovních hraček a nářadí. U
školy ještě zprovozňujeme vodárnu z původní studny (při stavbě školky byla překryta
a zasypána), abychom na zalévání a užitkovou potřebu nepoužívali drahou vodu
z vodovodního řadu.
V Chotiné jsme zrekultivovali prostor u točny, místo zarostlého nepořádku se zde již
zelená parková tráva.
V Kolnách jsme vybudovali chodníček a započali s úpravou zarostlých tenisových
kurtů.
V Plané jsme provedli rekultivaci celého venkovního prostoru okolo hřbitova.
V červenci začneme se zatrubněním stoky na potoce v Žichlicích, kde současný stav
je velice špatný a neudržitelný. Z hlavní silnice nic vidět není, o to horší je pohled a
zápach na místě.
Letos chceme ještě začít s budováním sezonního sportovně-společenského zázemí
v Nynicích.
Zahájit bychom také chtěli „ zklidnění cesty ke škole“ v Žichlicích, s čímž přímo
souvisí i úprava prostoru před prodejnou Jednoty. Zde stále čekáme na stavební
povolení. Jako samozřejmost již bereme udržování veškeré naší zeleně.
V příštím roce, kromě dokončení již započatých akcí, plánujeme dořešit sociální
zařízení v hasičárně v Plané. Po dořešení majetkoprávních vztahů budovy
sportovního zázemí V Kolnách počítáme s její opravou.
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03 ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ MALÉ ŠKOLIČKY
Nový rok 2012 přivítaly děti z mateřské školy hned dvěma maškarními reji. Jako
první přišel na řadu již tradiční Ples princů a princezen. Děti z obou tříd se jako
mávnutím kouzelného proutku již ráno proměnily v líbezné princezničky a udatné
prince. A jak už to tak na všech pohádkových bálech bývá, po úvodní promenádě
přišel na řadu společenský tanec. Princové s úklonou žádali své princezničky o tanec
a pak společně v objetí kroužili po třídě. Další „společenskou událostí“ byl maškarní
bál. Školka se rázem naplnila beruškami, šašky, vílami, ale také gormity a
spidermany. V kostýmech se soutěžilo, tančilo a malovalo.
S příchodem jara děti společně vyrobily Moranu -znázorňující zimu- a se
zaříkávadlem pro ukončení zimy ji hodily do Třemošenky. A protože je březen znám
nejen jako první jarní měsíc, ale také jako měsíc knihy, nemohli jsme chybět při
návštěvě žichlické knihovny. Děti předvedly své znalosti při hádankách o přírodě a
poté si mohly prolistovat a prohlédnout nejrůznější pohádkové knížky, ale také
encyklopedie.
S velkým nadšením uvítaly děti své blízké v mateřské škole, a to při
"velikonočních dílničkách". Společně jsme pak zdobili vajíčka, vybarvovali zajíčky,
či vyráběli další velikonoční dekorace.
Podobně jako na podzim jsme i
letos vyrazili několikrát navštívit solnou jeskyni ve Vískách, kde mají děti možnost
vydovádět se jako na pláži u moře a přitom posílit svoje zdraví. Líbilo se jim i v
plaveckém bazéně v Kaznějově. Společně s dětmi ze základní školy jsme navštívili
Dům pohádek v Plzni. Tam jsme strávili příjemné dopoledne jako v pohádce. Za
doprovodu Křemílka a Vochomůrky si děti zaskákaly v klobouku kouzelníka
Pokustóna, prolézaly pařezovou chaloupkou, navštívily školu žáků z "třetí bé" a
navštívily výtvarný ateliér a divadélko.
Myšičky i Sluníčka zvládly na výbornou i veřejné vystoupení u příležitosti svátku
maminek v hromnickém kulturním domě. Své maminky i babičky překvapily nejen
pásmem písniček a tanečků, ale i vlastnoručně vyrobeným dárečkem.
Krásný byl i výlet do jezdecké stáje v Radčicích, kde se děti seznámily se životem
koní a prohlédly si svět z koňského hřbetu.
Zážitky z našich akcí si můžete prohlédnout ve fotogalerii MŠ na webových
stránkách obce.
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04 ODEMYKÁNÍ HROMNICKÉHO JEZÍRKA
V neděli 1. dubna řada z nás zamířila do Hromnice na hřiště „ V Kolnách“. Co nás
sem přivedlo?
Po úvodních slovech pořadatelů jsme „vyfasovali“ igelitové pytle a rukavice a
vydali se na haldy, abychom posbírali to, co do přírody nepatří. Ale nesbírali jsme jen
odpadky. Na cestě na nás čekali skřítkové. I ty jsme brali s sebou. Poté jsme se sešli
na daném místě a skřítkové nám prozradili své tajemství. Každý ukrýval nějaké
písmeno, po jejich správném sestavení nám vyšla tajenka. Poté se objevila krásná víla
s velikým klíčem a mohli jsme odemknout jezírko. Závěrem nás čekalo hledání
pokladu již zpět na hřišti. Co v něm bylo? Přece sladkosti odměnou za to, že jsme
pomohli přírodě u příležitosti Dne Země a Dne vody.
Žáci ZŠ a MŠ Žichlice
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05 CESTA KOLEM SVĚTA
O tom, že se dá procestovat kus světa zhruba za dvě hodiny, se mohly děti i
jejich rodiče přesvědčit 2. června v Hromnici. Místní svaz žen spolu s hromnickými
hasiči a myslivci pro ně připravil u příležitosti Dne dětí právě cestu kolem světa.
Po skupinkách se děti vydávaly na cestu, kde na ně čekalo několik zastavení.
Nejprve bylo třeba si pořádně zacvičit, protáhnout tělo, neboť putování nějaké ty síly
stojí. Poté přicházely na stanoviště představující různé země světa a zde plnily úkoly
tématicky spjaté s danou zemí. Tak například v Norsku chytaly ryby, v Japonsku
„vyráběly“ automobily, v Austrálii se setkaly s klokany, v Egyptě je čekala
Kleopatra, v Saudské Arábii měly pobavit šejka... Za splnění úkolů si odnášely
odměny.
Ten, kdo zrovna necestoval, se pobavil soutěžemi na hřišti. Zkusil si zastřílet
z laserové vzduchovky, shazovat plechovky, sestavit puzzle s mysliveckou
tématikou...
Nechyběl ani oheň a tradiční opékání buřtů.
Ten, kdo přišel, určitě nelitoval a prožil pěkné a zajímavé odpoledne.
Poděkování patří všem pořadatelům, pomocníkům i sponzorům.
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06 RECYKLACE ODPADU
Naše obec recyklací starých spotřebičů výrazně přispěla k ochraně životního
prostředí
Občané naší obce již několik let zodpovědně třídí elektroodpad. Nyní můžeme
přesně vyčíslit, kolik elektrické energie, ropy, primárních surovin či vody jsme díky
recyklaci ušetřili životnímu prostředí. Víme také, o kolik jsme snížili produkci
skleníkových plynů nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií
neziskové organizace ASEKOL, která pro nás zajišťuje sběr a recyklaci vytříděných
elekrozařízení. Letos poprvé jsme získali certifikát vypovídající nejen o přínosech
třídění televizí a počítačových monitorů, ale také o významu sběru drobných
spotřebičů.
Z vyúčtování společnosti ASEKOL za rok 2011 vyplývá, že občané naší obce
v loňském roce vytřídili: 127 ks televizí, 52 ks monitorů a 1 182 kg drobného elektra.
Celkem
4 490 kg.
Tím jsme uspořili 55,79 MWh elektřiny, 2 562 litrů ropy, 250 m3 vody, 2, 32 t
primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 12,53 t CO2 ekv.
a produkci nebezpečných odpadů o 49 t.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch
nejmenších, má pozitivní dopad na životní prostředí. Zpětný odběr a recyklace např.
stovky mobilních telefonů uspoří tolik energie, kolik spotřebuje moderní úsporná
lednice za více než čtyři roky provozu. Díky recyklaci např. jednoho notebooku dojde
ke snížení spotřeby ropy, na kterou osobní automobil ujede téměř 100 km nebo dojde
k úspoře 392 litrů pitné vody.
Proto si všichni, kteří zodpovědně třídí odpad a přispívají tak k ochraně životního
prostředí, zaslouží obrovský dík.
Prosíme o dodržování provozní doby ve sběrném dvoře ( středa od 17:00 -19:00
hodin a sobota od 9:00-11:00 hodin ). Neodkládejte odpad před sběrný dvůr.
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07 PES – PŘÍTEL ČLOVĚKA
Toto rčení platí snad od té doby, co si kdysi v pravěku lidé ochočili první
psy. A ti nás doprovázejí dodnes. Stali se členy našich rodin, našimi mazlíčky,
kamarády. A také si s námi občas vyjdou na procházku. A zde nastávají problémy.
Mnohdy se majitelům uvolní z vodítka, nebo je majitelé nechávají volně
proběhnout. A to se nelíbí ostatním spoluobčanům. Ještě horší případ nastane, když
si pejsek vyrazí na procházku sám.
Další problémy vznikají, když si pes usmyslí na veřejném prostranství „uvolnit“
své exkrementy. To pak jsou cesty lemovány těmito nevábnými „značkami“.
V této souvislosti upozorňujeme na znění Obecně závazné vyhlášky č. 2/2005 o
pohybu psů a jiného zvířectva na veřejných prostranstvích a novelu této vyhlášky č.
3/2008. /Vyhláška je k dispozici na www. stránkách obce /v archivu/.
Článek 3 této vyhlášky:
Činnostmi, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu
s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku jsou:
a/ volné pobíhání psů a jiných domácích a hospodářských zvířat bez dozoru na
veřejném prostranství
b/ vstupování se psy a jinými domácími a hospodářskými zvířaty , příp. jejich
vpouštění na dětská hřiště, veřejná hřiště, pískoviště, hřbitovy.
Z článku 4 této vyhlášky:
1/ psi se mohou na veřejném prostranství pohybovat pouze v doprovodu svého
majitele či osoby, která je má v držení, vždy na vodítku. Chování psů musí být
uvedenou osobou usměrňováno, aby nenarušovalo veřejný pořádek.
4/ Doprovázející osoba je povinna neprodleně odstranit znečištění způsobené psem
na veřejném prostranství a na místech veřejně přístupných.
Z článku 6 této vyhlášky:
Za nedodržení povinností uvedených v této vyhlášce je možno uložit sankce až do
výše 200 000,- Kč.
Vážení spoluobčané, mějte při vycházkách se svým psím přítelem na paměti i
čistotu veřejných prostranství!
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08 ZVEŘEJŇOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vážení občané,
byli jsme upozorněni na nedůsledné dodržování zákona č. 101/2000 Sb. , o ochraně
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů při zasílání pozvánek na různé
společensko-kulturní akce. Podle zákona nemají členové kulturní komise při OÚ
Hromnice přístup k osobním údajům občanů. Tedy k datům narození, k datům
narození dítěte či datům o svatbách. Nelze tedy automaticky zasílat pozvánky na
společenské akce typu Vítání občánků, Setkávání s jubilanty či k oslavám zlatých a
diamantových svateb.
Podle citovaného zákona je:
a) osobním údajem jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného
subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze
subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo
jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou,
ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu,
b) citlivým údajem osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém
původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a
filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním
životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů; citlivým údajem je také
biometrický údaj, který umožňuje přímou identifikaci nebo autentizaci subjektu
údajů.
Takové údaje je možné uvádět pouze po předchozím písemném souhlasu toho, koho
se týkají.
Proto jsme se rozhodli přistoupit k následujícím změnám. Ve Zpravodajích
vydávaných OÚ Hromnice, na internetových stránkách obce a na OÚ Hromnice
budou k dispozici tiskopisy, které se vztahují k jednotlivým kulturně-společenským
akcím. Prosíme všechny, kteří mají zájem se zúčastnit, o jejich vyplnění a zaslání na
uvedenou adresu. Teprve potom, s Vaším osobním souhlasem, Vám zašleme
pozvánku.
Doufám, že chystané změny pochopíte a že se i nadále budeme na těchto akcích
potkávat.

[9]

Kulturní komise OÚ Hromnice pořádá

„Vítání občánků do života“
v obřadní síni Obecního úřadu v Hromnici
V souvislosti s přijetím zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů,
nemají pracovníci kulturní komise Obecního úřadu v Hromnici bez souhlasu občanů přístup k jejich
osobním údajům, včetně data narození dítěte. S ohledem na tuto skutečnost nelze již nadále automaticky zvát
rodiče novorozených dětí na „Vítání občánků“ osobní pozvánkou.

Přesto máme zájem zachovat v naší obci tuto hezkou tradici.
Jestliže máte o účast na „Vítání občánků“ zájem, lze se na obřad přihlásit osobně na OÚ Hromnice, nebo lze
vyplnit níže otištěný tiskopis a zaslat jej poštou na adresu OÚ Hromnice č.p. 60, 330 11 p. Třemošná,
nejpozději však do 31.8.2012
Termín slavnostního obřadu: sobota

6.října 2012

Poskytnuté informace o osobních údajích budou použity pouze k účelu pozvání na slavnostní uvítání
občánků do života a zápis do kroniky.

Souhlasím s tím, aby OÚ Hromnice použil níže uvedená data k osobnímu pozvání na obřad „Vítání občánků
do života“ a ke slavnostnímu zápisu do společenské kroniky.
Prosíme o vyplnění hůlkovým písmem.

Jméno a příjmení dítěte: .......................................................................................
Datum narození: ....................................................................................................
Jméno a příjmení rodičů: ......................................................................................
.......................................................................................
Trvalé bydliště: ........................................................................................................
Pozvánku zaslat na adresu: ....................................................................................
E-mail nebo číslo telefonu: .....................................................................................

...............................................
Podpis
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Slavnostní obřady u příležitosti zlaté, diamantové a platinové svatby
v obřadní síni OÚ v Hromnici či osobní blahopřání v rodině.
V souvislosti s přijetím zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů,
nemají pracovníci kulturní komise Obecního úřadu v Hromnici přístup k osobním údajům občanů, jako
jsou například údaje o uzavření sňatku. Proto není možné zjistit všechny, kteří tato krásná výročí oslavují.

Budete vy nebo vaši rodiče, prarodiče slavit 50, 60 nebo 70 let od
svatby?
Máte-li zájem o předání blahopřání v rodině, nebo o uspořádání slavnostního svatebního obřadu, přihlašte
se, prosím,osobně na OÚ v Hromnici, nebo vyplňte níže otištěný tiskopis a zašlete jej poštou na adresu OÚ
Hromnice č.p. 60, 330 11 p. Třemošná.
. Žádost musí být doručena s dostatečným předstihem – nejméně jeden měsíc předem.

Souhlasím s tím, aby OÚ Hromnice použil níže uvedená data k osobnímu pozvání, či osobnímu blahopřání
při příležitosti mého životního jubilea a ke slavnostnímu zápisu do společenské kroniky.

Prosíme o vyplnění hůlkovým písmem.

Jméno a příjmení: ......................................................................................................................
Datum narození: .........................................................................................................................
Trvalé bydliště: ...........................................................................................................................
E-mail nebo číslo telefonu: ........................................................................................................

...............................................
Podpis
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Divadelní představení Pasekáři ( Žichlice rok 1940 )

Těm, kteří přispěli do tohoto čísla, děkujeme.
Byli to: P. Telín, H. Engelthalerová, P. Schneiderová
Vyšlo v červenci 2012 nákladem 500 ks. Vychází nepravidelně.
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