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HROZNĚTÍNSKÝ 
ZPRAVODAJ 

 

 NOVOROČNÍ PŘÁNÍ STAROSTY  

Vážení spoluobčané, 
   dali jsme sbohem roku 2018 a vstu-
pujeme do roku nového. Při loučení se 
starým rokem a vítání nového roku jsme 
citlivější, v zajetí vzpomínek a současně 
si přejeme to nejlepší. 
   Přichází čas zastavit se, zamyslet se 
a pokusit se pochopit sebe i dobu, ve 
které žijeme. Je velmi důležité najít si 
v této uspěchané době čas na svoji 
rodinu, přátele a blízké. Náš život je 
přece rozmanitý, má mnoho pozitivního. 
Máme své rodiny, přátele, blízké, své 
koníčky i touhy. Lidem dnes schá-
zí pokora a radost. Život není jen úsměv 
a úspěch. Patří sem i starosti, péče o naše 
rodiče, výchova našich dětí a pomoc 
nemohoucím. Pokud se naučíme tyto 
věci přijímat, teď nemyslím nějak 
pasivně a odevzdaně, ale pokud vez-
meme věci tak, jak jsou, vypořádáme se 
s nimi, tak na nich vyrosteme. 
Domnívám se, že člověk, který to umí, 
naučí se také být pokorný. Přeji si, 
abychom našli cestu k vzájemnému 
porozumění, dovedli si naslouchat a re-
spektovat se.  
   Věřím, že se nám podaří v novém roce 
uskutečnit naše cíle a tím zajistit další 
rozvoj našeho města a spádových osad.  
I na tento rok jsou připraveny tradiční 
kulturní, společenské a sportovní akce, 
které obohatí nejen život v našem městě.  
   Dovolte, abych Vám popřál vedle 
zdraví a štěstí také více společenské 
solidarity, slušnosti a vzájemné úcty. 
 
 

Martin Maleček, starosta města 
 

HROZNĚTÍNSKÝ PLES 

   V sobotu 23. února 2019 od 20.00 hodin 
se bude konat již tradiční ples města 
Hroznětín v Domě kultury v Ostrově.  
   Vstupenky v ceně 250 Kč (velký sál)     
a 200 Kč (kavárna) lze zakoupit od 23. 1. 
od 10 hodin v Městské knihovně 
Hroznětín. V ceně vstupného je bohatá 
tombola. K tanci a poslechu zahraje ve 
velkém sále plesový orchestr K BAND a 
v kavárně DJ. Večerem provede mode-
rátor Vladimír Malošík.  
   Opět bude zajištěna zdarma autobuso-
vá doprava mezi Hroznětínem a Ostro-
vem. Více plakát na poslední sraně. 

 

Martin Maleček, starosta města 

ROZPOČET MĚSTA 

   Zastupitelstvo města schválilo na svém 
veřejném zasedání 19. prosince 2018 
rozpočet města pro rok 2019 jako 
přebytkový, s příjmy ve výši 37 663 135 
Kč a výdaji ve výši 36 035 135 Kč.  
   Rozdíl ve výši 1 628 000 Kč bude 
použit na splátku úvěru u Komerční 
banky, který byl použit na rekonstrukci 
bytového domu č. p. 337 a na jehož 
splácení budou převedeny finanční 
prostředky z činnosti bytového a lesního 
hospodářství do rozpočtu města.  
   Jednotlivé položky příjmů i výdajů 
rozpočtu naleznete v grafech na poslední 
straně. Podrobný rozpočet města na rok 
2019 včetně komentáře je k dispozici na 
úřední elektronické desce města. 
   Z letošního rozpočtu půjde zhruba 
27,5% z celkových příjmů na investiční 
akce a opravy komunikací a více než 
13% na nákup nemovitého majetku.  

 

                 Martin Maleček, starosta města 
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INFORMACE Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU 

   Během roku 2018 jsme podali v rámci 
různých dotačních výzev 16 žádostí        
o dotace.  Jednalo se o dotační programy 
vyhlášené nejen v rámci evropských fon-
dů, ale i v rámci jednotlivých ministr-
stev i Krajského úřadu Karlovarského 
kraje.  
   Podařilo se nám uspět v 11 podaných 
žádostech. Zároveň se nám podařilo 
uspět v žádosti o dotaci na vybudování 

technické učebny chemie, fyziky a 
biologie v základní škole podané již 
v roce 2017 a realizovat přislíbenou do-
taci na opravu cest na hřbitově. Celkový 
finanční přínos do rozpočtu města činil 
více než 5 milionů Kč. 
   V níže uvedeném přehledu uvádíme 
některé z úspěšných žádostí o dotaci, 
kým byly poskytnuty a v jaké výši. 

 
 
 
 
 

 
  
 

Příměstské tábory             Operační prog. zaměstnanost EU          885.281,- Kč 
Dětské hřiště Hroznětín  Krajský úřad Karlovarského kraje          202.000,- Kč 
Krušnohorský masopust  Krajský úřad Karlovarského kraje            20.000,- Kč 
Krušnohorský masopust  Svazek obcí Bystřice             10.000,- Kč 
Zábradlí fotbalového hřiště     Krajský úřad Karlovarského kraje          115.000,- Kč 
Odborná učebna ZŠ    Ministerstvo pro místní rozvoj       2.499.135,- Kč 
PD I. etapy cyklostezky H.-V.R. Krajský úřad Karlovarského kraje            61.875,- Kč 
Ordinace praktického lékaře Krajský úřad Karlovarského kraje            35.000,- Kč 
Hroznětínská zastavení  Krajský úřad Karlovarského kraje            50.000,- Kč 
Veřejně prospěšné práce   Ministerstvo práce a soc. věcí          900.000,- Kč 
Eliminace sinic             Krajský úřad Karlovarského kraje          150.000,- Kč 
  

    
   V současné době pracujeme na po-
dávání žádostí na rok 2019. Jedná se 
např. o výstavbu chodníku v Ostrovské 
ulici, opravy komunikací na sídlišti a 
revitalizaci odstavných ploch také na 
sídlišti, stavební realizaci cyklotrasy od 
nádraží v Hroznětíně směrem na Velký 
Rybník, lesní činnost i o podporu kul-
turních a sportovních aktivit v našem 
městě.  
   Všechny uvedené akce se budou 
realizovat v průběhu letošního roku. 
Zároveň dojde v letošním roce k do-
končení rekonstrukce Karlovarské ulice 
(v minulém roce se z finančních důvodů 
nepovedlo realizovat) a také k dal-
ším úpravám na městském hřbitově.   
   Budou pokračovat práce v okolí nově 
zrekonstruovaného bytového domu       

č. p. 337 v Západní ulici na parkovacích 
a odpočinkových plochách. Po vy-
pořádání majetkových vztahů budou 
také zahájeny práce na II. části stavby 
chodníku v Odeři a na úpravách návsi.  
   V oblasti příprav projektových do-
kumentací bude dokončen projekt 
zasíťování pozemků pro výstavbu ro-
dinných domů v lokalitách pod 
Rafandou a bude dokončen také nový 
územní plán našeho města.  
   Cílem všech výše uvedených aktivit 
není pouze zlepšování infrastruktury a 
dalšího rozvoje města, ale také podpora 
a rozvoj kulturních, sportovních a spol-
kových aktivit tak, aby docházelo ke 
stálému zlepšování života v našem 
městě.             

 

Zdeněk Janský, místostarosta města 
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JEŽÍŠKOVA VNOUČATA 

   Ježíškova vnoučata jsou projektem 
Českého rozhlasu, který plní vánoční 
přání seniorům ve státních i nestátních 
zařízeních.  
   Do tohoto projektu se již druhým 
rokem zapojil i Dům pokojného stáří 
blahoslaveného Hroznaty v Hroznětíně. 
Díky Ježíškovým vnoučatům se podařilo 
splnit přání i některým našim klientům. 
Dárky byly předávány jak osobně, tak 
poštou vždy po telefonické domluvě. 
Klienti domova byli velice potěšeni 
dárky, jako byla například sluchátka 
k televizi, holicí strojek, předplatné 
časopisu, omalovánky a pastelky, pra-
covní stůl, hebké deky apod.  
   Největší radost měli klienti, kteří jsou 
zcela bez rodin a za každé projevení 
solidarity a citu jsou velice vděčni. 
   Děkujeme proto všem, kteří tento 
projekt podpořili a udělali radost našim 
seniorům. Každé takto i jinak projevené 
úcty si velice vážíme a jsme rádi, že jim 
pomáháte prožít klidné stáří. 

 

Za klienty DPS Daniela Dudlová                                                                                             

 

(Více o projektu Českého rozhlasu o plnění 
přání osamělým lidem se dozvíte na 
www.jeziskovavnoucata.cz – pozn. redakce) 

JUBILANTI  

V měsíci prosinci oslavili své životní 
jubileum tito naši spoluobčané: 

 
 

Julius Karkošín 

Ljerka Míčková 

František Hubal 

Marta Rődigová 

Vlastimil Souček 
 
 

 

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

TERMÍNY SVATEBNÍCH OBŘADŮ 

   Pro rok 2019 bylo schváleno celkem 14 
řádných termínů pro svatební obřady.  

 

            19. 1. 2019        29. 6. 2019 
              9. 2. 2019        13. 7. 2019 
              9. 3. 2019          3. 8. 2019 
              6. 4. 2019        21. 9. 2019 
            27. 4. 2019      12. 10. 2019 
            18. 5. 2019        9. 11. 2019 
            15. 6. 2019        7. 12. 2019             
   Svatební obřady mimo schválené ter-
míny a mimo obřadní místnost jsou 
zpoplatněny částkou 1000,- Kč.  
   Oddávajícími jsou starosta Martin Ma-
leček a místostarosta Zdeněk Janský.  

 

 

Zdeňka Reinlová, matrikářka  

POČET OBYVATEL  

   V roce 2018 se v Hroznětíně narodilo 
21 dětí. Manželství uzavřelo 15 párů. 
Průměrný věk hroznětínských obyvatel 
k 31. 12. 2018 je 41 let. Celkový počet 
obyvatel hlášených v Hroznětíně (včetně 
přilehlých obcí) k 31. 12. 2018 byl 2026 
občanů. Z toho trvale hlášených oby-
vatel je v Hroznětíně 1532, v Odeři 82, 
v Bystřici 88, v Ruprechtově 51 a na Vel-

kém Rybníce 273. 
 

Zdeňka Reinlová, matrikářka 

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 

   Jak jsme Vás již informovali v minulém 
čísle zpravodaje, bude se v době škol-
ních jarních prázdnin od 18. do 22. února 
2019 v Hroznětíně konat příměstský tá-
bor pro děti od 5 do 15 let v ceně 600 Kč. 
   V programu tábora bude lyžování        
a sáňkování na Plešivci, snowtubing na 
Božím Daru, výlet do aquaparku a mno-
ho dalšího. 
   Přihlášky a více informací získáte u mě 
nebo na podatelně městského úřadu. 
Konečným termínem podání přihlášek je 
31. leden 2019.  

 

Zdeněk Janský, místostarosta města 

http://www.jeziskovavnoucata.cz/
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STR. 4    

ZÁKLADNÍ ŠKOLA 

  
 

   Dovolte nám, abychom vás opět 
informovali o novinkách na naší 
základní škole. V rámci 100. výročí ČSR 
se škola zapojila do projektu „Staleté 
kořeny.“ Žáci 2. stupně se zúčastnili 
nového vzdělávacího projektu, kde jim 
byl na obrazu lípy, našeho národního 
stromu, připomenut kulturní a duchovní 
odkaz naší minulosti. Cílem projektu 
bylo posílit v žácích národní i osobní 
identitu a inspirovat je pozitivními 
vzory našich dějin. 
   ZŠ je již druhým rokem zapojena do 
projekty Šablony, díky kterému jsme 
získali 4 nové počítačové programy pro 
vyučující ke zkvalitnění jejich přípravy 
pro žáky a nový počítač s moderní te-
chnologií do počítačové učebny. Také 
veškeré žákovské počítače byly dovy-
baveny novými disky, které zvýší jejich 
výkonnost a žáci je budou moci lépe 
využívat. Projekt bude ukončen v únoru 
2019. Od září nového školního roku 
bychom chtěli vstoupit do další fáze 
tohoto projektu, tentokrát zapojíme i 
školní družinu. 
   Naše škola byla oslovena ke spolupráci 
při sběru dat, které budou součástí 
podkladů pro školskou inkluzivní 
koncepci Karlovarského kraje. Data 
budou zpracovávána v rámci projektu 
„Implementace krajského akčního plánu 
1 v Karlovarském kraji.“ 
   Po celý školní rok pokračují projekty 
„Ovoce a zelenina do škol“ a „Mléko do 
škol“, v rámci kterého dostávají žáci 
zdarma jednou týdně ovoce či zeleninu a 
mléčný výrobek 

vedení školy 

Úspěch žáka 9. ročníku ZŠ Hroznětín 
v soutěži „Přírodovědný KLOKAN“  

     

   Tuto soutěž pořádá Přírodovědecká 
fakulta Univerzity Palackého v Olo-
mouci ve spolupráci s Pedagogickou 
fakultou UP v Olomouci s cílem vzbudit 
zájem žáků o technické a přírodovědné 
obory.  
   Jmenovaná soutěž probíhá ve dvou 
kategoriích Kadet a Junior. Kategorie 
Kadet je určena pro žáky 8. a 9. ročníků 
ZŠ a pro studenty tercie a kvarty 
osmiletých gymnázií. 
   Žáci 8. a 9. ročníku naší školy se 
každoročně této soutěže účastní. V le-
tošním školním roce škola zaznamenala 
obzvlášť velký úspěch. David David, 
žák 9. ročníku, získal v kategorii Kadet 
2. místo v okresním kole a 2. místo 
v krajském kole této soutěže.  

 

 
 

   Odměnou mu byla nejen velká 
gratulace od ředitelky školy, ale i věcné 
ceny od pořadatelů soutěže. Davidovi 
srdečně gratulujeme k velkému úspěchu! 
 
 

Ing. Dagmar Adamovičová, učitelka Př a Ch 
 

 

 

 

 

Základní škola Hroznětín 

zve všechny, kdo se chtějí pobavit, 

zasoutěžit si a zatančit na 

 

 Dětský karneval, 

 

 

který se bude konat 

31. 1. 2019 od 16 hodin  

v tělocvičně základní školy. 

Přijďte v pěkné v masce  

a společně si to užijeme. 
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ÚSPĚCH FOTBALOVÝCH NADĚJÍ 

   2. prosince 2018 vyrazil výběr mladších 
přípravek TJ Olympie Hroznětín na 
halový turnaj do Žatce. Turnaje se 
zúčastnilo celkem osm týmů. Sedlec A, 
Sedlec B, Rakovník A, Rakovník B, Souš, 
Žatec, Dobroměřice a Hroznětín. Turnaj 
byl rozlosován do dvou základních 
skupin A, B. Naši hráči, Tadeáš Matějka, 
Radim Štětkář, Filip Cipro, Dana 
Levková, David Topič, Adam Kosina, 
Marek Skreptáč, Marek Šuba a Natálie 
Demelová – v bráně, porazili Rakovník 
A 4:0, Žatec 3:0 a se Sedlecem B hráli 1:1. 
Hroznětín tímto skvělým výkonem 
vyhrál základní skupinu B se ziskem 7 
bodů a skórem 8:1. Tím jsme postoupili 
přímo do semifinále turnaje, kde jsme 
potkali tým Rakovník B, který tvořily 
dívky z vyšší kategorie mladších žákyň. 
Po srdnatém boji proti silnějšímu soupe-
ři remízovali 0:0. O postupujícím do 
finále rozhodovaly pokutové kopy, které 
jsme bohužel prohráli. Hroznětínští tak 
dostali šanci hrát o 3. místo v turnaji 
proti Sedlec B. Brankou, kterou střelil 20 
vteřin před koncem Radim Štětkář, jsme 
zvítězili 1:0. Hroznětín tak získal krásné 
třetí místo v silně obsazeném turnaji.  

   Toto ocenění však nebylo jediné, které 
si hráči odvezli domů. Cenu za 
nejlepšího střelce základních skupin 
obdržel Filip Cipro, Radim Štětkář cenu 
za nejlepšího hráče týmu a zvláštní 
uznání trenérů za perfektní výkon 
v brance získala Natálie Demelová. 
   Skvělého výsledku si jako trenéři velmi 
ceníme a děkujeme všem rodičům za 
skvělou podporu. V trénincích mladších 
přípravek a mladších žáků TJ Olympie    
i nadále pokračujeme a již nyní můžeme 
prozradit, že tým ml. přípravek se 
chystá na velký turnaj do Norimberka 
v SRN, který proběhne 9. února 2019. Za 
podporu děkujeme všem, především 
městu Hroznětín, který zájezd podpořil 
finančně.  
   Na březen chystáme svůj vlastní 
halový turnaj o pohár starosty města 
Hroznětína, který pořádá TJ Olympie 
v ostrovské hale pod záštitou našeho 
města.  

Děkujeme, trenéři  

 
 

Nové žačky i žáky narozené v roce 2005  
a mladší rádi přijmeme do našeho týmu. 
Více informací na tel. čísle: Jiří Kosina – 
723 676 974, Vít Voslař – 776 674 507. 
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ALTÁNEK 
    

   Již více než půl roku uběhlo od 
otevření druhého turistického okruhu 
Hroznětínských zastavení včetně al-
tánku na vyhlídce Gloriett. A já mám 
velkou radost, že uplynulý čas ukázal, 
že se zamýšlený záměr podařil. Během 
léta se vyhlídka s altánkem stala vý-
letním místem nejenom nás místních, ale 
také cyklistů a turistů z blízkého i vzdá-
leného okolí.  
   Velmi mě těší množství dotazů na náš 
altánek a na cestu k němu, stejně jako 
zpětná vazba, kterou jsme získávali od 
návštěvníků našeho města, kteří s potě-
šením objevovali zapomenutá místa 
v našem okolí, naši vzdálenou i ne-
dávnou historii i nové pohledy, které 
nejenom altánek, ale i celá Hroznětínská 
zastavení nabízejí. Dlouhé léto a ne-
zvykle teplý podzim přispěly k pro-
dloužení turistické sezóny, a tak se 
altánek stal výletním místem pro mnoho 
návštěvníků našeho regionu ještě             
i v listopadu.  
   K věhlasu tohoto místa přispělo i noční 
nasvícení altánku, které je viditelné již 
z daleka. Tradicí je po mnoho let 
novoroční výšlap na vyhlídku Gloriett, 
jehož součástí se tak obnovený altánek 
stal letos poprvé. A že účast na letošním 
novoročním výšlapu byla opravdu 
veliká! Potkávání se známých, sousedů   
i neznámých a přání do nového roku 
bylo opravdu hodně. A nejinak tomu 
bylo také před koncem minulého roku. 
Důkazem toho bylo i množství fotek 
sdílených na sociálních sítích. Občas to 
na altánku vypadalo, jako by tam přijel 
zájezdový autobus…    
   A to vše je samozřejmě také motivace 
k další práci na dokončení celého pro-
jektu Hroznětínských zastavení a po-
kračování na dalších etapách zpří-

stupňování našeho regionu turistickému 
ruchu. Přestože to na začátku myšlenky 
všechno vypadalo jako vizionářské vize, 
podařilo se nám již realizovat dva 
turistické okruhy a jejich napojení na 
stávající turistické a cyklistické trasy. 
Také se nám podařilo prosadit na 
Svazku obcí Bystřice podání žádosti       
o dotaci na vyhledávací studii cyklotrasy 
z Merklína do Pstruží, která bude na 
naše turistické okruhy navazovat.  
   Dochází tak k naplňování cíle, kterým 
je oživení cestovního a turistického 
ruchu v okolí našeho města a tím i pod-
pora rozvoje podnikatelských aktivit 
v našem regionu.  

 
 

 
   
 

Zdeněk Janský, místostarosta města 

 

KNIHOVNA V ROCE 2018 

   Knihovna v roce 2018 registrovala 231 
čtenářů, z toho 109 dětí, navštívilo ji 
celkem 4154 návštěvníků, kteří si vy-
půjčili 7077 knih a časopisů. Knihovní 
fond byl obohacen o 245 nových knih a 7 
nových společenských her, odebíráno 
bylo 16 titulů periodik.  
   Celkový fond knihovny k 31. 12. 2018 
činil 8196 knih a 43 společenských her. 
   Kromě běžné výpůjční činnosti, prode-
je turistických suvenýrů a dalších do-
plňkových aktivit bylo také v knihovně 
uspořádáno 6 výstav (z toho 5 prodej-
ních) a 32 vzdělávacích besed pro žáky 
základní školy. 

 

Vendula Zábelová 
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ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY 

   Předvánoční tradicí, která každoročně 
přiláká stovky lidí na náměstí k vá-
nočním stromům, se stala akce Česko 
zpívá koledy s Deníkem. Nejinak tomu 
bylo i u nás.  
   12. prosince se na Krušnohorském 
náměstí v Hroznětíně sešly desítky lidí, 
aby si u stromu zazpívaly vánoční 
koledy a zpříjemnily si předvánoční čas. 
Zúčastnili se i žáci naší základní školy, 
kteří se na vystoupení připravovali 
v hodinách hudební výchovy. 
   Do projektu se zapojil nově i Velko-
rybnický smíšený pěvecký sbor, jehož 
vystoupení na Pivovarském náměstí      
u vánočního stromu na Velkém Rybníku 
se dostalo i na stránky Karlovarského 
deníku.  
   Je fajn, že se najde spousta lidí, kteří si 
i v době předvánočního shonu najdou 
čas na milé setkání a zazpívání si pod 
vánočními stromy a chtěl bych jim touto 
cestou moc poděkovat. 

 
 

 

 

 
 

 

Zdeněk Janský, místostarosta města 

RUPRECHTOVSKÁ PŮLNOČNÍ 

   Malé půlnoční setkání na Štědrý den   
u kapličky Panny Marie na návsi v Ru-
prechtově se pomalu stává novou 
tradicí, kterou v půlnoční čas navštíví 
mnoho lidí. A nebylo tomu jinak ani 
tentokrát. Malé půlnoční zamyšlení nad 
pokorou bylo orámováno vystoupením 
Velkorybnického smíšeného pěveckého 
sboru, které dodalo celé akci sváteční 
nádech. Ten ještě umocnilo pouštění 
svíček přání po návesním rybníčku.  
   Ale to nebylo hlavním cílem půl-
nočního setkání. Tím je potkávání se lidí, 
přátel a sousedů v tajemný sváteční čas. 
Mnozí toto setkání berou i jako 
příjemnou noční vycházku do Ruprech-
tova, a tak již nikoho nepřekvapí, že se 
účastní nejen obyvatelé Ruprechtova      
a Velkého Rybníka, ale také lidé z Odeře, 
Hroznětína či Bystřice. A tradice těchto 
setkání se již roznesla i po okolí, takže se 
zúčastňují i hosté z Karlových Varů, 
Ostrova, Sadova i dalších míst blízkého  
i dalekého okolí.  
   A toto půlnoční setkání získalo ještě 
jeden zcela nový rozměr. Spontánně 
vznikla myšlenka na oživení ruprechtov-
ské kapličky novým zvonem a někteří již 
na jeho pořízení přispěli nemalou 
finanční částkou. Ta se stane po zaevi-
dování sbírky a založení účtu základem 
nové sbírky.                

 Zdeněk Janský, místostarosta města 

LOVCI PEREL V KNIHOVNĚ  

   Pro velký úspěch naše knihovna            
i v letošním roce pokračuje v oblíbené 
hře Lovci perel, která si klade za cíl 
probudit v dětech větší zájem o čtení, 
porozumění textu a nenásilnou formou 
testuje čtenářskou gramotnost.  

   Hra startuje 2. ledna 2019 (končí v pro-
sinci 2019) a spočívá v tom, že…  

 

pokračování na následující straně 

Velký Rybník 

Hroznětín 

http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=90583&idc=2702771&ids=7361&idp=87065&url=http%3A%2F%2Fwww.petrikbrokers.cz%2F
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v knihovně bude opět označeno více než 
tři sta knih jako „perlorodky“ a když si 
čtenář knihu vybere, dostane k ní list 
s otázkami. Pokud správně zodpoví 
povinné otázky, získá za ně perlu. Tu 
navlékne na nit a připojí na nástěnce ke 
svému jménu. Perly se odnáší domů až 
po ukončení hry. 
   V minulých ročnících se některým ši-
kovným čtenářům podařilo vytvořit 
pěkně dlouhý náhrdelník!  
   Hráči mohou navíc zodpovídat také 
nepovinné otázky. Za ně pak získávají 
fiktivní peníze - dukáty Hrozňáky. Na-
střádané peníze mohou následně prů-
běžně po celý rok utrácet v Obchůdku 
lovců perel. Ke koupi jsou opět knihy, 
hry, hračky, různé drobné dárky apod.  

   Hrát může každý, dokonce i malé děti, 
které ještě číst a psát neumí. Těm mohou 
předčítat a zapsat odpovědi na otázky 
rodiče.  
   V roce 2018 se do hry zapojilo ne-
uvěřitelných 54 dětí, hráči společně 
nasbírali 256 perel. A představíme-li si, 
že co perla, to jedna přečtená kniha, tak 
to už je pěkná řádka knih, viďte?  

 
 

 
 

 

Těším se na Vás, lovci perel!  
 Vendula Zábelová 

SVĚTOVÝ TANEČNÍ ÚSPĚCH 
    

   
 
 

   Na úspěch tanečnice Elišky Voslařové 
jsme v Hroznětínském zpravodaji upo-
zorňovali už počátkem roku 2016, když 
s taneční skupinou Mirákl získala titul 
mistryně světa.  
   Již pátým rokem v Miráklu tančí i její 
sestra Veronika. Obě se na počátku pro-
since 2018 spolu s ostatními tanečnicemi 
Miráklu zúčastnily tanečního mi-
strovství světa v Polsku.  Veronika si 
vytančila úžasné první místo v jazz 
dance formace za vystoupení s názvem 
Muzikál a třetí místo v modern dance 
formace s názvem Místo pro všechny. 
Eliška získala druhé místo v jazz dance 
formace s vystoupením The greatest 
show. Uspěly tak v konkurenci více než 
2500 tanečníků z 32 zemí. 
   Náš kraj a Českou republiku  repre-
zentovalo 40 děvčat právě z Miráklu 
v dětské a juniorské kategorii s 20 cho-
reografiemi. Díky skvělým výsledkům 
tak Mirákl potvrdil, že patří mezi 
světovou špičku. 
   Děvčata, gratulujeme a přejeme, ať 

vám to tančí i v roce 2019! 
 

Eva Jandáková 

šňůrky s  perlami a dukáty 

http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=90387&idc=2702771&ids=14536&idp=86839&url=http%3A%2F%2Fassetmedia.cz%2Fkontakty
http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=90911&idc=2702771&ids=3809&idp=86524&url=http%3A%2F%2Fwww.oberbank.cz%2FOBK_webp%2FOBK%2Foberbank_cz%2FOberbank_AG%2FDas_Unternehmen%2Findex.jsp
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PŔÍSPĚVKY ČTENÁŘŮ 
 

Příspěvky zaslané do redakce          
Hroznětínského zpravodaje nebyly  

redakčně upraveny ani kráceny. Jedná se 

o názor pisatele, nikoliv redakční rady. 

 

Zamyšlení nad divnými lidmi mezi námi 

     
 

   Závěr loňského roku přinesl pár 
událostí, které mne přiměly k tomuto za-
myšlení. Na novém altánku na vyhlídce 
Gloriett se kdosi pokusil odmontovat 
solární panely a světla nasvěcující altá-
nek. Když se to dotyčnému nepodařilo, 
alespoň se je snažil poničit. Na Flaschne-
rově skále někdo ze schránky pro 
vrcholovou knížku na dřevěném kříži 
ukradl její víko a kniha pak byla dešti-
vým počasím znehodnocena. Na dřevě-
ném altánku na kraji lesa nad základní 
školou kdosi vykopal několik dřevěných 
prken z jeho obložení (foto pod textem). 
Policistovi Karlovi na Velkém Rybníku 
někdo ukradl nejprve kovovou plácačku 
a pak policejní čepici. A takto bych mohl 
pokračovat dál a dál třeba rozkopanými 
odpadkovými koši na stezce mezi Hroz-
nětínem a Merklínem nebo ukradenými 
lavičkami z atletického hřiště u základní 
školy.  
   Chtěl bych proto nějak pochopit, co 
některé lidi vede k takovému konání. Ať 
se nad tím zamýšlím, jak chci, nějak mi 
to hlava nebere. Ty věci nikomu přeci 
nemohou být k užitku, ani za ně nikdo 
nic nezíská. Normálního člověka přeci 
nemůže některá z výše uvedených věcí 
snad ani napadnout. Musí se tedy asi 
jednat o nějaké divné lidi mezi námi. A 
přemýšlím, co je na nich divného a jestli 
to jde poznat, že jsou divní. Pozorně se 
dívám kolem sebe, jestli je nějak ne-
poznám, jestli třeba mají nějaké 
znaménko, které upozorní na to, že jsou 

to divní lidé. Musím se přiznat, že se mi 
nedaří je poznat. Zkusím to tedy jinak.  
   Prosím některé z těchto divných lidí 
mezi námi, jestli by se mi nemohli sami 
nějak ozvat a zkusit mi své konání 
vysvětlit. Třeba se jim podaří mě pře-
svědčit, že to, co dělají, má nějaký smysl. 
Třeba mě přesvědčí, že ničení práce a 
úsilí někoho jiného má nějaký tajný 
smysl. Anebo se jim nepodaří smyslu-
plnost jejich počínání mi vysvětlit a pak 
jim to já vysvětlím ručně. A myslím, že 
to smysl mít bude… 
 

                 

Zdeněk Janský 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 

   Tříkrálová sbírka 2019   
bude probíhat 
v Hroznětíně  

v sobotu 12. 1. 2019 
v dopoledních hodinách. 
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Rozpočet 2019 

příjmy 37 663 135 Kč 

 

výdaje 36 035 135 Kč 
Kč 
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RENATECHNIK s.r.o. 
 

      Přijme pro svou produkci 

 

KONTROLORKY  KVALITY 

LISOVANÝCH  VÝROBKŮ 
 

Do hlavního pracovního poměru na ranní 

nebo 

na ranní a odpolední směny 

 

Nabízíme: stravenky v hodnotě 100,00 Kč/den, 

prémie dle výkonnosti, vánoční odměny,  

věrnostní odměny 

 

Nástup po pohovoru možný ihned! 

Dopravu do zaměstnání lze zajistit. 

 

Hlaste se osobně na adrese: Hroznětínská 1318, Ostrov 

nebo volejte na číslo: 353 800 116, 602 455 311 
 

 

 

 

Placená inzerce: 
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RENATECHNIK s.r.o. 
 

      Přijme pro svou produkci 
 

MANIPULAČNÍHO 
PRACOVNÍKA 

 

 

Do hlavního pracovního poměru na ranní 

a odpolední směny 

 

 

Podmínka: průkaz na VZV (propadlý lze ve firmě obnovit) 

 

VELMI DOBRÉ PLATOVÉ PODMÍNKY  

 

Nabízíme: stravenky v hodnotě 100,00 Kč/den, 

prémie dle výkonnosti, vánoční odměny,  

věrnostní odměny 
 

Nástup po pohovoru možný ihned! 

Dopravu do zaměstnání lze zajistit. 
 

 

Hlaste se osobně na adrese: Hroznětínská 1318, Ostrov 

nebo volejte na číslo: 353 800 116, 602 455 311 
 

 

 

Placená inzerce: 
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Placená inzerce: 
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