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HROZNĚTÍNSKÝ 
ZPRAVODAJ 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA V HROZNĚTÍNĚ SLAVÍ 60 LET 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
   Před otevřením současné budovy zá-
kladní školy existovala v Hroznětíně 
obecná a měšťanská škola. Zcela nová 
budova školy byla slavnostně otevřena 
před šedesáti lety - 30. srpna 1959 a po-
dle kroniky do ní nastoupilo ve školním 
roce 1959-1960 celkem 312 žáků do 12 
tříd. Nyní už bohužel není možné zjistit, 
kolik dětí školou za šedesát let její 
existence prošlo. V kronikách totiž počty 
žáků v některých letech chybí.  
   Nejen o oslavách 60 let od otevření 
Základní školy v Hroznětíně jsme si 
povídali se současným vedením školy – 
paní ředitelkou Mgr. Dianou Jubán-
kovou a paní zástupkyní Mgr. Lenkou 
Kozohorskou. 

Probíhají oslavy školy, jsou do nich ně-
jak zapojeny děti?  

   „Oslavy probíhají již od konce loňského 
školního roku, kdy si naši žáci ve spolupráci 
se svými učiteli připravili velice úspěšnou 
závěrečnou Školní slavnost věnovanou již 
zmíněnému výročí naší školy. V rámci vý-
uky i mimo ni jsou žáci zapojováni do vlastní 
výzdoby školy. 18. října v rámci oslav vyjeli 
všichni žáci na výlet do plzeňské Techmanie. 
Výlet byl dárkem Města Hroznětín, kterému 
bychom za všechny žáky a učitele chtěli 
tímto moc poděkovat. Pro naše žáky i širokou 
veřejnost připravujeme po celý školní rok 
spoustu zajímavých akcí. V nejbližší době  
(4. 11.) nás bude čekat Lampionový… 

   pokračování na následující straně 
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pokračování ze str. 1 

… průvod za doprovodu Bubenického 
souboru ze ZUŠ Ostrov, který vyvrcholí 
závěrečným ohňostrojem. V prosinci bude 
následovat velké čertí překvapení a hned 
v lednu další. Nechceme ale vše prozrazovat, 
ať se mají žáci na co těšit.“ 

Žáci školy se jistě pochlubí úspěchy ve 
vědomostních i sportovních soutěžích. 
Které považujete za ty největší? 

   „Samozřejmě, že se snažíme každoročně 
zapojovat do nejrůznějších soutěží spor-
tovních, vědomostních, hudebních, výtvar-
ných, je jich opravdu velká spousta. Vážíme 
si našich žáků, pokud mají chuť a snahu 
soutěžit a reprezentovat naši školu, peda-
gogů za to, že naše žáky na tyto soutěže 
připravují. Pokud bychom měly jmenovat 
některé ty „nej“, určitě nezapomeneme na 
tyto:  

Školní rok 2005-2006: 
I. místo ve finále krajského kola v gym-
nastickém trojboji 
II. místo v Kinderiádě, postup do celo-
státního finále do Prahy 
I. místo v celostátním finále přírodovědné 
soutěže Zlatá srnčí trofej 
Školní rok 2012 – 2013:  
Mc Donal´d cup – republikové kolo dívek ve 
vybíjené 
Školní rok 2015 – 2016, 2016 – 2017:  
soutěž Angličtina nás baví – postup do 
krajského kola 
Školní rok 2018 – 2019:  
II. místo v Přírodovědném klokanu, nejlepší 
řešitel okresu KV 
III. místo v Přírodovědném klokanu, nejlepší 
řešitel Karlovarského kraje 

A další…“ (Jména žáků nejsou uvedena 
z hlediska ochrany GDPR.) 

Na co je škola zejména pyšná? 

   „Určitě je naše škola pyšná na spoustu 
věcí, mezi které patří např.: krásné atletické 
hřiště, multifunkční hřiště, nová odborná 

učebna fyziky, chemie a přírodopisu, celková 
modernizace školy v rámci projektů, v nichž 
je škola zapojena, spolupráce s německou 
školou ve Falkensteinu a pořádání společ-
ných pobytů či návštěv, ochota a aktivita 
našich zaměstnanců, dobrá spolupráce se 
zřizovatelem apod., ale největší pýchou pro 
nás jsou především úspěchy našich žáků při 
přijetí na střední školy. Těší nás, že se u nás 
žákům líbí a cítí se zde spokojení.“ 

Plánuje škola nějaké změny (nové 
kroužky, takzvané volné hodiny, vol-
nočasové aktivity atd.)? 

   „Každým rokem nabízí naše škola několik 
zájmových kroužků, které se snažíme ob-
měňovat a přizpůsobovat zájmu dětí. 
Spolupracujeme také se ZUŠ v Ostrově, 
máme přímo na škole výuku hry na trum-
petu, klavír a flétnu, jsme zapojeni do AŠSK 
(Asociace školních sportovních klubů), naši 
žáci jsou zapojeni v projektech i s jinými 
školami, například SPŠ Ostrov – Projekt 
Junior apod. Naší současnou a budoucí 
prioritou je podporovat a rozvíjet přírodo-
vědné a technické vzdělání žáků. V loňském 
školním roce byla u nás vybudována nová 
odborná učebna pro výuku chemie, fyziky a 
biologie, do budoucna se počítá též s obnovou 
a rekonstrukcí dílen a kuchyňky. Jsme zapo-
jeni v několika projektech, díky kterým 
dochází na naší škole k modernizaci techniky, 
žáci se seznamují s nejnovějšími techno-
logiemi.“ 

Co popřát škole, dětem, učitelům i ro-
dičům závěrem? 

   „Chceme touto cestou popřát všem našim 
žákům, zaměstnancům, rodičům a pří-
znivcům školy hodně zdraví, úspěchů, štěstí 
a radosti, naší škole, ať stále vzkvétá. A co 
říci závěrem? Náš školní vzdělávací program 
se jmenuje Škola pro radost, tak ať se nám 
toto krédo stále daří plnit.“ 

Redakce HZ se k přání připojuje.                                                                                                                                        

za rozhovor děkuje Eva Jandáková 
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SKAUTSKÁ POZVÁNKA 

   Je tomu právě 30 let, kdy naše země 
znovu nabyla svobody. Díky sametové 
revoluci mohl tak znovuobnovit svoji 
činnost i skautský oddíl Bystřina. Přijďte 
si spolu s námi v tyto památné dny 
zavzpomínat na bohatou činnost oddílu.    
   16. listopadu od 14.00 hodin bude 
v sále Městského společenského centra 
v Hroznětíně probíhat malá skautská 
výstavka. Nahlédněte spolu s námi do 
starých kronik, přijďte zavzpomínat na 
nezapomenutelné chvíle u táborového 
ohně. A kdo vydrží až do večera, může 
si spolu s námi zatančit a zazpívat.  
   Od 18.00 hodin se vzpomínkové 
odpoledne promění v již tradiční 
Country sešlost. K tanci i poslechu nám 
v sále Městského společenského centra 
zahraje country kapela Trepka z Nejdku. 
Vstupné na country bál činí 100,- Kč.  

 

za skautský oddíl Bystřina Ing. Josef Macke  

 

JUBILANTI 
 

V měsíci říjnu oslavili své životní 
jubileum tito naši spoluobčané: 

 

 

Nina Bilanová 

Zdeněk Lhoták 

Marie Vlášková 

Hana Honsová 

Přemysl Gruncl 

Jaroslav Kejzlar 

Bohuslav Bočan 

Jan Juhos 
 

 

 

Redakce Hroznětínského zpravodaje 
přeje jubilantům vše nejlepší, hlavně 

pevné zdraví. 

 

VAŘENÍ SE STAROSTOU 

   Těstovinový salát a tvarohový dezert   
s ovocem a banány, právě toto menu se 
v úterý 15. října naučilo 8 dětí ve věku  
3- 12 let na letošním prvním Vaření se 
starostou. Kroužek zcela v režii Martina 
Malečka, starosty Hroznětína, už s vel-
kým úspěchem probíhal v loňském roce. 
„Samotného mne baví vařit, také vím, že je  
v našem kraji nedostatek kuchařů a pak jsou 
mezi lidmi velice oblíbené pořady o vaření    
v televizi. Proto jsem se rozhodl do vaření 
zapojit naše děti“, vysvětluje starosta. 
Dvanáctiletá Klára už má rok vaření pod 
starostovým vedením za sebou. „Loni se 
mi nejvíce povedly svatební koláčky. Doma 
uvařím krupicovou kaši i zeleninovou 
polévku,“ dělí se o své úspěchy Klárka. 
Přidává také recept na svou zeleninovou 
polévku. 
 
 

Klárčina zeleninová polévka 
Mraženou mrkvičku, hrášek a kukuřici 
osmahni na másle. Zalij vodou, ochuť 
polévkovým kořením a nech povařit. 
Pak přidej na másle opraženou kru-
pičku. 
 
 

 
 
 

   Děti se letos naučí třeba bavorské 
vdolečky, cukroví či bramborový salát a 
řízek. Pokud mají další děti zájem si                  
v Hroznětínském klubu uvařit nějakou 
dobrotu, zjistí termíny dalšího vaření     
v Městské knihovně Hroznětín nebo       
u starosty města. 

Eva Jandáková 
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NOVÉ VÝZVY pro šachový oddíl 

   Po velmi vydařené sezóně, kdy se      
A-týmu podařilo postoupit do krajského 
přeboru I. třídy, B-tým bude hrát 
v krajském přeboru II. třídy a C-tým 
v krajské soutěži, je před všemi hráči 
nelehký úkol. Podařilo se ale také získát 
velké posily, zejména Jakuba Kůsu, 
republikového vicemistra hráčů do 14 
let, Elo 2051 a hráče z Ostrova, zejména 
doktora Vastla.  
   Nebyla podceněna ani příprava. Na 
Mariánské se ve dnech 4. - 6. října 
uskutečnilo soustředění za účastí hráčů 
ŠK Caissa Nová Role a TJ Ostrov, kde 
měli své přednášky hráči vyšších 
soutěží.  
   Stejně jako v minulé sezóně, také v té 
nové by chtěl oddíl uskutečnit všechny 
turnaje, tzn. Memoriál Bedřicha Rödiga, 
turnaj v šachové čtyřhře, turnaj O pohár 
starosty města, a šachovou simultánku 
s Jiřím Soukupem. Šachový oddíl byl 
také již požádán, zda by i v příštím roce 
(po velmi dobrých zkušenostech z toho-
to roku) zorganizoval krajský přebor 
čtyřčlenných družstev v rapid šachu. 
   Současná sezóna začala slibně, když   
B-tým remizoval s favorizovaným B-
týmem Habartova a oslabený A-tým 
sahal také po remíze se  silným Glo-
balem Sokolov. Přesto uhrál ve vyšší 
soutěži celkem přijatelnou porážku 3:5. 

 

 
 
 

Milan Grieč 

BUDOVA NÁDRAŽÍ v Hroznětíně 

   Někteří místní informátoři opět šíří po 
městě různé zaručené zprávy, proto jsem 
se rozhodl touto cestou uvést situaci 
kolem budovy nádraží na pravou míru a 
všechny tyto „šiřitele zaručených zpráv“ 
si dovoluji požádat, aby si pravdivost 
svých zpráv předem ověřili.  Osobně 
vždy všechny dotazy rád zodpovím. 
   Převod zmíněné budovy z majetku 
SŽDC s. p. do majetku města Hroznětín 
stále probíhá. V současné době se 
dostala opět přepracovaná žádost o pře-
vod ze strany SŽDC s. p. na Ministerstvo 
dopravy ČR, které následně předloží 
schválení převodu opět do vlády. 
Doufám, že tato záležitost bude již 
v blízké době dořešena.  
   Mezitím jsme ovšem nuceni se vy-
pořádávat s potížemi ohledně ne-
oprávněného vniknutí do budovy 
nádraží. Vzhledem ke stížnostem obča-
nů žijících v Karlovarské ulici a výskytu 
nepovolaných osob v daném objektu 
jsme museli po vydání souhlasu majitele 
objektu budovu zabezpečit proti 
vniknutí. Několikrát jsem osobně i s pa-
nem místostarostou z daného objektu 
vyprovázel jeho samozvané obyvatele. 
Nezajištěnou budovu si za místo svých 
her našly i některé místní děti.   Právě 
bezpečnost dětí nám opravdu není 
lhostejná a to byl také hlavní důvod 
k zajištění objektu. Náklady na jeho 
kompletní zajištění činí 49.051,48 Kč.  
   Dále byl proveden úklid okolních 
pozemků v Nádražní ulici včetně 
odvozu odpadu na skládku v nákladech 
47.303,20 Kč. 
   Stávající stav nádražní budovy i sa-
motného okolí nás rozhodně netěší a 
pevně věříme, že se již v brzké době 
podaří převod dokončit a zahájit pří-
pravné práce pro rekonstrukci.    

 

Martin Maleček, starosta města 
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HROZNĚTÍN – MĚSTO PRO ŽIVOT 

   V roce 2006 jsem začal působit ve ve-
dení města jako uvolněný místostarosta 
a od roku 2010 zastávám funkci 
uvolněného starosty.   
   Dovoluji si poděkovat všem kolegům 
zastupitelům ve všech volebních obdo-
bích za jejich práci pro město. Velké 
poděkování patří hlavně Vám občanům 
za Vaši dosavadní podporu a pomoc při 
správě našeho města a jeho osad.  
   Myslím si, že v této době se nám spo-
lečně opravdu podařilo Hroznětín 
rozvíjet nejen v oblasti infrastruktury a 
služeb, ale také ve sportu a spole-
čenském životě. Hroznětín i všechny 
osady zažívají stavební rozvoj, podařilo 
se nám opravit místní komunikace, 
zajišťujeme postupnou modernizaci 
školských a společenských zařízení. 
Velmi důležitou roli také hraje ochrana 
životního prostředí v celém našem 
správním území. Podporou výstavby 
silničního obchvatu města se velice 
zklidnila dopravní zátěž v centru města.   
   Cílem je město a osady i nadále roz-
víjet tak, aby se na Hroznětínsku žilo 
spokojeným životem, mít stále zajištěny 
základní potřeby pro spokojený životní 
styl v menším venkovském městě. Důle-
žité je zajištění lékařské péče, základ-
ního vzdělávání, komunitního života       
i podpora mladých rodin v regionu.  
   Věřím, že se nám společně bude tento 
trend dařit naplňovat.  Velmi prospěšná 
je vzájemná komunikace, proto se na mě 
můžete kdykoliv obrátit s problémem, 
starostí, nebo si jen tak přijít popovídat. 
V rámci slušné komunikace lze i přes 
rozdílný názor spoustu věcí vyřešit. 

 
 
 

Martin Maleček, starosta města 

BIOODPADY 

   Od letošního roku je možné ukládat 
bioodpady v našem městě po celý rok. 

Veškerá stanoviště budou v provozu do 
konce listopadu. Od prosince do března 
lze uvedený odpad ukládat na sběrném 
místě odpadů, nebo do hnědých nádob 
v osadách (Bystřice k ČOV, Odeř náves, 
Ruprechtov náves, Velký Rybník sever, Pod 
Lesem a u Hastrmana), nebo na vyznače-
ných stanovištích v Hroznětíně (zahrádky 
nad školou a Koželužská ulice u Šnirců). 

 
 

Martin Maleček, starosta města  

 

HROZNĚTÍNSKÝ KLUB 

   V Hroznětínském klubu, který sídlí 
v přízemí budovy Městského společen-
ského centra, si mohou zájemci nově 
zahrát tzv. vzdušný hokej (air hockey).  

 
 

 
 
 

   Klub je otevřen vždy v pondělí a ve 
čtvrtek od 15 do 18 hodin. K dispozici 
jsou také chlazené nealkoholické nápoje, 
čaj a káva. 

Vendula Zábelová 

 
 

SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ 

   Dne 18. 9. 2019 zemřela naše maminka 
paní Marie Klímová ve věku 103 let (bez 
jednoho měsíce).  
   Chci tímto velmi poděkovat personálu 
Domova blahoslaveného Hroznaty 
v Hroznětíně za obětavou péči, obzvlášť 
při konci maminčina života.  
   Také velmi děkuji MUDr. Draskému st. 
za jeho celoživotní péči o maminku a 
MUDr. Draskému ml., který v této péči 
pokračoval. 

 

Alena Kučerová, dcera 
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MATEŘSKÁ ŠKOLA 
    

   2. září nám začal školní rok s novými 
dětmi a pedagogický sbor byl posílen 
novou paní učitelkou Ivetou Eretovou. 
V letošním školním roce máme za-
psaných 47 dětí ve dvou třídách. Děti se 
letos adaptovaly velmi dobře a rychle. 
  Hned druhý den školního roku nás 
navštívil s veselou pohádkou pan Po-
hoda se svým Divadlem Z Bedny. 
Kulturní program dětí obohatilo během 
měsíce září a října ještě divadlo Letadlo 
s úžasným představením Podzim, diva-
dlo Kolem s pohádkou Princezny jsou na 
draka a loutkové představení O zlaté 
rybce. 
   14. října jsme podnikli výlet na 
Ježíškovu cestu na Boží Dar. Děti 
dovezly Ježíškovi přání pod stromeček. 
Počasí nám přálo a výlet jsme si všichni 
moc užili. 

     

   Poslední krásné podzimní dny jsme 
využili na velmi pěknou vycházku do 
přírody. Děti se dozvěděly mnoho 
nového o životě v lese a na společné 
tvoření pomohly nasbírat listí, přírod-
niny a také houby, ze kterých paní 
kuchařka uvařila výbornou kulajdu. 
   Všechny naše akce pečlivě dokumentu-
jeme, fotografie si lze prohlédnout na 
našem webu či facebookovém profilu. 

 

kolektiv pedagogického sboru  
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STOLNÍ KALENDÁŘ 

   Město Hroznětín opět připravuje pro 
následující rok stolní kalendář s termíny 
chystaných akcí doplněný fotografiemi 
hroznětínské přírody, památek a akcí.     
   Kalendář bude možné zakoupit 
v rámci vánočních trhů na Rozsvěcení 
vánočního stromu 29. 11. 2019 a poté 
v Městské knihovně Hroznětín. 

Vendula Zábelová 

DÁMSKÝ KLUB 

   Dámský klub v Hroznětíně zahájil po 
prázdninách opět svou činnost. S potě-
šením jsme uvítaly návrat dvou milých 
dam, které nás pro svou zaneprázdně-
nost na nějaký čas "opustily". 
 

 
 

   Naše výrobky se na Benefičním dni na 
Velkém Rybníku moc líbily a to rozhod-
lo, jakým směrem zahájíme svou další 
činnost. Dnes máme již vyrobená srdíčka 
a sovičky, připravily jsme si jednotlivé 
díly na pletené textilní věnce, které 
v dalších dnech budeme zdobit.   V říjnu 
jsme se zúčastnily zajímavé přednášky  
 „O léčivé síle našeho dechu“.    Dozvěděly 
jsme se, jak je pro nás dech 
nepostradatelný a že správným dýchá-
ním můžeme ovlivnit svůj zdravotní 
stav. Na tuto přednášku jsme si dojely 
do Městské knihovny v Ostrově. 
   Přejeme čtenářům našeho příspěvku 
pěkný zbytek podzimních dnů. A kdyby 
vám náhodou bylo doma smutno, 
přijďte mezi nás. Scházíme se každý 
čtvrtek od 16.30 hodin v MSC Hroznětín.  

Dámský klub Hroznětín 

VÝSTAVA V KNIHOVNĚ 
 
 

Městská knihovna Hroznětín 

Vás zve na tradiční prodejní výstavu 

ručních výrobků 
 

Tvoření pro radost 
 
 

4. 11. – 19. 12. 2019 

 
 

Ke koupi budou šité i háčkované 

dekorace a hračky s (nejen) vánoční 

tématikou, dárkové obálky, svíčky, 

adventní věnce a mnoho dalšího.  
 

Výstava je přístupná během otevírací 

doby knihovny, tzn. pondělí a čtvrtek 

12.00 – 18.00 hodin, úterý 10.00 – 14.30 

hodin, středa 12.00 – 14.30 hodin. 
 
 
 

 

ILUSTRÁTOR ADOLF DUDEK 

   Malíř a ilustrátor Adolf Dudek to umí  
s dětmi pořádně rozbalit! V programu 
"Nehulíme, kreslíme" to 16. října v naší 
knihovně rozhodně dokázal. Akci na-
vštívili žáci 5. - 7. třídy místní základní 
školy a legrace to byla opravdu veliká. 
Pomocí základních geometrických tvarů 
se děti učily velmi zjednodušenou for-
mou nakreslit téměř cokoli – obličej, 
postavu, krajinu i město.  

 

 

  
 

 

   Jako bonus si někteří žáci odnášeli 
podpis umělce a drobné kresby.      

Vendula Zábelová 
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NORDIC WALKING 
 

  
 

 
 

   Krásný slunečný den, výborná bageta, 
pár kilometrů v nohách (s převýšením 
kolem 400 m). Tak vypadala sobota      
12. října pro více než 80 účastníků spo-
lečného v pořadí již jedenáctého výšlapu 
s hůlkami.  
   Trasa tentokrát vedla z Hroznětína 
přes Oldříš na Mariánskou a zpět. 
Někdo přidal i houby cestou, pivečko a 
jiné dobroty v cíli.  
   Na příští společný výšlap se mohou 
příznivci chůze s hůlkami těšit již nyní. 

Bude se konat 23. května 2020 a kam se 
vydáme, se nechte překvapit.  

 

Vendula Zábelová, Eva Jandáková  
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KONCEPCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

   V lednu roku 2015 stanovilo vedení 
města priority pro zajištění stability a 
rozvoje Základní školy Hroznětín. 
Zástupci vedení města a členové školské 
rady schválili dlouhodobou koncepci 
školy na období let 2016 – 2021. 
Stěžejními body této koncepce byla 
stabilita pedagogického sboru a jeho 
odbornost, zajištění naplněnosti školy    
a modernizace školy i výukových 
metod. A také vzhledem k tehdy před-
pokládanému demografickému vývoji 
v našem městě, kdy se dal očekávat od 
roku 2018 úbytek žáků, bylo prioritou 
realizovat opatření, která v budoucnu 
zmírní důsledky tohoto vývoje a zajistí 
naplněnost školy nejenom rozšířenou 
nabídkou činností a kvalitou výuky, ale 
také rozvojem našeho města. A to tak, 
aby nedocházelo k úbytku jeho obyvatel. 
   Jedním z prvních opatření k mo-
dernizaci školy i její rozšířené nabídky 
pro výuku, byla realizace stavby nového 
multifunkčního hřiště s atletickým ová-
lem. Poté následovala kompletní rekon-
strukce sociálního zázemí, šaten a sprch 
pro tělesnou výchovu i pro uvedené 
multifunkční hřiště. K modernizaci okolí 
školy přispěla i rekonstrukce komu-
nikace a rozšíření veřejného osvětlení 
kolem školy a v neposlední řadě i nové 
dětské hřiště. Od září letošního roku 
mají žáci naší školy k dispozici zcela 
novou učebnu pro výuku chemie, fyziky 
a biologie včetně moderního vybavení. 
A do konce listopadu bude dokončena 
úplná rekonstrukce šaten, kdy budou 
stávající sklepní prostory zmoder-
nizovány a nevyhovující šatní kóje 
nahrazeny barevnými skříňkami. V rám-
ci výše uvedené koncepce bude dále 
realizována nová výuková kuchyňka a 
školní dílna, což přispěje k větší 

manuální zručnosti žáků naší školy a 
také kompletní rekonstrukce tělocvičny 
včetně modernizace jejího vybavení. 
V jednotlivých třídách prvního i dru-
hého stupně pak budou postupně 
stávající staré tabule nahrazovány no-
vými interaktivními tabulemi.  
   Souběžně s výše popsanými kroky 
probíhá i zlepšení výuky a nabídky naší 
školy. Škola nabízí konzultace psycho-
loga a logopeda, poradenství pro naše 
žáky i jejich rodiče při výběru budoucího 
povolání a dalšího vzdělávání a také 
rozšířenou činnost školních kroužků       
a školní družiny pro zajištění péče o žá-
ky i v době po ukončení výuky. Velmi se 
osvědčila i činnost školního žákovského 
parlamentu, který dobře komunikuje 
s vedením školy i se zástupci vedení 
města. V současné době (ve spolupráci 
s 1. ZŠ v Ostrově) probíhá školení někte-
rých našich učitelů pro výuku v „3D“ re-
žimu, které výrazně zatraktivní stávající 
výuku některých vybraných předmětů. 
   Se zajištěním naplněnosti školy je úzce 
spjat i rozvojový plán města. V příštím 
roce bude zahájeno zasíťování pozemků 
pod Rafandou pro výstavbu šestnácti 
nových rodinných domů a v dalších 
dvou lokalitách jsou již připraveny 
zástavbové studie pro novou výstavbu 
rodinných i řadových domů.  
   Všechny tyto kroky ve svém důsledku 
přináší nárůst počtu obyvatel města a 
tím i potencionálních žáků naší školy.                                 

 

Zdeněk Janský, místostarosta města 

 

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 

   16. listopadu 2019 v 11.00 hodin se 
uskuteční v Obřadní místnosti Městské-
ho úřadu Hroznětín vítání občánků. 
   Rodiče mohou svá miminka přihlásit 
na městském úřadě v kanceláři matriky 
nejpozději do 11. listopadu 2019. 

 

Zdeňka Reinlová, matrikářka 
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