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HROZNĚTÍNSKÝ 
ZPRAVODAJ 

 

VÁNOČNÍ PŘÁNÍ  

Vážené dámy a pánové,  
  již za několik dnů budeme slavit Štědrý 
den, následující vánoční a novoroční 
svátky. Atmosféra Vánoc začíná první 
adventní nedělí. Advent je doba, kdy se 
zamýšlíme a vzpomínáme. Vánoce sym-
bolizuje nazdobený stromeček obložený 
dárky, slavnostní večeře a nepřeberné 
množství vánočních tradic. V tuto dobu 
je vhodné se zastavit a nikam nespěchat, 
zamyslet se nad způsobem dnešního 
života a věnovat co nejvíce svého času 
svým blízkým a přátelům. Každý z nás 
prožívá adventní čas dle své svobodné 
vůle a zvyklostí.  
   Dovolím si vás vyzvat k zamyšlení nad 
několika slovy, se kterými se v tomto 
čase nejčastěji setkáváme: příprava, čeká-
ní, klid, zamyšlení, rodina, přátelství, 
láska, štěstí, radost, vztah k člověku, stáří, 
samota, pokora, obdarování, odpuštění, 
úcta, víra, tradice, svíčka, světlo, Betlém, 
vánočka, cukroví, kapr, stromeček, dítě, 
úsměv a mnoho dalších slov.  
   Přeji Vám, abyste v tomto čase našli ta 
pravá a důležitá slova pro vás, abyste 
vánoční svátky strávili v kruhu rodiny   
a skutečných přátel. Těm nejmenším 
přeji hodně dárků pod stromečkem, ale 
především spoustu lásky i porozumění 
od rodičů. Nám všem přeji pevné zdraví 
a dostatek životního optimismu.     
 

Martin Maleček, starosta města 

NOVÉ ŠATNY V ZÁKLADNÍ ŠKOLE 

   Získání modré stuhy za společenský 
život v loňské soutěži Vesnice roku 2018 
bylo spojeno se získáním dotace z Mi-

nisterstva pro místní rozvoj ve výši 600 
tis. Kč na letošní rok.  
   Tuto dotaci jsme navrhli využít na re-
konstrukci šaten v naší základní škole, 
což příslušné odbory ministerstva 
v červenci letošního roku schválily. Po 
vypsání výběrových řízení na stavební   
a dodavatelskou část a po schválení 
vítězných dodavatelských firem byly na 
konci září zahájeny stavební práce, které 
byly dokončeny k  15. 11. V posledním 
listopadovém týdnu pak byly dodány 
nové šatní skříňky. Celý prostor šaten 
naší základní školy tak naprosto zásadně 
změnil svou tvář. Prostornost, vzdu-
šnost, barevnost, světlost a spousta 
nových prvků odpovídajících moderním 
trendům výrazně opět pozvedlo úroveň 
naší základní školy. Celková rekon-
strukce včetně vybavení byla re-
alizována ve výši 1.861.921 Kč.  
   Spolu s novou učebnou odborných 
předmětů bylo v letošním roce investo-
váno do zlepšení výuky a prostředí 
v základní škole celkem 4,5 milionu Kč, 
z čehož se nám do rozpočtu města 
vrátily díky úspěšnosti dotačních žádostí 
3 miliony Kč.              

Zdeněk Janský, místostarosta města 
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SKAUTSKÉ PODZIMNÍ OHLÉDNUTÍ 

   Listy na stromech hrají všemi barvami 
a pomalu se snáší k zemi, příroda se 
ukládá k zimnímu spánku. Na kdekoho 
rozmary počasí doléhají a dostavuje se 
podzimní únava. Však skaut na mysli 
neklesá, na rozmary počasí nedbá. Náš 
skautský podzim byl doslova nabitý 
akcemi.  
   Vezmeme to pěkně od začátku. On už 
ten začátek byl totiž docela akční. První 
zářijová schůzka se měla nést v duchu 
her, zábavy, dozvuku prázdnin. Když 
jsme však vstoupili do klubovny, čekala 
nás potopa. Náš letitý spolupracovník 
bojler, nám brekem dával najevo, že se 
s námi navždy loučí. Brečel v klubovně 
už asi dost dlouho, neb všude byla voda 
a zas jen voda. A tak místo hraní a veselí 
přišly na řadu kýble a hadry. Ale i na ty 
hry nakonec došlo.  
   O pár dní později jsem opět přiložili 
ruce k dílu -  tentokrát jsme neuklízeli 
v klubovně, ale pomohli jsme s očistou 
Hroznětína. Také první zářijová výprava 
byla více o práci než o hrách. Skautská 
chata na říčce Rolavě potřebuje sem tam 
vylepšit. Kladiva, vrtačky i motorová 
pila zněly do ticha lesa. Díky pomoci 
rodičů jsme odvedli opravdu velký kus 
práce. Venkovní stěna je opravená, svah 
zpevněn, dřevník už je zase plný. Našla 
se samozřejmě ale i chvíle na nějakou tu 
hru, táborák a také buřty.  
   Na svatého Václava jsme vyrazili 
k Mohyle Eliáš, abychom vzpomněli na 
naše skautské bratry, kteří museli 
nedobrovolně pracovat v jáchymov-
ských uranových dolech.   
   První říjnová výprava byla především 
určena pro naše nejmladší - vyrazili jsme 
za zvířátky na farmu Kozodoj. Velmi 
očekávanou akcí je každoroční podzimní 
výsadek. Děti se těší, rodiče se strachují. 

Letošní výsadek jako obvykle s karlo-
varským přístavem ORION se nesl 
v duchu samurajů a my v Hranicích       
u Aše svedli velkou bitvu o Širojamu. 
Tradičně skončil výsadek v den státního 
svátku 28. října v Karlových Varech        
u skautské lípy. Ve Dvořákových sadech 
tak opět po roce zazněla z úst desítek 
skautů a skautek skautská hymnu. 
   Nejen mezi skauty, ale jak se nám rok 
od roku více potvrzuje i mezi veřejností, 
je čím dál více vítáno naše Putování za 
hroznětínskými strašidly. I přes chladné a 
sem tam deštivé počasí se nás v du-
šičkový večer na cestě kolem židovského 
hřbitova sešlo opravdu hodně. Na cestu 
odvahy se vydalo přes 230 dětí a nemálo 
bylo i dospělých (téměř 200). A podle 
občasných výkřiků či naopak úsměvu na 
tváři naše strašidla odvedla skutečně 
dobrou práci. Odměnou byl jako ob-
vykle vlastnoručně upečený buřt.  

 

 
 

   Poslední listopadové ohlédnutí patří 
akci, která v předvečer státního svátku 
připomněla 30 let svobodného skau-
tingu. Trochu nás mrzí, že naše 
ohlédnutí za třicetiletou činností se 
nesetkalo příliš s odezvou veřejnosti. 
Nás však těší, že přišli především ti, 
kteří v oddíle před lety vyrostli a setkání 
nad kronikami a starými fotografiemi se 
tak doslova neslo v přátelském duchu. 
Vzpomínkové odpoledne se v podvečer 
proměnilo v country bál, kam už vás 
dorazilo o poznání více. Taneční večer 
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za doprovodu kapely Trepka z Nejdku 
měl i své milé překvapení. Během večera 
bylo předáno poděkování těm, kteří se   
o rozvoj svobodného skautingu nejen 
v Hroznětíně zasloužili a dodnes jsou 
aktivními skauty: Bohumil Hluchý - 
Pinďa, Eva Hluchá - Áve, Marie 
Černohorská - Ledvinka a Zdeněk Kunc 
- Dändy. Ještě jednou díky. 
   Dosti však o podzimu, vždyť jistě 
krásná zima je před námi. Přejeme vám 
vesele Vánoce a šťastný nový rok a jako 
každoročně vás srdečně zveme na 
tradiční novoroční výstup na Altánek. 

 

za skautský oddíl Bystřina ing. Josef Macke  

 

POZVÁNKA NA VÁNOČNÍ TURNAJ  

   Oddíl stolního tenisu SK Merklín spolu 
s městem Hroznětín pořádá 26. 12. 2019 
v tělocvičně Základní školy v Hrozně-
tíně tradiční „Vánoční turnaj ve stolním 
tenisu“. První ročník tohoto turnaje se 
konal již v roce 1972 a během svého 
trvání se neuskutečnil pouze jedenkrát, 
takže letos se koná již 47. ročník. 
   Registrace účastníků turnaje proběhne 
před zahájením turnaje od 8.00 do 8.30 
hodin a to ve třech kategoriích: 

 ve dvouhře registrovaných hráčů 

 ve dvouhře neregistrovaných hráčů  

 ve smíšené čtyřhře registrovaných  
i neregistrovaných hráčů.  

V každé kategorii budou po skončení 
turnaje vyhlášeni a odměněni úspěšní 
hráči, kteří se umístí na stupních vítězů. 
   Neoficiální ukončení turnaje pak 
proběhne v jedné z místních restaurací, 
kde budou probrány nejen zásadní 
okamžiky turnaje, ale i ostatní celosvě-
tové problémy. Věřím, že po vánočním 
hodování nepřijdou rozhýbat svá těla 
pouze tradiční účastníci turnaje, ale také 
další, které srdečně zvu na tuto velkou 
sportovní událost. 

Vladimír Novák 

OHLÉDNUTÍ ZA LÉTEM 

   Chtěli bychom touto cestou poděkovat 
paní Kubínové, majitelce zahradnictví, 
která poskytla našemu domovu spon-
zorský dar ve formě sazenic květin          
a bylinek. Našim klientkám, které rády 
zahradničí, tak udělala velkou radost. 

 

 
 

   Květinami společnými silami osázely 
mobilní zahrádky, truhlíky i nádoby 
umístěné na dvorku domova a s osta-
tními klienty se po celé léto těšily z jejich 
krásy. Bylinky posloužily i do pokrmů, 
které si klientky samy s chutí vaří 
(zejména polévky). 
   Po celou zimu budeme vzpomínat na 
hezké chvilky strávené na zahrádce  s ta-
kovou květinovou nádherou a moc 
děkujeme. 

klienti a zaměstnanci Domova pokojného 
stáří blahoslaveného Hroznaty Hroznětín 

 

KNIHOVNA  

   Upozorňuji čtenáře, že knihovna bude 
od 23. 12. 2019 do 3. 1. 2020 uzavřena. 
Těším se na Vás opět v novém roce a 
přeji Vám ve svátečních časech mnoho 
pěkných chvil (nejen s knihou), pohodu 
na duši a úsměv na rtech.    

Vendula Zábelová 
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STOLNÍ KALENDÁŘ HROZNĚTÍNA  

   Město Hroznětín ve spolupráci s Měst-
skou knihovnou Hroznětín vydalo stolní 
kalendář pro rok 2020 s termíny 
kulturních a společenských akcí pořáda-
ných v našem městě v následujícím roce 
doplněný fotografiemi hroznětínské 
přírody, památek a akcí. 

 

       

   Kalendář můžete zakoupit v knihovně 
za 100 Kč. Chcete-li mít přehled, co se 
v našem městě bude dít, rozhodně s jeho 
koupí neváhejte. 

   Vendula Zábelová 

 

PRODEJ KAPRŮ 
    

 
 

JUBILANTI  
 

V měsíci listopadu oslavili své životní 
jubileum tito naši spoluobčané:  

 
 

 

Klára Krejsová 

Robert Vlašímský 

Anna Beránková 

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

 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 

   Tříkrálová sbírka nabízí příležitost, jak 
se může veřejnost podílet na pomoci 
lidem v nouzi.  
   Jedná se o dobročinnou akci, kterou je 
možné úspěšně realizovat jen za spo-
lupráce řady dobrovolníků a vstřícnosti 
veřejnosti. 
   Prosíme proto každého, kdo by se chtěl 
spolu s námi jakkoli zapojit do orga-
nizování a realizace sbírky, nechť nás 
kontaktuje. S vaší pomocí přinese sbírka 
více užitku. Více informací získáte 
v knihovně (osobně, či tel. 353 618 205). 

 

Emilie Veverková, Vendula Zábelová 
 
 
 

 

 
 

Tříkrálová sbírka 2020   
bude probíhat v Hroznětíně  

v sobotu 11. 1. 2020  
v dopoledních hodinách. 

 
 

 

 
 

SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ 

   Chtěl bych poděkovat všem přátelům a 
známým, kteří 29. října 2019 doprovodili 
moji manželku Marii Petruňovou na její 
poslední cestě v kostele sv. Michaela 
Archanděla v Ostrově a na hřbitově.  
   Děkuji všem.  

Milan Petruňo 
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 
  

   Narození dítěte je vždy velká radost. 
Vítání dětí mezi občany Hroznětína je 
v našem městě již mnohaletou tradicí.  
   V sobotu 16. listopadu 2019 v do-
poledních hodinách byla opět obřadní 
síň Městského úřadu v Hroznětíně plná 
dětí, dospělých, úsměvů i slziček. 
   Rodiče s dětmi přivítal starosta města 
pan Martin Maleček, o kulturní vystou-
pení v podobě pásma básniček a písní se  
postaraly děti z Mateřské školy Hrozně-
tín pod vedením paní učitelky Stanislavy 
Pechanové.  
   Všechna miminka obdržela pamětní 
knížku, drobné dárky a dárkový poukaz 
v hodnotě 1000 Kč na nákup v drogerii a 
maminky květinu.  

   Přivítáni byli tito noví občánci naro-
zení v měsících červenec až říjen 
s trvalým pobytem na území města 
Hroznětín (v abecedním pořadí):  

 
 
 

 

Dominik Friesecký 

Eliška Ogorková 

Lukáš Pěkný 

Viliam Šrámek 

Klára Štěpánková 

Vojtěch Voslař 

 

   Příští vítání občánků je plánováno na 
jaro příštího roku, rodiče mohou svá 
miminka přihlašovat v kanceláři ma-
triky na městském úřadě. 
 

Text a foto Vendula Zábelová
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