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HROZNĚTÍNSKÝ 
ZPRAVODAJ 

 

SLOVO STAROSTY MĚSTA 

Vážení spoluobčané, 
   dovoluji si Vás pozdravit v této 
nelehké době. Náš osobní život se nám 
během několika hodin zásadně změnil. 
Vzhledem ke vzniklé situaci došlo zá-
sadně k omezení našeho běžného 
způsobu života. Některá opatření jsou 
nám velice nepříjemná, ale pro zvládnutí 
současné situace jsou nevyhnutelná.  
   Vedení města se snaží, aby Vám, 
občanům, v co největší míře zajistilo vše 
potřebné. Je velmi důležité zachovat 
klid, nestresovat se a pomáhat si vzá-
jemně ve svých rodinách a mezi přáteli. 
V současné chvíli nikdo neví, co nás ještě 
čeká a jaké dopady na nás budou tyto 
opatření mít. Ekonomika naší spo-
lečnosti bude tímto nepříznivým 
vývojem velmi zasažena, některým 
domácnostem se značně omezí jejich 
finanční rozpočet. Jsme si toho vědomi   
a určitě se budeme snažit Vám být v této 
nelehké době nápomocni. V případě 
potřeby se na nás nebojte obrátit a vě-
řím, že společně vždy najdeme z této 
nepříznivé situace východisko.  
   Město Hroznětín tento rok výrazně 
omezí investiční akce v rámci rekon-
strukce infrastruktury z důvodu zajištění 
dostatku finančních prostředků pro po-
krytí výdajů v rámci opatření Covid-19.  
   Chtěl bych poděkovat našim lékařům 
MUDr. Jedelskému a MUDr. Vyhlídko-
vé, prodavačům i prodavačkám, pe-
čovatelkám v Domově pokojného stáří 
bl. Hroznaty, zaměstnancům pošty, 
učitelům, kuchařkám ve školní jídelně, 
skvělému týmu na městském úřadě, 

paní knihovnici i dobrovolným hasičům, 
za jejich neustálou práci v těchto 
ztížených podmínkách.  
   Velké poděkování patří Všem dobro-
volníkům, všem našim švadlenkám za 
výrobu látkových roušek a především 
Vám, občanům, za pomoc a ukázněnost. 

 

Důležitá telefonní čísla  

v případě potřeby: 
 

Martin Maleček, starosta 724181464 

Zdeněk Janský, místostarosta 731613844 
 

 

s úctou Martin Maleček, starosta města 

OZNÁMENÍ 

   Vzhledem ke stávající situaci a na to 
navazujícím vydání omezujících opatře-
ní se nebudou konat některé plánované 
akce organizované městem Hroznětín. 
Po již zrušené Noci s Andersenem se 
nebude konat úklidová akce Ukliďme 
Česko, ukliďme Hroznětín ani Jarní trhy na 
Krušnohorském náměstí. O případném 
konání či nekonání dalších plánovaných 
akcí Vás budeme informovat dle 
aktuálního vývoje situace. 

 

Zdeněk Janský, místostarosta města 

ZAMYŠLENÍ NAD ZAPOMÍNÁNÍM 

   Spousta z nás si říká, že na letošní 
březen určitě dlouho nezapomene. Dříve 
nebo později se však stávající situace 
uklidní, zavedená opatření se zruší a ži-
vot se v řádu měsíců vrátí do normálu. 
Sice již spousta věcí nebude tak jako dřív 
(dají se očekávat změny v komuni-
kačních technologiích, v rozložení…   
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a směřování průmyslu, ve zdravotnictví 
i ve školství a snad i byznysmeni 
pochopí, že veškerá výroba směřovaná 
do asijských zemí s levnou pracovní 
silou není do budoucna to nejlepší), ale 
to, co se děje teď, bychom v časech 
budoucích neměli zapomenout.  
   Kdo si dnes vzpomene na realitní         
a bankovní krizi z let 2008 a 2010? Kdo  
si dnes vzpomene, jak si stavebnictví v té 
době sáhlo až na dno a jak hlavním 
tématem byla druhotná platební ne-
schopnost? Předpokládám, že již jen 
málokdo. A připomínat další události 
z let ještě více minulých snad ani nemá 
smysl.  
   A právě proto bychom opravdu neměli 
i v daleké budoucnosti zapomenout     
na to, co se dnes děje. Na lidskou 
slušnost, soudržnost a ohleduplnost.   
Na solidaritu a vzájemnou mezigene-
rační pomoc. Na věci, které jsou v této 
těžké době tak nějak samozřejmé, na vě-
ci, které momentální situace přináší tak 
nějak samozřejmě a automaticky.         
Na spousty lidí, kteří jsou v tzv. první 
linii. Na spousty lidí, kteří se zapojují   
do pomoci ostatním, ať již zakládáním 
šicích dílen, rozvozem čehokoliv nebo 
zajištěním nákupů či jiné pomoci. Na 
obyčejnou vzájemnou lidskou 
sounáležitost. 
   Zapomínání je jednou z výrazných 
lidských vlastností. A bude ještě 
umocněno budoucími problémy, které 
na nás dolehnou, až odezní stávající 
omezení. Mnozí z nás budeme řešit malé 
i velké problémy, ale i přesto zkusme 
tentokrát nezapomenout. Nezapome-
nout na to, že jsme schopni si navzájem 
pomáhat, na to, že jsme schopni 
společně překonat problémy a nezapo-
menout na obyčejnou lidskou slušnost    
a ohleduplnost. 

Zdeněk Janský 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA 

Aktivity ZŠ Hroznětín v  průběhu 
předcházejícího měsíce, kdy ještě výuka 

probíhala ve standartním režimu: 

 

   Žáci celoročně navštěvují Městskou 
knihovnu Hroznětín, tentokrát v knihov-
ně besedovali žáci 4., 5. a 6. ročníku.  
 

 
 
 

   Ve škole pokračuje výuka sebeobrany 
a žáci 5. ročníku se přehoupli do druhé 
poloviny plaveckého kurzu. Všichni do 
jednoho pilně vybrušují plavecké styly   
a začínají se ve vodě pohybovat jako 
mladé štiky. Sportovní soutěže AŠSK 
probíhají v průběhu celého roku, 
v únoru se děvčata 2. stupně zúčastnila 
házené. 
   V pondělí 17. února si poslechli v tě-
locvičně školy žáci 4. - 9. ročníku koncert 
Bohemian Rhapsody o legendární skupi-
ně Queen. Koncert v podání čtyř 
hudebníků z Karlovarského kraje se 
žákům velice líbil. Následně 18. února 
žáci 7. a 8. ročníku navštívili DK Ostrov, 
kde zhlédli výukový pořad Kolumbie a 
20. února se zúčastnil Filip Cipro (4. roč.) 
a Kristýna Jati (5. roč.) okresního kola 
soutěže Angličtina nás baví. 
   V pátek 21. února se čtyři zástupci 
Žákovského parlamentu zúčastnili hry 
„Souboj parlamentářů“, kterou pro ně 
připravili parlamentáři ZŠ Myslbekova 
Ostrov.  
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Kromě domácího týmu se v zábavné hře 
utkali i s parlamentáři z Jáchymova. 
Následně si prohlédli přírodovědný 
koutek se zvířaty a 3D tiskárnu. Získali 
spoustu nových nápadů na práci 
v parlamentu a těší se na další setkání.  
   V rámci environmentální výchovy 
absolvovali žáci výukový program 
„Tonda Obal“, kdy zrekapitulovali, jaké 
jsou možnosti třídění odpadových 
materiálů a prakticky třídili materiály 
dle druhů do určených kontejnerů. 

 

 
 

 
  

   V letošním roce nově probíhá výuka 
přírodovědných předmětů v odborné 
učebně Fy, Ch, Př. Žáci zde pracují 
s laboratorním sklem a nádobím, pozo-
rují přírodniny pod mikroskopem, měli 
možnost vyzkoušet bezdrátová čidla    
na fyzikální pokusy. K veškeré práci 
máme také k dispozici notebooky 
v rámci ICT výuky. Výuka v odborné 
učebně je rozmanitá a má potenciál      
do nadcházejících období, až se zase 
výuka vrátí zpět do školních lavic. 
   Za všechny zaměstnance školy nám 
všem do nadcházejících náročných dnů 
přeji klidnou mysl, sílu a rozvahu. 
 

 
 

Ing. D. Adamovičová, učitelka ZŠ Hroznětín 

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 

   V průběhu školních prázdnin v měsíci 
únoru se již tradičně konal zimní 
příměstský tábor pořádaný městem 
Hroznětín. I když vzhledem k letošním 
klimatickým podmínkám neměl tábor 
s názvem zimní moc společného. 
Nedostatek sněhu nás donutil změnit 
některé plánované programy a díky 
tomu jsme tak letos objevili nová místa   
i nové aktivity. Kapacita tábora byla opět 
plně využita, a tak si 50 dětí z Hrozně-
tína i Merklína užilo prima prázdninový 
týden.  
   Náplní dopoledne prvního dne byla 
návštěva městské knihovny v Ostrově 
spojená s výrobou knižních záložek a 
různými hrami. Program v knihovně byl 
doplněn přednáškou o činnosti městské 
policie včetně ukázky výcviku a zásahu 
služebního psa.  
   Program druhého dne se nesl v duchu 
hesla „Dycky Most!“. Výlet do Mostu 
byl orámován dopoledním řáděním dětí 
v Jump aréně a odpolední návštěvou 
planetária se zajímavou přednáškou.  
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IČ: 00254592 | ev.č. MK ČR 19856 | odpovědný redaktor: p. Pavla Smutná 

STR. 4    

Vedoucí a praktikanti si zas užili polední 
zastávku v dnes již legendární restauraci 
Severka.  
   Alespoň během středečního programu 
si pak děti užily trochu sněhu na Božím 
Daru a poté i jízdu parním vlakem.  
   Ve čtvrtek byla na programu návštěva 
dětské herny Hafík v Karlových Varech 
a již tradiční páteční výlet do aquaparku 
v Chomutově s obědem v KFC završil 
celý prázdninový týden.  
   Dětem opět přibyly další nové zážitky 
a některým i několik nových kamarádů. 
Byl to fajn týden, děti byly zase naprosto 
v pohodě, takže jsme si to všichni 
společně užili. 
   Za pomoc při zajištění tohoto 
příměstského tábora bych chtěl moc po-
děkovat Simoně Aiznerové, Davidu 
Jatimu a Renatě Jati. Opět jsme využili 
pomoc mladých praktikantů, tentokrát 
Lukáše Jatiho, Pepy Kose, Péti Václa-
víka, Elišky Voslařové a Kuby Juráše, 

kterým také moc děkuji. A za pomoc 
zdravotnickou, stravovací a logistickou 
děkuji Marušce Pěnkavové, Pavle 
Paluskové, Romanovi a Šárce Štětkářo-
vým, manželům Jorovým a Jardovi 
Paterovi. Také moc děkuji rodičům dětí 
za vstřícnost i spolupráci a vedení naše-
ho města za přízeň i finanční příspěvek 
na program tábora. 
   Závěrem musím opět zopakovat, že 
mě moc těší stále velký zájem o konání 
příměstských táborů, na které také 
využíváme dotace z EU z Operačního 
programu Zaměstnanost (viz plakát na 
str. 6). V tuto chvíli ještě není jasné, jaká 
budou v létě platná opatření spojená se 
stávající situací, přesto dávám na vědo-
mí termíny letních turnusů příměstských 
táborů. V plánu jsou od 20. do 24. 7. 
(první turnus) a od 3. do 7. 8. (druhý 
turnus). O jejich konání či změnách 
termínů Vás budeme informovat. 
               Zdeněk Janský, místostarosta města 
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Rada města jednomyslně schválila příspěvek na pořízení pomůcek pro rodiče žáků 1. třídy 
školního roku 2020/2021 ve výši 2.500,- Kč. Příspěvek bude vyplacen formou finančního 
daru po předložení úhrady za nákup školní tašky, nebo školních pomůcek. Příspěvek se 
vyplácí v rámci podpory školního vzdělávání ve městě Hroznětín.     

Martin Maleček, starosta města  
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REKONSTRUKCE ŠATEN V ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN (povinná publicita)

 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 

 

   Získání ocenění Modrá stuha za společenský život v soutěži Vesnice roku 2018 bylo 
spojeno se získáním dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 600 000,- Kč, kterou 
jsme využili na rekonstrukci šaten v základní škole. Celková rekonstrukce včetně vybavení 
byla realizována ve výši 1 861 921,- Kč.  
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