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HROZNĚTÍNSKÝ 
ZPRAVODAJ 

 
 

VEDENÍ MĚSTA 2022-2026 
 

   Ve čtvrtek 20. října 2022 se konalo 
ustavující Zastupitelstvo města Hroznětín. 
Zasedání zastupitelstva řídil dosavadní sta-
rosta města pan Martin Maleček. Všichni 
přítomní členové zastupitelstva složili slib 
a tím oficiálně začali vykonávat mandát 
zastupitele. Dále proběhla volba starosty, 
místostarosty a členů rady města. Byly 
ustanoveny dva výbory zastupitelstva města 
(finanční a kontrolní). Následně proběhla 
volba předsedů výborů a jejich členů.  
   Pan Maleček popřál všem zastupitelům 
pevné zdraví a osobní pohodu jak v životě 
pracovním, tak osobním.  

starosta města 
Martin Maleček 

 

místostarosta města 
Zdeněk Janský 

 

členové rady 
Vendula Zábelová 

Jan Pučil 
Petr Krejza 

 

zastupitelé 
JUDr. Věra Říhová 
Martin Bělohlávek 

Miroslav Jára 
Jan Eret 

Roland Müller 
Vlastimil Šmíd 

Vít Voslař 
Bc. Šárka Levková 

Jiří Bělohlávek 
Pavel Reinl 

 

Finanční výbor: Jiří Bělohlávek – předseda, 
JUDr. Věra Říhová, Pavel Reinl 

Kontrolní výbor: Vít Voslař – předseda, 
Vlastimil Šmíd, Bc. Šárka Levková 

   Nově zvolená rada města na svém 
nejbližším jednání ustanoví nové komise 
rady a zvolí jejich předsedy a členy.  Bylo 
schváleno, že komise rady budou pěti-
členné. 

 

rada města 

 

MOŽNOSTI FINANČNÍ POMOCI 
 

Přednáška na téma 

 

 ENERGETICKÁ KRIZE - 
POMOC A PODPORA  

OD STÁTU 

 

se bude konat dne  
29. 11. 2022 od 13.00 hodin 
v Městském společenském 

centru Hroznětín. 
 

O možnosti poskytnutí 
příspěvku na teplo, energie 

a bydlení Vás přijdou 
informovat pracovnice 

Úřadu práce Ostrov  
a Městského úřadu 

Hroznětín. 
 

Přijďte se zeptat  
na možnosti finanční 

pomoci! 
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA 

 
 

   Maminky, tety a třeťáčci se sešli jedno říjnové odpoledne na Podzimním setkání, které bylo 
ve znamení jablek a brambor. Rodinné týmy měly za úkol vyřešit křížovku, soutěžily s bramborami 
a nakonec tvořily obrázek. Nechyběla ani ochutnávka výborných dobrot z jablek či brambor. Akce 
se vydařila a všichni už se těší na Jarní setkání.  

Světlana Ambrožová 
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PROJEKT 72 HODIN v ZÁKLADNÍ ŠKOLE 

   Projektu 72 hodin se naše škola účastní již 
od roku 2017, a proto jsme ani letošní ročník 
nemohli vynechat. Ve čtvrtek 13. října jsme 
se pustili do plnění výzev, které jsme 
si naplánovali.  Abychom zapojili co nejvíce 
žáků, rozhodli jsme se pokračovat druhým 
rokem ve sbírce krmiva, steliva a hraček pro 
nemocná či zatoulaná zvířata v záchranné 
stanici Ostrovský Macík, z. s., kdy všichni žáci 
i zaměstnanci naší školy mohli nosit vše 
potřebné již od poloviny září. Předání daru 
bude v druhé polovině listopadu žáky, kteří 
se nejvíce podíleli na sbírce.  
   Další program projektu se pak již lišil podle 
věku dětí. Velmi zodpovědně se na svou 
aktivitu připravoval současný pátý ročník, 
který pozval na soutěžní klání děti 
z mateřské školy a naše nejmladší žáčky. 
Soutěž probíhala v tělocvičně na čtyřech 
stanovištích a každé z nich mělo svého 
plyšového maskota, který dohlížel nad 
správností jednotlivých disciplín a odměnil 
všechny děti malou sladkostí. Nej-
šikovnějším dětem v každé soutěži pak žáci 
páté třídy namalovali příslušné zvířátko 
na obličej. Prvňáčci se podělili o nové zku-
šenosti ze školy a pochlubili se novými 
znalostmi. Děti ze školky se seznámily 
s prostředím, kam se příští rok většina z nich 
vydá. Většinu aktivit a podobu hravého 
dopoledne připravili sami žáci pátého 
ročníku, své nápady a záměry konzultovali 
se svou paní učitelkou Neckářovou.  
   Druhý a třetí ročník se proměnil v cukráře 
a pekl dobroty do Domova pokojného stáří 
a do Falkensteinu pod vedením paní učitelky 
Ambrožové a Růžičkové.  
   Čtvrtý ročník s paní učitelkou Randovou 
zhotovil krásné záložky do knih, některé 
jsme také darovali do Německa, kde zároveň 
mohou sloužit jako slovníček zvířat.  
   Druhý stupeň měl aktivity již náročnější. 
Žáci sedmé třídy a děvčata ze šesté třídy pod 
vedením pana učitele Habra a Nováčka 

zasadili tři motýlí keře, které zkrášlují 
prostor před školou.  

 
 

Asi všechny zúčastněné překvapila kamenitá 
půda při sázení, a proto se krumpáče  

a lopaty ujali hlavně hoši. 

 
 

   Zkrášlení naučné stezky děvčaty z osmého 
a devátého ročníku s panem učitelem 
Habrem proběhlo podle plánu a bez velkých 
příprav.  
   Naproti tomu děvčata z deváté třídy 
si sama vybrala pět lidových písniček 
do Domova pokojného stáří a po domluvě 
s paní učitelkou Adamovičovou o pře-
stávkách cvičila zpěv na své vystoupení 
několik dní.  
 
 

 
 

Dívky spolu s klientkami Domova zazpívaly 
vybrané písničky, a protože se vystoupení 

líbilo, přidávaly i písničku. 

 
 

   Cílem projektu 72 hodin je zapojit mladé 
lidi či děti a ukázat jim, že stačí málo, aby 
společně dokázali mnoho! Výsledkem těchto 
projektů by mělo být mnoho úsměvů, 
radosti, dobrých pocitů z vykonané práce 
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a mnoho dalších pozitivních účinků. 
Myslíme, že letošní rok jsme dokázali 
opravdu mnoho a podařilo se nám roz-
veselit, pobavit i zkrášlit naše okolí. A to vše 
bude završeno sbírkou na dobrou věc. Každý 
rok má tato akce na naší škole jinou podobu 
a jiné aktivity, po letošním ročníku je nám 
ale jasné, že některé akce se stanou tradicí. 
Moc děkujeme všem, kteří se na tomto 
projektu podíleli – žákům i učitelům. 

Mgr. Světlana Ambrožová,  
Mgr. Dana Neckářová, Mgr. Dana Šlapáková 

 

PRODEJ BYLINEK A ROSTLIN 

  
 

   Děkujeme všem zájemcům z řad rodičů 
a přátel školy i veřejnosti za návštěvu a kou-
pi květin a bylinek, které prodávaly žačky 
naší školy Lucie Zburníková, Viven Palusková 
a Anabela Zusková. 
   Akce se konala 19. října v prostoru za ško-
lou a zájemci si mohli zakoupit  třeba 
nasušené bylinky ze školní zahrady nebo 
květiny, které namnožili a zasadili naši 
školáci. 

Mgr. Světlana Ambrožová 
 

VÍCEBOJ ŠKOL V HROZNĚTÍNĚ 

   Ve středu 12. října 2022 se na hřišti ZŠ 
Hroznětín uskutečnil Víceboj základních škol 
ORP Ostrov, kterého se zúčastnila ZŠ 
Krušnohorská, ZŠ J. V. Myslbeka, ZŠ Májová, 
ZŠ Pernink, ZŠ Abertamy, ZŠ Horní Blatná, ZŠ 
Merklín, ZŠ Hroznětín a ZŠ Jáchymov. Žáci 
jednotlivých škol se setkali při sportovně 
kulturní akci, kde byli rozděleni do jedno-
tlivých skupin po osmi dětech z druhých 
až devátých tříd. Na stanovištích skupiny 
plnily úkoly dle zadání. Nejednalo se o tra-
diční víceboj, klání nemělo vítěze ani 
poražené. Cílem akce bylo společné setkání 
jednotlivých škol v rámci ORP Ostrov a po-
kusit se o rovný přístup, nastavení rovných 
příležitostí a eliminaci selektivity. 
   Myšlenka uspořádat tuto akci vznikla již 
v roce 2019 v rámci MAP II, setkávání 
Pracovní skupiny pro rovné příležitosti, kde 
zazněly názory jednotlivých ZŠ ORP Ostrov, 
že by se žáci jednotlivých škol mohli a měli 
potkávat na akcích nejrůznějšího typu 
(sportovních i kulturních). Jejímu usku-
tečnění se však do cesty postavilo nejprve 
nepříznivé počasí a poté opatření související 
s pandemií COVID 19. Realizátoři se však 
nevzdali a nakonec se víceboj přece jen 
uskutečnil. 
 

 
 

   Program začal úderem deváté hodiny. 
Na žáky škol čekalo celkem devět stanovišť, 
kde si užili například štafetu překážkového 
běhu, výtvarnou soutěž, skládání příběhu 
ze slov, skákání v pytli, poznávání zvířat 
a rostlin, žonglování, míření na cíl s hasiči 
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a další zajímavé a netradiční disciplíny. 
Po celou dobu konání si žáci v rámci dopro-
vodného programu mohli prohlédnout 
služební vůz a pomůcky Městské policie 
Ostrov pod laskavým dohledem preventistky 
městské policie, paní Julie Pöhlmannové.    
   Akce byla zakončena předáním pamětních 
listů a drobných dárků všem dětem a spo-
lečným obědem ve školní jídelně ZŠ 
Hroznětín. Svoz dětí z jednotlivých škol byl 
zajištěn ze strany MAS Krušné hory, o. p. s. 
   Chtěli bychom touto cestou poděkovat 
za vynikající spolupráci ZŠ Hroznětín, Městu 
Hroznětín v zastoupení pana místostarosty 
Zdeňka Janského, hasičům z Hroznětína, 
žonglérce Elišce Failové, Městské policii 
Ostrov a všem ostatním, kteří se na pove-
dené akci podíleli. 
 

 
 

   Již nyní máme pozitivní zpětné vazby 
o tom, že žáci i učitelé si víceboj velice užili 
a budeme se snažit o to, aby se tato akce 
do budoucna stala akcí tradiční.  
 

 
 
 

Kateřina Matyášová, vedoucí  
Pracovní skupiny pro rovné příležitosti  

MAP II při MAS Krušné hory, o. p. s. 

JUBILANTI 
    

   V měsíci říjnu oslavili své životní jubileum 
tito naši spoluobčané:  

 

 

 

Josef Pytlík 

Ladislav Kocanda 

Milada Havrišková 

Marie Vlášková 

Hana Honsová 

Anna Batrlová 

Přemysl Gruncl 

Václav Kráčmar 

Anna Droždiaková 

Miloslava Podhorská 

Ludmila Taracköziová 

Dagmar Šopejstalová 

Helena Kuraňková 

Helena Bůžková 
 

 
 

 

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

 
 

KNIHOVNICKÉ SETKÁNÍ 

  Téměř čtyřicet knihovnic z Plzeňska 
navštívilo 20. října naši městskou knihovnu. 
Vybraly si ji jako cíl své odborné exkurze 
a v našem kraji navštívily ještě Městskou 
knihovnu Ostrov.  
   Měly zájem o prohlídku interiéru, jaké 
aktivity knihovna nabízí veřejnosti, co třeba 
děláme u nás jinak než v jiných knihovnách, 
a co vlastně přispělo k tomu, že nás ho-
dnotící komise vybrala jako vítěznou 
knihovnu v soutěži Knihovna roku v roce 
2015.  
   Celé setkání jsem pojala jako jakýsi 
„pelmel nápadů“, je totiž báječné vzájemně 
se inspirovat a o nápady se dělit. Prospěje 
to nejen nám, knihovnicím (případně 
knihovníkům), ale hlavně čtenářům a ná-
vštěvníkům. 

Vendula Zábelová 
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MISTROVSKÝ MĚSÍC 

   V polovině září byla mistrovstvím světa 
v Pardubicích zahájena nová sezóna karate 
ve stylu SHOTOKAN. Ve velmi kvalitní účasti 
karatistů z celého světa se opět neztratil ani 
Daniel Hluchý z Hroznětína, který v kategorii 
KUMITE vybojoval skvělou bronzovou 
medaili. 
 

 

 
 
 

  Na přelomu září a října se konalo 
v Karlových Varech další mistrovství světa, 
tentokrát federace SKDUN. Zúčastnilo 
se ho více než 2500 karatistů ze 40 zemí 
celého světa, a ani tentokrát nevyšel Daniel 
naprázdno. V této velmi tvrdé kategorii 
a neskutečně náročné konkurenci i přes 
výron v kotníku vybojoval Daniel opět 
bronzovou medaili. Už jenom Danielova 
nominace na mistrovství světa je velký 
úspěch, a to, že dokáže na této úrovni 
v kvalitně obsazených kategoriích získávat 
medaile, je úžasné. 
   O týden později se konal Krajský přebor 
v olympijském karate, kde v kategorii 
KUMITE  individual porazil Daniel všechny 
soupeře a získal zlatou medaili.  
   A v polovině října se na mistrovství České 
republiky v olympijském karate stal Daniel 
mistrem České republiky v kategorii KUMITE 
team. 

 
 
 

   Jako rodiče jsme velmi pyšní na jeho 
výsledky i vytrvalost v tréninku a přípravě 
(trénuje i pět dní v týdnu) a budeme ho i na-
dále ve sportu podporovat. Děkujeme touto 
cestou Danielovu trenérovi Miroslavu 
Boguskému a jeho týmu Champions team 
Chodov a také městu Hroznětín za finanční 
podporu.  
   Do konce roku nás čeká ještě několik 
závodů, držte nám palce. 
 
 

                    
 

 Kamila Hluchá 
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 

    Narození dítěte je vždy velká radost. 
Vítání dětí mezi občany Hroznětína je v na-
šem městě již mnohaletou tradicí.  
   V sobotu 22. října 2022 v dopoledních 
hodinách byla opět obřadní síň Městského 
úřadu v Hroznětíně plná miminek, starších 
dětí, dospělých, úsměvů i slziček. 
   Rodiče s dětmi přivítal starosta města pan 
Martin Maleček, o kulturní vystoupení 
v podobě pásma básniček a písní se posta-
raly děti z Mateřské školy Hroznětín pod 
vedením paní učitelky Stanislavy Pechanové.  
   Všechna miminka obdržela pamětní 
knížku, dárkovou kazetu, poukaz v hodnotě 
1000 Kč na nákup v drogerii Teta a maminky 
květinu.  
   Přivítáni byli tito noví občánci narození 
v měsících květen až září s trvalým pobytem 
na území města Hroznětín (v abecedním 
pořadí): 

 

Julie Demelová, David Gríger,  

Adéla Havlová, Marek Mundil,  

Viktor Nedvěd, Matheo Sattler,  

Filip Václav, Štěpán Špetl 
 

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

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vendula Zábelová 
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VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA v knihovně 

  V září začal v Městské knihovně Hroznětín 
zimní semestr Virtuální Univerzity třetího 
věku (VU3V) pod záštitou Provozně 
ekonomické fakulty České zemědělské 
univerzity v Praze. Na rozdíl od standardních 
univerzit třetího věku probíhá vzdělávání 
virtuálně, po internetu. Studenti – senioři 
společně sledují jednotlivé přednášky (které 
natočili vysokoškolští pedagogové), vypraco-
vávají testy, mohu i psát eseje. Doma potom 
mají možnost zhlédnout přednášky znovu 
a pokračují samostudiem. 
   V tomto semestru u nás mohou senioři 
navštěvovat hned dva kurzy – jeden na téma 
Genealogie a druhý Čínská medicína v naší 
zahrádce. Díky vstřícnému vedení města 
jsou navíc pro občany s trvalým pobytem 
v Hroznětíně a spádových obcích kurzy zcela 
zdarma (ostatní hradí 400 Kč/osoba/kurz).   
   Každé z témat se skládá ze šesti video-
přednášek. Po úspěšném zvládnutí kurzu 
obdrží všichni studenti pamětní list. Po zvlá-
dnutí šesti kurzů následuje slavnostní 
promoce v Praze. 
   

   Celkem je v naší knihovně zapsáno ke stu-
diu šestnáct seniorů (někteří navštěvují 
kurzy oba, někteří si vybrali jen jeden 
z nich). Obě témata jsou velmi zajímavá 
a rozhodně obohacující, ohlasy studentů 
velmi kladné.    
   „Vzdělávací aktivity pro seniory jsou 
zaměřeny na podporu fyzické a psychické 
kondice, podporují bio-psycho-sociální rozvoj 
osobnosti, reagují na měnící se životní 
a společenské podmínky a rozvíjejí generační 
dialog,“ uvádí tým VU3V na svých webových 
stránkách e-senior.cz. Koneckonců lidé 
se dožívají důchodového věku v dobré fy-
zické i duševní kondici a jsou schopni se dále 
aktivně podílet na společenském dění. 
Udržení kondice však vyžaduje aktivní 
a činorodý přístup k životu. A jedním ze způ-
sobů je právě celoživotní vzdělávání.    
   Na současný semestr, který končí v pro-
sinci, hned v lednu naváže semestr letní. 
Témata ke studiu budou opět dvě. Která 
to ale budou, zveřejníme v prosinci, až je na 
jednom ze společných setkání vyberou sami 
současní studenti. Kdo nový se k nám přidá? 

 
 

Vendula Zábelová  

 

 

 

studenti při kurzu Genealogie v sále Městského společenského centra 
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