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HROZNĚTÍNSKÝ 
ZPRAVODAJ 

 
 

VÁNOČNÍ PŘÁNÍ 
 

Vážení spoluobčané, přátelé, 
   blíží se konec roku a měli bychom 
se ohlédnout a zhodnotit, co se každému 
z nás podařilo v osobním i profesním životě. 
Jestli se předsevzetí daná před rokem 
nestala jen pouhou frází a nezůstal po nich 
jen pocit prázdnoty.   
   K úspěchům stačí někdy opravdu málo. 
Životní štěstí se skládá z malých, někdy 
skoro bezvýznamných věcí, které doceníme 
až s odstupem času. Blíží se vánoční svátky. 
Splňme si tajná přání a navoďme krásnou 
atmosféru Vánoc. Nelze si přát více, než 
abychom se za rok opět mohli potkat 
v tomto předvánočním čase, podat si ruce 
a říci si – byl to dobrý rok. Vše není jen 
o práci a uspěchaném životě, kde se jeden 
s druhým míjíme. Přeji Vám, abyste vánoční 
svátky prožili bez stresů, aby Vám odměnou 
za Vaše snažení byly úsměvy Vašich přátel 
a blízkých a u rozsvíceného stromečku zářily 
jen oči Vašich spokojených dětí a vnoučat.  
   Nezapomínejte ale také na to, že bohužel 
ne každý má to štěstí žít spokojený život 
ve zdraví, osobní pohodě a rodinném 
zázemí. Přijměte svůj životní osud s po-
korou, ale nikdy se nevzdávejte. Buďte 
vděční za jakoukoliv pomoc od svých přátel, 
rodiny či blízkých, snažte se ji oplácet a také 
pomáhat potřebným. Nestyďte se projevit 
své city, touhy a přání.  
   Osobně Vám přeji pohodové vánoční 
svátky, do nového nadcházejícího roku 2023 
mnoho štěstí, zdaru a úspěchů jak 
v pracovním, tak soukromém životě.  
   Budu se těšit, že se opět potkáme 
na některé z městských akcí v příštím roce. 

 

Martin Maleček, starosta města 

TERMÍNY SVATEBNÍCH OBŘADŮ 

Pro rok 2023 bylo schváleno celkem těchto 
čtrnáct řádných termínů pro svatební 
obřady: 

              28. 1. 2023         17. 6. 2023 
                4. 2. 2023           5. 8. 2023 
              25. 3. 2023         19. 8. 2023 
              15. 4. 2023           2. 9. 2023 
              29. 4. 2023       14. 10. 2023 
                6. 5. 2023       25. 11. 2023 
                3. 6. 2023         9. 12. 2023  

   Svatební obřady mimo schválené termíny 
a mimo obřadní místnost jsou zpoplatněny 
částkou 1000,- Kč.  
   Oddávajícími jsou starosta Martin Ma-
leček a místostarosta Zdeněk Janský.  

 

 

Zdeňka Reinlová, matrikářka  

STOLNÍ KALENDÁŘ MĚSTA 2023 

   Město Hroznětín ve spolupráci s Měst-
skou knihovnou Hroznětín opět vydalo 
oblíbený stolní kalendář pro nadcházející rok 
s termíny kulturních a společenských akcí 
pořádaných v našem městě doplněný 
fotografiemi hroznětínské přírody, památek 
a konaných akcí. 

 

    

 Kalendář v ceně 100 Kč můžete zakoupit 
v knihovně.  

Vendula Zábelová 
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SKAUTSKÉ HLÁŠENÍ 

  Letošní rok se nám pomalu blíží ke svému 
závěru, a tak není na škodu trochu shrnout 
naše nedávné aktivity.  
   Poslední prázdninový víkend, počasí, že by 
psa nevyhnal, a přesto skauti neseděli doma 
a pořádali v Krušných horách již 12. ročník 
závodu Až na nejvyšší horu světa aneb 
Krušnohorská osmitisícovka. Přes nepříznivé 
deštivé a mlhavé počasí dorazilo na start 
v Hřebečné téměř 40 závodníků. Nejrychleji 
pokořil osm vrcholků Krušných hor 
odchovanec našeho oddílu Martin Jiřík 
(Fíža), který doslova horami proběhl. Za-
sloužené 1. místo za rekordní čas 7 hodin 
a 17 minut. Naběhal zhruba 63 kilometrů.  
 

 
 

   V polovině září jsme vyrazili na naši 
základnu Rolava River v lesích mezi Novou 
Rolí a Smolnou Pecí. Těší nás, že řada našich 
„nováčků“ složila před slavnostním ohněm 
svůj skautský slib.  
   Jen o týden později jsme se v sobotu před 
svátkem svatého Václava účastnili tradiční 
vzpomínkové akce u Mohyly Eliáš. Spolu 
s dalšími oddíly jsme si připomněli skauty, 
kteří byli za minulého režimu pronásle-
dováni a jako političtí vězni museli 
nedobrovolně pracovat v jáchymovských 
uranových dolech.  
   I další naše akce byla připomínkou 
totalitního režimu. Tradiční skautský 
výsadek na sklonku října byl letos inspirován 
80. výročím atentátu na Reinharda 
Heydricha. Vše začalo ještě v Karlových 

Varech, když jsme se v podvečer státního 
svátku sešli u skautské lípy ve Dvořákových 
sadech. Pak už se ale starší skauti proměnili 
ve výsadkáře. Místo letadel je rozvezly vlaky 
po celém kraji. Před sebou dvě noci pod 
širým nebem, desítky kilometrů v nohách. 
Na konci cesty na ně čekala vlčata 
a světlušky, kteří se zhostili nelichotivé role 
okupantů a po loukách a lesích značně 
znavené výsadkáře naháněly. Jelikož letošní 
výsadek končil na Kovářské, navštívili jsme 
také zdejší muzeum letecké bitvy nad 
Krušnohořím. 
   Další tradiční akce už byla ale celá 
v radostném duchu. Vždyť o duchy přitom 
vlastně nebyla nouze. První listopadovou 
sobotu, jen pár dní po dušičkách, ovládla 
opět les kolem židovského hřbitova 
strašidla. Čarodějnice, upíři, duchové, ale 
i kati či krysař s píšťalou čekali na odvážné. 
Na start v pískovně dorazilo na 240 dětí 
a 180 dospělých. Nelze opomenout desítky 
masek a mnoho dalších pomocníků.  
 

 
 

   Co nás ještě čeká? Všichni se již jistě 
těšíme na vánoční výpravu, užijeme si také 
vánoční besídku, ale především Vás všechny 
zveme na tradiční novoroční výstup 
na Altánek. Každý, kdo v první den nového 
roku na Altánek dorazí, za svou námahu 
bude odměněn. Nejen, že udělá něco pro 
zdraví, ale zimní příroda jistě duši potěší.  
   Veselé Vánoce a šťastný nový rok přeje 
všem za skautský oddíl Bystřina Hroznětín 

 
 

Ing. Josef Macke 
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PODZIMNÍ SVĚTÉLKOVÁNÍ 

   Jeden listopadový čtvrtek se sešli třeťáčci 
v podvečer ve škole na Podzimním 
světélkování, s sebou spacák a další po-
třebné věci k nocování ve škole. Vyrobili 
si lucerničku, upekli dobrůtky, prokázali 
odvahu při cestě temnou školou, hráli 
na schovávanou a společně hodovali. 
Po několika zhlédnutých pohádkách se jim 
krásně spinkalo se svými plyšáky.  
 
 

 
 
 

   Ráno nasnídat, uklidit třídu a zase začala 
škola, jako každý den. Světélkování se vy-
dařilo, těšíme se na další.  

 
 

 
 

 

Mgr. Světlana Ambrožová, třídní učitelka 

SVATOMARTINSKÁ DANCE PARTY 

   V sobotu 19. 11. 2022 se v Městském 
společenském centru v Hroznětíně konala 
Svatomartinská Dance Party, kterou pořádal 
Spolek obyvatel Velkého Rybníka 
a Ruprechtova. K poslechu a tanci hrál DJ 
Hari a nechyběla ani bohatá tombola, kde 
hlavní cenou byla svatomartinská husa, 
kterou do tomboly věnoval starosta města 
Hroznětín Martin Maleček.  

   Na vstupném a tombole se vybralo 
krásných 10500 Kč. Tato částka poslouží jako 
základ na benefici, která se bude konat 
v červnu příštího roku na Velkém Rybníku. 
Městu Hroznětín patří velké poděkování 
za bezplatný pronájem MSC. 

Renata Jati 
 

JUBILANTI 
    

   V měsíci listopadu oslavili své životní 
jubileum tito naši spoluobčané:  

 

 

 

Jana Zoufálková 

Miroslav Seidenglanz 

Josef Kolář 

Eva Ruscherová 

Karel Lang 

Anna Beránková 

Luďka Peřestá 
 

 
 

 

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

 
 
 

UZAVŘENÍ KNIHOVNY  
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FOTBALOVÝ PODZIM 

Nejvíce fotbalové radosti na podzim v Hroznětíně dělali žáci 
 
 

     
   
   „A“ tým Hroznětína, pod vedením nového 
trenéra Martina Karbuly čekala na podzim 
velmi těžká práce v podobě obhajoby 
druhého místa z loňské sezóny Krajského 
přeboru Karlovarského kraje. Již od začátku 
bylo jasné, že je to téměř nemožné. 
Do soutěže totiž sestoupilo z divize mužstvo 
Ostrova a z I.A třídy postoupily Karlovy Vary 
- Dvory, tedy dva týmy, které díky velkým 
rozpočtům mají již poloprofesionální 
placené hráče. Průběh sezóny krajského 
přeboru to výrazně ovlivnilo. Ostrov neztratil 
ani bod, Dvory prohrály jen zápas s Ostro-
vem. Našim se bohužel nepovedl vstup 
do první poloviny, kdy smolně prohráli 
několik zápasů, i když byli lepší, ale vždy 
se v zápase našla pasáž, kdy rychle 
inkasovali góly a pak marně dotahovali. 

Ze sestupových pozic po podzimní části 
soutěže zachránily náš „A“ tým velmi 
povedené 2 poslední zápasy proti silnému 
Chodovu a Vintířovu. Skončili jsme tak 
na slibném sedmém místě se 17 body 
a skóre 29:27. Nejlepším střelcem týmu 
se sedmi brankami byl Jakub Vodrážka, který 
se v internetovém hlasování stal třetím 
nejlepším hráčem celé soutěže. 
   „B“ tým se po postupu do okresního 
přeboru na podzim trápil a dlouho to vy-
padalo na poslední místo, ale jako „A“ týmu 
se mu povedly poslední zápasy proti 
vedoucím Vojkovicím a také Děpoltovicím. 
Skončil tak po podzimní části na 11. místě 
se 13 body a skóre 25:42. Nejlepším 
střelcem se stal Jiří Klas se čtyřmi góly. 

pokračování na následující straně 
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    V této sezóně Olympii Hroznětín ve spo-
lupráci s TJ Merklín opět reprezentují čtyři 
mládežnické týmy. Starší žáci skončili 
po podzimní části sezóny na pátém místě, 
nejlepší střelec Michal Bláha skóroval 
pětkrát. Mladší žáci jsou ve své kategorii 
na skvělém druhém místě, a nejlepším 
střelcem týmu je Marek Šuba s 23 góly, 
i když věkově patří ještě o kategorii níže.  
Výborně si také vede tým starší přípravky, 
který na podzim pouze jednou prohrál 
a suverénně vede okresní přebor. Nejlepším 
střelcem soutěže po podzimní části je opět 
Marek Šuba s 34 góly. A pozadu nezůstávají 
ani naše nejmenší naděje v týmu mladších 
přípravek, kterým se také velmi daří. 
Nejlepším střelcem našeho týmu nadějí 
je Jonáš Vrba s 24 góly.  
   Jsme moc rádi, že se před pár lety ujal 
žákovských týmů Víťa Voslař a opět se 
podařilo přivést hroznětínské děti k fotbalu. 
Poté se k němu přímo s vášní zapojil Jiří 
Kosina, který je současným tahounem 

žákovských družstev. I díky tomu je zájem 
dětí o fotbal opravdu veliký, a tak dnes 
máme v oddíle 35 malých fotbalistů. 
V tomto roce rozšířili tým trenérů Petr 
Zahrádka a Míra Skála, kteří se starají 
o družstvo mladší přípravky.  
   Jelikož zde sám již 15 let vykonávám 
funkce ve vedení TJ Olympie Hroznětín, 
musím velmi ocenit práci těchto lidí, kteří 
obětují mnoho volného času pro naše žáky 
a připívají tak nejenom k zachování 
budoucnosti naší tělovýchovné jednoty, ale 
zároveň i vedou děti k pohybovým 
aktivitám. 
   Tímto bych jim všem chtěl jménem vedení 
Olympie Hroznětín velmi poděkovat. 
Poděkování samozřejmě patří také spon-
zorům a partnerům, kteří podporují náš 
oddíl finančně. Zejména Městu Hroznětín 
a společnostem MM Spedition s.r.o., Rabbit 
Trhový Štěpánov a.s. a Lias Vintířov a.s.                                                                               

 

 

 
 

 

Tomáš Ornet, hospodář klubu 
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