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HROZNĚTÍNSKÝ 
ZPRAVODAJ 

 

OPRAVA CHODNÍKU V ULICI ČSA 

   Během měsíce dubna bude zahájena 
oprava chodníku v ulici ČSA včetně sjezdů 
k rodinným domům. Chodník bude rozšířen 
dle požadovaných parametrů v rámci 
bezpečnosti silničního provozu a zajištění 
strojní údržby v zimním období. Zhotovitel 
bude vybrán na základě veřejné zakázky 
stavební malého rozsahu. Předpokládané 
náklady na tuto stavební akci jsou dle 
rozpočtu 1,375 mil. Kč bez DPH. Zahájení 
prací bude s předstihem majitelům 
rodinných domů oznámeno. 

 

Martin Maleček, starosta města 

OPRAVA VNITŘNÍCH PROSTOR KABIN 

   V rámci úprav sportovního areálu TJ 
Olympie Hroznětín byla zahájena vnitřní 
oprava fotbalových kabin. Uvedenou 
stavbou budou opraveny šatny domácích, 
hostů a rozhodčích, včetně umýváren. Dále 
bude opravena vstupní chodba. Náklady 
na stavební akci jsou 158 060 Kč bez DPH. 
Následně dojde k výměně zastaralého 
osvětlení za nová úsporná LED svítidla.  

 

Martin Maleček, starosta města 

HROZNĚTÍNŠTÍ PATRIOTI 

   Vážení občané, přispějte k rozvoji města 
Hroznětín. Naším cílem je zapojit veřejnost 
nejen do rozvojových aktivit města, ale také 
do společenského dění ve městě a spádo-
vých osadách. V případě, že máte zájem, 
sejdeme se 30. března v 17.00 hodin 
v Městském společenském centru. Účastnit 
se mohou občané od 18 let. 
   Věřím, že mě v tom nenecháte samot-
ného. Těším se na Vás. 

Martin Maleček, starosta města 

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 

   Další (již devátý) rok Hroznětínských 
příměstských táborů byl zahájen o jarních 
prázdninách od 6. do 10. února. Kapacita 
tábora byla opět více než plně využita, a tak 
si 64 dětí z Hroznětína i okolí užilo prima 
prázdninový týden. 
 
 

 
 

 
 
 

   Náplní prvního dne byl opět celodenní 
pobyt ve FUN aréně v Chebu. Jumparéna, 
střelnice, lezecká stěna a hlavně motokáry. 
Tyto atrakce byly našim dětem k dispozici 
po celý den a byly opravdu plně využity. 
Úterý strávila část dětí v herně Hafík a část 
v lasergame střelnici. A po dvou dnech 
strávených pod střechou pak přišlo mrazivé 
dopoledne se snowtubingem a bobováním 
na Božím Daru. Děti se na sněhu a čerstvém 
vzduchu parádně vyřádily. Čtvrteční odpo-
činkový den s promítáním filmu a pobytem 
v ostrovské knihovně pak v pátek vystřídal 
výlet do aquaparku v Chomutově. Byl to za-
se fajn „příměšťákový“ týden, děti byly 
skvělé a báječně spolupracovaly.  
   Za pomoc při zajištění tábora bych chtěl 
moc poděkovat Simoně Aiznerové, Frantovi 
Paluskovi a Renatě Jati.  

pokračování na následující straně 
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Opět jsme využili pomoc mladých 
praktikantů, tentokrát Báry Bílkové, Markéty 
Bičanové, Natky Jorové, Elišky Kletečkové, 
Klárky Bělohlávkové, Kristýnky Jati a Sarah 
Vaishaitlové, kterým také moc děkuji. Za po-
moc stravovací a logistickou děkuji Pavle 
Paluskové, Romanovi a Šárce Štětkářovým 
a Jardovi Paterovi. Také moc děkuji rodičům 
dětí za vstřícnost, spolupráci a důvěru. 
A velké poděkování též patří vedení našeho 
města za přízeň a finanční příspěvek na pro-
gram tábora. 
   Závěrem musím znovu zopakovat, že mě 
i po tolika letech stále těší velký zájem 
o konání příměstských táborů, na které 
se nám podařilo ve spolupráci s MAS Krušné 
hory o.p.s. na další tříleté období opět získat 
dotaci z Evropských sociálních fondů 
a z MPSV (viz plakátek na str. 6).  
   Zároveň dávám na vědomí termíny letních 
turnusů příměstských táborů. V plánu jsou 
v týdnu od 17. do 21. července a v týdnu 
od 31. července do 4. srpna. O jejich progra-
mu a termínu podávání přihlášek Vás budu 
informovat. 

 

Zdeněk Janský, místostarosta města 

 
 

 
 

JUBILANTI 
    

   V měsíci únoru oslavili své životní jubileum 
tito naši spoluobčané: 

 

 

 

 

Hana Kuncová 

Josef Burianek 

Jaroslav Štorkán 

Janka Bůžková 

Robert Faber 

 
 

 
 

 

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

ROZPOČET MĚSTA 
    

   Zastupitelstvo města schválilo na svém 
prvním řádném veřejném zasedání 
v letošním roce dne 30. ledna rozpočet 
města pro rok 2023 s příjmy ve výši 
45 892 133 Kč a výdaji ve výši 45 892 133 Kč. 
Součástí výdajů bude navíc splátka úvěru 
ve výši 1 776 000 Kč. Ta bude pokryta 
rezervou na účtu města vytvořenou v mi-
nulých letech.  
   Jednotlivé položky příjmů i výdajů roz-
počtu města naleznete přehledně v grafech 
na straně 4.  
   Podrobný rozpočet města na rok 2023 
je k dispozici na úřední elektronické desce 
města (www.mestohroznetin.cz). 
   Do investic a oprav majetku města bude 
z rozpočtu uvolněna v letošním roce částka 
ve výši 16 246 650 Kč, tj. 35,4 % z celkových 
výdajů rozpočtu. 

          Rada města 

 

POČÍTAČOVÝ KURZ v ZÁKLADNÍ ŠKOLE 
 

Navazující kurz práce na počítači (pro již 
zúčastněné seniory) se koná 12. 4. 2023 
v 15.00 hodin v ZŠ Hroznětín. 

Mgr. Libor Habr 

 

BURZA DĚTSKÉHO OBLEČENÍ 
    

   Opět pořádáme oblíbenou 
dětskou jarní/letní burzu. 

„Vše pro děti od 0 do 15 let“ 
(oblečení, hračky, kočárky, autosedačky…) 

 

Prodej v sobotu 
18. března od 9.00 do 12.00 hodin 
v Městském společenském centru 

v Hroznětíně 
(budova knihovny) – I. patro. 

 

 
 

Číslo prodávajícího a další informace 
obdržíte na tel. čísle 602 130 860 

nebo na e-mailu 

 zreinlova@seznam.cz. 
 

mailto:zreinlova@seznam.cz
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JAK FUNGUJE PARLAMENT NA NAŠÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLE 

   Žáci od třetí třídy mají své zvolené 
zástupce v našem žákovském parlamentu 
a každou středu se setkáváme v 7.20 hodin. 
Parlamentáři se snaží ovlivnit prostředí školy 
a řeší nápady a návrhy ostatních spolužáků 
či parlamentářů. V letošním roce jsme již 
diskutovali a hledali možnosti řešení 
u několika ožehavých témat. Jedním z nich 
bylo ničení školního majetku a odpovědnosti 
za tyto škody, dále jsme zajistili schránky 
důvěry, které jsou rozmístěny po škole.  
   Parlamentářům nestačilo, že domluvili 
výběr jídla ve školní jídelně a díky vedoucí 
kuchyně paní Jarmile Kosinové si žáci 
vybírají jednou měsíčně z nabídky, ale snaží 
se najít vhodný automat na svačiny. 
Dokonce zástupci pátého ročníku hlásí 
školním rozhlasem pro snadnější komu-
nikaci.  
   Jsem moc ráda, že se všichni snaží zapojit 
a přispět k námětům i řešení. Patří jim 
i velký dík za vytrvalost, protože účast 
je téměř stoprocentní.  

   Náš parlament se velmi liší od ostatních 
školních parlamentů, a to díky dvěma 
důvodům. Řešíme otázky týkající se vzhledu 
i chodu školy. Chodíme za vedením školy 
a naši parlamentáři jednají s paní ředitelkou 
Mgr. Dianou Jubánkovou, zástupci pak sami 
vyřizují své žádosti a debatují s ní o možných 
řešeních. Druhým důvodem je jednání 
s vedením obce. Pan místostarosta Zdeněk 
Janský chodí na naše schůzky, nejen že nás 
informuje o plánech obce, ale naslouchá 
i našim přáním a snaží se je řešit. Na konci 
roku pak chodíme tradičně za panem 
starostou Martinem Malečkem, kde prezen-
tujeme své aktivity a rokujeme s ním.  
   Troufám si říci, že žákovské parlamenty 
v ČR, které spolupracují a komunikují s ve-
dením školy a města, spočteme na prstech 
jedné ruky. (Výhra v republikové výzvě 
„Zlatý rýč“ to jen potvrzuje.) Moc děkuji 
všem za aktivní přístup – městu, škole 
i zástupcům. 

Koordinátor ŽP  Mgr. Dana Šlapáková 
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ROZPOČET MĚSTA 2023 
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Placená inzerce 
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