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MASOPUST
Jarní slunečné počasí a nespočet masek
v ulicích Hroznětína, to byl letošní Krušnohorský masopust. Kromě místních se
16. února 2019 do roztodivných převleků oblékli lidé z Merklína, Perninku,
Sadova, Jáchymova, Abertam i Karlových Varů. Kromě klasických masopustních masek se tak do průvodu
zapojili africké tanečnice, jeptišky, různá
zvířata, lesní žínky, mnich nebo krotitel
duchů. Nechyběla dechová kapela
Karlovarka, Pouliční divadlo Viktora
Braunreitera a Staropražští pardálové.
„Náš masopust si již získal velké jméno
v širokém okolí a vzhledem k tomu, že se
letos jednalo o pátý ročník obnovené tradice
konání masopustu v našem městě, chtěli
jsme něco udělat jinak. Změnili jsme tedy

trasu masopustního průvodu a hlavně oživili
program. Masopustní průvod jsme zahájili u
kostela a vydali se městem na atletické hřiště
u místní základní školy“, říká Zdeněk
Janský, místostarosta města. Tady byla
pohřbena basa a oceněny nejnápaditější
masky. Nechyběly atrakce pro děti
včetně tradičně netradičních soutěží i
občerstvení pro všechny včetně ochutnávky zabijačkových specialit.
Poprvé se také představil na masopustu tým Tondy Dorazina s dřevosocháním motorovou pilou. „Do akce
jsme letos zapojili i hosty z okolních obcí a
uspořádali jsme různá masopustní klání
pětičlenných týmů. Vítězství si odvezl až po
napínavém losu tým ze Sadova. Letošní
ročník Krušnohorského masopustu se
opravdu vydařil…
pokračování na str. 7

Fotokoláž z akce naleznete na poslední straně, další fotografie na https://knihovnahroznetin.rajce.idnes.cz.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Měsíc leden byl na ZŠ v Hroznětíně
opět plný vydařených akcí.
Ve středu 30. ledna si žáci druhého
stupně užili krásný koncert v Karlových
Varech, kde si poslechli Karlovarský
symfonický orchestr na téma: „Slavní
skladatelé a jejich oblíbené hudební
nástroje.“ Moderátorem celého koncertu
byl Viktor Braunreiter a dirigent Jan
Mikoláš.
Hned následující den pořádala naše
škola karneval pro žáky školy a širokou
veřejnost. V průběhu karnevalu probíhaly soutěže, různé hry, dětská
diskotéka a pro všechny bylo zajištěno
občerstvení. Letošní karneval byl
zakončen vyhlášením nejnápaditějších
masek a sladkou odměnou.
Žáci naší školy pravidelně navštěvují
místní knihovnu, jezdí na plavání do
plaveckého bazénu v Karlových Varech
a na Zimním stadiónu v Ostrově se zdokonalují v bruslení.
Ovšem ani v únoru nezahálíme! Nudit
se nás nebaví a tak vymýšlíme a organizujeme akce další.

7. února jsme měli naplánováno, že
strávíme den venku a vytvoříme kolem
školy království pro sněhuláky. Příroda
nám ale nepřála a mráz nám tento plán
narušil. Ze sněhu nešlo vyválet téměř nic
a tak jsme se v bílé peřině vyváleli my.
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Uspořádali jsme tedy soutěž o nejrychlejšího sudováleče. Skoro celý první
stupeň se valil z kopečka dolů a my,
pedagogové, jsme měli o zábavu postaráno. Zpět do školy jsme se vraceli s
červenými a vysmátými obličeji.
Počátek měsíce února již tradičně patřil
charitativnímu „Stonožkovému týdnu.“
Žáci a učitelé nosili do školy použité a
zachovalé hračky, dětské knihy, CD i
DVD pro děti, které již nepotřebují, ale
mohly by ještě udělat radost někomu
jinému. V týdnu od 11. do 15. 2. si
všichni mohli chodit nakupovat za výhodnou cenu tyto předměty během
dopoledních přestávek. Vzhledem k tomu, že se vybralo více peněz, bude část
peněz zasláno na účet humanitární
pomoci Hnutí na vlastních nohou
Stonožka a část peněz bude použita pro
naše žáky.

Těšte se s námi na další zajímavé akce.
Již nyní Vás můžeme pozvat na jarní
tvořivou dílnu 20. března či na tradiční
„Vynášení morény“ 21. března. Velkou
událostí bude Den otevřených dveří
(více na str. 4), kde se budeme moci
pochlubit novou odbornou učebnou.
Podrobné informace o plánovaných
akcích naleznete též na stránkách naší
školy (www.zshroznetin.net).
Za ZŠ Hroznětín Bc. Petra Brandlová
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Novoroční výstup na altánek

Expedice Ánčebeřh 2019

Na začátku nového roku nás vždy
potěší, když v malém notýsku spočítáme
jména a přečteme si vaše milá slova do
nového roku. Ten malý notýsek čekal na
vás na altánku i letos, tak aby Ti z vás,
kteří nelení a na Nový rok se na vrcholek
vydají, mohli se do notýsku zvěčnit.
Čekala zde na vás jako vždy i malá
drobnost, malá odměna.
Však kdosi nám nepřál. Ne, že by
nikdo z vás na altánek nevyrazil. Jak již
dnes víme, bylo vás opět spousty. Jen
bohužel nevíme to z našeho notýsku, ale
přímo od vás. Krabička s novoročními
přání a notýskem totiž letos zmizela.
Kdosi nás i vás o ni připravil.
Přesto věříme, že jste si výšlap na
altánek užili a my vám děkujeme, že tak
stále udržujete živou tradici, se kterou v
Hroznětíně před desítkami let skauti
začali. Ještě jednou vám všem díky a na
příštím výšlapu na viděnou.
Za skautský oddíl Bystřina Josef Macke

Je to již pár let, co se objevily zprávy,
že se v Krušných horách začali objevovat
vlci. Co když ale vlci nejsou jediní, kdo
se do našich hvozdů vrátil? Vždyť hory s
hlubokými lesy a spletitým podzemím
dodnes ukrývají mnohé tajemství.
Skautská expedice Ánčebeřh se snažila
jednu tuto hádanku vyřešit. Skauti se ve
dnech 25. – 27. ledna vydali po stopách
Sněžného muže. Přívaly sněhu expedici
značně ztěžovaly, ale skauti se zdárně
poprali se všemi nástrahami. Překonávali sněhové závěje, pátrali v údolích
i na sněhových pláních. Ani ledová
jeskyně však pátrání dál neposunula.
Přestože přítomnost Sněžného muže na
našich horách nebyla expedicí prokázána, užili jsme si mnoho legrace a už
teď se těšíme na další výpravu.

JUBILANTI
V měsíci únoru oslavili své životní
jubileum tito naši spoluobčané:

Zdeňka Kochová
Jarmila Macková
Petr Holub
Josef Burianek
Josef Marvan
Jaroslava Schützová
Božena Vaňková
Jan Král
Antonie Stašová
Redakce Hroznětínského zpravodaje
přeje jubilantům vše nejlepší, hlavně
pevné zdraví.
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ZŠ HROZNĚTÍN VÁS SRDEČNĚ ZVE NA

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
25. 3. 2019 od 16.00 do 18. 00 HODIN.

BUDETE MÍT MOŽNOST SI
PROHLÉDNOUT VŠECHNY PROSTORY
ŠKOLY, NOVOU ODBORNOU UČEBNU
PRO VÝUKU PŘÍRODOPISU, CHEMIE
A FYZIKY A POZNAT NAŠE VYUČUJÍCÍ.
OPĚT VÁS ČEKÁ MALÉ OBČERSTVENÍ
V JÍDELNĚ NAŠÍ ŠKOLY.

Zápis dětí do I. třídy
11. 4. 2019 od 14. 00 do 17. 00 hodin.

JARNÍ – LETNÍ DĚTSKÁ BURZA

Opět pořádáme oblíbenou
dětskou jarní burzu.
Vše pro děti od 0 do 15 let
(oblečení, hračky, kočárky, autosedačky…)

Prodej v sobotu
16. 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
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ŠACHY
Hroznětínští šachisté přepsali historii
Derby pro šachovou Olympii Hroznětín je spojené s Ostrovem, nejbližším
větším městem. Po dobu 65 let se nepodařilo nad nejlepšími ostrovskými
šachisty zvítězit.
Dne 10. 2. 2019 bylo možné oslavit
první vítězství po výsledku TJ Ostrov –
TJ Olympie Hroznětín A 2,5 : 5,5, na
čemž má velkou zásluhu i současný
předseda Tomáš Ornet.
K výhře přispěli vítězstvími ve svých
partiích hráči Mestl, Molnár, Ornet,
Rams a remízami Hlaváč, M. Grieč a
Sýkora. Jediná porážka kapitána týmu
Tamáše už nemohla zkazit radost z celkového vítězství.
Milan Grieč
NOC S ANDERSENEM v knihovně
Čas letí jako splašený, rok se s rokem
sešel a opět je tu pohádkové nocování
v knihovně. Tato akce se koná již od
roku 2000 v mnoha knihovnách, školách,
školních družinách u nás i v zahraničí
jako připomínka narozenin známého
dánského pohádkáře Hanse Christiana
Andersena.

Letos se uskuteční v pátek
29. března.
Prožít kouzelnou pohádkovou noc
(v naší knihovně již počtrnácté) plnou
pohádek, her, soutěží, čtení i tvoření mohou školáci, kteří mají platnou registraci
v knihovně a jsou aktivními čtenáři (tzn.
mají v letošním roce ulovené alespoň
dvě perlorodky).
Zájemci o nocování odevzdají vyplněnou a zákonným zástupcem podepsanou
přihlášku do 25. března 2019 (včetně).
Přihlášky si můžete od 4. 3. vyzvednout osobně v knihovně, kde také
obdržíte doplňující informace.
Vendula Zábelová

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
V týdnu od 18. do 22. 2. 2019 se konal
v pořadí již čtvrtý jarní příměstský tábor
v Hroznětíně. Opět byl velký zájem ze
strany dětí a rodičů, takže kapacita byla
brzy zcela naplněna. Pro děti byl připraven perfektní program a počasí nám
tentokrát také přálo.
V pondělí děti po rozdělení do skupin
jely na výlet do Ostrova, kde navštívily
místní knihovnu. Tam si půjčovaly
různé deskové hry a vyráběly si vonné
bomby do vany. Po návratu do
Hroznětína je čekal oběd a výšlap na
altánek.
V úterý se zdatní lyžaři vydali do Skiareálu Plešivec, méně zdatní lyžaři do
areálu Velflink v Perninku a nelyžaři se
vyřádili na bobech a lopatách též
v Perninku. Během dne se podařilo naučit čtyři děti, které stály poprvé na
lyžích lyžovat a sjet v pohodě svah.
Středa, to byl další den užívání si na
sněhu. Děti se rozdělily do skupin, část
bobovala a druhá část šla na snow-
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tubing. Potom se vyměnily. Následoval
oběd a přejezd do Oberwiesenthalu.
Odtud se vyjelo kabinkovou lanovkou
na Fichtelberg, kde se opět řádilo na
sněhu a následoval návrat lanovkou
dolů. Poté jsme se vydali do mořského
akvária a na cestu zpět. Tento výlet děti
natolik unavil, že jich velká část v autobuse usnula.
Čtvrtek se nesl v duchu odpočinkového dne, takže si děti užily dopoledne v
dětské herně Hafík a odpoledne v MSC
u filmu.
Pátek byl dnem posledním a snad také
zábavným. Byl to výlet do Aqua světa
v Chomutově, kde si každý našel svou
zábavu. Ať to byla skluzavka, tobogán,
bazén či vířivka. Zakončením byl oběd
v KFC a odjezd zpět do Hroznětína.
Tento týden byl rozhodně náročný,
plný zážitků, ale určitě si ho všichni
užili. Velmi nás těší, že o hroznětínské
tábory je tak velký zájem a už se těšíme
na tábory letní.
za tým vedoucích Renata Jati
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CO NOVÉHO V DÁMSKÉM KLUBU
Po skončení výroby drobných vánočních dárečků, ozdob a překrásných
andělů jsme po Novém roce „zkrášlily“
provázkem několik úplně obyčejných
skleniček a lahví.
Venku nastaly třeskuté mrazy a napadl
sníh. To nám znemožnilo vyjít na
procházku, kterou jsme si na začátku
naší činnosti naplánovaly. Alespoň jsme
tedy zkontrolovaly a přerovnaly naše
skromné zásoby výtvarných potřeb.
U toho padalo mnoho návrhů „co
bychom…“.
Velmi nás inspiroval článek v únorovém
Hroznětínském
zpravodaji
„Pomáháme Filípkovi z K. Varů“.
Chceme vyrobit drobné dárkové předměty a hračky pro děti, a tyto prodávat
na chystaném benefičním koncertu na
Velkém Rybníku. Současně se připojíme
ke sbírce plastových víček.
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Dále chceme od března rozšířit naše
aktivity pro ty z vás, které rády hrají
stolní společenské hry. Odpočinout si,
vyjít mezi lidi a pobavit se je hlavním
smyslem této akce. Procvičovat mozkové závity budeme nad deskovými či
karetními hrami (více plakátek níže).
Tímto jsme odhalily další plány
činnosti našeho klubu. Tak co, nechcete
se připojit?

Dámský klub Hroznětín
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… pokračování ze str. 1
a poděkování patří nejenom všem, kteří se ho
zúčastnili, ale také všem partnerům akce.
Speciálně bych chtěl zmínit Karlovarský kraj,
Svazek obcí Bystřice, Český rozhlas Karlovy
Vary, Karlovarský deník a Kamelot“,
uzavírá Zdeněk Janský.
Letošní masopust v Hroznětíně je již
minulostí. Přemýšlíte už, jakou masku
zvolíte v roce 2020?
Eva Jandáková
UKLIĎME město a spádové osady
Vážení spoluobčané, dovoluji si Vás
požádat o pomoc při úklidu našeho
města a spádových osad po zimním
období. Spádové území našeho města je
opravdu velmi rozsáhlé a není v našich
silách zvládnout všechen úklid veřejných ploch. Věřím, že Vám není
jedno, v jakém prostředí žijeme a je
v zájmu nás všech žít v čistotě a pořádku.
Kdo má zájem a je ochoten nám
pomoci třeba úklidem kolem svých
domů, budeme velice rádi. Likvidaci
odpadu zajistí samozřejmě město - stačí
mi pouze zavolat na tel. č. 724 181 464.
V případě, že objevíte při Vašich
toulkách po městě na veřejné ploše
nepořádek, prosím Vás alespoň o nahlášení na můj telefon, abychom mohli
následně zajistit úklid.
Dále opět upozorňuji občany, že
plochy kolem kontejnerů na komunální
odpad neslouží k ukládání starého
nepotřebného nábytku a elektrospotřebičů. V případě, že bude někdo
přistižen, že tímto způsobem porušuje
Obecně závaznou vyhlášku města
o odpadech, hrozí mu nemalý finanční
postih. K ukládání velkoobjemového
odpadu slouží sběrné místo odpadů.
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Město Hroznětín se také letos znovu
zapojuje do celostátní akce Ukliďme
Česko, která se uskuteční v sobotu 6. 4.
Sraz bude před Městským společenským
centrem v 9.00 hodin. Rukavice a pytle
na odpad zájemci obdrží přímo na místě
při rozdělování tras úklidu.
Za Vaši pomoc velmi děkuji.
Martin Maleček, starosta města
VJEZDOVÁ BRÁNA
V únoru letošního roku se nám
podařilo dokončit stavbu Zlepšení
dopravních podmínek ve městě Hroznětín.
Součástí stavby je chodník a zpomalovací vjezdová brána do města. Občané
se nás dotazují, co to vlastně dole při
příjezdu do Hroznětína vzniklo.
Na tuto stavbu jsme podali žádost
o dotaci z programu MAS Krušné hory,
o. p. s. Účelem této stavby je zajistit
bezpečnost silničního provozu v dané
lokalitě převážně pro pěší účastníky
silničního provozu v souladu s technickými parametry dopravních staveb.
Uvedená vjezdová brána slouží ke
zpomalení rychlosti projíždějících vozidel na začátku chodníku v Ostrovské
ulici vzhledem k blízkosti umístění
okolních nemovitostí.
Bohužel stále se pohybují na komunikacích bezohlední řidiči, kteří
nerespektují nevyšší povolenou rychlost
v obci 50 km/h. Toto dopravní zařízení
donutí řidiče zpomalit jízdu vozidla.
Stavební práce byly naprojektovány
v souladu
s požadavky
vypsaného
dotačního programu a s požadavky
Policie ČR – DI tak, abychom splnili
veškeré hodnotící ukazatele projektu.
Celkové náklady stavby chodníku a
vjezdové brány jsou 4.559.334,52 Kč bez
DPH.
Martin Maleček, starosta města
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Placená inzerce:

RENATECHNIK s.r.o.
Přijme pro svou produkci

MANIPULAČNÍHO
PRACOVNÍKA
Do hlavního pracovního poměru na ranní
a odpolední směny
Podmínka: průkaz na VZV (propadlý lze ve firmě obnovit)
VELMI DOBRÉ PLATOVÉ PODMÍNKY
10

Nabízíme: stravenky v hodnotě 100,00 Kč/den,
prémie dle výkonnosti, vánoční odměny,
věrnostní odměny
Nástup po pohovoru možný ihned!
Dopravu do zaměstnání lze zajistit.
Hlaste se osobně na adrese: Hroznětínská 1318, Ostrov
nebo volejte na číslo: 353 800 116, 602 455 311
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