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APLIKACE ČESKÁ OBEC
Vážení spoluobčané,
pro vaši rychlou a pohodlnou informovanost o dění v městě Hroznětín (o důležitých informacích, poruchách, uzavírkách, povinnostech plateb apod.) využívá Město Hroznětín užitečnou pomůcku.
Jedná se o aplikaci Česká Obec, kterou
můžete nainstalovat zdarma do svých
telefonů (Android nebo iOS). Pak už
stačí jen spustit a vyhledat „Hroznětín“.
Upozornění a nové informace vám
budou chodit automaticky přímo do
oznamovací lišty telefonu. Více na str. 7.
Martin Maleček, starosta města
STOPY VELKÉ VÁLKY
Uplynulý rok se nesl ve znamení
mnoha výročí, jedním z těch zásadních
bylo i 100. výročí vzniku našeho samostatného státu. Získání samostatnosti
předcházel do té doby nejkrvavější
válečný konflikt. Během válečných let
1914–1918 se do války více nebo méně
zapletlo na 35 států a jejich kolonií.
Mobilizováno bylo na 60 miliónů vojáků.
Ztráty byly do té doby neslýchané, odhadují se na zhruba 10 miliónů mrtvých
vojáků a další milióny mrtvých civilistů.
Válka zcela změnila mapu Evropy.
Všechny bojující strany začaly krátce po
skončení válečného šílenství se stavbou
stovek a tisíců menších či větších památníků a pomníků, které měly upomínat na ty, kteří se z války nevrátili.
Kolektiv autorů Romana Beranová,
Vladimír Bružeňák, Tomáš Kárník, Josef
Macke a Jaroslav Vyčichlo v průběhu
uplynulého roku zmapoval válečné pa-
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mátníky a pomníky na území dnešního
Karlovarského kraje. Výsledky svého
bádání autoři shrnuli v nové publikaci
Stopy velké války, která byla slavnostně
pokřtěna 26. února 2019 v sokolovském
muzeu. Kromě válečných pomníků připomíná kniha i velké zajatecké tábory na
území našeho kraje.
Máte-li chuť dozvědět se něco více
o tom, jak vznikala unikátní publikace
mapující více jak 300 pomníků, srdečně
Vás zveme na setkání s jedním z autorů,
které proběhne 24. dubna od 18.00 hodin
v Městském
společenském
centru
Hroznětín. Kamenná stéla, která připomínala 64 padlých v Hroznětíně, stále
stojí. Víte ale, že i Bystřice nebo třeba
Hluboký měly svůj pomník?
Na setkání s vámi se těší
Ing. Josef Macke
PODĚKOVÁNÍ
Chtěl bych touto cestou jménem města
Hroznětín a jménem rodičů Toničky
Braunreiter poděkovat všem, kteří jakýmkoliv množstvím přispěli do sbírky
víček, kterou organizovalo naše město
právě pro Toničku. Celkem se podařilo
shromáždit skoro 1500 kg plastových
víček, za něž poputuje na transparentní
účet pro Toničku 6894 Kč.
Velké poděkování patří také panu Janu
Michlíkovi a jeho společnosti MM Spedition s. r. o. za zajištění bezplatného
odvozu víček do výkupu.
Sbírka plastových víček pokračuje i nadále, tentokrát pro Filípka Přibila. Víčka
můžete nosit do Městské knihovny
Hroznětín.
Zdeněk Janský, místostarosta města
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ZÁKLADNÍ SKOLA
Jako každý měsíc, tedy i v únoru
proběhlo na škole mnoho událostí,
z nichž některé jsou již stálé, a dá se říci
tradiční. Co jsme tedy prožili?
Třeťáci navštívili Svět zdraví a bezpečí
v Centru KV, kde se dozvěděli, jak se
zachovat při setkání s neznámými osobami a jako třešničku na dortu nahlédli
do tajů práce opravdových kriminalistů.
Vyzkoušeli si i sejmutí otisku prstů.
Sedmáci a osmáci zhlédli film Planeta
země v ostrovském DK.
Žáci 2. – 7. ročníku si rozšířili obzory
literárního světa při besedách v místní
knihovně, žáci 8. a 9. třídy si v rámci
programu Svět zdraví připomněli, jak se
zachovat při podávání první pomoci
návštěvou Centra KV.
Pokračoval také plavecký výcvik žáků
páté třídy, který byl ukončen poslední
lekcí dne 19. 3. vodními soutěžemi.
Vybraní žáci druhého stupně se
zúčastnili projektu Inženýr junior na
Střední průmyslové škole Ostrov.
Začátkem měsíce března jsme se vydali
zdokonalit své bruslařské dovednosti, a
to již potřetí. Na ledě je již znát značné
zlepšení.
„S country tanci do stodoly“ – je název
výukového pořadu, při kterém se
vyřádili všichni tanečníci celého prvního
stupně. Citlivě vedená výuka zkušeným
tanečníkem ze Šumavy nadchla všechny,
včetně dospělých.
Žáci 4. a 5. ročníku se při besedě
s policistkou dozvěděli důležité informace o osobním bezpečí a o šikaně.
Chlapci z 2. stupně reprezentovali naši
školu na divizním finále ve futsalu
v Plzni. Chlapci předvedli velmi dobré
výkony, ale nakonec to stačilo jen na
třetí nepostupové místo.
Žáci 5. třídy navázali na své mladší
i starší spolužáky a v Centru KV řádně
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poznávali další nebezpečí, tentokrát to
byl program Svět ohně, vedený
zkušenými hasiči.
Vybraní sportovci 3. – 5. ročníku si
zahráli turnaj ve florbalu v Hale
míčových sportů v KV.
Okresní kolo ve šplhu bylo pro naši
školu úspěšné. Z devíti zúčastněných
škol byli chlapci druhého stupně na 6. a
dívky na 3. místě. Pro děvčata to znamenalo postup do krajského kola, které se
konalo na Základní škole v Chodově.
13. března začala výuka sebeobrany,
vedená zkušenými sportovci. Čtvrťáky
si vzala do parády mistryně světa v karate Michala a všechny okouzlila svým
uměním.
15. března se uskutečnil koncert KSO
pro žáky prvního stupně v Lázních III
s programem „Hrajeme si s tóny“.
Za zaměstnance školy Mgr. Roman Heinic

Zápis dětí do 1. třídy ZŠ Hroznětín
pro školní rok 2019/2020
se koná

11. 4. 2019 od 14.00 do 17.00 hodin
v budově školy.
Zapsány mohou být děti narozené
do 31. 8. 2013 (na žádost rodičů i děti
narozené až do 31. 12. 2013). Zápis se
týká i dětí s odkladem.
Rodiče, vezměte s sebou:

občanský průkaz

rodný list dítěte

žádost o přijetí dítěte
(můžete si stáhnout na našich
webových stránkách – v záložce
tiskopisy, děti chodící do MŠ
v Hroznětíně obdrží ve školce či
vyplníte ve škole až při zápisu)

cizinci přinesou cestovní pas a
doklad o pobytu dítěte na území ČR
Těšíme se na Vás!
www.zshroznetin.net, tel. 353 618 116,
zshroznetin@centrum.cz

VAŘENÍ SE STAROSTOU

65. VÝROČÍ založení šachového oddílu

V úterý 12. března se konal první den
kroužku "Vaření se starostou". Děti s rodiči do Městského společenského centra
dorazily v 16 hodin a po krátkém seznámení se pustily do práce.
Jako první byl na řadě borůvkový
koktejl. Ten děti ihned ochutnaly. Další
recept, který si mohly vyzkoušet, byl
jahodový dort za studena. A děti si to
pořádně užily. Každý dostal svůj kelímek, do kterého vyskládal piškoty, na
to krém a jahody. Pak opět krém, který
malí kuchtíci krásně uhladili a vršek
ozdobili borůvkami. Děti si mohly kelímek zavíčkovat (aby bylo možné
dobrotu odnést domů a nechat proležet).
Posledním chodem tohoto odpoledne
byl zeleninový salát. Po důkladném
omytí a očištění zeleniny se děti pustily
do práce - školní děti krájely zeleniny,
šunku a sýr, mladší loupaly vejce. Pak
už se míchalo a dochucovalo. Také
vlastnoručně vyrobený salát si kuchaříci
rozdělili do kelímků a odnesli ochutnat
domů.
Všichni (včetně mistra kuchaře starosty
Martina Malečka) si první společné
kuchtění užili a těší se na další úterní
odpoledne.

Šachový oddíl v Hroznětíně vznikl
v roce 1954 pod názvem Baník
Hroznětín. Na jeho založení se podíleli
v tehdejším hotelu Slunce pánové B. Rödig st., F. Hubal, F. Stach, J. Hladký,
V. Zemek, B. Rödig ml., A. Vyhnálek,
V. Rác, L. Kovačík, T. Vaněk a J. Chlíbec.
Současný název Olympie vznikl později.
Šachový oddíl má dlouhodobě v soutěžích tři týmy. V průběhu každého roku
pořádá turnaje nejen pro své členy, ale
i pro členy spřátelených oddílů a pro
neregistrované. Těchto turnajů se účastní
pravidelně 15 - 25 šachistů.
U příležitosti výročí se však v Hroznětíně uskuteční mnohem významnější
šachový turnaj. V konkurzu bylo šachovému oddílu TJ Olympie Hroznětín
přiděleno uspořádání krajského přeboru
čtyřčlenných družstev v rapid šachu.
Akce proběhne v Městském společenském centru Hroznětín dne 4. 5. 2019
v době od 10.00 do 16.00 hodin. Očekává
se účast nejméně 50 šachistů, ale není
vyloučena účast až dvojnásobného
počtu. Přebor, kde bude možné vidět
nejlepší šachisty našeho kraje, bude
volně přístupný veřejnosti.
Po turnaji se v rámci oslav výročí
založení šachového oddílu uskuteční od
19.00 hodin taktéž v MSC májová zábava. K tanci a poslechu bude hrát
kapela Fšehochuť (viz plakát na str. 6).
Tímto zvu co nejsrdečněji všechny
šachové příznivce jak na šachový turnaj,
tak i na taneční zábavu.
předseda šachového oddílu Tomáš Ornet
SKAUTI – MĚSTO EMBER

pan starosta a malí kuchtíci
Renata Jati

Kulturní a společenské dění

Kdekdo ten příběh zná, někdo jej četl,
mnozí ho zhlédli jako film. Avšak skauti
z Karlovarska ten známý příběh zažili na
vlastní kůži.
pokračování na následující straně
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Tajemné podzemní město vybudované
dávnými staviteli se po desítkách let
začalo rozpadat. Popraskané potrubí, co
chvíli vypadávající generátor... Město,
které vzniklo jako útočiště pro lidskou
rasu začalo být pro své obyvatele
nebezpečné. Právě v téhle chvíli také náš
prázdninový příběh započal.
Stejně jako Lina a její kamarád Doon
stanuli jsme před starostou města a při
Dnu rozřazení se z nás stali poslíčci,
potrubáři, případně elektrikáři. S nadšením a vervou pustili jsme se do práce.
Nosili jsme zprávy, opravovali potrubí a
mnoho dalšího. Čas nám tak v městě
Ember rychle plynul, když tu se náhle
tajemná skříňka otevřela, poselství
dávných stavitelů nám tak odhalila. To
už ale starosta po městě vysílá své
strážce a nám hrozí zatčení. Přes veškerá
nebezpečí se nám však nakonec daří
zprávu vyluštit. Cestě na povrch snad už
nic nezabrání. Tak snadné to ještě nebylo, ale nakonec se zadařilo. Na konci
naší dobrodružné cesty spočinuli jsme
zdárně tak jako Lina s Doonem na
povrchu zemském.
Na jarní tábor 16. – 23. 2. 2019 do
Jilemnice v podhůří Krkonoš vyrazilo
téměř 30 skautů z celého Karlovarska.
A jako obvykle nechyběl na této vydařené akci ani hroznětínský oddíl
Bystřina. Skautský tábor však není jen
o báječných celotáborových hrách.
Mnohé jsme se přiučili, nová místa
poznali, sami jsme si vařili. Také znalosti
první pomoci jsme oprášili. Mapa a buzola už snad pro většinu z nás nejsou
nepřítel. Každou volnou chvíli někdo
zpíval, jiný na ukulele či kytaru hrál.
Prostě máme za sebou opět další báječný
týden s našimi kamarády ze skautského
Přístavu Orion.
Na další společnou akci už se těšíme.
A na ni můžete přijít i vy. Dne 8. 5. 2019

STR. 4

se v bečovské botanické zahradě koná
43. ročník skautského hudebního festivalu Jupee, na který Vás tímto srdečně
zveme.

provizorní převoz raněného

tak trochu jiná slepá bába
za skautský oddíl Bystřina Ing. Josef Macke
JUBILANTI
V měsíci březnu oslavili své životní
jubileum tito naši spoluobčané:

Františka Bůžková
Alžběta Rejmonová
Andrej Staš
Marie Vochozková
Marie Kurcová
František Dersieb
Marie Petruňová
Redakce Hroznětínského zpravodaje
přeje jubilantům vše nejlepší, hlavně
pevné zdraví.

JARNÍ BURZA
V sobotu 16. března proběhla v prvním
patře Městského společenského centra
v Hroznětíně tradiční jarní burza dětského oblečení.
Nepotřebné věci přivezly maminky už
v pátek večer a předaly je k prodeji.
V sobotu v dopoledních hodinách se
prodávalo a i přes nepřízeň počasí se lidé z Hroznětína a okolí přišli podívat,
něco si nakoupit do nového jarního a
letního šatníku pro svá dítka.
Kdo přišel s dětmi, většinou neodešel
bez nějaké té hračky. Další dětská burza
se bude konat v září, v nabídce budou
věci převážně podzimní a zimní.
Renata Jati
VÝSTAVA V KNIHOVNĚ
Městská knihovna Hroznětín
zve na prodejní výstavu ručních výrobků
s tematikou (nejen) jara a Velikonoc

Tvoření pro radost
1. – 30. 4. 2019

KAM VYRAZIT aneb SPOLEČENSKÉ
DĚNÍ V HROZNĚTÍNĚ - duben 2019

pondělí 1. dubna
Městská knihovna Hroznětín – zahájení
prodejní výstavy ručních výrobků

sobota 6. dubna | 9 hod. |
Ukliďme Česko, ukliďme Hroznětín – viz
str. 8

středa 10. dubna | 18 hod. |
Městské společenské centrum – beseda
Sebeláska – viz str. 9

čtvrtek 11. dubna| 14 hod. |
Zápis žáků do 1. ročníku ZŠ – viz str. 2

sobota 13. dubna | 8 hod. |
Jarní trhy na Krušnohorském náměstí
středa 24. dubna | 18 hod. |
Městské společenské centrum – beseda
Stopy velké války – viz str. 1
neděle 28. dubna
Hroznatův běh – více na
www.mschroznetin.cz

Zakoupit můžete různé dekorační i dárkové
předměty, háčkované hračky, svíčky,
přáníčka, dárkové obálky a mnoho dalšího.
Výstava je přístupná během otevírací doby
knihovny, tzn. pondělí a čtvrtek 12.00-18.00,
úterý 10.00-14.30, středa 12.00-14.30 hodin.

Kulturní a společenské dění

úterý 30. dubna
Hroznětín – pálení čarodějnic – viz str. 10
Velký Rybník – pálení čarodějnic – viz
str.11
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SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
stanoviště

datum

čas

Hroznětín – Potoční - hasičárna

25. 4. 2019

15.00 - 17.30 hodin

Hroznětín – u kostela

25. 4. 2019

15.00 - 17.30 hodin

Hroznětín – Rafanda zastávka ČD

25. 4. 2019

15.00 - 17.30 hodin

Hroznětín - sídliště u č. p. 327

26. 4. 2019

15.00 - 17.30 hodin

Hroznětín - sídliště u č. p. 347

26. 4. 2019

15.00 - 17.30 hodin

Hroznětín - garáže u Šnirců

26. 4. 2019

15.00 - 17.30 hodin

Odeř - náves

27. 4. 2019

08.30 - 11.00 hodin

Ruprechtov - náves

27. 4. 2019

08.30 - 11.00 hodin

Velký Rybník – u kempu Las Velas

27. 4. 2019

08.30 - 11.00 hodin

Velký Rybník - sever

27. 4. 2019

08.30 - 11.00 hodin
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Narození dítěte je vždy velká radost.
Vítání miminek mezi občany Hroznětína
je v našem městě mnohaletou tradicí.
Maličká miminka, starší děti, dospělí,
úsměvy i slzičky, to vše a ještě mnohem
více bylo součástí slavnostního vítání
občánků, které se uskutečnilo 9. března
2019 v dopoledních hodinách v prostorách obřadní síně Městského úřadu
v Hroznětíně.
Rodiče s dětmi přivítal starosta města
Martin Maleček, o kulturní vystoupení
v podobě pásma básniček a písní se postaraly děti z Mateřské školy Hroznětín
pod vedením paní učitelky Stanislavy
Pechanové.

Všechna miminka obdržela pamětní
knížku, drobné dárky a dárkový poukaz
v hodnotě 1000,- Kč na nákup v drogerii
Teta a maminky květinu.
Přivítána byla tato miminka narozená
v měsících září 2018 – únor 2019 s trvalým pobytem na území města Hroznětín
(v abecedním pořadí):

Jakub Kubányi

Dominik Třešňák
Gabriela Vodrážková
Jiří Vodrážka
Maxmilián Zelenka
Příští vítání občánků je plánováno na
podzim, rodiče mohou svá miminka
přihlašovat v kanceláři matriky.

Text a foto Vendula Zábelová
Hroznětínský zpravodaj vydává Město Hroznětín, Krušnohorské nám. 1, 362 33 Hroznětín, v nákladu 750 ks měsíčně.|
Distribuce je zajišťována zdarma do každé hroznětínské domácnosti prostřednictvím České pošty s. p.
Ev. č. MK ČR 19856 | Redakční rada: Vendula Zábelová, Eva Jandáková, Janan Jiříková |
E-mail: hrozpravodaj@seznam.cz | Uzávěrka příštího čísla je 20. 4. 2019. |
Hroznětínský
zpravodaj
Všechna vydání Hroznětínského zpravodaje od roku 2015 naleznete v elektronické
podobě v plnobarevné
verzi
na webových stránkách města (www.mestohroznetin.cz).
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