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NORDIC WALKING podesáté
Více než osmdesát příznivců společných výšlapů s hůlkami si v sobotu
25. května nenechalo ujít jubilejní desátou vycházku. Start desetikilometrové
nenáročné trasy byl opět v Městském
společenském centru Hroznětín.
Pokračovalo se po cyklostezce směrem
na Merklín a pak dále lesními stezkami
až k „Černému jezeru“ nad Odeří
(uvozovky jsou zcela na místě – mezi
místními je tato vodní plocha známa pod
zmíněným názvem, ale v mapě naleznete pouze název Jezero). Po krátkém
odpočinku, se všichni vydali přes Odeř a
Ruprechtov do cíle, kterým byl tentokráte Velký Rybník. Na účastníky čekala
v restauraci U Páji vynikající polévka,
bohatá tombola i sladká odměna
v podobě nanuku.

Stalo se již dobrým zvykem, že výtěžek
ze startovného jarního výšlapu je
věnován na charitativní účely. Jak jistě
víte, v letošním roce podporuje město
Hroznětín nemocného Filípka Přibila
z Karlových Varů, jemuž také bude na
transparentní účet převedena částka ve
výši 6550 Kč - z toho 2400 Kč mezi sebou
vybrali a na start přinesli zaměstnanci
Domova pokojného stáří blahoslaveného
Hroznaty v Hroznětíně.
Velmi děkujeme všem, kteří svou
účastí přispěli, poděkování patří také
sponzorům: Městu Hroznětín, Českému
rozhlasu Karlovy Vary, firmě Blex a.s.,
Ceramic art Ostrov, KV aréně, Kadeřnictví Profi Ostrov a restauraci U Páji.
Již nyní plánujeme podzimní výšlap
s náročnější trasou a těšíme se na vás.
Eva Jandáková, Vendula Zábelová

Fotografie z akce naleznete na:
https://knihovnahroznetin.rajce.idnes.cz
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Poznáte krvavec toten, kokošku
pastuší tobolku nebo zlatici? Víte, jak
vypadá svízel přítula či lipnice? Žáci
čtvrté a páté třídy museli při soutěži
Mladý zahrádkář prokázat, že tyto
rostliny i jiné stromy, byliny a plodiny
znají.
Soutěž se konala 16. května v Nejdku
a naši žáci prokázali obdivuhodné znalosti. Ve velké konkurenci 25 soutěžících
se v kategorii A 4. – 6. ročník umístil
Vítek Voslař z páté třídy na 3. místě
a čtvrťačka Kristýnka Jati na 4. místě.
Všem žákům moc děkujeme za skvělou reprezentaci školy a velký dík patří
také paním učitelkám Mgr. Daně
Neckářové a Mgr. Světlaně Ambrožové
za pomoc našim žákům při přípravě na
tuto soutěž.

Naše škola se již tradičně zapojila do
dlouhodobého programu prevence nádorových onemocnění Ligy proti
rakovině Praha. Ve středu 15. května
proběhl 23. ročník celonárodní sbírky
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Český den proti rakovině 2019, jejímž
hlavním tématem byla prevence nádorových onemocnění plic. Našim
žákům 9. ročníku patří velké poděkování, neboť se jim podařilo vybrat
neuvěřitelných 6338 Kč.
vedení školy
(články byly redakčně upraveny)
Keramické dny v Hroznětíně
Ve spolupráci s DDM v Kraslicích se
po několika letech opět setkaly děti ze tří
různých škol již počtvrté v Hroznětíně
na stavbě tzv. papírové pece na výpal
keramiky. Celý dvoudenní program
s přespáním ve škole byl věnován keramické tvorbě.
Páteční dopoledne jsme budovali z novin a hliněného šlikru papírovou pec.
Naplnili jsme ji keramickými výrobky,
které jsme vytvořili v rámci předmětu
praktické činnosti ve škole a keramického kroužku v DDM Kraslicích.
Těsně před polednem jsme ji slavnostně
zapálili a po obědě ještě dozdobili
barevnými engobami.
Samotný výpal trvá 12 hodin, proto
bylo nutné nepřetržitě přikládat až do
páteční půlnoci. Mezitím jsme však
nezaháleli. Po celou dobu jsme pečlivě
každou hodinu zapisovali teplotu uvnitř
pece, v matematice si pak podle záznamů vytvoříme graf a křivku výpalu.
Krasličtí hosté spolu s několika místními
žáky navštívili Ekocentrum v Ostrově,
zatímco žáci z Hroznětína využili zapůjčený hrnčířský kruh a pokoušeli se
s odbornou pomocí vytočit si malé
misky a jiné nádobky. Další děti
vymodelovaly ručně výrobek podle
vlastní fantazie. Večer jsme si užili
posezení u tepla pece a v deset hodin
ještě prozkoumávali s baterkami temná
zákoutí školy při hře na schovávanou.
pokračování na následující straně
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Druhý den dopoledne naše pec ještě
chladla a my jsme tvořili dál. Tentokrát
jsme společně vymodelovali velký obraz
vlčích máků, některé děti ještě využívaly
možnosti točení na hrnčířském kruhu.
Po obědě teplota pece klesla pod 100
stupňů, mohli jsme se tedy konečně
pustit do jejího boření a vyndavání
našich výrobků. Po důkladném úklidu
jsme opouštěli školu sice unaveni, ale
obohaceni mnoha novými zážitky
z vydařené akce.

Velký dík patří DDM v Kraslicích za
pomoc při organizaci, materiální vybavení, financování celé akce a především
za obrovské osobní nasazení jeho
zaměstnanců, paním kuchařkám za
ochotu a vstřícnost při stravování,
kraslické lesní společnosti za dřevo,
vedení školy za poskytnutí prostorů.
Děkujeme také všem maminkám, které
nás v průběhu obou dnů povzbuzovaly
buchtami, koláči, melouny a jinými
dobrotami, tatínkům za pomoc při
štípání dřeva a všem ostatním
zúčastněným.

Mgr. Dana Neckářová
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CESTOVATELSKÁ PŘEDNÁŠKA
Po pěti letech opět navštívila Hroznětín naše rodačka, spisovatelka, novinářka, redaktorka, propagátorka vědy a
kritického myšlení a také cestovatelka
Věra Nosková. Napsala celkem 21 knih,
z toho dva cestopisy.
Jak sama říká, všechno začíná tak nějak
později. Například až v 68 letech se
vrhla na cestování. O své tříměsíční cestě
po Thajsku a Vietnamu hovořila v MSC
20. května. Poutavé vyprávění doplnila
nejen fotografiemi, ale také úryvky ze
své knihy Nechte psa doma. Zájemci,
kterých bohužel přišlo poskrovnu, se tak
mimo jiné dozvěděli příběh o darovaném deštníku, o spacím autobuse,
o slonech, kteří malují chobotem obrazy
a také to, že i zkušeným cestovatelům
může uletět letadlo.

„Všechno iniciují moji dva synové, kteří
mne pro cestování nadchli. Z Thajska jsem
byla unešená. Místní lidé jsou usměvaví,
slušní a nikdy nekřičí“, říká Věra Nosková
a zároveň ukazuje na fotkách překrásné
liduprázdné pláže. „V Thajsku jezdí na
motorkách snad všichni včetně dětí, babiček
i dědečků. Ve Vietnamu lidé zase na motorkách vozí úplně cokoli“, pokračuje
spisovatelka. A opravdu na fotografiích
vidíme na motorku přivázané živé
slepice, psy i krávu.
Pokud vás mrzí, že jste zajímavou
cestopisnou přednášku vynechali, můžete zajít do knihovny a půjčit si třeba
jednu z autorčiných cestopisných knih.
Eva Jandáková
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HASIČSKÉ ZÁVODY

VEŘEJNÉ OHNIŠTĚ

S názvem „Pohár starosty města Hroznětín“ se v sobotu 18. května uskutečnila
každoroční soutěž v požárním sportu
naposledy. V příštím roce se Sbory
dobrovolných hasičů utkají v soutěži
s novým názvem „Memoriál Josefa
Müllera v požárním sportu“. Věřím, že si
při této příležitosti každý z nás na pana
Müllera vzpomene. Byl to náš kamarád!
Letos se soutěže účastnily celkem čtyři
sbory dobrovolných hasičů (Merklín,
Bor, Vojkovice a Hroznětín). Akce probíhala v prostorách Multifunkčního
sportovního areálu v Hroznětíně vedle
základní školy, a to za příjemného
počasí. V rámci soutěže se nám také
předvedly v požárním útoku i šikovné
děti z Hroznětína a Merklína.
První místo získal Bor, druhý byl
Hroznětín, třetí Vojkovice a čtvrtý
Merklín. Každý sbor obdržel za svůj
výkon ocenění. Při dnešních cenách
měly i brambory za čtvrté místo úspěch.
Martin Maleček, člen SDH

V prostorách
venkovní
posilovny
v tzv. účku u ZŠ Hroznětín bylo vystavěno nové veřejné ohniště na dřevěné
uhlí s opékacím roštem. Naším záměrem
je umožnit občanům sídliště strávit letní
odpoledne v zahradě, opéct si vuřty
nebo třeba grilovat maso.

Ohniště je možné použít pouze na základě rezervace na tel. č. 724 181 464
(starosta). Po ukončení grilování musí
být ohniště řádně vyčištěno a předáno
odpovědné osobě.
Martin Maleček, starosta města
DÁMSKÝ KLUB

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

Jiří Černý
Stanislav Balvín
Hana Hespodariková
Zdeňka Tancibudková
Vladimír Tušl
Helena Bláhová
Ivanka Holubová
Redakce Hroznětínského zpravodaje
přeje jubilantům vše nejlepší, hlavně
pevné zdraví.
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Členky dámského klubu 25. května
navštívily výstavu obrazů Emmy
Srncové, která se konala na Staré radnici
v Ostrově. Její zhlédnutí ženy zakončily
šálkem dobré kávy.
Dámský klub

MATEŘSKÁ ŠKOLA

HROZNĚTÍNSKÝ KLUB

V jarních měsících jsme pravidelný
režim v mateřské škole obohatili o zajímavé akce.
V březnu a dubnu jsme za finanční
podpory města Hroznětín (náklady na
dopravu) jezdili s dětmi plavat do KV
Arény. Každou plaveckou lekci si děti
velice užily. Navštívily nás dva divadelní soubory - Divadlo Ondřej a dětmi
oblíbený pan Pohoda.
Díky příspěvku Karlovarského kraje,
který uhradil náklady za dopravu, jsme
s dětmi navštívili porcelánku Thun
v Nové Roli. Naše děti se tak mohly
seznámit s výrobou porcelánu a každý si
také nazdobil svůj hrneček.
Jako každý rok, tak i letos jsme s rodiči na konci dubna v rámci pálení
čarodějnic pořádali na naší školní
zahradě opékání vuřtů. I když byla zima
a foukal studený vítr, setkání bylo
příjemné. Děkujeme firmě Rabbit za
sponzorský dar.
Po celý duben a část května jsme
s dětmi nacvičovali besídku pro maminky, která potěšila každého, kdo se
přišel 16. května podívat do MSC. Za
příznivé ohlasy na naši práci a úžasný
výkon všech dětí děkujeme.
V neděli 19. 5. jsme ve spolupráci
s Městem Hroznětín pořádali již třetí
společný výlet s rodiči, tentokrát do
Farmaparku Soběhrdy u Benešova. Poděkování patří Městu Hroznětín
za zafinancování dopravy i krásný
autobus.
Měsíc květen jsme ukončili 27. 5.
oslavou Dne dětí s dopoledním programem obohaceným o skákací hrad a
30. 5. nás navštíví chovatel ptactva.
Všechny akce, které připravujeme pro
naše děti i rodiče si užíváme v pohodě a
s radostí.
kolektiv mateřské školy

17. května byl v prostorách bývalé
klubovny v přízemí Městského společenského centra otevřen Hroznětínský
klub. Celý prostor je nově vybaven nejen
klasicky (stoly a židle), ale i odpočinkovými doplňky (válecí a sedací vaky).
Nový klub mohou využít zdarma
k různé zájmové činnosti občané města
bez rozdílu věku. Dopoledne sem budou
přicházet rodiče a nejmenší děti (dětský
klub Hrozínko, na fotografii).
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Své aktivity sem bude směrovat
knihovna a základní i mateřská škola.
V odpoledních hodinách bude prostor
patřit Dámskému klubu a využívat ho
mohou i další spolky.
Každé pondělí a čtvrtek od 15 do 18
hodin je volně přístupný veřejnosti, přijít
může kdokoli. V novém Hroznětínském
klubu mohou děti hrát společenské hry,
čtenáři si mohou přečíst knihy či
časopisy (obojí je možné si zapůjčit
v knihovně) nebo jen tak prohodit pár
slov. Čas strávený v klubu jistě všem
zpříjemní dobrá káva a nealkoholické
nápoje.
Přeji našemu klubu, aby všem sloužil
ke spokojenosti a čas zde prožitý aby byl
pro nás příjemným zpestřením všedních
dní.
Martin Maleček, starosta města
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LIGA ODPADŮ
Na zámku v Chyši byly 24. května
vyhlášeny výsledky soutěže obcí ve
sběru využitelných složek odpadu
s názvem Liga odpadů za rok 2018. Do
soutěže byly automaticky zahrnuty
všechny obce, které měly uzavřené
smlouvy se společnostmi EKO–KOM,
ASEKOL a ELEKTROWIN.
Hroznětín v kategorii obce nad 1000
obyvatel obhájil loňské prvenství! „Tímto
bych rád všem občanům poděkoval za
pečlivé třídění odpadů z domácností.
Ocenění je pro nás prestižní záležitostí. Je
vidět, že nám všem jde s o společnou věc,
kterou je ochrana životního prostředí.
Ukázalo se také, že systém odpadového
hospodářství je v našem městě dobře
nastaven a na celém území je rozmístěno
dostatek nádob na tříděný odpad. Spolu s
oceněním jsme od Karlovarského kraje získali finanční dar ve výši 60 000 Kč.
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Peníze stejně jako v loňském roce použijeme
na kulturní akce pro občany a zakoupíme
také další ekotašky na tříděné odpady“,
zhodnotil vítězství v soutěži starosta
města Martin Maleček.

Eva Jandáková
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AUTOBUSY KARLOVY VARY – HROZNĚTÍN O VÍKENDECH
Na základě jednání se nám podařilo zajistit častější autobusové spojení o víkendech mezi
Hroznětínem a Karlovými Vary, a to v rámci rozšíření linky MHD č. 5 se zastávkami na Velkém
Rybníku a Ruprechtově. Autobusové spojení je v období od 1. 6. 2019 do 31. 10. 2019 ve
zkušebním provozu. Podle využití spojů může dojít k navýšení na celoroční provoz.
Dva spoje budou vždy v rámci MHD, na které přispívá naše město ze svého rozpočtu částkou
59 000,- Kč. Tato linka (MHD č. 5) dále pokračuje po své trase v K. Varech, tedy do Sedlece, či
Bohatic. Platí zde stejný jízdní tarif, jako na „běžných“ linkách. Z Hroznětína do Karlových Varů
na Tržnici se tak přepravíte za 25,- Kč. V případě, že využíváte Karlovarskou kartu a jste
seniorem, máte jízdu zdarma.
Další spoj je zajištěn pravidelnou linkou Karlovy Vary – Hroznětín – Abertamy.
Jízdní řád sobota
K. Vary, Tržnice

Hroznětín, náměstí

Pozn.

8:40

9:05

příměstská linka č. 104

13:15

13:37

linka MHD č.5

17:34

17:56

linka MHD č.5

Hroznětín, náměstí

K. Vary, Tržnice

Pozn.

10:05

10:26

příměstská linka č. 104

13:39

14:03

linka MHD č. 5

17:58

18:22

linka MHD č. 5
Jízdní řád neděle

K. Vary, Tržnice

Hroznětín, náměstí

Pozn.

8:00

8:22

linka MHD č. 5

13:15

13:37

linka MHD č. 5

15:24

16:00

linka K. Vary – Ostrov-Hroznětín-Abertamy

Hroznětín, náměstí

K. Vary, Tržnice

Pozn.

8:24

8:48

linka MHD č. 5

13:39

14:03

linka MHD č. 5

17:40

18:01

příměstská linka č. 104
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