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číslo 9 | září 2019 | ročník XIII. | zdarma
VESNICE ROKU 2019 – krajské kolo
V letošním ročníku se v krajském kole
utkalo celkem 22 obcí (více se dočtete na
poslední straně). Jsem velmi rád, že se
nám podařilo v této konkurenci získat
prestižní ocenění Bílá stuha za činnost
a péči o mládež.
Hodnotící komise zohlednila při posuzování následující skutečnosti: ve
městě je nainstalováno množství herních
prvků a průlezek, k dispozici jsou různé
typy volně přístupných hřišť, pro smysluplné trávení volného času dětí
a mládeže funguje řada spolků, kroužků
i doplňkových aktivit a ve školském za-

řízení funguje za přispění města školní
psycholog, speciální pedagog a logoped.
Dovoluji si velice poděkovat pedagogům základní a mateřské školy,
vedoucím zájmových a sportovních
kroužků a všem dobrovolníkům za jejich
zájem podílet se na výchově mládeže.
Naše děti se budou v budoucnu
podílet na dalším rozvoji města a věřím,
že i nadále bude Hroznětín příjemným
místem pro spokojený život. Z tohoto
ocenění mám opravdu velkou radost,
protože je vidět, že naše úsilí má
opravdu smysl.
pokračování na poslední straně

Předávání ocenění proběhlo v Hazlově (vítězná obec našeho kraje).
Na fotografii zleva: JUDr. Radan Večerka - předseda Spolku pro obnovu venkova Karlovarského kraje,
Zdeněk Janský, Martin Maleček, hejtmanka Mgr. Jana Mračková Vildumetzová
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SKAUTI – Tábor plný her aneb tajemství staré štoly

Čas prázdnin pomalu mizí v dál a
končí tak doba letních dětských
dobrodružství. To naše se letos odehrálo
ve stínu Krušných hor, jen kroků pár od
Nejdku. Na Vysoké Jedli jsme si prvních
14 dní prázdnin náramně užili. Vypsat
všechny hry a soutěže snad ani nejde.
Přesto je něco, na co asi nikdo z nás
nezapomene. V kořenech vyvráceného
stromu jsme čirou náhodu nalezli starý
notýsek. To jsme ještě netušili, kam
všude nás zažloutlé stránky a černobílé
fotografie zavedou.
Deník mladíka, který zde kdysi žil,
nám pomalu začal vyprávět podivný
příběh. Parta kamarádů byla na stopě
dávného tajemství, které sahalo až do
časů dávno minulých, kdy se v Krušných horách dolovalo stříbro a v nedalekém Jáchymově se razily stříbrné
tolary. Zmocnila se nás doslova horečka,
jak přijít na kloub staré záhadě. Četli
jsme deník zas a znovu a stále nic. Když
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tu náhle, úplně vzadu, odlupovala se
poslední stránka od desek. Pod zažloutlým papírem ukrývaly se prastaré
mince vlepené do desek deníku. Nejen
to, vypadl i lístek a s ním přišla i naděje
na rozluštění dávného tajemství. Další
stopa nás tak zavedla do Nejdku.
Rodinu židovského lékaře už jsme však
nenašli. Na uvedené adrese je dnes
Retromuseum. Ochotný průvodce nás
seznámil nejen s expozicí muzea, ale
zabrousil i do historie domu. Vyprávěl
nám o tom, jak na půdě našli starou
korespondenci a v ní stříbrné mince. Na
vlas stejné jako ty naše. Pátrání tak
mohlo pokračovat. Dílky staré skládačky
začaly do sebe zapadat. Než mohl
mladík sdělit kamarádům tajemství,
které odhalil, musel uprchnout před
nacisty. Zůstal už jen deník a indicie po
kraji. Museli jsme na židovský hřbitov,
dokonce i na rozhlednu Paindl.
pokračování na následující straně
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Postupně se nám dařilo jednotlivé
dílky dávné historie poskládat. Jen pár
dní před koncem našeho letního dobrodružství jsme nakonec nalezli, co
bylo na věky ukryto. Stará štola vydala
své tajemství. Našli jsme dávnou dílnu
penězokazců. A co se stalo s pokladem,
to už je naše tajemství, které si necháme
pro sebe.

BURZA OBLEČENÍ
Opět pořádáme oblíbenou dětskou
burzu nejen podzimního a zimního
oblečení
(hračky, kočárky, autosedačky…)
„Vše pro děti od 0 do 15 let“
Prodej v sobotu
14. září 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
ŠACHY

Chcete s námi zažít nějaké to další
dobrodružství? Tak neváhejte a přijďte
za námi do skautské klubovny ve Školní
ulici č. p. 333 (budova školní družiny,
vchod ze zahrady). Scházíme se každé
úterý od 17.00 hodin. První zahajovací
schůzka proběhne 10. září. Těšíme se na
vás.
Za skautský oddíl Bystřina ing Josef Macke

Kulturní a společenské dění

20. července 2019 se uskutečnil v restauraci Kino již 10. ročník turnaje
v bleskovém šachu O pohár starosty
města Hroznětín, který pořádal ŠO TJ
Olympie.
Letos se zúčastnilo 19 hráčů (9 zástupců měla Olympie Hroznětín, včetně
jediné ženy v turnaji paní Bártové, která
se pravidelně zúčastňuje všech turnajů
organizovaných šachovým oddílem).
Dále se zúčastnili hráči z TJ Ostrov, ŠK
Caissa Nová Role, Karlovarský šachklub
Tietz a ŠK Mariánské Lázně.
Turnaj byl hrán švýcarským systémem
na 7 kol v tempu 2x15 min., v němž
museli hráči odehrát 2 partie. Vítězem se
stal Jiří Soukup před Martinem Mestlem
a Tomášem Ornetem. Cenu pro vítěze
věnoval starosta města pan Martin
Maleček. Šachový oddíl TJ Olympie
Hroznětín dále děkuje všem sponzorům
za věcné i finanční ceny, a to městu
Hroznětín, vedoucímu restaurace Kino,
firmám Rabbit Trhový Štěpánov, Liapor
Vintířov, MM Spedition Hroznětín, Elit,
Václav Novák, Šindelář, Koloniál 76
a Potraviny Binbo.
pokračování na následující straně
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Poř. St.č. Jméno

Rtg FED Klub

Body BH.

1

1 Soukup Jiří

2289 CZE Karlovarský Šachklub Tietz

7,0

28,0

2

2 Mestl Martin

1970 CZE ŠK Caissa Nova Role

5,0

30,5

6 Ornet Tomáš

1658 CZE TJ Olympie Hroznětín

4,5

30,5

1547 CZE TJ Ostrov

4,0

30,0

1648 CZE TJ Olympie Hroznětín
1581 CZE TJ Olympie Hroznětín

4,0

27,0

4,0

26,5

3
4

15 Husák Vasil

5

7 Rams Milan

6

12 Tamáš Imrich

7

5 Janoušek Ladislav

1693 CZE ŠK Caissa Nova Role

4,0

26,0

8

3 Radics Robert

1857 CZE Šk Caissa Nova Role

4,0

25,5

1591 CZE TJ Ostrov
1729 CZE TJ Ostrov

3,5

28,0

3,5

24,5

3,5

22,5

3,5

22,0

9

10 Janecký Jaroslav

10

4 Šetka Vlastimil

11

9 Žikavský Rudolf

12

13 Grieč Milan

13

16 Fiala Rostislav

1600 CZE TJ Ostrov
1562 CZE TJ Olympie Hroznětín
1406 CZE TJ Olympie Hroznětín

3,5

21,5

14

14 Hujsl Jan

1554 CZE TJ Olympie Hroznětín

3,5

21,0

15

11 Zíma Ferdinand

1588 CZE ŠK Mariánské Lázně

3,5

20,0

16

8 Čornyj Milan

25,5

17 Skála Miroslav

1646 CZE TJ Ostrov
1326 CZE TJ Olympie Hroznětín

3,0

17

2,5

18,0

1250 CZE TJ Olympie Hroznětín
1221 CZE TJ Olympie Hroznětín

2,5

18,0

1,0

21,0

18

18 Bártova Eva

19

19 Grieč Ladislav

Za Šachový oddíl TJ Olympie Hroznětín Milan Grieč
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PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

Herna Hafík
Stejně jako rychle utekly letní
prázdninové měsíce, tak rychle utekl
i pátý ročník letních příměstských
táborů pořádaných městem Hroznětín.
O I. turnusu jsme již psali v minulém
vydání zpravodaje. II. turnus, který
proběhl v prvním srpnovém týdnu, byl
opět plně obsazen, a tak si více než 50
dětí užilo další prázdninový týden. A
týden to byl opravdu náročný. Nejenom
proto, že jsme měli mezi účastníky velké
množství dětí v rozmezí 5 – 7 let, ale
protože jsme během něho zdolali
vrcholy několika okolních kopců.
Náplní dopoledne prvního dne byl
animační
kulturně
zábavný
den
s Pouličním divadlem Viktora Braunreitera, jehož součástí byly i dvě tradiční
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pohádky v netradičním podání samotného principála divadla. A během
odpoledne došlo ke zdolání vrcholu
kopce Rozhled s altánkem Gloriett.
Dětmi velmi očekávaným bodem programu druhého turnusu byl pak
dvoudenní pobyt v okolí Kyselky
s přespáním v chatkách v kempu Ontario. Dopolední prohlídka výrobních
provozů a muzea Mattoni a odpolední
řádění v kempu bylo pouze přípravou
na vrchol dne. A tím byl podvečerní
výšlap na rozhlednu na vrcholu Bučina
nad Kyselkou. A to byl opravdu nářez,
protože finálový vrcholový výstup byl
fakt „pořádnej krpál“. A všechny děti
včetně těch nejmenších to zvládly.
pokračování na následující straně

Hroznětínský zpravodaj

Tím však úterní program ještě zdaleka
nekončil, protože nás čekal ještě náročný
sešlap do Kyselky a večerní promítání
v místním kině. Uzavírali jsme sázky,
kolik dětí v kině usne, ale nikdo z nás
neuspěl. Film děti tak zaujal, že žádné
z nich ani na chvilku neusnulo. A již za
tmy nás ještě čekal přesun do kempu a
večerní hygiena. V některých chatkách
došlo i na pohádku na dobrou noc.
Většina dětí byla tak unavená, že je ani
noční bouřka neprobudila. Při stažení
dat z krokoměru ukázal displej za tento
den více než 23 tisíc kroků . Proti tomu
byl středeční sjezd řeky Ohře na raftech
z Kyselky do Vojkovic už celkem pohoda.
Předposlední den programu byl
věnován zdolání dalšího vrcholu,
tentokrát nad Karlovými Vary s Goethovou rozhlednou a lesní naučnou
stezkou. Odpolední pobyt v herně Hafík
byl dětem odměnou za náročný týden.
Páteční dopolední pobyt ve sportovním
parku v Ostrově a odpolední promítání
filmu pak zakončilo celý týdenní
program. Dětem tak opět přibyly další
nové zážitky a tentokrát určitě i pořádný
kus fyzické kondice. Byl to tedy opravdu
velice náročný týden, ale opět neskutečně rychle utekl, děti byly zase
naprosto v pohodě, a tak jsme si to
všichni společně užili.
Za pomoc při zajištění druhého
turnusu letošního příměstského tábora
bych chtěl moc poděkovat Simoně
Aiznerové, Davidu Jatimu, Marii
Pěnkavové a Renatě Jati. Opět jsme
využili pomoc mladých praktikantů,
tentokrát Lukáše Jatiho, Pepy Kose, Péti
Václavíka, Elišky Voslařové a Honzy
Kořínka, kterým také moc děkuji. A za
pomoc stravovací a logistickou děkuji
Pavle Paluskové, Martinu a Jiřině Jorovým, Verče Šubové, Romanovi a Šárce
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Štětkářovým, Petru Landovi a Ivanu
Mariňákovi. A také moc děkuji rodičům
dětí za vstřícnost a spolupráci a vedení
našeho města za přízeň a finanční
příspěvek na programy táborů.

Rozhledna Goethova vyhlídka
Závěrem musím opět zopakovat, že
mě moc těší, jaký je i v pátém roce
existence hroznětínských „příměšťáků"
o ně stále velký zájem, a že jejich konání
nejenom zabaví děti, ale hlavně pomůže
zaměstnaným rodičům. A to je také
smyslem dotace z EU z Operačního programu Zaměstnanost, který se nám podařilo získat (viz plakát na poslední straně).
A až budete číst tyto řádky, budeme již
plánovat program zimně jarního tábora,
který se uskuteční v týdnu od 24. února
do 1. března 2020. Bližší informace o termínech vyzvednutí přihlášek a programu tábora budou včas zveřejněny
v Hroznětínském zpravodaji.
Zdeněk Janský, místostarosta města

NOVÝ VCHOD do školní jídelny

Během letních prázdnin došlo ve škole
k malé stavební úpravě. Vzhledem k zajištění větší bezpečnosti vnitřních
prostor školy byl vytvořen nový vchod
do školní jídelny pro veřejnost. Umístěn
je z boku základní školy. Strávníkům
z řad veřejnosti díky novému řešení
odpadne obcházení školy, procházení
vnitřními prostory školy a také několik
schodišťových stupňů. V nadcházejících
dnech bude ještě schodiště zastřešeno.
Nové řešení určitě přispěje nejenom ke
zlepšení zabezpečení naší školy, ale také
k většímu komfortu strávníků.
Zdeněk Janský, místostarosta města
VÝSTAVBA NOVÝCH ŠATEN v ZŠ
V polovině září zahájíme další etapu
rozvoje naší základní školy. Dojde
k celkové rekonstrukci suterénu budovy.
Touto stavbou získáme nové šatní
prostory včetně vybavení. Staré šatní
boxy budou nahrazeny novými šatními
skříňkami.

Kulturní a společenské dění

Mnozí z vás se asi diví, proč stavba
nebyla provedena v době školních
prázdnin. Bohužel jsme byli nuceni čekat
na konečné rozhodnutí ohledně přiznání
dotace z rozpočtu Ministerstva místního
rozvoje. Následně bylo vypsáno výběrové řízení na dodavatele stavby.
Z uvedených důvodů budou stavební
práce probíhat zhruba do poloviny
listopadu. Po tuto dobu budou šatní
prostory uzavřeny a dětí si odloží obuv a
svršky v prostorách učeben. S vítěznou
firmou bylo dohodnuto, že hlučné
stavební práce budou probíhat po výuce
v odpoledních hodinách a o víkendech.
Věřím, že ty dva měsíce to vydržíme a
nové šatny opět zlepší celkové prostředí
v naší škole.
Martin Maleček, starosta města
JUBILANTI
V měsíci červenci oslavili své životní
jubileum tito naši spoluobčané:

Jaroslav Jansa
Božena Kissová
Milan Bican
Milentin Makoš
Jaroslav Pelíšek
Marie Černohorská
Václav Kraus
Dagmar Hluchá
Redakce Hroznětínského zpravodaje
přeje jubilantům vše nejlepší, hlavně
pevné zdraví.
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VESNICE ROKU 2019 – krajské kolo
(pokračování z titulní strany)
Oblíbenou soutěž Vesnice roku každoročně vyhlašuje Spolek pro obnovu
venkova ČR, Ministerstvo pro místní
rozvoj ČR, Svaz měst a obcí ČR a Ministerstvo zemědělství ČR. Jejím cílem je
povzbudit
venkovské
obyvatele
k aktivní účasti na rozvoji svého domova
a zároveň ukázat, co všechno se jim daří
realizovat. Celkem se do ní letos přihlásilo na 205 obcí, přičemž jen z Karlovarského kraje jich bylo 22. Konkrétně se
jednalo o Hazlov, Ovesné Kladruby,
Podhradí, Velkou Hleďsebi, Drmoul,
Křižovatku, Libou, Luby, Milhostov,
Starou Vodu, Hájek, Hroznětín, Kyselku,
Nové Hamry, Sadov, Doupovské
Hradiště, Velichov, Pilu, Horní Blatnou,
Těšovice, Krásno a Lomnici.

Vítězný Hazlov byl komisí oceněn
především za komplexní rozvoj celé
obce, za bohatý spolkový, kulturní
a společenský život a za příkladnou péči
o veřejná prostranství, zeleň a vodní
plochy. Výborně obec spolupracuje
s podnikatelskými a zemědělskými subjekty, zaměřuje se na práci s dětmi
a výchovu k ochraně životního
prostředí. Hazlov, který se pyšní Zlatou
stuhou, zároveň bude hájit barvy našeho
regionu v celostátním kole, jež proběhne
14. září 2019 na Jarmarku venkova
v Luhačovicích.
Hroznětín získal v rámci soutěže
kromě letošní Bílé stuhy také Modrou
stuhu v roce 2018 (za společenský život
v obci).
Martin Maleček, starosta města
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