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HROZNĚTÍNSKÝ 
ZPRAVODAJ 

 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2020 

   V sobotu 11. ledna se také do ulic 
Hroznětína vydali Tři králové. Oproti 
loňským ročníkům se bohužel sešlo 
nejen málo dětí, ale i dospělých. 
Vytvořeno tak bylo jen šest skupinek, 
které musely stihnout obejít všechny 
domácnosti. Většina místních uvítala 
Kašpara, Melichara a Baltazara 
s otevřeným srdcem. Do kasiček tak 
hroznětínští občané přispěli neuvěři-
telnou částkou 27 013 Kč. I přes 
náročnost si děti odnesly nejen vyko-
ledované sladkosti, ale i zkušenost, že 
pomáhat je moc fajn.  
   Další informace na straně 6. 

Eva Jandáková 

PŘÍRODNÍ ODPOČINKOVÁ ZÓNA 

   V rámci revitalizace veřejné zeleně 
zahájíme v letošním roce úpravu 
přírodní plochy na sídlišti za panelovým 
domem č. p. 348, 349, 350 v návaznosti 
na multifunkční sportoviště v blízkosti 
základní školy.  
   Tato plocha bude řádně vyčištěna a do-
plněna o novou zeleň dle odborného 
návrhu paní Kateřiny Zímové. Budeme 
se snažit o zachování přírodního 
charakteru dané lokality. Veškeré cesty 
budou z přírodního materiálu doplněné 
o nerušící mobiliář.  
   Věřím, že tato lokalita poskytne  
prostor pro odpočinek široké veřejnosti.  

 
 
 

Martin Maleček 
 

 
 



 

 STR. 2 Hroznětínský zpravodaj

 

  

HOSPODAŘENÍ MĚSTA v roce 2020 

   V roce 2020 se budeme soustředit na 
přípravu nových projektových záměrů 
potřebných pro zajištění budoucích 
investic obsažených ve strategickém 
dokumentu Plán rozvoje města Hroznětín 
na roky 2019-2022, na dokončení projektu 
z roku 2019 - zasíťování pozemků 
v lokalitě Rafanda a na zpracování 
nových projektů:  
* výstavba nové hasičské zbrojnice 
* výstavba nových odstavných ploch na 
sídlišti 
* oprava místní komunikace (Nádražní 
ulice).  
   Dále je pro nás zásadní dokončení 
Změny č. 1 Územního plánu Hroznětín. 
Během roku zahájíme naplánované 
stavby:  
* výstavba cyklotrasy Hroznětín – Velký 
Rybník 
* výstavba chodníku v osadě Odeř 
včetně opravy návsi 
* oprava místní komunikace od 
Krušnohorského náměstí ke Školní ulici 
* oprava chodníku a odstavných ploch 
na sídlišti u domů č. p. 348, 349, 350 
* rekonstrukce prostor v ZŠ Hroznětín – 
výuková kuchyňka 
* výstavba kryté montované tribuny na 
fotbalovém hřišti a oprava části zábradlí  
 

   Na uvedené investiční akce se budeme 
snažit získat co nejvíce finančních 
prostředků z dotačních titulů. Během 
roku se můžete těšit na již tradiční 
společenské akce města s bohatým kul-
turním programem. V říjnu nás čeká 
akce nová, která bude realizována ve 
spolupráci se společností Odeřský statek 
a.s. pod názvem Krušnohorské dožínky.   
   Na konci roku 2019 mělo město 
k dispozici na svých finančních účtech 
celkem 7.870.550,73 Kč.  

 
 

Martin Maleček, starosta města  

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ 

 18. 1. 2020 se v Městském společenském 
centru v Hroznětíně konala valná 
hromada SDH. Přijeli na ni také hosté 
z Merklína, Velichova a Vojkovic. 
Hodnotila se práce za uplynulý rok, kdy 
naši hasiči absolvovali 12 výjezdů, pět 
soutěží a odpracovali 548 hodin. Zprávy 
o činnosti předložili valné hromadě 
starosta Robert Faber, velitel sboru Petr 
Krejza, pokladník Michaela Džuganová 
a revizní komise.  
   Hlavním úkolem valné hromady bylo 
zvolení nového výboru – starostou sboru 
byl zvolen Martin Bělohlávek, který 
poděkoval starému výboru za práci. 
Kladně práci SDH hodnotil i starosta 
města Martin Maleček, který hasičům 
popřál hodně úspěchů v další práci. Sbor 
dobrovolných hasičů v současnosti tvoří 
27 mužů, 7 žen a 6 dětí. 

Marta Rödigová 

 
 

JUBILANTI  

V měsíci lednu oslavili své životní 
jubileum tito naši spoluobčané:  

 
 

Mancika Pšaková 

Viliam Belica 

Jarmila Žikovská 

Terezie Zahrádková 

Rudolf Vojtěch 

Barbora Vildnerová 

Anežka Burianková 

Emilie Haunerová 

Antonín Rybář 
 
 

 

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

   Na začátku nového roku stojí za to 
zmínit, co se nám na naší škole podařilo 
v loňském roce a jaké máme plány do 
budoucna. Nelze zmínit vše, proto se 
zkusíme zmapovat alespoň některé: 
V rámci projektu Šablony II, do kterého 
naše škola vstoupila v září 2019, byl pro 
žáky otevřen a úspěšně funguje klub 
badatelů a anglického jazyka; žáci, kteří 
to potřebují, jsou pravidelně doučováni. 
Nově je využívána IC technika ve výuce 
na 2. stupni, 1× měsíčně i s ICT od-
borníkem. Pro žáky jsme díky tomuto 
projektu získali 20 kusů notebooků, 
čekají nás projektové dny ve škole i ve 
školní družině, již nyní žáci ŠD absolvují 
interaktivní besedy s odborníky na za-
jímavá témata. Dále je naše škola 
zapojena do projektu „ICT – 3 D brýle“ 
(Metoda rozšíření reality ve výuce na 
středních školách), díky kterému 
bychom pro žáky měli získat troje 3 D 
brýle s příslušenstvím. Momentálně jsou 
proškolováni určení pedagogové v tom-
to oboru. Pokračujeme v projektu APIV 
B, škola v případě potřeby využívá 

odborníků a specialistů v oblasti vý-
chovy a vzdělání žáků, pro pedagogy 
jsou připravovány odborné semináře. 
Snažíme se o podporu sportovních 
aktivit žáků, jsme členy AŠSK (asociace 
školních sportovních klubů), žáci se 
pravidelně účastní různých sportovních 
klání v rámci celého Karlovarského 
kraje, pro žáky 4. a 5. ročníků je 
organizován plavecký výcvik v KV 
aréně, ve spolupráci se zřizovatelem 
mají žáci možnost bruslení na Zimním 
stadionu v Ostrově a další.  
   Žáky vedeme také k prevenci pato-
logických jevů, jsme zapojeni v projektu 
„Stop násilí na školách“, žáci jsou vedeni 
odborníky v sebeobraně, účastní se 
besed s odborníky v oblasti prevence, 
kyberšikany apod. 
   Toto všechno a mnohem více není 
možné bez týmové a zodpovědné práce 
našich pedagogů a dobré spolupráce 
našeho zřizovatele. Velmi si toho vážíme 
a jsme přesvědčeny, že je to na naší škole 
vidět.                                                                                                                                   

        vedení ZŠ Hroznětín  
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HROZNATŮV BĚH 
 

   V sobotu 11. ledna se v Hroznětíně 
sešla téměř padesátka běžců na startu 
zimního závodu Hroznatova běhu. Již 
podruhé měli běžci možnost okusit 
kouzlo této 10 km dlouhé trasy s pře-
výšením cca 440 m. 
   Zatímco v loňském roce se závodníci 
spíše brodili v půlmetrových závějích, 
letos byla zima k běžcům laskavější. Dí-
ky absenci sněhu mohli nasadit ostřejší 
tempo a nejrychlejší z nich stanul po       
4 km běhu a 300 nastoupaných metrech 
na vrcholu Rozhledu nad Merklínem 
(707 m. n. m). Poté zbýval již jen seběh 
do Merklína a výběh přes altánek Gloriet 
do Hroznětína. Nejrychlejším borcem     
a zároveň majitelem nového traťového 
rekordu 46.24 min se stal Michal Oplt     
z New Roll Runners teamu. Michal je 
mimochodem také držitelem rekordu  na 
dalších dvou tratích Hroznatova běhu. 
Nejrychlejší ženou v cíli se stala Romana 
Lubinová z LK Slovan KV. 
 

 
 
 

Nejrychlejší muž Michal Oplt a nejrychlejší 
žena Romana Lubinová (foto G. Slámová) 

   Děkujeme všem účastníkům, partne-
rům akce,  Městu Hroznětín a v ne-
poslední řadě dobrovolníkům. 
   Rádi bychom pozvali případné zá-
jemce na Jarní závod HB, který se 
uskuteční v neděli 26. dubna. Máme 
připraveno několik tras, z nichž bych 
vyzdvihl 17 km dlouhou trasu, na které 
běžci nastoupají 700 výškových metrů. 
Pro ty, kteří si na takovou nálož 
kilometrů netroufnou, máme připra-
venou 5 km trasu a dále také několik 
dětských závodů. Jarní závod bude 
benefiční, což znamená, že veškeré 
startovné půjde na dobrou věc. 
   Pro bližší informace navštivte naše 
facebookové stránky Hroznatův běh. 
 

 
 
 

 
 
 

Za tým Hroznatova běhu Martin Jiřík  
 

HUDEBNÍ ODPOLEDNE V MSC 

   Dovoluji si vás pozvat na Společenské 
a hudební odpoledne pořádané u pří-
ležitosti Mezinárodního dne žen. Konat 
se bude v neděli 8. 3. 2020 od 15.00 
hodin v Městském společenském centru 
Hroznětín. Těšit se můžete na hudební 
vystoupení swingového orchestru Swing 
melody orchestra pod vedením Jana 
Veverky. Jako malou pozornost obdrží 
všechny přítomné ženy květinu.  
   Předprodej vstupenek v ceně 50,- Kč 
bude probíhat od 20. 2. 2020 v Městské 
knihovně Hroznětín. V ceně vstupného 
je zahrnuto malé občerstvení v podobě 
nápoje a zákusku.  

Martin Maleček, starosta města 
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ŠACHY  

Vzpomínka na zlaté časy hroznětínského 
šachu 

   Hroznětínský šach prožíval nebývalý 
rozkvět především v sedmdesátých a čá-
stečně i osmdesátých letech minulého 
století. Šachový oddíl TJ Olympie 
Hroznětín měl koncem sedmdesátých let 
téměř 45 aktivních členů, kteří hráli ve 
třech družstvech, jednak v okresním 
přeboru a jednak v oblastním přeboru II. 
třídy.  
   Dařila se práce s mládeží. Mladí ša-
chisté ze ZDŠ Hroznětín byli velmi 
úspěšní ve svých okresních soutěžích 
družstev.  
   Mezi šachisty byly velmi dobré vztahy, 
šachy se hrály nejen v restauraci Slunce 
(zejména po mistrovských utkáních), ale 
hráči se navštěvovali i ve svých 
domovech a „potrénovali“ až do 
pozdních večerních hodin. Výhodou 
jistě bylo, že drtivá většina členů 
šachového oddílu bydlela přímo 
v Hroznětíně. 
 

 

 
Po utkání se Spartakem Horní Slavkov 

   Do roku 1974 měl oddíl velmi dobré 
kontakty se šachovým oddílem                
v Sangerhausenu (tehdejší NDR). 
Docházelo k pravidelným návštěvám 
obou oddílů a navštěvovaly se i rodiny 
hráčů. 

   Bedřich Rödig, na počest kterého se od 
roku 2004 koná jeho memoriál v rapid 
šachu, by měl určitě radost z úspěchů a 
z činnosti současného oddílu, kdy např. 
A-družstvo hraje v krajském přeboru 
I.tř., B-družstvo v krajském přeboru II.tř. 
a C-družstvo v okresním přeboru. 
Každý rok oddíl pořádá tři různé turnaje 
a simultánku i pro pozvané hráče jiných 
oddílů a také pro neregistrované. 
   Uvedené soutěže by však nebylo 
možné hrát bez pomoci některých hráčů 
oddílů TJ Ostrov a ŠK Caissa Nová Role. 
   Bohužel se oproti zmiňovaným zvláště 
70. létům dosud nedařila práce s mlá-
deží, což by se mělo změnit v letošním 
roce.  

Milan Grieč 
 

KNIHOVNA 

entistis moditio quamusanis exercia pera 
voluptia iunt occae. Oles suscitius 

entistis moditio quamusanis exercia pera 
voluptia iunt occae. Oles suscitius 

entistis moditio quamusanis exercia pera 
voluptia iunt occae. Oles suscitius 

entistis moditio quamusanis exercia pera 
voluptia iunt occae. Oles suscitius 

entistis moditio quamusanisv exercia 
pera voluptia iunt occae. Oles suscitius 

entistis moditio quamusanis exercia pera 
voluptia iunt occae. Oles suscitius 

entistis moditio quamusanis exercia pera 
voluptia iunt occae. Oles suscitius 

entistis moditio quamusanisv exercia 
pera voluptia iunt occae. Oles suscitius 

entistis moditio quamusanis exercia pera 
voluptia iunt occae. Oles suscitius 

entistis moditio quamusanis exercia pera 
moditio qmoditio qmoditio qmoditio 

qmoditio qmoditio quamusanis exercia 
pera exercia 
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Poznejte obce našeho mikroregionu zábavnou formou. Stáhněte si aplikaci Geofun 
a projděte se s legendou Krušnohoří všemi dvaceti obcemi formou hry.  

Hra je negeolokační a lze ji hrát kdekoliv. 
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