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MASOPUST
8. února byl na Krušnohorském náměstí v Hroznětíně zahájen již šestý
ročník Pravého krušnohorského masopustu. Průvod v čele s králem a vodníkem (Martin Maleček, starosta města
Hroznětín a Pavel Salon, zástupce obce
Merklín) se vydal k místní základní
škole, kde byla pohřbena basa.
Nechyběly soutěže pro děti i dospělé.
„Připravili jsme netradiční soutěže: házení
vejcem, žíznivá husa, a masopustní hostina,
kdy se opět utkali zástupci nejen
z Hroznětína, Velkého Rybníku, ale i Merklína a Boru u Sadova“, popisuje Zdeněk
Janský, místostarosta Hroznětína. Kromě
zmíněných soutěží se děti mohly svézt
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na kolotoči, klouzačce i dalších atrakcích. Nechyběly zabijačkové dobroty
včetně guláše servírovaného samotným
starostou. „Už při prvním ročníku jsem
připravil a servíroval upečené sele, tak proč
v této tradici nepokračovat“, usmívá se
Martin Maleček. K dobré pohodě zahrála
kapela Karlovarka i Staropražští pardálové. „Možná to někomu už přijde obehrané,
ale i tento Masopust považujeme za úspěšný,
a to také díky sponzorům, kteří se na akci
podíleli. Děkujeme tedy Karlovarskému kraji,
Svazku obci Bystřice, Českému rozhlasu
Karlovy Vary a ostatním sponzorům z řad
podnikatelů a veřejnosti“ uzavírá Zdeněk
Janský.
text a foto Eva Jandáková
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ŠACHY
Dva členové šachového oddílu TJ
Olympie Hroznětín (I. Tamáš a M. Grieč)
se ve dnech 18. – 25. 1. 2020 zúčastnili
mezinárodního šachového turnaje Open
Mariánské Lázně – soutěže seniorů,
hraného na 9 kol, do kterého se přihlásilo 52 šachistů z 11 zemí celého
světa. Průměrné ELO turnaje bylo 1760.
ELO našich hráčů bylo podstatně nižší,
M. Grieč měl ELO 1587 a I. Tamáš pouze
1520. Oba hráči se přesto dokázali ve
velmi silné konkurenci při ošidnosti
švýcarského systému umístit podle
svého nasazení. M. Grieč jako 42. nasazený skončil s 3,5 body na 41. místě
a I. Tamáš jako 46. nasazený s 3 body na
47. místě.
V rámci turnaje se uskutečnil 23. ledna
také mezinárodní turnaj v bleskovém
šachu, který se hrál na 11 kol. Zúčastnilo
se jej 50 hráčů z 15 zemí světa. Z našich
hráčů se tohoto turnaje zúčastnili I. Tamáš a T. Ornet. Oba získali po 5 bodech.
I. Tamáš jako 33. nasazený skončil na 32.
místě a T. Ornet jako 28. nasazený na 36.
místě. Při rovnosti počtu bodů
rozhodovalo pomocné bodování.
Především v mezinárodním šachovém
turnaji hraném na 9 kol se znovu
ukázalo, že naši hráči dokážou hrát
vyrovnané partie s mnohem silnějšími
šachisty a prodat tak své zkušenosti
z předchozích ročníků Open Mariánské
Lázně, ale i z mistrovských soutěží.
Milan Grieč
ÚNOROVÉ DĚNÍ NA ZŠ Hroznětín
Rovněž během únorového měsíce se
na Základní škole Hroznětín kromě
běžné výuky konaly zajímavé činnosti.
Mezi žádnou novinu nepatří i nadále
probíhající výuka sebeobrany, aby se
naši žáci nemuseli nikoho bát, bruslení a
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plavecký výcvik, jenž žáky sportovně
rozvine a zocelí.
Ještě než přejdeme k únoru, zastavíme
se u konce lednového měsíce. Ve středu
22. 1. proběhla výuková přednáška pro
žáky druhého stupně v rámci projektu
„Přemýšlej“ – Kyberbezpečnost. Lektorka
žákům názorně vysvětlila rozdíl mezi
mladší generací „kybernetickým domorodcem“ a starší generací „kybernetickým přistěhovalcem“ v přístupu k moderním technologiím. Dále jim ukázala
možný pohled do budoucnosti (na umělou inteligenci) a seznámila je s možnými typy kybernetických nebezpečí,
kterými jsou kyberšikana, kyberstalking,
kybergrooming.
30. 1., tedy v den, kdy žáci dostávali
běžně vysvědčení za 1. pololetí, byla na
naší škole k tomu naplánována exkurze
na Pražský hrad pro žáky druhého
stupně. Žáci měli možnost prohlédnout
si areál Pražského hradu s doprovodem profesionální průvodkyně a dozvědět se ucelené historické informace
k vzniku a vývoji areálu. Mohli se tak
blíže seznámit se Starým královským
palácem, bazilikou sv. Jiří, Zlatou
uličkou a v neposlední řadě krásnou
katedrálou sv. Víta. Celý program trval
asi tři hodiny. Cestou k autobusu se žáci
rovněž prošli po Karlově mostě. V rámci
dne nechyběl samozřejmě ani krátký
rozchod a občerstvení dle představ žáků.
V pozdních odpoledních hodinách, po
příjezdu zpět do Hroznětína, byl celý
výlet ukončen neobvyklým rozdáváním
vysvědčení třídními učiteli jednotlivých
ročníků.
První únorovou středu se konal
„Sportovní podvečer pro rodiče, prarodiče a děti z 5. třídy“. Hrála se
přehazovaná a hry s padákem. Všem se
akce velmi líbila.
pokračování na následující straně
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V dalším týdnu zorganizovala škola
besedu o zvířatech pořádanou Lázeňskými lesy Linhart ČR, které se účastnili
žáci 5. až 8. ročníku.
Dále se vybraní žáci 7. a 8. ročníku
zúčastnili 4. 2. „Okresního kola soutěže
v německém jazyce“ na ZŠ jazyků
v Karlových Varech a vybraní žáci 4. a 5.
ročníku jeli do Karlových Varů na turnaj
v přehazované, kde skončili na krásném
čtvrtém místě. Za účast a reprezentaci
školy všem žákům děkujeme.
Mgr. Šárka Nagyová
JUBILANTI
V měsíci únoru oslavili své životní
jubileum tito naši spoluobčané:

NOC S ANDERSENEM
Rok utekl jako voda 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
27. března.
Tématem letošního ročníku je připomínka 20. výročí českého překladu a
vydání Harryho Pottera a 200. výročí
narození Boženy Němcové.

Zdeňka Kochová
Jarmila Macková
Hana Kuncová
Josef Burianek
Jaroslava Schützová
Božena Vaňková
Karel Lesák
Jan Boublík
Marie Součková
Antonie Stašová
Jana Jurášová
Robert Faber
Redakce Hroznětínského zpravodaje
přeje jubilantům vše nejlepší, hlavně
pevné zdraví.
Kolektiv restaurace Kino
pořádá oslavu svátku
Mezinárodní den žen.
Koná se 20. března v 19 hodin.
Zahraje country kapela Hoblíci.

Kulturní a společenské dění

Prožít kouzelnou pohádkovou noc
(v naší knihovně již popatnácté) plnou
pohádek, her, čtení, tvoření a mnohého
dalšího mohou školáci, kteří mají
platnou registraci v knihovně. Kapacita
je omezena, hlaste se včas!
Zájemci o nocování odevzdají vyplněnou a zákonným zástupcem podepsanou
přihlášku do 23. března 2020 (včetně).
Přihlášky si můžete od 2. března
vyzvednout osobně v knihovně, kde
také obdržíte doplňující informace.
Vendula Zábelová
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SPORT v HROZNĚTÍNĚ
Cyklostezky, tenisové kurty, fotbalové
hřiště i nový atletický stadion jsou
k dispozici obyvatelům Hroznětína.
„Vsadili jsme na pravdivé rčení - ve zdravém
těle zdravý duch, také chceme, aby se nám
všem tady žilo co nejlépe. Proto sportovní
aktivity podporujeme“, říká starosta města
Martin Maleček. Město podporuje TJ
Olympii Hroznětín podílí se s dobrovolníky na organizaci závodů v požárním
sportu, na akci Hroznatův běh nebo
výšlapů s hůlkami nordic walking.
V rámci cyklotrasy do Ostrova bylo
postaveno nové lanové centrum. „Dále je
pro nás velmi důležitá podpora fyzických
aktivit dětí navštěvujících naši základní
školu, a proto finančně hradíme bruslení
žáků, dopravu na plavecký výcvik a kurz
sebeobrany“, doplňuje starosta.
Novinkou v Hroznětíně je takzvaný
kruhový trénink, tedy soubor cvičení
jdoucích po sobě v určitých intervalech,
který střídavě zatěžuje svalové partie
celého těla. Více už fitness instruktorka
Pavlína Rejfová: „Trénink je určen mužům
i ženám každého věku a jakékoliv fyzické
zdatnosti. Tréninky mají různé stupně
obtížnosti. Výhodou je, že cvičit se dá
kdekoliv, v teplém počasí venku na hřišti, na
zahradě, doma, v tělocvičně i fitness centru.
Zpravidla se jedná o skupinové cvičení,
a tudíž přidanou hodnotou může být i navázání nových přátelství“.

Doporučuje se cvičit 2x týdně a kromě
pohodlného oblečení není třeba žádných
sportovních pomůcek. A kdy je vhodné
začít? „Ihned! Nečekat na příště, lepší
příležitost apod. Cvičení působí příznivě na
zlepšení fyzické kondice, posiluje střed těla,
zlepšuje koordinaci pohybů, posiluje kardiovaskulární systém a v neposlední řadě vám
zlepší náladu. A kdo by neocenil tvarování
postavy a nějaký ten centimetr pryč? Na
místě není ostych, prostě se přidejte. Jsem si
jistá, že budete vítáni“, uzavírá Pavlína
Rejfová.
My jen doplníme, že kruhový trénink
probíhá v Hroznětíně každý čtvrtek od
18.00 hodin v Městském společenském
centru a v neděli od 10.00 hodin v tělocvičně místní základní školy.
Eva Jandáková
VÝSTAVA V KNIHOVNĚ
Městská knihovna Hroznětín
zve na prodejní výstavu ručních výrobků
s tematikou (nejen) jara a Velikonoc

Tvoření pro radost
2. 3. – 9. 4. 2020

Zakoupit můžete různé rukodělné dekorační
i dárkové předměty, háčkované hračky,
věnce 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.
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PONOŽKOVÁ VÝZVA

Víte, že na 21. březen připadá Světový
den Downova syndromu? V tento den se
můžete připojit k tzv. ponožkové výzvě.
Ta spočívá v tom, že si obléknete ponožky rozdílné barvy či vzoru. Symbol
rozdílných ponožek nám má připomenout, že jsme každý jiný a právě to
dělá náš svět pestřejší a lepší.
Downův syndrom je vrozená vada, se
kterou se ročně v České republice narodí
průměrně padesát dětí. Lidé s tímto
hendikepem jsou rozeznatelní na první
pohled (menší podsaditá postava,
zešikmené oči, kulatá hlava s plochým
obličejem, široké ruce s krátkými prsty).
Kromě typického vzhledu pak onemocnění způsobuje pomalejší mentální
vývoj, takzvanou mentální retardaci.
O to větší ale mají tito lidé srdce a radost
ze života.

Vytvořením páru z dvou rozdílných
ponožek vyjádříte toleranci k jinakosti,
kterou se vyznačují nejenom lidé
s Downovým syndromem.
Pošlete nám do 25. března na redakční
email hrozpravodaj@seznam.cz fotografii,
na které zvěčníte právě své rozdílné
ponožky a my ze zaslaných fotografií
vylosujeme jednoho šťastlivce, který
obdrží ponožky. Samozřejmě rozdílné.
Vendula Zábelová

Kulturní a společenské dění

VÝLET DO MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ
Máte chuť se projít a zároveň se dozvědět něco z naší historie? Pro všechny,
kteří právě toto chtějí vyzkoušet, jsme ve
spolupráci s městem Hroznětín připravili Tematickou komentovanou prohlídku
města Mariánské Lázně – Prameny I.
Místní léčivé prameny jsou tím
nejcennějším, co Mariánské Lázně
nabízejí. Ve městě a okolí jich vyvěrá
více jak čtyřicet a tvoří tak základ
lázeňské péče o hosty. Vydejte se s námi
poznat ty nejvýznamnější a seznamte se
s malebnou lázeňskou atmosférou.
Zhruba dvouhodinovou nenáročnou
prohlídku doplní bohatý kulturní
program Zahájení lázeňské sezóny, která
právě v tento den v Mariánských
Lázních probíhá.

Akce se koná 9. května. Odjezd autobusu (vypraveného městem Hroznětín
zdarma) je ve 12.00 hodin z Krušnohorského náměstí - zastávka na Ostrov.
Vstupenky na komentovanou prohlídku v ceně 180,- Kč je nutné zakoupit
předem v Městské knihovně Hroznětín
(pro držitele Senior pasu, studenty
a ZTP platí snížené vstupné v hodnotě
120,- Kč). Kapacita je omezena, proto
neváhejte!
Na tuto akci bude v budoucnu
navazovat
komentovaná
prohlídka
Lázní Kyselka a Karlových Varů.
Eva Jandáková, Vendula Zábelová
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DĚTSKÁ BURZA (jarní, letní)
Opět pořádáme oblíbenou
dětskou jarní burzu.
Vše pro děti od 0 do 15 let
(oblečení, hračky, kočárky, autosedačky…)

Prodej v sobotu
14. března od 9.00 do 12.00 hodin
v Městském společenském centru
v Hroznětíně.
Číslo prodávajícího a další informace
obdržíte na tel. čísle: 602 130 860
nebo na e-mailu: zreinlova@seznam.cz

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Dne 4. dubna 2020 v 11.00 hodin
se uskuteční v Obřadní místnosti
Městského úřadu Hroznětín
vítání občánků.
Rodiče mohou svá miminka přihlásit
na městském úřadě v kanceláři
matriky (tel. 353 618 201)
nejpozději do 20. 3. 2020.

SPOLEČENSKÉ A HUDEBNÍ ODPOLEDNE K MEZINÁRODNÍMU DNI ŽEN

Předprodej vstupenek v ceně 50,- Kč od 20. 2. 2020 v Městské knihovně Hroznětín.
V ceně vstupného je zahrnuto občerstvení v podobě nápoje a zákusku.
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