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VÁNOČNÍ PŘÁNÍ
Vážení spoluobčané,
během letošního roku jsme se opět
potýkali s nespočetným množstvím různých
omezení a opatření. Pro nikoho z nás nebylo
lehké se s danou skutečností vyrovnat. Chybí
nám způsob života, na který jsme byli zvyklí.
I přes nepříznivou situaci jsme zvládli
uspořádat alespoň několik společenských
akcí, které nám zpříjemnily letní období.
Oslavy města Hroznětín a Benefiční den
na Velkém Rybníce se povedly a pomohli
jsme i několika našim dětským kamarádům.
Vánoční svátky jsou svátky klidu, pohody
a štědrosti. Letošní advent jsme opět zahájili
netradičně díky stanoveným opatřením.
Věřím, že Vám vánoční dárky od města
udělaly radost a zpříjemnili jsme Vám
adventní čas.
Přeji Vám krásné prožití vánočních svátků
a dětem bohatou nadílku pod stromečkem,
do nového roku hlavně zdraví, osobní pohodu, štěstí a opět běžný životní styl,
na který jsme byli zvyklí.
Martin Maleček, starosta města

Během prosince obdrží všichni vlastníci
nemovitostí dopis, na základě kterého mají
povinnost se přihlásit k místnímu poplatku
za komunální odpad z nemovitosti. Uzavřené smlouvy na odvoz komunálního
odpadu budou k 31. 12. 2021 zrušeny. Dle
nového zákona již není možnost zajistit svoz
komunálního odpadu smluvně. Postupujte
prosím dle pokynů v zaslaném dopise.
V případě nejasností mě kontaktujte osobně nebo telefonicky na čísle 724 181 464
a já Vám osobně pomůžu.
Omlouváme se, ale uvedená změna vychází z nového zákona, nejedná se o výmysl
města. Snažili jsme se i nastavit přijatelnou
cenu za odvoz a likvidaci odpadu ve výši
0,55 Kč/litr nádoby. Tato cena je na spodní
hranici zákonem stanoveného rozpětí.
Martin Maleček, starosta města

KALENDÁŘ MĚSTA HROZNĚTÍN

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Oznamujeme Vám, že na základě nového
odpadového zákona Zastupitelstvo města
schválilo nové Obecně závazné vyhlášky
spojené s uvedenou legislativou s platností
od 1. 1. 2022:
- OZV č. 2/2021 o stanovení obecného
systému odpadového hospodářství.
- OZV č. 3/2021 o místním poplatku
za odkládání
komunálního
odpadu
z nemovité věci.
Uvedené vyhlášky jsou zveřejněny na úřední
a elektronické desce města Hroznětín.

Hroznětínský zpravodaj

Město Hroznětín ve spolupráci s Městskou knihovnou Hroznětín opět vydalo
oblíbený stolní kalendář pro rok 2022
s termíny kulturních a společenských akcí
pořádaných v našem městě v následujícím
roce doplněný fotografiemi hroznětínské
přírody, památek a akcí.
Kalendář v ceně 100 Kč můžete zakoupit
v knihovně.
Vendula Zábelová

STR. 1

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Florbal
24. listopadu 2021 se družstvo dívek
z druhého stupně Základní školy v Hroznětíně účastnilo okresní soutěže Asociace
školních sportovních klubů České republiky
ve florbalu.
Turnaj se uskutečnil v hale míčových
sportů v Karlových Varech, kde bylo přihlášeno celkem 8 týmů z karlovarského
okresu. Kromě Základní školy v Hroznětíně
se sportovní události účastnily týmy
z Gymnázia Ostrov, ZŠ Masarykova Ostrov,
ZŠ Karlovy Vary Konečná, ZŠ Karlovy Vary
Moskevská, ZŠ Karlovy Vary 1. Máje a ZŠ
Karlovy Vary Poštovní.
Dívky naší školy nastoupily do jednotlivých
soubojů s plným nasazením a svým soupeřkám od počátku vůbec nic nedarovaly.
Přestože má naše základní škola oproti

Kulturní a společenské dění

ostatním zmíněným školám výrazně méně
žáků, domnívám se, že výkon soutěžících
to nijak neovlivnilo. Nejen že náš tým byl
nepříjemným a rovnocenným soupeřem, ale
dokonce se umístil v bojích o stupně vítězů.
Dívky získaly zasloužené třetí místo
a obdržely kromě medailí i společné věcné
ceny. Odehrály celkem šest zápasů (herní
systém 2 x 6 minut každý s každým), přičemž
získaly celkově 7 bodů. Za naším úspěchem
stojí celkové skóre dvě výhry, jedna remíza
a tři prohry, z nich dvě byly o jediný pouhý
bod (dvakrát hrály 1:2).
Takto povedený turnaj našim hráčkám
i nám všem udělal velkou radost a jsme
právem velmi hrdí na výkon, který žákyně
naší školy jako tým v této soutěži předvedly.
Mgr. Libor Habr
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Prevence na ZŠ Hroznětín
Světlo Kadaň z. s. je organizace poskytující
školám dlouhodobý program všeobecné
primární prevence certifikovaný MŠMT
Světlem k prevenci. Neorientuje se pouze
na úroveň informací, ale i na kvalitu postojů
a změn chování člověka. Součástí programu
je získání sociálních dovedností a dovedností
potřebných pro život.
Naše škola s organizací spolupracuje již
druhým rokem. V loňském roce probíhaly
úvodní preventivní tematické bloky pro žáky
4.-7. ročníku v rámci distanční výuky online
formou. Bloky „Jsme v tom spolu“ a „Součástí systému“ byly zaměřeny na vzniklou
aktuální epidemiologickou situaci a zcela
novou formu výuky, se kterou se žáci, rodiče
i učitelé setkali poprvé. Šestý ročník
absolvoval program „Legální, přesto
nebezpečné“.

Vzácná návštěva u nás ve škole
Ve středu 24. 11. 2021 přijal naše pozvání
milý host, paralympijský vítěz v lukostřelbě
z Tokia, David Drahonínský.
Sympatický, charismatický mladý muž
v poutavých besedách žákům přiblížil svůj
nelehký osud a životní dráhu, hovořil o svých
vítězstvích i sportovních a životních nezdarech. Jeho otevřenost žáky velmi zaujala.
Přivezl nám ukázat tokijské olympijské
medaile a také jsme zhlédli mnoho
fotografií. Žáci milému hostu položili mnoho
otázek a potěšila je jeho výzva na společné
focení.

Davidův příběh nám dokázal, že žádná
obtížná situace není předem ztracena,
i ztížený život stojí za to žít a je důležité najít
si svoji cestu, která nutně nemusí končit
zlatou olympijskou medailí, a přesto stojí
za to po ní jít.
V letošním roce program pro žáky 5.-8.
ročníku navazoval již prezenčně. První část
bloků byla zaměřena na sociální dovednosti
a dovednosti potřebné pro život: „Životem
v pohodě“, „Umíme se rozhodnout a dohodnout“, „Vím, co prožívám“ a „Sám se sebou v pohodě“. Druhé bloky byly zaměřeny
na prevenci v oblasti zneužívání návykových
látek, a to: „Život bez závislostí“, „Legální,
přesto nebezpečné“, „Nebezpečné a navíc
nelegální“ a „Marihuana vládne světem, ale
mě nedostane“.
Ing. Dagmar Adamovičová
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Mgr. Jan Janouš

Všem žákům, rodičům
a příznivcům naší školy
přejeme krásné vánoční svátky
a v novém roce 2022 hodně
zdraví a štěstí.
zaměstnanci ZŠ Hroznětín
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DALŠÍ DANIELŮV ÚSPĚCH

DÁMSKÝ KLUB

V polovině listopadu se v Srbsku ve městě
Zrenjanin uskutečnilo mistrovství světa
Asociace Okinawského karate a kobuda.
Zúčastnilo se ho více než tisíc karatistů
z 29 zemí světa v různých věkových kategoriích. Po dobu tří dní sváděli urputné
souboje o medaile.
Součástí české státní reprezentace České
asociace Okinawského karate a kobuda byl
opět i malý karatista Daniel Hluchý
z Hroznětína, který trénuje v oddílu karate
Champions Chodov.
Díky skvělé individuální přípravě pod
vedením trenéra Miroslava Boguského
se podařilo na mistrovství světa uspět
i Danielovi, který v kategorii Kumite ve věkové kategorii 11 až 12 let vybojoval
bronzovou medaili.

Všichni jsme se těšili na tradiční Rozsvícení
vánočního stromu v Hroznětíně, bohužel
byla tato akce vládním nařízením zrušena.
A tím také byla ukončena i činnost našeho
Dámského klubu.
Plánovaly jsme si ještě společně vyrobit
něco pěkného k vánoční výzdobě našich
domovů, nakonec jsme jen dokončily naše
domečky a obrázky baletních tanečnic a s lítostí jsme se rozloučily.

Přejeme všem zastupitelům i pracovníkům
Města Hroznětín, našim přátelům, sousedům i známým pohodové prožití vánočních svátků a šťastná setkání ve zdraví v roce
2022.
Dámský klub

KNIHOVNA

Za finanční podporu účasti našeho syna
Daniela na mistroství světa velmi děkujeme
Městu Hroznětín a hroznětínské společnosti
M+M Spedition s.r.o.
Kamila Hluchá

Kulturní a společenské dění

Vendula Zábelová
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PUTOVÁNÍ ZA HROZNĚTÍNSKÝMI STRAŠIDLY
Ještě neodbila ani šestá hodina večerní
a první listopadovou sobotu už se před
vstupem do pískovny řadily první hloučky
odvážlivců.
Hned v úvodu jako obvykle vykonával své
řemeslo mistr ostrého meče se svým
pacholkem. Někteří skončili s hlavou na popravčím špalku, dalším zas kat vypálil do těla
cejch, mnohý troufalec byl vsazen do klády.
Komu se podařilo překonat nástrahy práva
útrpného, mohl pokračovat v cestě dál.
Stačilo kousek popojít, tam co říčka téměř
dotýká se cesty, a už tu vůkol zněl svatební
pochod. Však nikde radost, nikde veselí. Kdo
by se také radoval, když nevěsta mrtvolně
bledý pohled má. Raději pojďme rychle dál.
Čím hlouběji do lesa odvážní pronikli, tím
více nástrah museli zdolat. Řádil tu nejen
rytíř v brnění, ale i duchové, kostlivci a upíři.
Na mnohé si i vlk brousil zuby. Na kdekoho
zaútočil divočák. Ač se z lesa co chvíli ozýval
jekot a křik, všichni nakonec zdárně dorazili
do cíle k restauraci Rafanda. Zde na odvážné
děti čekala malá odměna v podobě vlastnoručně opečeného vuřtu.

Díky všem strašidlům, hejkalům, čertům,
katům, bludičkám, vílám, duchům i vuřtokráječům. Naše díky patří i Městu Hroznětín
a restauraci Rafanda. Další ročník se nám
díky vám všem opět vydařil.
Za skautský oddíl Bystřina Josef Macke

JUBILANTI
V měsíci říjnu oslavili své životní jubileum
tito naši spoluobčané:
Ivan Košťálek
Josef Ryšánek
Milada Havrišková
Marcela Machová
Marie Vlášková
Hana Honsová
Přemysl Gruncl

Mile nás překvapilo, že naše skautské
„strašení“ překročilo hranice Hroznětína.
Mezi davy odvážných tak byly nejen děti
z Hroznětína, Odeře či Merklína, ale dorazili
také návštěvníci z Ostrova, Karlových Varů
či Chodova. Napočítali jsme něco málo přes
240 dětí a 180 dospělých. Nelze opomenout
více jak 30 masek a řadu dobrovolníků, ať už
na startu či v cíli.

Kulturní a společenské dění

Milan Petruňo
Jiří Ornet
Karla Brichcínová
Helena Kuraňková
Jan Juhos

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