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SLOVO STAROSTY

Vážení občané,
máme před sebou letní měsíce a zaslouženou dovolenou. Chtěl bych Vám všem
popřát krásné léto a klidnou dovolenou
plnou zážitků a radostí. Dětem přeji nespočetně zážitků při prázdninových dobrodružstvích a radovánkách.
Během letních měsíců nás čeká i několik
našich tradičních společenských akcí. Těšíme
se na setkání s Vámi 16. července na fotbalovém
turnaji
(Memoriál
Oldřicha
Chramosty), při Oslavách města Hroznětín
(27. srpna) nebo na Benefičním dni na Velkém Rybníku (10. září). Zapomeňte alespoň
na pár dní na všední i nevšední starosti,
užívejte pohody a myslete na to, že nejlepším lékem je dobrá nálada, rodinné štěstí
a úsměv na tváři.
Samozřejmě v případě potíží jsme tady pro
Vás a neváhejte se na nás obrátit.
Martin Maleček, starosta města

Hroznětínský zpravodaj

BUDOVA ŠKOLNÍ DRUŽINY
Vzhledem ke skutečnosti, že městem kolují
různé nepravdy ohledně provozu budovy
školní družiny, uvádím na tomto místě vše
na pravou míru.
Z důvodu navyšování cen energie bude
letošní zimní období pro nás všechny složité.
V současné době řeší město nákup plynu,
u kterého má fixovanou cenu do 31. prosince tohoto roku (cenu elektrické energie
do 30. června 2023).
Zálohy na energie v budově školní družiny
byly dosud ve výši 5500 Kč/měsíc, nově
vyměřené zálohy činí 20000 Kč/měsíc.
Provoz družiny je pouze dvě hodiny ráno
a tři hodiny odpoledne a vytápění budovy 24
hodin je při nových cenách neekonomické.
Z tohoto důvodu jsme nuceni dočasně
na zimní období přesunout provoz školní
družiny do základní školy s tím, že budova
školní družiny bude v zimním období pouze
temperována. Rozhodně se budova družiny
v současné době neprodává, ani nepřestavuje na bydlení či ubytovnu.
Nynější situace je složitá, ale dodávky
energií jsou zajištěny a na dalším nákupu
pracujeme. Město má zajištěny finanční
prostředky pro řešení nenadálých situací
a určitě vše zvládneme, ale nemůžeme si dovolit hospodařit neúsporně a bez rozmyslu.
Podobná situace nastala již v roce 2008 a také jsme vše zvládli.
Nepropadejme panice, špatným náladám
a stresu. V případě potíží se na nás neváhejte obrátit, v každém případě se Vám
budeme snažit dle možností města pomoci
s řešením nenadálých událostí.
Martin Maleček, starosta města
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Pojďme se poohlédnout, co žáci ZŠ Hroznětín letos dokázali…

Den šílených účesů
Školní rok 2021/2022 začal v covidovém
režimu. Testování a další omezení nás
provázelo až do února 2022. Přesto se život
ve škole nezastavil a žáci se učili
i zúčastňovali mnoha akcí spojených s výukou. Celý rok prolínal projekt „Budujte
hrdou školu“, jehož náplní byl například Suitup den, Den šílených účesů, Dobrý skutek,
Teplákový a barevný den, Retro den, Den
bláznivých ponožek a Den naruby.
V rámci akce 72 hodin žáci zasadili javory
u kruhového objezdu v Hroznětíně, uklízeli
prostranství v obci a plnili úkoly týkající se
třídění odpadu. Žáci celé školy se zúčastnili
Dne Země, akce Ukliďme Česko, přírodovědné akce Hvězdárium, kterou připravilo
Planetum Praha a přírodovědné besedy Kdo
chce s vlky výti. V zimním období měli
všichni žáci možnost zabruslit si pravidelně
každý měsíc na zimním stadionu v Ostrově.
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V březnu v rámci Měsíce knihy proběhla
pro všechny žáky beseda se spisovatelem
J. W. Procházkou. Na konci dubna přichystali
žáci druhého stupně pro žáky prvního
stupně Čarodějné dopoledne se spoustou
her a soutěží.
Žáci prvního stupně se v rámci projektu
Envirotýden věnovali ochraně a tvorbě
životního prostředí, v prosinci během týdenní Čertí školy plnili úkoly z českého
jazyka, matematiky i prvouky a chystali
se na návštěvu čerta, Mikuláše a anděla, kterým předvedli splněné úkoly, zazpívali
a dostali dobrůtku. Na jaře se žáci prvního
stupně loučili se zimou tradiční akcí
Vynášení Morény, společně s dětmi
z mateřské školy. Žáci prvního, druhého
a třetího ročníku se seznámili s finanční gramotností v programu Abeceda peněz.
pokračování na následující straně
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V průběhu roku se žáci čtvrtého a pátého
ročníku účastnili plaveckého kurzu, na který
dojížděli do KV Arény v Karlových Varech,
a některé třídy navštěvovaly místní městskou knihovnu, kde pro ně vždy paní
knihovnice připravila poutavý a zajímavý
program. V květnu žáci prvního a druhého
ročníku připravili odpolední představení pro
maminky ke Dni matek. Žáci prvního,
druhého a čtvrtého ročníku navštívili farmu
Kozodoj. Na podzim byli žáci čtvrté třídy
v Centru zdraví a bezpečí v Karlových
Varech, kde se učili dopravní předpisy
a správnou jízdu na kole i v praxi. V květnu
skládali zkoušku z dopravních předpisů a 11
žáků z 15 získalo průkaz cyklisty.

sbírka pro útulek Macík
Rovněž žáci druhého stupně se účastnili
dalších akcí ušitých jejich věku na míru.
Během prvního pololetí absolvovali několik
besed a programů zaměřených na prevenci
proti rizikovému chování, případně protizákonnému jednání a sociálně patologickým
jevům, jako byla účast v „Protidrogovém
vlaku“, besedy s policií ČR nebo programy
vedené organizací „Světlo Kadaň“. Během
druhého pololetí se žáci osmého a devátého
ročníku účastnili několika hodin praktické
výuky zaměřené na technické dovednosti
a znalosti žáků v rámci Střední průmyslové
školy v Ostrově a jejího programu s názvem
„Inženýr Junior“. V únoru navštívili žáci
šestého ročníku 3D učebnu gymnázia
Ostrov, kde na ně čekal bohatý program
zeměpisné exkurze například o Vesmíru,

Kulturní a společenské dění

Sluneční soustavě, planetě Zemi, Měsíci, a to
vše s použitím 3D brýlí. V dubnu se žáci
osmého ročníku jeli podívat do „Legionářského vlaku“ v Karlových Varech, což
je projekt Československé obce legionářské,
jenž se snaží přiblížit nejen dětem, ale
i dospělým události z období let 1918-1920,
které souvisí s československými legiemi.
Dne 11. května 2022 se žáci devátého
ročníku zapojili do 26. ročníku celonárodní
sbírky „Ligy proti rakovině Praha“ (Dne proti
rakovině) tím, že prodávali kytičky měsíčku
lékařského ve škole, po městě Hroznětíně
i v Merklíně. Sbírka je preventivní akcí
na podporu výzkumu a léčby nádorových
onemocnění.
Mimo těchto významných aktivit se žáci
druhého stupně účastnili během druhého
pololetí několika výletů a exkurzí, a to návštěvy Jump Areny, muzea a zámku v Sokolově,
exkurze
v Moseru,
v knihovně
v Karlových Varech, exkurze v ROTAS Rotava, zeměpisné exkurze "Velký Rybník",
návštěvy divadla v Chebu, muzea iluzí
v Praze, výletu v Karlových Varech a výletu
na raftech.
pečení cukroví

Dále se samozřejmě žáci devátého ročníku
zúčastnili během dubna přijímacího řízení
na střední školy a střední odborná učiliště
Na základě výsledků přijímacího řízení
budou pokračovat ve studiu různých druhů
vzdělávacích oborů, které je připraví na jejich pracovní profesní dráhu.
pokračování na následující straně
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Žáci naší školy se umístili v těchto školách
a studijních oborech:
 Střední průmyslová škola Ostrov:
Mechanik opravář motorových vozidel,
Elektrotechnika, Nástrojař;
 SŠ stravování a služeb K. Vary,
Ondřejská: Kuchař – číšník (kuchař),
Gastronomie a hotelnictví, Kuchař –
číšník (barman, barista), Kadeřník;
 Střední odborná škola Karlovy Vary,
Konečná: Elektrikář – silnoproud;
 Střední zdravotnická škola Cheb:
Ošetřovatel;
 Střední odborná škola stavební K. Vary,
K. Sabiny: Truhlář;
 Střední lesnická škola Žlutice: Lesnictví.
Naše celá škola se zapojila do celoroční hry
Recyklohraní. Součástí byl sběr a odvoz
baterií, elektroodpadu, ale i plnění mnoha

úkolů. V rámci 3840 registrovaných škol
z celé České republiky jsme se umístili
na krásném 134. místě a v rámci kraje na nádherném 5. místě.
Součástí školní zahrady je školní pozemek
a dva skleníky. O práci se zde průběžně dělí
žáci všech tříd v rámci praktických činností.
Další náplní praktických činností je příprava
různých pokrmů v nově zřízené a krásně
vybavené školní kuchyňce.
Na závěr našeho ohlédnutí nad celým
školním rokem by chtěli žáci i učitelé celé
školy poděkovat zřizovateli školy (Město
Hroznětín) za nákup a instalaci interaktivních tabulí, které jsou hojně využívané
ve všech třídách druhého stupně, čímž je výuka opět o něco efektivnější a zábavnější.
Za ZŠ Hroznětín Mgr. Světlana Ambrožová
a Mgr. Šárka Nagyová

enviromentální den - voda
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FOTBAL

Olympie Hroznětín odehrála sezónu snů
Sezóna 2021/22 se stala v 77leté historii
fotbalového oddílu TJ Olympie Hroznětín
tou nejúspěšnější.
A-tým se po celou sezónu prokazoval velmi
dobrými výsledky v krajském přeboru,
kterými si řekl o pozornost v celém Karlovarském kraji. Tým pod vedením trenéra
Milana Pokrupy v konečném pořadí skončil
na druhém místě s 54 body při skóre 70:40,
přičemž nejlepším střelcem týmu byl Jiří Klas
se 14 góly. Vítězem se stalo družstvo
Vintířova, které však odmítlo postup do divize. Postup tak byl nabídnut Olympii
Hroznětín, která byla ovšem také nucena
odmítnout (vyšší soutěž je mnohem náročnější po hráčské úrovni, ale hlavně
z hlediska finančního zajištění, rozpočet
by oproti současnému musel být minimálně
desetinásobný, což je v současnosti mimo
možnosti našeho fotbalového oddílu).
S menší přestávkou tým trénuje již osm let
Milan Pokrupa, který se však rozhodl u týmu
skončit, což by bylo největším oslabením
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týmu pro další sezonu. Nový trenér, který
zatím není znám, by měl velmi těžkou úlohu
obhájit výsledek z tohoto ročníku.
Podobně jako A-týmu se dařilo i B-týmu
ve III. třídě okresního přeboru, kde s 58
body a se skóre 84:46 obsadil první místo
a postoupil do nejvyšší okresní soutěže.
Nejlepším střelcem týmu byl se 17 góly Jan
Stütz.
Aby toho nebylo málo, velmi dobré
výsledky předváděly i žákovské týmy.
Vítězství vybojovali hroznětínští v kategorii
okresní přebor starších přípravek. Spojený
tým Merklína a Hroznětína v kategorii OP
starších žáků obsadil druhé místo. Žákovský
tým mladších žáků Olympie Hroznětín
obsadil ve své kategorii v okresním přeboru
osmé místo.
Fotbalisté nezapomínají ani na své fanoušky. Fotbalový A-tým v čele s předsedou
klubu Janem Eretem při cestě z posledního
utkání ve Vintířově např. navštívil v domově
pro seniory svou nejvěrnější fanynku
posledních let paní Liškovou.
pokračování na následující straně
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Paní Lišková nevynechala, dokud jí zdraví
sloužilo, jediný zápas. Jezdila i na venkovní
zápasy. Paní Lišková se zapsala u hráčů
poctivým fanděním a také vynikajícím
štrúdlem, který vždy na konci sezóny
s láskou upekla a hráči na něj dodnes rádi
vzpomínají.

Fotbalový oddíl přeje paní Liškové do dalšího
života co nejméně strastí se zdravím
a děkuje za její dlouholetou přízeň.
Na závěr dovolte poděkování divákům,
příznivcům, funkcionářům a sponzorům,
zejména Městu Hroznětín, MM Spedition
a Rabbit, bez kterých by nebylo možné
zajistit velmi dobré fungování klubu.
Tomáš Ornet, hospodář klubu

které jim domácí oddíl pořídil z dotací
obdržených od šachového svazu na zorganizování turnaje.

Do jednotlivých utkání se zapojilo celkem
35 šachistů a šachistek. Hrálo se hracím
tempem 3 minuty + 2 sekundy na každý tah
systémem každé družstvo s každým dvě
utkání. Vítězem se stalo družstvo ŠK Karlovy
Vary A před Karlovarským šachklubem Tietz
A a ŠK Karlovy Vary B. Domácí TJ Olympie
Hroznětín skončila v silné konkurenci
na hezkém pátém místě. Obzvláště se dařilo
T. Ornetovi, který na první šachovnici dosáhl
třetího nejlepšího výsledku. Stejného
výsledku dosáhl M. Ondreját na druhé
šachovnici.
Celkově lze konstatovat, že turnaj proběhl
bez sebemenších závad a k plné spokojenosti všech účastníků, na čemž má zásluhu
domácí šachový oddíl Olympie Hroznětín.

ŠACHY
Krajský přebor čtyřčlenných družstev
v bleskovém šachu
Poslední květnovou sobotu uspořádal
šachový oddíl TJ Olympie Hroznětín
v Městském společenském centru v Hroznětíně krajský přebor čtyřčlenných družstev
v bleskovém šachu, kterého se zúčastnilo
celkem osm čtyřčlenných družstev Karlovarského kraje. Zúčastnilo se jej též družstvo
dívek a žen Cool Girls (na fotografii) v rámci
rozvoje ženského šachu v ČR, kdy FIDE
a následně i ŠSČR vyhlásilo rok 2022 „Rokem
ženského šachu“ s cílem zvýšit počet aktivně
hrajících dívek a žen v členské základně
ŠSČR. Družstvo Cool Girls nastupovalo
v tričkách se znakem TJ Olympie Hroznětín,
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Milan Grieč

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

Arnold Vaněček
Ludmila Gaveldová
Zdeňka Poskočilová
Irena Bursíková
Marie Pučilová
Naděžda Vlašímská
Redakce Hroznětínského zpravodaje přeje
jubilantům vše nejlepší, hlavně pevné zdraví.
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HROZNATŮV BĚH PŘES VLČINEC
V Krušných horách renomovaný Hroznatův
běh pořádal tuto sezónu svůj první letní
závod – běh přes Vlčinec. Trialoví nadšenci
tak měli možnost na trase dlouhé 11 km
(s převýšením 550 m) poměřit mezi sebou
své síly.
Druhou červnovou neděli se tedy několik
desítek odvážlivců vydalo pokořit trasu
Martina Jiříka, jehož závody jsou proslulé
svou neúprosností. Registrovat se na závod
bylo možné až do začátku závodu. Ti, kteří
tak však učinili do 31. května, získali navíc
památeční placku.
Trasa, jak už název napovídá, vedla
především přes Jiříkův oblíbený Vlčinec.
Začátek i cíl byl u hospůdky Rafanda. Poté
se běželo směrem na Černé jezero a přes
Vlčinec zpět těžkým terénem na Rafandu.
Závodilo se v pěti kategoriích; muži do 18
let, muži 1983 – 2003, muži 1982 a dříve,
ženy 1982 a dříve a ženy 1983 – 2003.
Mezi nejmladší pánskou kategorií se umístili
Vojtěch Myslík (1:09:13) a Dan Mokrusch
(1:10:31). V prostřední mužské doběhli první
tři Michal Oplt (0:52:59), Vítek Brožek
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(1:01:29) a Michal Báťa (1:01:35).
Z nejstarších mužů na stupni stáli Ronny
Zehrmann (1:01:41), Jiří Šilhan (1:03:37)
a Pavel Reinl (1:08:16).
Z ženské mladší kategorie doběhla Daniela
Dědičová s časem 1:42:51. V kategorii 1982
a dříve se pak umístily Romana Lubinová
(1:12:32), Jarka Říhová (1:16:40) a Renata
Drožová (1:22:16).
Vítězové obdrželi v cíli také hořkou
odměnu – balíček od pivovaru Rudohor.
Nechyběly ani pamětní diplomy a medaile.
Děkujeme také všem pomocníkům, bez
kterých by se běh nemohl konat, a také
místostarostovi města Hroznětín Zdeňku
Janskému a restauraci Rafanda za poskytnutí
zázemí.
Hroznatův běh chystá na léto také novou
běžeckou výzvu podobnou té předchozí,
bude se odehrávat hlavně v blízkém okolí
Hroznětína. Po létě pak připravujeme
podzimní kros Od Flašnerky k Flašnerce. Pro
více informací sledujte facebookovou
stránku Hroznatův běh.
Martin Jiřík
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NOC KOSTELŮ
Románský farní kostel v Hroznětíně byl
založen tepelským klášterem ve 13. století.
Po zřícení věže v roce 1643 byl rozšířen
do dnešní barokní podoby s osmibokou věží.
Tehdy byl původní presbytář s nadstavěnou
věží změněn v sakristii. Vybavení interiéru
pochází z doby po požáru v roce 1873. Tolik
volně dostupné informace, které je možné
o místní památce získat třeba na mapy.cz.
Pokud se ale někdo chtěl dozvědět o kostele
sv. Petra a Pavla více a navíc si projít prostory, které běžně přístupné nejsou, nenechal
si v pátek 10. června ujít Noc kostelů.
„S cílem ukázat nejen místním, že máme
také u nás zajímavé památky, které jsou
doslova na dosah, se letos vůbec poprvé
i náš kostel do celorepublikové akce zapojil,“
říká Zdeněk Janský, místostarosta města
Hroznětín.

patřících do Habsburské monarchie. Na spodu erbu vidíme i rodové heslo JUSTITIA et
FIDES (spravedlnost a víra). Pod erbem
samotným se nacházejí tři letopočty:
1217 - vysvěcení kostela
1878 - obnova po požáru a znovuvysvěcení
1933 - nejspíše nová rekonstrukce kostela.“
Proč se ale erb na stropě lodi kostela
nachází, se dohledat nepodařilo. Možná
proto, že byli von Thunové štědrými
donátory?
Jan Veverka také se svými žáky ze ZUŠ
Ostrov zahrál fanfáry a klasickou hudbu pro
trumpety. Následoval koncert klasické
hudby v podání MgA. Jany Rambouskové
(klavír) a Jana Veverky (trubka). Nechyběla
ani ukázka hry na varhany v podání paní
Emilie Veverkové. Závěr akce patřil
motorkářské pouti v čele s Patrikem
Kovaľem, ostrovským kaplanem.
Eva Jandáková, Vendula Zábelová

KNIHOVNA

Lidé se tak dozvěděli, co znamenají růžové,
až „templářsky“ vyhlížející kříže vymalované
na různých místech v kostele, jakou vzácnost
skrývá sakristie, kolik píšťal mají místní
varhany, kolik schodů vede do věže kostela
a mnoho dalšího.
Komentované prohlídky se mistrně ujal Jan
Veverka, který například k erbu na stropě
lodi kostela (viz foto) uvedl: „Erb patří rodu
von Thun, který založil roku 1794 výrobu
porcelánu v Nové Roli. Celý rodový erb
je vložen do královského hermelínu s korunou a celým řádem zlatého rouna. Samotný
erb je poté tvořen erby jednotlivých zemí

STR. 8

Přeji všem čtenářům krásné léto. Nejlépe
s knihou v ruce!
Vendula Zábelová
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