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HROZNATŮV BĚH - JARO a LÉTO 

   Již potřetí mohli závodníci vyběhnout 
v jarním termínu, tentokráte 28. dubna,  
na několik tras Hroznatova běhu do lesů 
v okolí Hroznětína. Hlavní trať měla 
délku 17,1 km s převýšením 700 m a na 
kratší trase 5,1 km běžci nastoupali 160 
výškových metrů. Jarní běh byl letos ve 
znamení rekordů. Vítěz náročné sedm-
náctikilometrové trasy Michal Oplt 
z týmu New Rolls Runners překonal 
loňský traťový rekord Jakuba Coufala 
téměř o čtyři minuty (1:18:28), čímž na-
stavil laťku velmi vysoko. Na pěti-
kilometrové trase zlepšil svůj vlastní 
rekord Jakub Coufal z Witte Bike 
Teamu, když pomyslnou cílovou pásku 
doslova prolétl za rovných 19 minut. 
Jarního běhu se zúčastnilo 144 běžců. 
Díky příspěvkům všech účastníků se 
podařilo na dobrovolném startovném 
vybrat 12 805 Kč pro hendikepovaného 
Filípka Přibila. Děkujeme. 
   Dalším závodem byl 23. června letní 
Hroznatův běh, který se běžel přes 
Vlčinec. Parametry závodu o délce 10,5 

km s převýšením 550 m slibovaly mnoho 
„zábavy“. Vzhledem k náročnosti zá-
vodu jsme tentokrát vynechali účast 
dětských závodníků. Hned od startu u 
restaurace Rafanda nastalo stoupání 
v těžkém terénu, kdy na prvních 2,5 km 
běžci nastoupali 400 výškových metrů. 
Dále pokračovali kolem bývalé výletní 
restaurace Krušnohor, odkud už to měli 
jen kousek na vrchol Vlčince (974 m n. m.). 
Po tomto náročném stoupání je čekal 
neméně náročný seběh a cíl opět na 
Rafandě. Pro zlato a absolutní vítězství 
si doběhl Jan Žaloudek z Eleven Run 
teamu v čase 53:34 a v ženách zlato 
vybojovala za 1:16:50 Martina Kabilová  
z ACES Teamu Karlovy Vary. 
   Děkujeme všem běžcům i pomoc-
níkům za účast a již nyní se na všechny 
těšíme při podzimním Hroznatově běhu, 
který se uskuteční 15. září. Informace 
můžete sledovat na našich facebooko-
vých stránkách „Hroznatův běh“. 

 
 
 

za Hroznatův tým  
Martin a Janan Jiříkovi 

 
 

Letní závod proběhl ve velmi přátelské atmosféře (foto Kryštof Jiřík) 
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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 
 

DEN NEPŘEČTENÝCH KNIH 

   Den nepřečtených knih, který se koná 
každý rok 31. srpna, je dnem jako 
stvořeným pro celodenní čtení. Vezměte 
do ruky knihu, kterou máte rozečtenou 
nebo takovou, která na Vás už dlouho 
čeká. Den nepřečtených knih vznikl na 
Slovensku v roce 2011 a od roku 2012 jej 
slavíme i v České republice (a vlastně      
i po celém světě).  
   Češi mají ve svých knihovnách v prů-
měru 23 % nepřečtených knih. Může za 
to nejen nedostatek volného času, ale       
i špatný výběr knihy, která konkrétního 
čtenáře nakonec nezaujme.  
   A pokud máte nějakou takovou knihu 
doma, zkuste jí dát v poslední srpnový 
den šanci. A pak si třeba přijďte vybrat 
do knihovny některou z horkých novi-
nek či bestsellerů. Vybírat můžete z více 
než 8200 knih! Mezi nepůjčovanější 
tituly letošního roku v naší knihovně 
patří romány pro ženy Krasojezdkyně 
(Jojo Moyes) a Co to bude? (Táňa 
Keleová-Vasilková), detektivky Hadrový 
panák (Daniel Cole) a V lese visí anděl 
(Samuel Bjork) a román Hana české 
autorky Aleny Mornštajnové. 

 
 

Vendula Zábelová 

PŘÍSPĚVKY ČTENÁŘŮ 
 

Příspěvky zaslané do redakce          
Hroznětínského zpravodaje nebyly  

redakčně upraveny ani kráceny. Jedná se 
o názor pisatele, nikoliv redakční rady. 

 

   Chtěla bych touto cestou vyjádřit 
poděkování za akademii k 60. výročí 
školy (konala se 26. 7. – pozn. red.). Vidět 
vystoupení školáků od první po devátou 
třídu pro mě bylo nevšedním zážitkem. 
Hlavní dík patří učitelům, kteří s dětmi 
nacvičovali a měli velkou trpělivost. Při 
některých scénách se mi vehnaly slzy do 
očí, protože jsem si vzpomněla na svá 
učitelská léta a vím, co obnáší práce 
s dětmi. Ještě jednou děkuji. 

Marta Rödigová 

 

 
 

Vystoupení osmé třídy (foto archiv ZŠ) 

 

JUBILANTI  
 

V měsíci červenci oslavili své životní 
jubileum tito naši spoluobčané: 

 

 

Jana Roháčková 

Josef Novák 

Anna Topičová 
 
 

 

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

mailto:zreinlova@seznam.cz
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PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 

 

   O tom, jak rychle utíkají prázdninové 
měsíce, svědčí i to, že již máme za sebou 
I. turnus letních příměstských táborů 
pořádaných naším městem, který 
proběhl v posledním červencovém tý-
dnu. Zájem o tyto tábory stále stoupá, 
prvního turnusu se zúčastnilo již více 
než 50 dětí. 
 

  
 

   Náplní prvního dne byl animační 
sportovně zábavný den s Tomášem Va-
vřinou na Velkém Rybníku, jehož 
součástí byla i jízda na lanové dráze nad 

rybníkem. Dětmi velmi očekávaným 
bodem programu prvního turnusu byl 
pak dvoudenní sjezd řeky Ohře na 
raftech s přespáním v Dětském ráji         
u Svatošských skal. Pro mnohé děti to 
bylo vůbec poprvé, kdy sjezd řeky 
absolovaly, ale i přesto si to parádně 
užily. Prohlídka dolu Jeroným a ka-
menné rozhledny v Krásně, jízda 
na raftech, koupání v řece a řádění na 
dětských atrakcích ve Svatošských 
skalách plně děti během dvou dnů 
zabavilo, takže nebylo překvapením, že 
mnohé z nich při středečním návratu ve 
vlaku usnuly. Program tábora byl pak 
ještě doplněn čtvrtečním výletem vla-
kem do ZOO v Chomutově s prohlídkou 
safari a pátečním celodenním řáděním 
v aquaparku v Klášterci. Dětem tak stej-
ně jako v minulých letech přibyly nové 
zážitky, další nová přátelství a snad         
i trochu fyzické kondice.  

 

pokračování na následující straně 
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   Byl to sice náročný týden, ale 
neskutečně rychle utekl, děti byly až 
neuvěřitelně hodné  a suprově spolu-
pracovaly, takže jsme si ho všichni 
společně užili. 
   Za pomoc při zajištění prvního tur-
nusu letošního příměstského tábora 
bych chtěl moc poděkovat Simoně 
Aiznerové, Davidu Jatimu, Renatě Jati a 
Veronice Nepívodové. Vzhledem k vel-
kému počtu dětí jsme opět využili 
pomoc mladých praktikantů, tentokrát 
Lukáše Jatiho, Pepy Kose, Péti Václa-
víka, Štěpánky Hluché a Karolíny 
Rottové, kterým také moc děkuji. A za 
pomoc stravovací a logistickou děkuji 
Pavle Paluskové, Romanu Štětkářovi, 
Martinu a Jiřině Jorovým, Jiřímu Ku-
raňkovi a Ivanu Mariňákovi. A také moc 
děkuji rodičům dětí za jejich vstřícnost   
a spolupráci. 
   Moc mě těší, že je i v pátém roce 
existence hroznětínských příměstských 
táborů o ně stále tak velký zájem, že 
jejich konání nejenom zabaví děti, ale 
hlavně pomůže zaměstnaným rodičům. 

A to je také smyslem dotace z EU 
z Operačního programu Zaměstnanost, 
kterou se nám podařilo získat (viz. plakát 
níže). A až budete číst tyto řádky, bude 
již v běhu II. turnus s novým progra-
mem, na který se již moc těším. 

 
 

Zdeněk Janský, místostarosta města 
         

 

 

 

 
 
 

lanová dráha nad rybníkem 
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ODPADY – JEDLÉ TUKY Z DOMÁCNOSTÍ 

   Od měsíce července jsme rozšířili skladbu odpadů na sběrném místě Hroznětín                 
o možnost uložení jedlých tuků z domácností. Použité oleje z kuchyně je možné uložit do 
nádoby na sběrném místě odpadů v provozní době v řádně uzavřeném obalu. Je velmi 
nevhodné vylévat tyto tuky do kanalizace, jelikož dochází k jejich usazování a následnému 
zneprůchodnění kanalizačního systému. Následná oprava kanalizace je technicky i fi-
nančně velmi náročná.   
 

Adresa sběrného místa:  

Karlovarská ulice, 362 33 Hroznětín – areál společnosti H. R. Z. kovoteam s.r.o., - směr 
Velký Rybník                                          
 

Provozní doba zařízení: 

Pondělí a středa od 14:00 do 17:00 hodin 

Pátek od 12:00 do 15:00 hodin 

Sobota od 8:00 do 12:00 hodin 

Úterý, čtvrtek, neděle:  ZAVŘENO 
 

Druhy vybíraných odpadů a specifikace uživatelů: 

1. Papír 

2. Velkoobjemový odpad 

3. Pneumatiky – pouze z osobních vozidel 

4. Stavební odpad 

5. Kovy 

6. Plasty mimo plastů z osobních vozidel 

7. Komunální odpad 

8. Nebezpečné odpady (autobaterie, mastné hadry, obaly od olejů a barev, oleje z vozidel) 

9. Jedlé tuky z domácností 
 

   Sběrný dvůr je určen pro občany trvale žijící v Hroznětíně, Bystřici, Odeři, Ruprechtově a 
Velkém Rybníku. Nemovitost nesmí být využívána ke komerčním účelům. 
 

Martin Maleček, starosta města
 

Hroznětínský zpravodaj vydává Město Hroznětín, Krušnohorské nám. 1, 362 33 Hroznětín, v nákladu 750 ks měsíčně.|  

Distribuce je zajišťována zdarma do každé hroznětínské domácnosti prostřednictvím České pošty s. p. 
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E-mail: hrozpravodaj@seznam.cz | Uzávěrka příštího čísla je 20. 8. 2019. | 

Všechna vydání Hroznětínského zpravodaje od roku 2015 naleznete v elektronické podobě v plnobarevné verzi  

na webových stránkách města (www.mestohroznetin.cz). 
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