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DOVOLENÁ a PRÁZDNINY
Vážení spoluobčané,
v letošním roce jsme si prožili spoustu
nepříjemných chvil, museli jsme dodržovat nespočetně vydaných omezení
a opatření. Věřím, že už máme to nejhorší za sebou a budeme se moci vrátit
k normálnímu způsobu života.
Chtěl bych Vám popřát klidnou letní
dovolenou plnou zážitků a radostí.
Doufám, že i počasí se trochu umoudří
a děti si užijí slunečné dny plné vodních
radovánek. Během letních měsíců
načerpejte sílu, duševní pohodu a při
sportovním vyžití nepřeceňujte své
fyzické možnosti, ať se ve zdraví opět
všichni shledáme. Přeji Vám krásné léto.
Martin Maleček, starosta města

Na základě požadavků vyučujících
bude nakoupeno nové nádobí a vybavení pro výuku ve třech sadách.
Já osobně se těším, že tyto prostory
využijeme i s kroužkem Vaření se starostou.
Náklady činily celkem 573.642,- Kč
včetně DPH (stavební práce ve výši
231.276,- Kč, elektroinstalace 83.288,- Kč,
nábytek a spotřebiče 259.078,- Kč).
Poděkování patří Karlovarskému kraji
za poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ve výši 269.038,-Kč.

VÝUKOVÁ KUCHYŇKA v ZŠ
V rámci zkvalitnění výuky jsme se rozhodli obnovit výukovou kuchyňku
v naší základní škole. Byly kompletně
opraveny vnitřní prostory učebny včetně
nové elektroinstalace a moderních
úsporných svítidel. Dále je kuchyňka
vybavena novým nábytkem a spotřebiči.
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Martin Maleček, starosta města
VOLNÝ POHYB PSŮ
Dovoluji si majitelům psích mazlíčků
připomenout, že je stále v platnosti
Obecně
závazná
vyhláška
města
Hroznětín č. 2/2015 o volném pohybu
psů na veřejném prostranství a v rekreační oblasti Velký Rybník (rekreační
řád). Stále se nám pohybují volně psi na
veřejném prostranství a někteří majitelé
neuklízí psí exkrementy po svých
mazlíčcích. Důrazně upozorňuji majitele
psů, že budou za nedodržování uvedené
vyhlášky postihováni hlídkou Policie
ČR.
pokračování na následující straně
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V případě, že se bude toto nezodpovědné chování opakovat, bude
proti majiteli psa zahájeno přestupkové
řízení. Žádám Vás o dodržování této
vyhlášky a zajištění úklidu psích
exkrementů.
V případě, že psa venčí osoba mladší
18 let odpovídá za toto jednání rodič
(majitel psa). Žádám Vás o ohleduplnost
a pochopení. Pro občany není příjemné
pohybovat se po znečištěném prostředí.
Sáčky na úklid je možné si vyzvednout
v podatelně Městského úřadu Hroznětín.
Dále žádám občany o zaevidování psů
starších 3 měsíců na úřadě a k vyzvednutí psí známky. Dle nového
zákona také upozorňuji na povinnost
zaevidování čipů do evidence na úřadě.
Martin Maleček, starosta města

Závěrečného vyhodnocení turnaje
se zúčastnila také paní Marta Rödigová,
manželka Bedřicha Rödiga, po kterém
byl memoriál pojmenován, a převzala
od šachového oddílu jako malou
pozornost kytici.
Všichni byli po vyhodnocení pozváni
na pravidelný turnaj v bleskovém šachu
O pohár starosty města, který se uskuteční
18. 7. 2020 v restauraci Kino.
Celkové pořadí:

MEMORIÁL BEDŘICHA RÖDIGA
V sobotu 20. 6. 2020 se v restauraci
Kino v Hroznětíně
uskutečnil již
17. ročník Memoriálu Bedřicha Rödiga
v rapid šachu, kterého se zúčastnilo
celkem 17 šachistů. Hrálo se na sedm kol
švýcarským systémem s časovým limitem 2x15 minut.
V šachovém turnaji zvítězil domácí
hráč Rudolf Hlaváč před Tomášem
Ornetem též z TJ Olympie Hroznětín
a před Martinem Mestlem z ŠK Caissa
Nová Role.
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Milan Grieč
VYNIKAJÍCI ÚSPĚCH ŠACHISTŮ
Velkého úspěchu dosáhli šachisté TJ
Olympie Hroznětín, když v Krajském
přeboru čtyřčlenných družstev v rapid
šachu, který se konal 30. 5. 2020
v Hroznětíně, skončili na třetím místě
a postoupili na mistrovství republiky.
Turnaje se zúčastnilo 10 družstev, hrálo
se na devět kol s časovým limitem 2x15
minut.
Největší
zásluhu
na
postupu
má hostující patnáctiletý Jakub Kůsa,
který na první šachovnici ani jednu
partii neprohrál a z devíti partií získal
osm bodů.
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Za nákup tohoto finančně náročného
profesionálního UV sterilizátoru vzduchu děkujeme vedení Města Hroznětín,
které zajistilo, aby prostředí MŠ bylo pro
naše děti sterilní a chránilo je před
nákazou.

Na druhé šachovnici se pak dařilo
Rudolfu Hlaváčovi, který z devíti partií
získal sedm bodů. Ve velké konkurenci
se neztratil ani Tomáš Ornet, který
ze sedmi partií získal 4,5 bodu.
Pozitivní je i skutečnost, že šachový
oddíl TJ Olympie Hroznětín se už podruhé zhostil svého úkolu jako pořadatel
krajského
přeboru
čtyřčlenných
družstev, opět za významné pomoci
Města Hroznětín.
Milan Grieč
MATEŘSKÁ ŠKOLA
Mateřská škola Hroznětín byla bohužel
z důvodu mimořádných opatření souvisejících s epidemií zavřená od 17. 3.
Pro nás všechny to bylo něco nového,
co nechápaly hlavně malé děti, které
trávily volno se svými rodiči.
Do školky jsme se všichni mohli vrátit
18. 5. za podmínek stanovených zřizovatelem a ředitelkou školy. Vedení
města vybavilo budovu školky dezinfekčními prostředky pro každodenní
úklid školky, stojanem na dezinfekci
rukou, rouškami, štíty pro zaměstnance
MŠ a hlavně ionizovalo prostory tříd
a školní zahrady. Pro MŠ byly do tříd
zakoupeny UV sterilizátory vzduchu
(Air Cleaner profisteril), které ve vnitřních prostorách likvidují vzdušné viry,
bakterie, mikroby, bakteriální spory
a pyly.

Kulturní a společenské dění

Všichni jsme byli natěšení, že se provoz znovu otevřel, i když s různými
překážkami. S obrovským elánem, ale
zároveň i s obavami, jsme se pustili
do práce. Téměř všechny krásné aktivity,
které nás čekaly v červnu, jsme museli
bohužel oželet. I přes nepřízeň doby
jsme se snažili dětem pobyt ve školce
zpříjemnit – s dětmi jsme oslavili Dětský
den, pan Pohoda nám přijel zahrát
divadelní pohádku a školní rok jsme
zakončili pasováním našich předškoláčků na školní zahradě.
Zápis dětí do MŠ Hroznětín proběhl
v květnu a bylo přijato 14 dětí. Do první
třídy odchází 12 dětí.
Přejeme všem dětem i rodičům krásné
léto a pohodové a bezpečné prázdniny.
Hana Cerhová, ředitelka mateřské školy
HROZNATŮV BĚH LÉTO 2020
Již podruhé se mohli běžci nejen
z Karlovarska vydat pokořit horu s šelmou v názvu - Vlčinec. Vrchol tohoto
„kopečku“ ční až do výše 973 m n. m.
A právě tato meta byla určena jako
nejvyšší bod závodu, který se konal
v neděli 21. června.
Na start se postavila téměř třicítka
borců, kteří mají hory v srdcích. Start
10,7 km dlouhého závodu s převýšením
539 m proběhl od restaurace Rafanda
a poprvé v historii HB se také zúčastnili
běžci se psy v kategorii canicross.
Závodníky hned po startu čekalo ostré
stoupání, kde na prvních 2 km vyšplhali
téměř 300 m. Dalších 240 výškových
metrů zdolávali na cca 4 km.
pokračování na následující straně
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Po proběhnutí přes vrchol nastal neméně
ostrý a náročný 4 km seběh zpět na
Rafandu. Náročnost závodu podtrhuje
i skutečnost, že se zatím ani jeden letní
běh neobešel bez zranění závodníků.
Ovšem ti, kteří byli takto „postiženi“
si z toho nedělali velkou hlavu a hned
konstatovali, že se příště určitě vrátí.
To, že HB absolvují praví srdcaři,
dokazuje i komentář jednoho ze stálých
účastníků Jiřího Jirouška: „Bylo to jako
vždy, luxusní trail v luxusní společnosti...“
A tenhle závod dokazuje, že trail není
módní doplněk, ale je to až na podstatu,
na krev, opravdu životní styl (u někoho
to tentokrát bylo opravdu na krev).
Nejrychlejším běžcem byl již téměř
tradičně Michal Oplt z Kome klubu
Kraslice, který zároveň stanovil nový
traťový rekord, a to neskutečných
49.56 min. Tím završil kompletaci traťo-

vých rekordů ve všech čtyřech ročních
obdobích Hroznatova běhu. Nejrychlejší
ženou se stala běžecká matadorka
Romana Lubinová z Ostrova.
Nezbývá mi než poděkovat všem
kamarádům, kteří se podíleli na organizaci, dále pak Městu Hroznětín,
Lázeňským lesům KV, Restauraci Rafanda za poskytnutí zázemí a v neposlední
řadě ostrovskému pivovaru Rudohor
za obstarání cen pro vítěze.
Další Hroznatův běh se uskuteční
13. září 2020. Můžete se těšit na pravý
krušnohorský půlmaraton s převýšením
910 m, tentokrát přes vrchol Vlčího
Hřbetu.
Bližší informace sledujte na našich
facebookových stránkách Hroznatův běh.

Šťastní a unavení v cíli (foto Jaroslav Oplt).
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Za tým Hroznatova běhu
Martin Jiřík

FENOMÉN JMÉNEM KNIHOBUDKA
Dobrovolná iniciativa knihobudek
se začala formovat v USA v roce 2009.
Todd Bol z Wiconsinu tehdy ze starých
dřevěných dveří postavil první model
knihovničky ve stylu školní budovy
na památku své matky, učitelky a vášnivé čtenářky.
Jeho nápad si rychle získal oblibu
a knihobudky od té doby vznikají po celém světě včetně České republiky. Děje
se tak nejčastěji díky iniciativě knihoven,
samospráv nebo místních nadšenců.
A od června máme knihobudku i u nás
v Hroznětíně, konkrétně v meandru
Bystřice (lanové překážky při cyklostez-
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ce do Ostrova). Pravidla jsou jednoduchá – zájemce si vezme knížku a zase
ji vrátí nebo přinese nějakou jinou. Vše
potřebné se dočte v provozním řádu.
Naše miniknihovnička je vyrobená
z vykotlaného kmene staré olše a za jejím zhotovením stojí řezbář Antonín
Dorazin. Na následující straně si můžete
prohlédnout fotostory jejího vzniku.
Velmi děkuji vedení města, které
vybudování knihobudky podpořilo a financovalo.
Vendula Zábelová
zdroj: littlefreelibrary.org
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Maličká miminka, starší děti, dospělí,
úsměvy i slzičky, to vše a ještě mnohem
více bylo součástí slavnostního vítání
občánků, které se uskutečnilo v sobotu
27. 6. 2020 v dopoledních hodinách
v obřadní
síni
Městského
úřadu
v Hroznětíně.
Rodiče s dětmi přivítal starosta města
pan Martin Maleček, o kulturní vystoupení v podobě pásma básniček a písní se
postaraly děti z Mateřské školy Hroznětín pod vedením paní učitelky Stanislavy
Pechanové.
Všechna miminka obdržela drobné
dárky a dárkový poukaz v hodnotě
1000 Kč na nákup v drogerii Teta a maminky květinu.
Přivítáni byli tito noví občánci narození

v měsících listopad až květen s trvalým
pobytem na území města Hroznětín
(v abecedním pořadí):
Václav Bárta
Adéla Fialová
Filip Kaššák
Václav Matouš
Jana Mertlová
Jan a Dorota Petrikovi
Josef Šátek
Viktorie Zburníková
Příští vítání občánků je plánováno
na podzim letošního roku, rodiče mohou
svá miminka přihlašovat v kanceláři
matriky.
Vendula Zábelová
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