HROZNĚTÍNSKÝ

ZPRAVODAJ

číslo 11 | listopad 2020 | ročník XIV. | zdarma

Hroznětínský zpravodaj

STR. 1

PODĚKOVÁNÍ ŠKOLÁM
V této divné době, kdy na nás den co
den chrlí média, politici, komentátoři
a nevím kdo ještě stále nové a nové
informace o celosvětové pandemii, tak
trochu zaniká běžná každodenní nelehká
práce učitelek a učitelů v naší základní
i mateřské škole. Neustále se měnící
informace o průběhu školní docházky
základních škol, o termínech jejího
opětovného zahájení či odkladu, o tom,
které třídy budou pokračovat v prezenční docházce a které ne, o tom, jestli
se mateřské školy zavřou, nebo zůstanou
otevřené apod., rozhodně nepřispívají
k orientaci ve vzniklé situaci ať již
samotných učitelů či rodičů dětí.
A za této situace musím jako zástupce
zřizovatele základní i mateřské školy
i jako rodič ocenit práci všech zaměstnanců naší základní i mateřské
školy. Z pohledu zřizovatele vidím
obrovské množství příkazů, zákazů
a nařízení (často si i odporujících)
v případě základních škol a v podstatě
žádné
informace
v případě
škol
mateřských. A z pohledu rodiče vidím
pak jejich dopad nejenom na výuku
našich dětí, zvláště na prvním stupni
základních škol, ale i na nás rodiče.
Kolektivu mateřské školy se stále daří
držet její provoz bez zásahu covidu a
věřím, že se to bude dařit i nadále.
S komplikovanou situací se zatím dobře
vyrovnávají i kantoři v naší základní
škole. K již zaběhlému způsobu výuky
z jara letošního roku (komunikace přes
Bakaláře, odkazy na výuková videa,
videopřenosy přes Whatsapp a Skype)
se podařilo zajistit i online výuku
vybraných předmětů přes Microsoft
Teams, která byla zahájena na začátku
listopadu.
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Věřím, že rozumnou kombinací
způsobů distanční výuky se podaří
zachovat co nejlepší úroveň vzdělávání
našich dětí za stávající situace. Z vlastní
zkušenosti vím, jak je to pro děti i pro
nás rodiče komplikované, zvláště pak
v rodinách, kde je více dětí školou
povinných i nepovinných. Na druhou
stranu tato distanční výuka přinesla i nečekané pozitivum v tom, že došlo ke
sblížení a posílení vztahu mezi učiteli
a rodiči.
Chtěl bych proto touto cestou jménem
vedení města Hroznětín moc poděkovat
všem učitelkám, učitelům i ostatním
zaměstnancům naší základní i mateřské
školy za to, jak tuto divnou dobu
zvládají. A nám rodičům bych chtěl
poděkovat za vstřícnost a respektování
stávajících opatření při komunikaci
v rámci základní i mateřské školy
a trpělivost při distanční výuce našich
dětí. Vím, že to není jednoduché, ale
děláme to pro budoucnost našich dětí.
Ještě jednou vám všem moc děkuji.
Zdeněk Janský, místostarosta města
TŘÍDĚNÍ ODPADŮ
V minulém roce proběhl již třináctý
ročník krajské soutěže měst a obcí na
podporu třídění odpadů pod názvem
„Liga odpadů“. Soutěž vyhlašuje
Karlovarský kraj a autorizovaná obalová
společnost EKO-KOM, a. s.
Soutěže se zúčastnilo 129 obcí a měst
Karlovarského kraje. Soutěž je rozdělena
do dvou kategorií, v první soutěží obce
a města do 1000 obyvatel a ve druhé pak
obce a města nad 1000 obyvatel. Hodnotí
se produkce vytříděných odpadů na jednoho obyvatele, hustota sítě kontejnerů na separovaný odpad, umístění
kontejnerů, čistotu kolem sběrných míst
separovaných odpadů a spousta dalších
ukazatelů.
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A s radostí konstatuji, že naše město
v rámci Karlovarského kraje v konkurenci 42 obcí a měst v kategorii nad 1000
obyvatel opět skončilo na prvním místě.
S vítězstvím je také spojena finanční
odměna ve výši 60.000,- Kč, která bude,
stejně jako v minulých letech, využita
na pořízení tašek na tříděné odpady pro
domácnosti a úpravy sběrných míst.
Děkuji všem, kteří třídí odpady a přispívají tak k lepšímu životnímu prostředí a také ke snižování nákladů
na svoz komunálního odpadu.
Zdeněk Janský, místostarosta města
BANKOMAT
Ve spolupráci s Fio bankou se nám
podařilo na Krušnohorském náměstí
v Hroznětíně instalovat nový bankomat.
Věřím, že bude ze strany občanů
využívaný. Z jeho zřízení mám velkou
radost, byla to dlouhá cesta.
Děkuji Fio bance za seriózní přístup.
Martin Maleček starosta města

Opět máme na našem hřbitově důstojné
pietní místo, kde můžeme uctít památku
našich zesnulých blízkých.
Zhotovitelem tohoto kříže je firma
J. P. R. UNIVERSAL s. r. o. Dovoluji si
poděkovat panu Růžičkovi za perfektně
odvedenou práci a velké poděkování
patří panu Vladimíru Bártovi za jeho
finanční dar na výrobu tohoto pietního
kříže.
Celkově se nám podařilo celý městský
hřbitov a urnový háj již upravit do důstojné podoby. Během příštího roku
dojde
k menším
úpravám
v části
urnového háje a doufám, že se nám již
brzy podaří opravit boční kapličku.
Martin Maleček, starosta města

ADVENT V HROZNĚTÍNĚ
I
přes
nepříznivou
zdravotní
situaci
připravujeme naši každoroční společenskou akci
Rozsvícení Vánočního stromu v Hroznětíně.
V případě, že bude možné se společně
setkat, se akce bude konat 27. 11. 2020
na Krušnohorském náměstí v Hroznětíně od 17.00 do 18.30 hodin. Program
bude upřesněn a zveřejněn na plakátech.
Dovoluji si poděkovat generálnímu
partnerovi SKUPINA ČEZ za jejich
finanční podporu této společenské akce.
Martin Maleček, starosta města
NOVÝ PIETNÍ KŘÍŽ NA HŘBITOVĚ
Během měsíce října jsme na městském
hřbitově umístili nový pietní kříž, který
nahradil původní, lety již opotřebovaný.
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UZAVŘENÍ KNIHOVNY
Vzhledem k vládním nařízením je bohužel knihovna od 22. 10. do odvolání
uzavřena. Vaše výpůjčky jsou po dobu
uzavření knihovny automaticky prodlužovány.
Jako malou náplast nabízím čtenářům
rozvoz knih. Podrobnosti se dočtete
na plakátku na str. 7.
Vendula Zábelová
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KRUŠNOHORSKÝ DENÍČEK
I takhle nějak může vypadat pohled
na život v našem regionu. Věříme, že
Vám tato odlehčená forma alespoň
vyloudí úsměv na rtech.
Opatrujte se v této nelehké době!
redakce Hroznětínského zpravodaje
12. října:
Přestěhovali jsme se do našeho nového domu
v Krušných horách. Bože, jak je zde krásně,
už se nemohu dočkat, až majestátní horské
vrcholy pokryje zářivě bílý sníh…
20. října:
Krušné hory jsou tím nejkrásnějším místem
na světě. Podnikli jsme malý výlet po okolí,
a přitom jsme viděli několik jelenů. Jak byli
vznešení. Zdá se mi, že je to jedno
z nejúžasnějších zvířat.
11. listopadu:
Začala lovecká sezóna. Nemohu pochopit,
co jsou ti myslivci za lidi. Jak může někdo
chtít zabít něco tak nádherného, jako je jelen.
15. listopadu:
Minulou noc krásně sněžilo. Probudil jsem
se a vše bylo pod jiskřivou bílou přikrývkou.
Krása jako na vánočním pohledu. Proházel
jsem příjezdovou cestu a uspořádali jsme
rodinnou koulovačku. Potom projel kolem
sněžný pluh a musel jsem znovu proházet
příjezdovou cestu. Prostě to tady miluju.
9. prosince:
Minulou noc připadl další bílý sníh. Sněžný
pluh si znovu zopakoval žertík s příjezdovou
cestou. Nevadí, během chvilky jsem ji znovu
proházel.
15. prosince:
Další hromady sněhu napadly minulou noc.
Kvůli zahrnuté příjezdové cestě jsem se nedostal do práce. Zlámal jsem už třetí lopatu.
Jsem úplně vyčerpán prohazováním.
Zatracenej sněžnej pluh…
20. prosince:
Včera napadlo ještě více toho bílého sajrajtu.
Mám na rukou puchýře od lopaty. Jsem
přesvědčen, že ten pluh čeká někde za rohem,
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dokud neprohážu cestu, aby se zase vyřádil.
Parchant jeden….
25. prosince:
Tohle že mají být veselé Vánoce? Nevím,
jestli mám mít radost z dárků, nebo jít
na vyšetření k psychiatrovi. Jestli někdy
dostanu toho, co řídí ten sněžnej pluh, tak
mu spočítám všechna žebra. Nechápu, proč
prostě nesypou na silnici více soli, co by
rozpustila ten sajrajt.
27. prosince:
Zas napadl vagón toho bílýho sajrajtu. Už tři
dny jsem nevystrčil rypák z baráku,
s výjimkou prohazování příjezdové cesty
pokaždé, když projel pluh. Nakonec i pluh
uvázl v závěji a ten parchant řidič si přišel
půjčit mou lopatu. Řekl jsem mu, že jsem
jich už šest zlomil, když jsem prohazoval
zasypanou příjezdovou cestu, a pak jsem ho
začal mlátit tou sedmou, až se dal na útěk.
28. prosince:
Ráno jsem se podíval oknem do zahrady.
Všechny okrasné dřeviny byly okousané
a všude okolo spousta stop od jelení zvěře.
Zkolabovala mi manželka.
29. prosince:
Konečně jsem se dostal z baráku. Odstranil
jsem z auta to bílé svinstvo a vydal se do
obchodu pro nějaké jídlo. Při zpáteční cestě
mi vběhl do cesty jelen. Už se to nedalo
zabrzdit. Zavřel jsem oči. Když jsem je zas
otevřel, bylo ticho a jelen kdovíkde. Na autě
mám škodu za třicet tisíc. Ty zatracený
bestie se už dávno měly vystřílet. Nechápu,
že je myslivci nepostříleli všechny.
10. března:
Odvezl jsem auto do servisu ve městě.
Člověk by nevěřil, jak může za jedinou zimu
zrezivět auto od tý debilní soli, co s ní ti
parchanti sypou silnice.
12. dubna:
Odstěhovali jsme se zpátky do Sedlčan. Teď
teprve vidím, jaké to je nádherné město.
Nechápu, jak může někdo žít na takovém
konci světa, jako jsou Krušné hory…
Z lidového podání upravil Zdeněk Janský
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VÍTE, KDE TO BYLO?
V tomto čísle zpravodaje se vracíme
k oblíbené rubrice, která v minulosti
vycházela v Hroznětínském zpravodaji,
a přinášíme čtenářům další historickou
fotografii.
Na snímku vidíte místo, které dnes
vypadá jinak. Poznáváte ho? Pokud ano,
neváhejte a svůj tip vhoďte do poštovní
schránky umístěné na budově Městského společenského centra v obálce
označené „Víte, kde“, nebo zašlete
elektronickou poštou na e-mail redakce
(viz tiráž). Do předmětu uveďte opět

„Víte, kde“. Nezapomeňte přidat jméno
a kontaktní údaje.
Ze správných odpovědí vylosujeme
jednoho výherce, který získá odměnu.
Jméno výherce zveřejníme v příštím čísle
zpravodaje.
Za správnou odpověď se považuje
současný název ulice, kde budovy stály
(stojí) nebo alespoň přibližný popisek
místa, eventuelně číslo popisné či současná fotografie daného místa. Uzávěrka
soutěže je 20. listopadu 2020.
Vendula Zábelová
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