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ŠACHY 

Ocenění aktivní činnosti hráčů šachového 
oddílu 

 

   Dne 8. 1. 2022 převzali v restauraci Kino 
dva hráči šachového oddílu TJ Olympie 
Hroznětín zvláštní ocenění. Pan Karel Kriegel 
obdržel ocenění za 61 let aktivní činnosti 
v šachovém oddílu. V roce 1961 se stal 
aktivním členem tehdy ještě Baníku 
Hroznětín, který se v roce 1967 přejmenoval 
na Olympii Hroznětín. Paní Bártová, která 
se dokázala vrátit k hraní šachů po mozkové 
mrtvici, obdržela kytici.  
   Věcné dary předali starosta města Martin 
Maleček, předseda šachového oddílu Tomáš 
Ornet a paní Rödigová, manželka Bedřicha 
Rödiga, po kterém je pojmenován nejdéle 
hraný memoriál v rapid šachu v Hroznětíně.  
 
 

 
 

Milan Grieč 

BURZA OBLEČENÍ 
 

Opět pořádáme oblíbenou dětskou 
jarní/letní burzu. 

„Vše pro děti od 0 do 15 let“ 
(oblečení, hračky, kočárky, autosedačky…) 

Prodej v sobotu 
12. března 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. 

ROZPOČET MĚSTA 

  Zastupitelstvo města schválilo na svém 
prvním řádném veřejném jednání v letošním 
roce dne 31. ledna rozpočet města pro rok 
2022 jako schodkový, s příjmy ve výši 
33 804 000 Kč a výdaji ve výši 41 023 111 Kč. 
Rozdíl ve výši 7 219 111 Kč bude pokryt 
rezervou na účtu města, vytvořenou 
v minulých letech.  
   Jednotlivé položky příjmů i výdajů roz-
počtu města naleznete v grafech na poslední 
straně. Podrobný rozpočet města na rok 
2022 včetně komentáře je k dispozici 
na úřední elektronické desce města.  
   Z letošního rozpočtu půjde zhruba 34 % 
z celkových výdajů na investiční akce, opravy 
komunikací, nákup techniky a nákup 
nemovitého majetku. 

   rada města 

BÁSEŇ OLGY MUCHOVÉ 
 
 

REGNUM 
    
Svlékám si kůži 
na dno srdce 
abych se vešla 
          do básně 
 

aby obsah slov 
přesáhl sebe 
postřehnutím duše 
kontroverzní kritikou 
 

Imaginace slov 
na šikmé ploše času 
podrží si Boha 
pro věčnost 
v horečce 
sblížit se 
s lidmi 
 

Opuštěni sami sebou 
vyrváváme Krista době 
abychom se setkali 
při Poslední večeři 

 

 

 
 

 

 

Olga Muchová 
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I PAMĚŤ SE DÁ VYTRÉNOVAT 

  V dnešní době se čím dál častěji spoléháme 
na moderní technologie a svoji paměť 
upozaďujeme. To je však chyba! Zhoršení 
paměti se už neobávají pouze senioři, které 
děsí hrozba Alzheimerovy choroby, ale 
začíná strašit také mladší generaci. Proto 
městská knihovna ve spolupráci s vedením 
města zajistila celkem pět lekcí Tréninku 
paměti s Mgr. Andreou Vajnar. 

 
Proč by lidé měli trénovat paměť? 
Cílem trénování paměti je udržet si mentální 
svěžest do vysokého věku a tím zajistit 
samostatnost bez závislosti na okolí. 
 

V jakém věku začít? 
Ideální je nikdy nepřestat. Mladší ročníky 
si paměť trénují při vzdělávání. Střední věk 
pak v pracovním procesu. Pro seniorskou 
generaci je to pak téměř nutnost. 
 

Jak poznám, že mám vážné výpadky (co je 
ještě „normální“)? 
Určitě se za vážný výpadek nepovažuje, když 
nemůžeme najít např. klíče. To je nedostatek 
koncentrace. Obvykle si vážnějších forem 
povšimne okolí. Pokud máte jakékoli 
pochybnosti, je třeba vyhledat odborníka. 
 

V Hroznětíně proběhl kurz tréninku, jak jej 
hodnotíte? 
Jako příjemné setkání lidí, kterým jejich osud 
není lhostejný a chtějí na sobě pracovat. 
Velmi pozitivně pak hodnotím přístup vedení 
města, které zajistilo pro všechny zúčastněné 
kurz zdarma. 
 

Jak můžu paměť trénovat doma? 
Existuje velké množství technik, které lze 
využívat. Pokud bych to ale měla shrnout, 
pak by mé doporučení znělo: Dělejte věci 
jinak, hledejte nové způsoby, nezůstávejte 
tzv. v zajetých kolejích! 
 

Děkuji za rozhovor. 
Eva Jandáková 

MEZINÁRODNÍ DEN DAROVÁNI KNIH 

   Mezinárodní den darování knih probíhá 
14. února po celém světě a jeho posláním je, 
jak název napovídá, darovat knihu. Akce 
je zaměřená zejména na děti a má rozvíjet 
zájem dětí o knihy, nicméně naše paní 
knihovnice se rozhodla potěšit knihou 
kohokoli, kdo půjde kolem místní kniho-
budky. Vybrala, zabalila a opatřila 
věnováním několik knih, které už v sobotu 
12. února umístila do knihobudky v meandu 
Bystřice. O originální dárky byl velký zájem 
a už za chvíli byly darované knihy rozebrány. 
   Pokud i vy chcete někoho potěšit knihou, 
nemusíte čekat celý rok, ale už teď darujte 
knihu – je to totiž dárek, který se dá otevírat 
znovu a znovu! Knihu můžete darovat 
někomu, koho vůbec neznáte (spolu-
cestujícímu, kolemjdoucímu, domovu pro 
seniory, dětem z dětského domova), nebo 
vložit do knihobudky. Určitě obdarovaného 
potěšíte a knížkám darujete „nový domov“. 
 

 
Eva Jandáková 

UZAVŘENÍ KNIHOVNY 
 
 

 

Z důvodu pravidelné povinné revize 
knihovního fondu bude knihovna pro 

veřejnost ve dnech 9. a 10. března 2022 
uzavřena. 

 

 
 

   Vaše výpůjčky budou automaticky 
prodlouženy. Děkuji za pochopení. 

 

Vendula Zábelová 
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Rozpočet města 
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