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ŠACHY
Páté setkání šachových Olympií
u Černého Jezera u Odeře
Již popáté se setkali hráči Olympie
Hroznětín a Olympie České Budějovice,
tentokrát u Černého jezera u Odeře. Setkání
se od 21. 7. do 24. 7. účastnilo 18 členů
obou Olympií. V krásné přírodě v pronajaté
chatě strávili příjemné zážitky hráči ve třech
turnajích.
Zmínit je nutné především sobotní turnaj,
a to 13. ročník turnaje v rapid šachu O pohár
starosty města, kterého se zúčastnilo celkem
22 hráčů. Turnaj odehráli i dva favorité FM
Soukup a Papáček (pozn. red.: Mistr FIDE,
zkráceně FM, je šachový titul udělovaný Mezinárodní šachovou federací FIDE. Tento titul je nižší
než titul mezinárodní mistr či mezinárodní velmistr
a vyšší než titul kandidát mistra. Poprvé byl udělen
roku 1978. Titul lze získat dosažením ratingu ELO
alespoň 2300 nebo splněním norem v některých
mistrovských soutěžích podle pravidel pro mezinárodní tituly FIDE. Hráčům pak dosažený titul
náleží doživotně. Zdroj: Wikipedie). V turnaji

zvítězil FM Jiří Soukup před Rudolfem
Hlaváčem, který překvapivě porazil i FM
Štěpána Papáčka. Velmi dobrého výsledku
v kvalitním obsazení dosáhl též Tomáš
Ornet, který skončil pátý. Turnaj byl zabezpečen hodnotnými cenami. Poděkování
patří zejména firmě MM Spedition, Městu
Hroznětín, Ludvíku Kunikovi, firmě Rabbit,
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panu Šindelářovi, pan Novákovi, firmě Elit
a dalším, kteří věnovali ceny.
Na závěr soustředění bylo odehráno
přátelské utkání mezi oběma Olympiemi,
ve kterém zvítězila domácí TJ Olympie
Hroznětín 4,5:3,5.
Soustředění bylo náročné především po
organizační stránce. Na kvalitním zvládnutí
celé akce, což ocenili i hosté z Českých
Budějovic, měli největší zásluhu Tomáš
Ornet a Michal Poláček.
Milan Grieč

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

Evženie Kučerová
Miroslav Batista
Jan Zachata
Vladimír Šindelář
Dobromila Borzová
Josef Novák
Věra Prchalová
Jiří Šindelář
Eva Havlová
Redakce Hroznětínského zpravodaje přeje
jubilantům vše nejlepší, hlavně pevné zdraví.
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PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Letošní léto je v plném běhu a s ním i již
tradiční příměstské tábory pořádané
městem Hroznětín. V posledním červencovém týdnu proběhl první turnus letních
příměstských táborů a zájem byl opět velký.
Vše se nám podařilo zorganizovat tak,
že na tento turnus mohlo být přijato 65 dětí.
Hned první den začal zostra návštěvou
multifunkční FUNarény u Chebu. Jízda v motokárách na vnitřním i venkovním okruhu,
jumparéna, lezecká stěna, multiball i střelnice, a navíc jízda na doublekárách,
na kterých jsme svezli i malé děti. Celodenní
program mnohé děti tak znavil, že na zpáteční cestě jich mnoho usnulo. Úterý jsme
mohli klidně pojmenovat jako „Den na kolejích“. Výlet vlakem do Mariánských Lázní
do parku Boheminium, jeho prohlídka
a cesta zase vlakem zpět do Hroznětína
zabrala celý den. Středeční sjezd řeky Ohře
na raftech z Lokte do Karlových Varů pak byl
brutální prověrkou fyzických i morálních sil.
Netekoucí řeka a úmorné horko udělalo
z kdysi klidné a pohodové projížďky boj s časem, abychom vůbec stihli alespoň pozdní
oběd a nasmlouvaný autobus zpět
do Hroznětína. Čtvrteční výlet na Plešivec
se neplánovaně stal spíše dnem odpočinkovým, protože nečekaná změna počasí nás
přinutila se víc schovávat před deštěm, než
si užít lanové centrum a jízdu na bikerských
trasách do Pstruží. Páteční tradiční koupání
v aquacentru v Chomutově pak završilo celý
tábor. Byl to tradičně opět náročný týden,
ale neskutečně rychle utekl, děti byly opět
až neuvěřitelně v pohodě a báječně spolupracovaly. Až na jeden výron v kotníku,
několik zhmožděnin a drobných odřenin
jsme zvládli tábor beze ztrát.
Za pomoc při zajištění prvního turnusu
letošního příměstského tábora bych chtěl
moc poděkovat Marušce Pěnkavové, Jiřce
Pokorné a Davidu Jatimu. Vzhledem k velkému počtu dětí jsme znovu využili pomoc
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mladých praktikantů, tentokrát Káji Rottové,
Klárky Bělohlávkové, Natky Jorové, Sáry
Vaishaitlové, Laury Pupalové, Ondry Zábela
a Pepy Kose, kterým také děkuji. A za pomoc
stravovací a logistickou patří poděkování
Pavle Paluskové, Jiřímu Kuraňkovi a Miroslavu Matějkovi. A hlavně velmi děkuji
rodičům dětí za vstřícnost a spolupráci, ale
hlavně za důvěru, se kterou nám svěřují své
děti. Jsem rád, že jsme celý týden společně
zvládli bez komplikací.
park Boheminium

Opět jsem opravdu potěšen, že je i již
v osmém roce existence hroznětínských
„příměšťáků“ o ně stále tak velký zájem,
a že se o jejich pořádání i programu mluví
i v širokém okolí našeho města. A jejich
konání nejenom zabaví děti, ale hlavně
pomůže zaměstnaným rodičům. To je také
smyslem dotace z EU z Operačního programu Zaměstnanost, který se nám podařilo
získat i na roky 2021-2022.
A až budete tyto řádky číst, budeme
za sebou mít již i druhý turnus letních
příměstských táborů.
Zdeněk Janský, místostarosta města
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STAVEBNÍ ČINNOST MĚSTA
Největší loňskou stavební akcí města byla
realizace zasíťování nových pozemků pro
výstavbu rodinných domků na Rafandě.
V letošním roce se podařilo dokončit i poslední část celého projektu, a to připojení
celé lokality k elektrické rozvodné sítí, které
financovala společnost ČEZ. Dne 28. července proběhla zdárně kolaudace i této etapy
a tím byl celý projekt zasíťování šestnácti
pozemků zdárně dokončen. Souběžně též
proběhlo dokončení úprav pozemků u nových rodinných domů v ulici ČSA. Na konci
léta pak na tyto úpravy naváže také rekonstrukce stávající části ulice ČSA, na kterou
je již zpracovaná projektová dokumentace
a připravuje se vypsání výběrového řízení.
Pro mě osobně byla stěžejní stavební akcí
realizace nové cyklostezky v Bystřici, která
propojila stávající úseky cyklostezky směrem
do Ostrova. Ke konci června byla tato stavba
dokončena a 15. července úspěšně zkolaudována. Realizována byla díky spolupráci
s MAS Krušné hory o.p.s. a získání dotace
z „Programu rozvoje venkova“, která pokryje
95 % nákladů stavby. Do úplného dokončení
celého úseku cyklostezky do Ostrova tak
ještě zbývá rozšíření lávky přes říčku Bystřici
a položení nového asfaltového povrchu mezi
touto lávkou a dřevěným mostem u bývalého Langhammerova mlýna (č. p. 12).
Po osmi letech složitých jednání a přípravných pracích se podařilo v průběhu července
konečně zahájit dlouho očekávanou rekonstrukci vlakového nádraží v Hroznětíně.
Moje původní toužebné přání, že by na
výročí 120 let příjezdu prvního vlaku do
Hroznětína (2. října 2022) byla celá nádražní
budova a její okolí hotové, se nesplní, ale
díky Bohu, že stavba alespoň začala.
Dalším velkým stavebním úspěchem
je realizace II. etapy zasíťování části Velkého
Rybníka vodou a kanalizací. A úspěch je o to
větší, že v této etapě se podařilo získat
velkou část finančních prostředků (cca 75 %)
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z dotací a příspěvku VSOZČ. Díky tomu bude
připojeno na vodu a kanalizaci dalších 50
objektů, takže celkem již bude v celé lokalitě
připojeno zhruba 100 objektů (zbývá jich
připojit ještě více než 400).
Souběžně s výše uvedenými většími
stavebními akcemi proběhlo i množství
menších, jako opravy a úpravy komunikací
a chodníků, úpravy v areálu TJ Olympie
a také nemálo oprav v rámci bytového
fondu města.
Před zahájením je realizace nové komunikace (lokalita nových zasíťovaných pozemků v Ostrovské ulici), nová část chodníku
v Ostrovské ulici včetně propojení na lávku
do Potoční ulice, úprava parkoviště v Západní ulici před č. p. 337, oprava nádvoří
u č. p. 22, opravy bytů v Mlýnské ulici
a další. Před vypsáním výběrového řízení
je pak realizace nových výukových dílen
v základní škole, na kterou se nám podařilo
získat dotaci ve výši 85 %.
V neposlední řadě jsme se z důvodu stávající situace v oblasti energií zaměřili
i na postupnou obnovu svítidel veřejného
osvětlení. Úsporná svítidla byla již osazena
od nové zasíťované lokality na Rafandě
až na cyklostezku do Merklína a v lokalitě
Velký Rybník sever na páteřní komunikaci.
Tato obnova bude postupně pokračovat ve
všech částech spádového území našeho
města.
V současné době máme dokončené
projektové dokumentace včetně vydaného
stavebního povolení na nástavbu základní
školy, na novou požární zbrojnici a souběžně
také probíhají práce na dokončení projektové dokumentace na dům pro seniory.
Ve stavu studií jsou práce na opatření ke snížení energetických náročností všech objektů
ve správě města a také možnost revitalizace
areálu TJ Olympie včetně nového hřiště
s umělým povrchem, novým zázemím a také
multifunkční částí se skateparkem a malým
vodním světem.
Zdeněk Janský, místostarosta města
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HASIČI
Vážení občané našeho krásného města,
mám tu čest přiblížit Vám činnost Sboru
dobrovolných hasičů Hroznětín v letošním
roce.
Díky skvělé spolupráci s vedením města,
které nám vychází ve všem vstříc, se nám
daří vybavovat výjezdovou jednotku novým
vybavením a věcnými prostředky. Za poslední dva roky nám město zakoupilo
například izolační dýchací přístroje, digitální
radiostanice, aku osvětlovací rampu, zásahové obleky, pracovní oděv PS2 aj. Toto
vybavení nám pomáhá při různých
mimořádných událostech v našem městě
a zvyšuje nám možnosti jak Vám pomáhat.
Nás hasiče vídáte nejen u mimořádných
událostí, ale také při všech městských akcích
kdy je pro nás čest pomáhat s organizací
a pořádáním. Naše práce není jen o výjezdech, to je pro nás jen třešnička na dortu.
Činnost SDH a JSDH je daleko obsáhlejší.
Ročně máme několik školení, seminářů
a cvičení. Školíme stávající členy (kdy je proškoleno cca 100 hodin) a nové členy
do výjezdové jednotky. Ti musí absolvovat
40 hodin teoretické přípravy, následně
projdou vyšetřením lékaře a teprve poté
je začleníme do výjezdu. Letos připravujeme
čtyři nové členy. Dále máme několik členů
mladých hasičů, kteří už pomáhají při akcích
SDH. Za to, že obětují svůj volný čas pro Vás,
spoluobčany, jim patří velký dík.
Na závěr bych Vám chtěl představit činnost
v tomto roce. Do konce července měla naše
jednotka 25 výjezdů, což je historické
maximum. Z toho bylo 11 likvidací nebezpečného hmyzu, pět požárů, tři padlé
stromy, únik oleje, utonulá srna v rybníce,
zaseklý výtah, záchrana z hloubky, pomoc
s transportem pacienta, záchrana z výšky
a pátrání po osobě v Kyselce. Akce SDH: rok
započala výroční valná hromada na konci
ledna ještě v omezeném počtu kvůli
pandemickým opatřením, členové SDH
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se zúčastnili akce Ukliďme Česko, stavění
máje na náměstí, setkání krajských praporů
v Chebu. Byli pořadatelskou službou na plese města, pomáhali při Dětském dni
v Hroznětíně, při Tour de kolečko, na krajském kole hry Plamen konané u školy,
účastnili se hasičské soutěže v Sadově
i přátelského fotbalového utkání hasiči
versus staří páni, kde za náš sbor hrálo deset
členů v neuvěřitelném věkovém rozmezí.
Nejmladší hasič byl sedmiletý Míša Bělohlávek a nejstarší Robert Faber (82 let).
Touto cestou bych chtěl poděkovat všem
členům SDH Hroznětín, kteří věnují svůj
volný čas pro dobrou věc.
hasiči při výcviku

S úctou
Martin Bělohlávek, starosta SDH Hroznětín

STR. 5

AKTUALIZACE POVODŇOVÉHO PLÁNU

DÁMSKÝ KLUB

Vážení občané,
jak jste byli již v minulosti několikrát
informováni, zvyšující se četnost povodňových situací, oběti na lidských
životech, škody na majetku státu i obyvatel
jsou důkazem, že je třeba se ochranou před
povodněmi systémově zabývat. Naše město
si s ohledem na ničivé účinky povodní
posledních 25 let toto plně uvědomuje,
a proto činí celou řadu preventivních
opatření. Již v roce 2012, v rámci zpracování
digitálního povodňového plánu města, byli
vlastníci ohrožených nemovitostí požádáni
o vyplnění formuláře povodňového plánu
nemovitosti. Jelikož chceme udržovat tato
(pro činnost povodňové komise důležitá)
data aktuální, chtěli bychom všechny
vlastníky ohrožených nemovitostí požádat
o zaslání aktuálních informací (pokud došlo
ke změně údajů). Zároveň budeme rádi
za data k nemovitostem, u nichž zatím
formulář předán nebyl.
Formulář bude sloužit jako základní
podklad pro sumarizaci údajů za město
a jeho části. Data obsažená ve formuláři
budou zpracována pouze pro potřebu
činnosti povodňového orgánu města.
Formulář mohou na Městský úřad
Hroznětín zaslat i vlastníci nemovitostí, jež
nejsou rozlivem toků nijak ohroženi, ale
hrozí u nich zasažení přívalovými (bleskovými) povodněmi pod svahy nebo
nemovitosti ohrožené zpětným vzdutím
do kanalizace.

Jednoho krásného dne část Dámského klubu nasedla do Senior expresu a vydala
se na odpolední výlet do Chyše.
Prohlédly jsme si zámeckou zahradu, osvěžily se v restauraci Zámeckého pivovaru
a nakonec jsme v určený čas došly na nádvoří zámku a těšily se na prohlídku. Tou nás
provázel sám zámecký pán ing. Vladimír
Lažanský. Svým velmi milým a strhujícím
vyprávěním nás seznámil s historií toho, jak
jejich rod v minulosti o zámek přišel a také
jak ho později manželé Lažanští získali
do soukromého vlastnictví.

Formulář je k dispozici ke stažení
na webových stránkách města nebo
ho obdržíte na podatelně městského
úřadu. Vyplněný formulář prosím
odevzdejte na městský úřad do 15. 9.
2022.
Děkuji. Martin Maleček, starosta města
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členky Dámského klubu s ing. Lažanským

Krásné odpoledne skončilo a než jsme
se nadály, už jsme byly opět na náměstí
v Hroznětíně.
Za tento příjemný výlet chceme poděkovat
Městu Hroznětín a také řidiči Senior expresu
za bezpečnou jízdu.
Pokud by některá z hroznětínských žen
chtěla rozšířit naše řady, budeme velmi
rády. Scházíme se každý čtvrtek odpoledne
v Městském společenském centru, takže
neváhejte a určitě mezi nás zavítejte.
Přejeme našim čtenářům krásný zbytek
letních dnů.
Dámský klub Hroznětín
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