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Hroznětínský zpravodaj STR. 1

 

HROZNĚTÍNSKÝ 
ZPRAVODAJ 

STOMATOLOGICKÁ ORDINACE 

   Na počátku měsíce října byla ukončena 
rekonstrukce zubní ordinace ve Zdra-
votním středisku Hroznětín.  
   Ordinaci jsme již předali nové paní 
doktorce MDDr. Ivaně Hluché, která 
v současné době zajišťuje poslední 
administrativní záležitosti spojené se za-
hájením provozu ordinace.  
   Přesný termín otevření ordinace a po-
kyny k registraci pacientů zveřejníme 
koncem měsíce října na webových 
stránkách města Hroznětín, portálu 
Česká obec a informačních skříňkách 
Městského úřadu Hroznětín.                            

 

Martin Maleček, starosta města 

BANKOMAT 

   V současné době máme uzavřenou 
smlouvu o umístění bankomatu s FIO 
bankou a. s. v domě č. p. 76 na Krušno-
horském náměstí v Hroznětíně. Během 
měsíce října bude nový bankomat 
osazen a následně uveden do provozu.  
   Jsem rád, že po nemalém úsilí se nám 
podařilo tuto službu zajistit. Doufám, že 
bude bankomat ze strany občanů 
využíván, jelikož nám bylo ze strany FIO 
banky a.s. v mnoha záležitostech vyho-
věno a jeho provoz musí být i pro banku 
přínosem. Po ročním provozu bude 
následně využití bankomatu ze strany 
FIO banky a.s. vyhodnoceno. 
 

Martin Maleček, starosta města
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TURISTICKÝ ZÁVOD 
 

    

   V neděli 13. 9. 2020 pořádal v Hrozně-
tíně skautský oddíl Bystřina Mistrovství 
Karlovarského kraje v turistickém závo-
du. Na start se postavilo 31 závodníků 
v 11 věkových kategoriích. Přijeli Hroši 
z Chodova, skauti z karlovarského oddí-
lu Alnitak, dorazili i krasličtí a zřejmě 
nejdál to k nám měl oddíl TOM – KČT 
Kralupy.   
   Trať terénního závodu měřila 2,1 km. 
Start i cíl byl na zahradě u skautské 
klubovny. Běželo se od klubovny kolem 
hřbitova až k první kapličce, pak přes 
Údolíčko ke Skrčáku, kolem zahrádek    
a školy zpátky do cíle. Nešlo jen ale        
o rychlé uběhnutí tratě, během závodu 
museli účastníci plnit nejrůznější úkoly. 
Odhadovali vzdálenost, překonávali 
lanovou lávku, určovali azimut. Museli 
si poradit i s uzlováním, poznávali 
dřeviny, turistické a topografické znač-

ky, a také známá místa naší vlasti. Na 
dalším stanovišti pak na závodníky 
čekalo plížení či hod míčkem.  
   Všichni závodníci se nakonec s tratí     
a úkoly zdárně poprali. Nás velmi těší, 
že na stupních vítězů byli i členové 
našeho oddílu. Pro 1. místo v kategorii 
nejmladších žákyň si doběhla naše 
Zuzka Zárubová „Dalmatin“, na 3. místě 
ve stejné kategorii pak skončila naše 
Rozárka Balaszová „Tetička“. V kate-
gorii mladších žáků se na prvním místě 
umístil Maxmilián Stodulka „Proutek“ 
taktéž z Bystřiny a velkou radost nám 
udělala i Karolínka Marková „Křížek“, 
která si s tatínkem v kategorii rodič         
s dítětem doběhla také pro 1. místo. 
Další naši závodníci získali alespoň 
zkušenosti a příště se jim jistě povede 
lépe. Hanička Hluchá skončila v kate-
gorii mladších žáků na 7. místě.      

pokračování na následující straně 
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STR. 4 

V závodě s rodiči doběhli Oliver 
McGuirk na 5. místě a Jindra Hluchý    
na 6. místě. Kompletní výsledková 
listina je k vidění na webových 
stránkách www.turisticky-zavod.cz.  K na-
hlédnutí je spolu s fotografiemi i v naší 
vývěsce a na facebooku @Zapsaný 
spolek skautů a skautek Lilie Karlovy 
Vary. 

 

     

   Závod by nemohl proběhnout bez 
pomoci mnoha ochotných rukou. Do pří-
prav a průběhu závodu bylo zapojeno 
na 25 organizátorů, všem tímto 
děkujeme. Děkujeme také všem sponzo-
rům za dary pro závodníky: město 
Hroznětín, Karlovarský kraj, Krajská 
knihovna Karlovy Vary, kraslická 
Cukrárna Čtyřlístek a Ministerstvo 
obrany. 

 
 

 
 
 

Za skautský oddíl Bystřina  
Markéta McGuirk  

OZNÁMENÍ O ZMĚNÁCH 
 

   Na základě letošní situace a z důvodu 
neustále se měnících omezujících 
opatření předkládáme seznam dalších 
úprav akcí plánovaných v průběhu 
měsíce října.  
  K již dříve oznámenému zrušení Doží-
nek se neuskuteční ani na 10. října 
plánovaný výšlap s hůlkami Nordic 
walking, ani na 24. října plánované 
Podzimní trhy na Krušnohorském náměstí. 
   Zároveň prozatím dochází k přesunu 
akce Putování za Hroznětínskými strašidly 
na neurčito a otazník visí i nad konáním 
podzimního Hroznatova běhu, který byl 
již dříve přesunut na neděli 1. listopadu. 
   S poděkováním za pochopení         

 

Zdeněk Janský, místostarosta města 
 

 
 

MISTR SVĚTA Z HROZNĚTÍNA 
     

   Na začátku září se i přes velké 
množství opatření podařilo uspořádat 
Mistrovství světa v karate v polském 
Štětíně. Po dobu čtyř dní svádělo více 
než dva tisíce karatistů (v různých 
věkových kategoriích) z dvanácti zemí 
světa urputné souboje o medaile. 
   Součástí české státní reprezentace 
České asociace okinawského karate a ko-
buda byl i Daniel Hluchý z Hroznětína, 
který trénuje v oddílech karate v Ostrově 
a Chodově.                            
   A právě Daniel v kategorii Kumite 
team station shobu nihon male ve vě-
kové kategorii 11 až 12 let vybojoval 
zlatou medaili a stal se mistrem světa. 
K tomuto skvělému úspěchu připojil 
Daniel v sobotu 3. října ještě jeden. 
Na Mistrovství republiky v karate se mu 
totiž podařilo vybojovat další zlatou 
medaili, tentokrát v kategorii Kumite 
nihon male individual 10 až 11 let a stal 
se tak i mistrem republiky. 

 

pokračování na následující straně 
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