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UKLIĎME ČESKO
Papíry, plastové i skleněné lahve,
poklice na kola automobilu, sáčky od
nejrůznějších dobrot, ale i na uzel zavázané sáčky s psími exkrementy. To vše
jsme v sobotu 6. dubna našli a sesbírali
v Hroznětíně při akci Ukliďme Česko.
„Naše město se do akce zapojuje pravidelně už několik let. Letos se úklidu
zhostila téměř stovka lidí včetně dětí.
Sesbíráno a odvezeno bylo 1,3 tuny odpadu“,
říká starosta města Martin Maleček.

MAS Krušné hory, o. p. s. společně
s krajskou sítí místních akčních skupin
organizovala ve stejný den úklid kolem
řeky Ohře. I někteří hroznětínští dobrovolníci se zapojili do této části úklidu
naší země. Například členka Kulturní
komise Renata Jati: „Spolu se spoustou
vodáků a dobrovolníků jsme se sešli v loděnici u Chebského mostu v Karlových Varech.
Každý nafasoval tričko, rukavice a občerstvení.“ Pěší se vydali na své úseky,
vyjelo se uklízet i na loďkách. Cestou na
Hubertus bylo nutné udělat několik
zastávek a vynosit pytle s odpadem,
které doslova z lodí přetékaly. „Vylovili
jsme všechno možné, určitě nejvíce bylo ale
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plastových lahví. Každý by se měl občas nad
sebou zamyslet, proč přírodě svým chováním
takhle ubližujeme“, dodává Renata.

Na úseku od Karlových Varů do Stráže
nad Ohří (32,8 km) se zapojilo 346 dobrovolníků. Povodí Ohře, s. p. odvezlo
na skládku 6,95 tuny odpadu a 35 ks
pneumatik, Správa lázeňských parků
Karlovy Vary, p. o. celkem 4 tuny odpadu, obec Kyselka 0,5 tuny a AVE 0,5
tuny. Celkem se posbíralo na tomto
úseku neuvěřitelných 11,95 tun odpadu,
což je oproti loňskému roku o 4 tuny
více!
Všem dobrovolníkům, kteří se zapojili
do úklidu, velmi děkujeme.
Eva Jandáková
Foto: Ing. Josef Macke a Václav Čermák
Zdroj: S. Aiznerová, MAS Krušné hory, o. p. s.

BENEFIČNÍ DEN pro Filípka
Jak jsme Vás již informovali v minulých vydáních Hroznětínského zpravodaje, letošní benefiční den bude věnován
Filípku Přibilovi z Karlových Varů.
Letošní, pátý ročník, se uskuteční v sobotu 8. června opět na pláži na Velkém
Rybníku. Program benefičního dne
naleznete na plakátku na str. 11.
pokračování na následující straně
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Hlavními hvězdami programu jsou
skupina Laura a její tygři a revivaly
Depeche Mode a Nirvany. Největší
atrakcí doprovodných programů bude
letos 130 metrů dlouhá adrenalinová lanová zip dráha nad rybníkem.
Součástí benefičního dne bude také
prodej různých darovaných rukodělných výrobků. Během měsíce května je
můžete nosit do Městské knihovny
Hroznětín (viz str. 10). Souběžně tamtéž
stále probíhá sběr plastových víček.
Děkuji všem, kteří se jakýmkoliv způsobem zapojili nebo zapojí do pomoci
Filípku Přibilovi. Během benefičního dne
proběhne také setkání s ostatními dětmi,
které jste během minulých benefičních
dní podpořili.
Zdeněk Janský, místostarosta města
ZÁKLADNÍ SKOLA
Začíná jarní období a na škole je opět
rušno. Nakonec, posuďte sami.
Kromě besedy s Policií ČR na téma
"Běžná rizika", byl v březnu zakončen
plavecký výcvik žáků 5. ročníku.
Proběhla také společná jarní tvořivá
dílna dětí a rodičů. První jarní den
vynesli naši žáci Moranu a přivítali jaro.
Pro naši školu byl velkou událostí Den
otevřených dveří, který se uskutečnil 25.
března, kdy byla škola přístupná široké
veřejnosti. Každý návštěvník si mohl
prohlédnout celou školu včetně odborné
učebny chemie, fyziky a přírodopisu.
Žáci třetí třídy se také vydali na
poznávací výlet do Prahy a čtvrťáci a
páťáci se vypravili na exkurzi do továrny na výrobu porcelánu Thun v Nové
Roli. Své cyklistické schopnosti si poměřili naši cyklisté ze čtvrté třídy
v Centru zdraví a bezpečí v Karlových
Varech. Někteří dokonce získali Průkaz
cyklisty. V dubnu jsme také navštívili
divadelní představení Divadla Jednoho
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herce z Hradce Králové v Městském společenském centru v Hroznětíně.

porcelánová školička

A nechyběl tradiční zápis prvňáčků,
který doprovázeli žáci čtvrté a páté třídy
převlečení za pohádkové postavičky.
V rámci sportovní a tělesné průpravy
absolvovali žáci prvního a druhého
stupně poslední lekci bruslení v tomto
školním roce. Od poloviny března probíhá na škole jedenkrát za čtrnáct dní
výuka sebeobrany, kterou zajišťují lektoři z České asociace Okinawského karate
a kobuda v rámci projektu „Bezpečná
škola“. Akci zajistil a financuje zřizovatel
naší školy. Projekt je určený pro žáky 4. 9. ročníku a jeho cílem je vychovávat
mladé lidi nejen po stránce sportovní,
ale hlavně po stránce lidské.

poslední bruslení

Pravidelnou a nedílnou součástí výuky jsou také besedy v Městské knihovně Hroznětín, kdy paní knihovnice připravuje pro žáky zajímavé a poutavé
programy.
Za zaměstnance školy Ing. D. Adamovičová
(článek byl redakčně upraven)

MEANDR BYSTŘICE
V rámci úprav břehů říčky Bystřice se
nám letos podařilo realizovat druhou
etapu tzv. centra nízkých lanových překážek pod názvem „Meandr Bystřice“.
Na jejím levém břehu pod penzionem
Slunovrat, vznikla již druhá část nízkých
lanových překážek nejenom jako místo
pro fyzické aktivity, ale také pro odpočinek a osvěžení za parných dní ve stínu
stromů v meandru říčky Bystřice.
V plánu je v příštím roce tento projekt
dokončit vyčištěním zbylé plochy
meandru a vytvořením bikrosové dráhy
(pro jízdu na terénním kole, tzv. BMX).
Při cyklostezce z Ostrova tak příští rok
vznikne nové komplexní odpočinkové
místo, které přispěje ke zlepšení
prostředí v této části Bystřice.
Konečným cílem je pak v návaznosti
i na toto místo vyprojektovat a vybudovat novou část cyklostezky, která momentálně vede po hlavní silnici tak, aby
celá cyklostezka z Ostrova do Hroznětína byla v maximální možné míře co
nejbezpečnější.
Zdeněk Janský, místostarosta města
PTAČÍ OBYDLÍ
„Máme rádi ptactvo nebeské, díky dobrým
lidem máme přísun dřeva i dalších materiálů, tak jsme začali vyrábět ptákům
obydlí“, zahájila naše povídání paní
Dagmar Dvořáčková.
Tomuto, pro mnohé neobvyklému, koníčku se s manželem věnuje už několik
let. Před čtyřmi lety umístili manželé
Dvořáčkovi první poštolčí budku na věž
hroznětínského kostela. Každé jaro musí
poštolčí budku vyčistit, protože jak paní
Dvořáčková říká, dravci jsou nepořádníci. S manželem už vyrobili a předali
k umístění mnoho ptačích budek.
S umístěním pomáhali také technické
služby města.
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„V celém našem kraji se kácí stromy i keře.
Nové se však vysazují velmi málo. Také
proto ptáků ubývá“, vysvětluje paní Dvořáčková své úsilí. Ptákem roku 2019 je
Hrdlička divoká. „V padesátých letech
tady byla rarita hrdlička zahradní. Dnes už
je tu doma, ale hrdličky divoké bohužel
kvapem ubývá. Důvodem je masivní pěstování řepky“, vysvětluje paní Dagmar, která
je od roku 1996 členkou České ornitologgické společnosti. Na webu společnosti
www.birdlife.cz najdete informace o tom,
jak pozorovat ptáky, jak jim pomáhat
nebo je správně krmit.

hrdlička divoká
Eva Jandáková, foto: Pixabay
CYKLOSTEZKY V OKOLÍ
Na základě zpracované vyhledávací
studie cyklostezek v okolí našeho města
byla díky aktivní účasti členů Velkorybnického spolku zahájena realizace
cyklostezky spojující severní a jižní část
Velkého Rybníka. Členové spolku odpracovali bezpočet dobrovolných hodin
na vyčištění plánované trasy cyklostezky
od náletových dřevin. K rozjezdu realizace této spojky na západní straně
rybníka přispěla také vstřícnost paní
Danuše Ondekové z Velkého Rybníka,
jejíž firma zajistila bezplatně potřebnou
pokračování na str. 4
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pracovní techniku a zpevňující materiál
na trasu stezky.
V této souvislosti je také zároveň nutné
zmínit až nečekaně vstřícný přístup
zaměstnanců Správy železniční dopravní cesty v Karlových Varech k realizaci
této cesty.
Díky součinnosti všech se tak daří
uvedenou cyklostezku postupně realizovat a já bych chtěl všem zainteresovaným opravdu velice poděkovat, protože
díky jejich úsilí nebude tento zhruba
půlkilometrový úsek cyklostezky stát
rozpočet našeho města ani korunu.
Předpokládaný termín dokončení je konec června.
Zároveň již také probíhají poslední přípravné práce pro vydání stavebního
povolení pro realizaci cyklostezky od nádraží v Hroznětíně podél železniční trati
k bývalé asfaltárně. Na tuto část cyklostezky jsme podali žádost o dotaci, a
pokud vše dobře dopadne, bude se tento
úsek ještě v letošním roce realizovat. Tím
dojde k velkému zvýšení bezpečnosti
cyklistů a pěších v této části našeho
města.
Zdeněk Janský, místostarosta města
JUBILANTI
V měsíci dubnu oslavili své životní
jubileum tito naši spoluobčané:
Bedřich Křivanec
Helena Šolarová
Marie Krausová
Vlasta Ťaptíková
Jiří Kostka
Karel Chládek
Zdeňka Šindelářová
Adam Škivra
Redakce Hroznětínského zpravodaje
přeje jubilantům vše nejlepší, hlavně
pevné zdraví.
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PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
Vzhledem k mnoha dotazům na konání příměstských táborů dáváme tímto na
vědomí, že se v době letních prázdnin
uskuteční dva turnusy příměstských
táborů organizovaných městem Hroznětín pro děti od 5 do 15 let.
První v týdnu od 22. do 26. 7. a druhý
v týdnu od 5. do 9. 8. 2019. Cena za
jeden turnus tábora je opět 600,- Kč a je
určena na zajištění stravování dětí.
Ostatní aktivity, vstupné, jízdenky apod.
jsou hrazeny částečně z poskytnuté dotace z Operačního programu EU Zaměstnanost a částečně městem Hroznětín.
Program příměstského tábora je připraven opět v mokré i suché variantě a
bude se naplňovat operativně dle počasí.
Z plánu programu prvního turnusu
vybíráme např.:
- Dvoudenní sjezd řeky Ohře na raftech
- Celodenní výlet vlakem do ZOO v Chomutově
- Celodenní výlet do sportovního areálu
v Ostrově na kolech
Z plánu programu druhého turnusu
vybíráme např.:
- Dvoudenní výlet do hor se základnou
v Perninku
- Celodenní výlet do aquaparku v Klášterci
- Celodenní výlet do sportovního areálu
v Ostrově na kolech
Program má připraveno ještě několik
akcí a variant, které budou realizovány
dle času a počasí. Stravování dětí je zajištěno vždy v návaznosti na probíhající
program. Součástí stravování dětí je také
pitný režim a dvě svačinky.
Přihlášky i více informací získáte na
podatelně městského úřadu nebo u mne.
Kapacita táborů je omezena plánovaným
programem (např. počet raftů) a vzhledem k opravdu velkému zájmu neváhejte s podáním přihlášek.
Zdeněk Janský, místostarosta města

NOC S ANDERSENEM
V naší knihovně mohly děti v rámci
Noci s Andersenem spát letos už počtrnácté. Dobrodružné odpoledne, večer
i noc je u nás pro malé čtenáře za
odměnu. Jen ten, kdo se aktivně zapojuje
do čtenářské soutěže Lovci perel, si
přenocování v knihovně může „ulovit“.
Je to důkaz, že děti skutečně čtou a o čtení mají zájem.
Na dvanáct dětí si tak v pátek 29. 3.
užilo (spolu s ostatní veřejností) představení Otesánek v podání Dětského divadla Z bedny a tato pohádková postava
se stala tématem celého letošního
nocování – v otesánkovském duchu se
nesly všechny naše další aktivity: hry,
vaření, společné tvoření i čtení…
Tak jako každý rok, i letos došlo na
populární kuchtění. Tentokrát pod vedením našeho starosty Martina Malečka.
Děti se naučily, jak připravit nepečený
dort s piškoty a jahodami. Paní Malečková pak usmažila palačinky, které
všichni vzali doslova útokem.

Další pravidelnou aktivitou andersenovské noci je výroba společné fotokoláže, která je pak všem pro upomínku
na vydařenou akci vystavena v knihovně. Návštěvníci tak mohou obdivovat
Otesánka, který snědl všechny nocležníky. Ti se krčí v jeho velkém břiše.

Na závěr nechybělo „čtení do spacáku“. Děti tak postupně usínaly u pohádek Hanse Christiana Andersena
Princezna na hrášku a Ošklivé káčátko.
Fotografie z akce si můžete prohlédnout na webových stránkách knihovny.
Eva Jandáková, Vendula Zábelová

nocležníci
s panem
starostou a
svými dortíky
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HERNÍ ODPOLEDNE
Dámský klub Hroznětín zve všechny
zájemce na další herní odpoledne. Toho
minulého se zúčastnila i šestiletá slečna
se svou babičkou a náramně si to obě
spolu užily.
Máme na výběr mnoho deskových
i karetních her. Také si můžete přinést
svou, pokud s vámi doma nemá kdo
hrát.
Akce se koná v pondělí 13. května
od 16.30 hodin v Městském
společenském centru, pravděpodobný
konec očekáváme v 18.00 hodin.
Těší se na vás Dámský klub
VESNICE ROKU 2019
I v letošním roce jsme se přihlásili do
soutěže Vesnice roku 2019. Naším cílem
je prezentovat město Hroznětín jako
celek. Dle mého názoru se opět máme
čím pochlubit, a to nejenom v oblasti
infrastruktury.
Město Hroznětín je rozvíjející se město
v oblasti západního Krušnohoří ve všech
oblastech občanského soužití. Podařilo
se nám nastavit vysokou laťku v oblasti
společenského, sportovního a kulturního
života ve městě. Velký důraz klademe
na podporu činnosti mládeže a podporu
rodinného soužití našich občanů. Jsem
osobně velmi rád, že se nám podařilo
zajistit finanční prostředky na provoz
příměstských táborů a velmi oceňuji
obětavost týmu kolem místostarosty
města. Bez dobrého ducha a vlídnosti
několika lidí by nebylo možné tyto
dětské příměstské tábory zajistit.
V současné době je před dokončením
nová společenská klubovna v Městském
společenském centru, která bude sloužit
všem našim občanům bez rozdílu věku.
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Více se dozvíte v příštím čísle zpravodaje včetně uveřejnění fotografie této
klubovny.
Stálým centrem kultury ve městě je
naše knihovna, kde se setkáte s vlídným
a odborným přístupem paní knihovnice.
Držte nám palce, abychom v letošním
ročníku opět uspěli.
Martin Maleček, starosta města
NOVÁ UČEBNA v základní škole
V roce 2018 se nám podařilo získat dotaci z Ministerstva místního rozvoje
České republiky na stavbu nové technické učebny chemie, fyziky a přírodopisu
v naší základní škole.
V současné době je již učebna zrekonstruována, vybavena novým nábytkem a informačními technologiemi.
Zbývá ještě dořešit konektivitu projektu
a zakoupit nový schodolez, který zajistí
bezbariérovost školy.
Celkové náklady na zřízení technické
učebny, včetně vybavení a pomůcek,
jsou ve výši 2,7 mil. Kč s DPH. Jsem
velice rád, že se nám tato investiční akce
podařila uskutečnit. Tímto projektem se
nám podaří zpříjemnit žákům výuku
v daných předmětech praktickými ukázkami. Naším cílem je zvýšit kvalitu
výuky žáků jejich samostatnou praktickou činností.
I nadále budeme v naší základní škole
rozvíjet technické vzdělávání žáků v návaznosti na manuální zručnost dětí.
Dalším cílem je výstavba kuchyňky a
nových technických dílen. Dílny budou
vystavěny v suterénu školy a jejich
vybavení bude odpovídat dnešním moderním technologiím. V této oblasti
budeme spolupracovat s Hospodářskou
komorou ČR a Střední průmyslovou
školou v Ostrově.
Martin Maleček, starosta města
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KOTLÍKOVÉ DOTACE – POSLEDNÍ ŠANCE
Vzhledem k tomu, že k 1. září 2022 vejde v platnost zákaz provozu kotlů na tuhá paliva
1. a 2. emisní třídy, vypisuje ministerstvo Životního prostředí poslední kolo kotlíkových
dotací spojených s tzv. kotlíkovými půjčkami.
Dotace budou určeny na výměnu stávajících kotlů 1. a 2. emisní třídy za nové plynové
kondenzační kotle (až 90.000,- Kč), kotle na biomasu (až 100.000,- Kč) a tepelná čerpadla
(až 127.500,- Kč). Spoluúčast žadatelů je cca 20% z finančních nákladů výměny kotlů.
Navíc bude tento dotační program podpořen i možností bezúročné půjčky na celkové
finanční náklady výměny s dobou splatnosti až 10 let, kterou budou poskytovat jednotlivé
obce a města. Tento nový dotační program, určený pouze pro strukturálně postižené kraje,
mezi něž patří i Karlovarský kraj, není podmíněn dalšími stavebními úpravami objektu,
ani dalšími posudky. Podání žádosti o dotaci zajišťuje tzv. kotlíkový specialista, který je
placen také z dotačního programu.
Pokud máte zájem o tuto poslední šanci získání dotace na výměnu výše uvedených
kotlů, přijďte na informační setkání v pondělí 13. května 2019 v 17.00 hodin do
Městského společenského centra v Hroznětíně.
Zdeněk Janský, místostarosta města

Městské společenské centrum (prostory knihovny), Školní 185, Hroznětín
spolu s autory
vás zvou na výstavu klasické a experimentální fotografie.

Výstava probíhá v květnu a červnu 2019.
Autoři jsou členy Klubu přátel fotografie Karlovy Vary.

STR. 7

Hroznětínský zpravodaj

STR. 8

Kulturní a společenské dění

STR. 9

STR.
10

STR. 11

Hroznětínský zpravodaj

Hroznětínský zpravodaj vydává Město Hroznětín, Krušnohorské nám. 1, 362 33 Hroznětín, v nákladu 750 ks měsíčně.|
Distribuce je zajišťována zdarma do každé hroznětínské domácnosti prostřednictvím České pošty s. p.
Ev. č. MK ČR 19856 | Redakční rada: Vendula Zábelová, Eva Jandáková, Renata Jati |
Hroznětínský
zpravodaj
E-mail: hrozpravodaj@seznam.cz | Uzávěrka příštího čísla je 20.
5. 2019. |
Všechna vydání Hroznětínského zpravodaje od roku 2015 naleznete v elektronické podobě v plnobarevné verzi
na webových stránkách města (www.mestohroznetin.cz).
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