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VÝLET KE DNI RODIN

AUTOBUSOVÁ LINKA

Město Hroznětín pořádá 15. 5. 2021 výpravu do zábavního parku Mirákulum. Zájemci
hradí zvýhodněné vstupné 170 Kč/osoba.
Vstupenky zakoupíte v Městské knihovně
Hroznětín, tel. č. 353 618 205. Dopravu
hradí město Hroznětín. Plánovaný odjezd
je z Hroznětína v 7 hodin, odjezd zpět zhruba v 16-18 hodin dle aktuální situace.
Veškeré informace ohledně aktuálního
provozu zábavního parku, co si vzít s sebou
apod. naleznete na www.mirakulum.cz.
Vedení města přeje všem účastníkům den
plný zábavy.
Martin Maleček, starosta města

Na základě vyhodnocení loňského provozu
víkendové autobusové linky mezi Karlovými
Vary a Hroznětínem (i vzhledem k dlouhodobé uzavírce komunikace přes Podlesí)
rozhodla Rada města o neuzavření smlouvy
s Dopravním podnikem Karlovy Vary na provozování tohoto spojení, tudíž letos tato
linka nebude provozována.
Průměrná obsazenost této autobusové
linky provozované od 1. 6. do 31. 10. se
v loňském roce pohybovala na hranici
jednoho cestujícího na jeden spoj, a to jenom díky tomu, že v době konání
benefičního dne na Velkém Rybníku, byl
tento spoj hodně využit. Jinak by se hodnota
průměrné obsazenosti ještě více propadla.
Navíc minimálně do konce července tohoto
roku je plánována uzavírka komunikace
v Podlesí, takže v této době by autobusová
linka stejně nemohla být provozována. Těm,
kterým toto opatření zkomplikovalo jejich
plány, se tímto omlouváme.
Rada města

Dominantou Mirakula je hrad, který se promítl
i do loga parku. Kromě věží má hrad také rozsáhlé
podzemní chodby.

Po lanových mostech můžete přejít až půlku
Mirakula.
(foto mirakulum.cz)
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NOVÉ ODPADOVÉ NÁDOBY
Na základě podnětů občanů jsme upravili
umístnění některých odpadových nádob
ve městě Hroznětín.
Textilie – sídliště u č. p. 327 a 343,
u městského úřadu
Jedlé tuky a oleje – sběrné místo odpadů,
dvůr městského úřadu. Oleje je nutné
ukládat do nádob v uzavřené plastové
nádobě (PET lahev či plastová nádoba
s pevným uzávěrem).
Kovy – sídliště u č. p. 327, u městského
úřadu
Martin Maleček, starosta města
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LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

TŘI KOPCE

Vzhledem k mnoha dotazům ohledně
letošních příměstských táborů ve vztahu
ke stávající situaci dávám tímto na vědomí,
že v plánu je v době letních prázdnin opět
konání dvou turnusů příměstských táborů
organizovaných městem Hroznětín pro děti
od 5 do 15 let.
První v týdnu od 19. do 23. července
a druhý v týdnu od 2. do 6. srpna 2021.
To, jestli se tábory v daných termínech
opravdu uskuteční (včetně programů jednotlivých turnusů), bude teprve upřesňováno
na základě postupu uvolňování stávajících
omezení a s tím souvisejících vydaných
opatření.
Cena za jeden turnus tábora bude opět
600 Kč a je určena hlavně na zajištění
stravování dětí. Ostatní aktivity dle programu budou opět hrazeny částečně
z poskytnuté dotace z Operačního programu
EU Zaměstnanost, kterou se nám podařilo
získat i na roky 2021 a 2022 a částečně
městem Hroznětín.
Přihlášky na letní příměstské tábory budou
zájemcům zasílány elektronicky. V případě
zájmu o zaslání přihlášky mě kontaktujte
na tel. 731 613 844.
Vyplněné přihlášky bude možné podávat
elektronicky od pondělí 17. května 2021
na e-mail mistostarosta@mestohroznetin.cz,
nebo osobně na podatelnu městského
úřadu. Platby za tábor se budou realizovat
teprve až bude jisté, že se jednotlivé turnusy
opravdu uskuteční.
Podmínkou účasti pak bude opět písemný
souhlas alespoň jednoho z rodičů s umístěním dítěte na táboře za v té době platných
opatření. Výsledná kapacita táborů bude
stanovena až podle vývoje situace
(v závislosti na opatřeních apod.)
Pro jakékoliv informace ohledně konání
příměstských táborů jsem k dispozici.

Turistická výšlapová skupina Spolku
obyvatel Velkého Rybníka a Ruprechtova
si Vás dovoluje pozvat na neorganizovaný
individuální výšlap na „Tři kopce“, který
se uskuteční v sobotu 29. května 2021.
Cílem je zdolání vrcholů Rozhledu, Vlčince
a Plešivce (707, 973 a 1028 m n. m.). Délka
výšlapu je sice jen cca 20 km, ale na její trase
je potřeba zdolat více než 1100 výškových
metrů. Trasa vede kolem Flaschnerovy
kapličky po zelené na vrchol Rozhledu a dále
přes trasy Hroznětínských zastavení kolem
židovského hřbitova na Rafandu. Z Rafandy
pak opět po zelené trasa stoupá přes lesní
cestu Slepou a přes zaniklou obec Wölfling
na vrchol Vlčince. Odtud se sejde po modré
do Pstruží, a pak zase po modré až pod
Plešivec. Celá cesta vyvrcholí výšlapem
po sjezdovce na vrchol Plešivce.

Zdeněk Janský, místostarosta města
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Neorganizovaný individuální start je na Velkém Rybníku v 9.30 hodin u kolejí na severu
a v 10.00 hodin v Hroznětíně u knihovny.
Vzhledem k tomu, že je z Plešivce zpět
do Hroznětína zajištěn odvoz, prosím, aby
se případní účastníci nahlásili na e-mail
sovr@post.cz, abychom na někoho se svozem nezapomněli. A zároveň všem
účastníkům zašleme mapu s trasou výšlapu.
Upozorňuji, že trasa je opravdu náročná,
ale na Plešivci bude otevřené občerstvení,
takže bude možné únavu z výšlapu kvalitně
spláchnout.
Zdeněk Janský
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VÝLET DO PRAHY
Dne 22. května 2021 pořádá Spolek
obyvatel Velkého Rybníka a Ruprechtova
a město Hroznětín autobusový zájezd
do ZOO Praha.
Hlavním cílem bude sice zoologická
zahrada, ale je možné individuálně navštívit
i jiná místa v Praze dle vlastního uvážení.
Odjezd je plánován na 8.00 hodin, návrat
zhruba v 18.00 hodin. Účastníci zájezdu
si platí pouze vstupy, dopravu hradí pořadatelé.
Zájemci nechť se hlásí v Městské knihovně
Hroznětín, telefon 353 618 205. Uzávěrka
přihlášek je ve čtvrtek 13. května.
Zdeněk Janský

ČÁPI SE VRÁTILI
Před rokem jsme na stránkách Hroznětínského zpravodaje informovali o hnízdění
čápů na komíně budovy ve vlastnictví firmy
IMPERIA TRADE a spekulovali nad tím, zda
se čápi za rok vrátí. A vrátili! My tak znovu
můžeme pozorovat čapí pár a držet palce při
hnízdění a vyvádění mladých.

Eva Jandáková
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