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SPOLEK HROZNĚTÍNSKÝCH PATRIOTŮ

PŘÍSPĚVEK NA ŠKOLNÍ POMŮCKY

Rozhodl jsem se založit v rámci provozu
Městského společenského centra Spolek
Hroznětínských patriotů. Díky spolku bych
chtěl více zapojit veřejnost do správy města
Hroznětína a přilehlých osad a tím zvýšit
zapojení občanů do společenského, kulturního a sportovního života ve městě.
Dalším cílem je zapojit veřejnost i do plánu
investic na další období a zajistit tak rozvoj
města a osad dle potřeb všech věkových
kategorií našich občanů v rámci finančních
možností města. Spolek bude transparentně
napomáhat k zajištění vyžití volného času
občanů.
Věřím, že se mezi občany najdou jak
senioři, tak zástupci rodin s dětmi i zástupci
naší mládeže. V případě zájmu mě kontaktujte na telefonním čísle 724181464,
abych mohl vytvořit možný seznam členů
spolku a svolat první společné sezení.
Následně připravíme vše potřebné k zahájení činnosti. Věková kategorie členů je od
16 let. Těším se na Vás, určitě společně
posuneme naše město a osady správným
směrem.
Martin Maleček, starosta města

Město Hroznětín (zřizovatel školy) schválilo příspěvek na pořízení pomůcek pro
rodiče žáků první třídy školního roku
2021/2022 ve výši 2500 Kč.
Příspěvek bude vyplacen formou finančního daru po předložení úhrady za nákup
školní tašky nebo školních pomůcek. Příspěvek se vyplácí v rámci podpory školního
vzdělávání ve městě Hroznětín.
Martin Maleček, starosta města

ÚDRŽBA VEŘEJNÉ ZELENĚ

Město Hroznětín nabízí rodičům dětí
dopravujících se do Základní školy Hroznětín
z osad Bystřice, Odeř, Ruprechtov, Velký
Rybník a z hroznětínské Západní ulice (domy
č. p. 337 a 340) svoz naším školním busem.
Prosím zájemce o nahlášení jména dítěte
a třídy na můj telefon 724181464.

Obracím se na majitele nemovitostí v celém správním území města Hroznětína
se žádostí o pomoc při údržbě veřejných
zelených ploch navazujících přímo na vaše
soukromé pozemky.
V letošním roce je opravdu velký nárůst
travní hmoty a bohužel s naším počtem
zaměstnanců nejsme schopní reagovat
na uvedenou skutečnost v rychlejším časovém intervalu. Samozřejmě v případě
pomoci provedeme následný odvoz travní
hmoty na základě oznámení na telefonní
číslo 724181464 (starosta) či 731613844
(místostarosta).
Zvláště žádám majitele pozemků v rekreační oblasti Velký Rybník, aby si upravili
živé ploty tak, aby okrasný plot nezasahoval
do průjezdnosti místních komunikací.
V případě, že se majitel nemovitosti za uvedeným živým plotem o něj nebude řádně
starat, a tento živý plot je vysazen na pozemku ve vlastnictví města Hroznětína, bude
nekompromisně odstraněn.

Martin Maleček, starosta města

Martin Maleček, starosta města
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ŠACHY

OCENĚNÝ OBRAZ

12. června se v hroznětínské restauraci
Kino uskutečnil již 18. ročník Memoriálu
Bedřicha Rödiga v rapid šachu, kterého se
zúčastnilo celkem 20 šachistů.
Hrálo se na 7 kol švýcarským systémem
s časovým limitem 2x15 minut. V turnaji
zvítězil Ladislav Molnár z Karlovarského
šachklubu Tietz před Martinem Mestlem
a Ladislavem Janouškem z ŠK Caissa Nová
Role. Z domácí Olympie Hroznětín dosáhl
nejlepšího výsledku Rudolf Hlaváč, který
obsadil celkové 4. místo.

Letos se již po osmé uskutečnila výtvarná
soutěž seniorů od 60 let z Karlovarského
kraje. Lidé mohli posílat svá díla do celkem
tří soutěžních kategorií (Kresba, malba,
grafika – Fotografie - Ruční práce).
Odborná porota z celkem šedesáti prací
vybrala tři díla, která 1. června 2021 ocenila.
Mediálním partnerem soutěže byl Český
rozhlas Karlovy Vary, který vyhlásil vítěze
vlastní speciální ceny. Tu si nakonec odnesla
Vanda Tomášková, která je autorkou obrazu
Velký rybník u Hroznětína. Současná
Karlovaračka bydlela dříve v Hroznětíně.
A právě Velký rybník ji zaujal jako námět
k malbě akrylu. „Byl ve stolním kalendáři
Hroznětína. Moc se mi zamlouval. Stejně
jako další fotografie, které jsem se rozhodla
namalovat,“ popsala autorka námět obrazu.

Závěrečného vyhodnocení celého turnaje
se zúčastnila také paní Marta Rödigová,
manželka Bedřicha Rödiga, po kterém je memoriál pojmenován, a převzala od šachového oddílu jako malou pozornost kytici.
Všichni zúčastnění byli po vyhodnocení
pozváni na pravidelný turnaj v bleskovém
šachu „O pohár starosty města“, který
se uskuteční 24. července v Městském
společenském centru v Hroznětíně.

Milan Grieč

Kulturní a společenské dění

Všechna díla měla být následně vystavena,
ale kvůli vládním omezením nakonec
organizátoři (Úřad Karlovarského kraje)
výstavu zrušili. Nicméně obrazy Vandy
Tomáškové můžete na podzim obdivovat
v Městské knihovně Hroznětín.
Eva Jandáková
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PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
Pro všechny přihlášené na hroznětínské
příměstské tábory potvrzujeme, že na základě uvolnění stávajících covidových
opatření se letošní letní příměstské tábory
uskuteční. Proběhnou opět dva turnusy první v týdnu od 19. do 23. července, druhý
od 2. do 6. srpna. 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 nově 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 vývoje počasí.

dětí je zajištěno vždy v návaznosti na probíhající program. Součástí stravování dětí je
také pitný režim a dopolední a odpolední
svačinka.
Úhradu za přihlášené děti je možno
provést na podatelně Městského úřadu
v Hroznětíně (je možno platit i kartou na novém platebním terminálu) nebo bezhotovostně na č. ú. 2424341/0100, variabilní
symbol 3421.
Zdeněk Janský, místostarosta města

PROVOZ KNIHOVNY O PRÁZDNINÁCH

Z plánu programu 1. týdne vybíráme např.:
Jump aréna a 3D Funpark Most
Pobyt v kempu Ontario v Kyselce
Sjezd řeky Ohře na raftech
Zipline na Goethovce a meandr
Ohře
Z plánu programu 2. týdne vybíráme např.:
Karlovarská zastavení s Pouličním
divadlem Viktora Braunreitera
Celodenní výlet do aquaparku
v Klášterci
Adrenalinový výlet na Plešivec
Sjezd řeky Ohře na raftech
Program má připraveno ještě několik akcí a
variant, které budou realizovány dle času,
počasí a případných omezení. Stravování
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BYSTŘICE
V únorovém vydání zpravodaje jsme vás
informovali o zpracované projektové dokumentaci a vydaném stavebním povolení
pro realizaci cyklostezky v Bystřici podél
hlavní silnice na Ostrov.
Na
jednání
zastupitelstva
města
28. 6. 2021 bylo schváleno podání žádosti
o dotaci i do dotační výzvy MAS Krušné
hory. Doufáme, že ve výzvě uspějeme, aby
bylo možné tento projekt realizovat. Dojde
tím k velkému zvýšení bezpečnosti cyklistů
i pěších v této části našeho města.
V případě vašeho zájmu je možné nahlédnout do projektové dokumentace a seznámit se s navrženou trasou nové
cyklostezky.

sového zálivu, díky čemuž také došlo
ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu
v místě křižovatky na Hluboký.
Momentálně ještě probíhá odstraňování
závad a nedodělků, tak aby do konce měsíce
července bylo vše dokončeno, včetně
vodorovného dopravního značení.
Zdeněk Janský, místostarosta města

VÍTE, KDE TO JE?
V minulém čísle Hroznětínského zpravodaje jsme se vás ptali, zda znáte místo
v našem blízkém okolí, kde se nachází
kámen na snímku. Naleznete ho na vrcholu
Rozhledu (707 m n. m.)
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Zároveň dáváme tímto na vědomí, že byla
převzata do užívání nová komunikace
v Bystřici (kolem rodinných domů podél
potoka Jesenice) včetně nového autobu-

Kulturní a společenské dění

Ti, kteří zaslali na adresu redakce správnou
odpověď, byli odměněni. Všem ostatním,
kteří se na vrchol Rozhledu (či kamkoli
jinam) teprve vydají, přeji šťastnou cestu!
Vendula Zábelová
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PASOVÁNÍ ČTENÁŘŮ
Prvňáčkové naší základní školy byli na konci června v Městském společenském centru slavnostně
pasováni na Rytíře řádu čtenářského. Jako v každé správné pohádce ovšem museli nejprve splnit tři
úkoly (to aby prokázali, že jsou pasování hodni). Potom už mohl král Ota I. (starosta města Martin
Maleček) přednést svou pasovací řeč a jednotlivě děti povýšit do stavu čtenářského. Splněním
úkolů totiž děti prokázaly, že je jejich paní učitelka Mgr. Světlana Ambrožová mnohé naučila a číst
opravdu umí. Jako malou upomínku na tento den získali prvňáčkové "magisterský" klobouk,
medaili, knihu, záložku do knihy se čtenářským slibem a průkazku do knihovny s předplacenou
roční registrací.

Fotografie z akce si můžete prohlédnout na https://knihovnahroznetin.rajce.idnes.cz/
Vendula Zábelová, foto Eva Jandáková
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DOTACE
Během roku 2020 a na počátku roku
letošního jsme podali v rámci různých dotačních výzev opět několik žádostí o dotace.
Jednalo se o dotační programy vyhlášené
nejenom v rámci evropských fondů, ale také
v rámci jednotlivých ministerstev i Krajského
úřadu Karlovarského kraje.

zaměstnanců údržby města, takže letos
bude podpořeno 5 pracovních míst.
Mimo to jsme podali ještě žádosti o dotaci
na právě probíhající rekonstrukci komunikace v Bystřici, na technické zasíťování
pozemků na Rafandě a na již v jiném článku
zmiňovanou cyklostezku v Bystřici.
Dále připravujeme podání žádostí na rekonstrukce staré kotelny na sídlišti a vlakového nádraží, na výukovou dílnu v základní
škole a také na novou nástavbu základní
školy. Doufáme, že se nám i v těchto
žádostech podaří uspět.
Zdeněk Janský, místostarosta města

HROZNĚTÍNSKÝ KLUB
Během měsíce července a srpna je Hroznětínský klub v Městském společenském
centru uzavřen.
Jeho provoz bude obnoven opět od září.
Martin Maleček, starosta města

DĚTSKÝ DEN
chodník v Odeři
Velkou radost máme z úspěchu podané
žádosti o dotaci na chodník v Odeři, díky
které se nám do rozpočtu města vrátilo
1.780.000 Kč. Dále se nám podařilo uspět se
žádostmi na III. etapu rekonstrukce Potoční
ulice (cca 300.000 Kč), na třetí okruh
Hroznětínských zastavení (50.000 Kč),
vybavení sboru dobrovolných hasičů novými
prostředky pro komunikaci (100.000 Kč) a na
opatření proti kůrovci v městských lesích
(cca 40.000 Kč). S ročním zpožděním se podařilo uspět také s dotací na opravu
komunikace na sídliště (660.000 Kč). Pro
pokračování zasíťování Velkého Rybníka
nám byly přiděleny dvě dotace v celkové
výši 2.250.000 Kč a uspěli jsme i se žádostí
na příměstské tábory na další dva roky
ve výši 640.000 Kč. Tradičně se nám pak daří
získávat dotace na pracovní místa v rámci
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Soutěže pro děti, jízda na koních, skákací
hrad, smích a radost v dětských očích. Tak
vypadal Dětský den v Hroznětíně 13. června,
kterého se zúčastnilo více než 230 dětí.
Velké díky patří všem dobrovolníkům, kteří
se na jeho uskutečnění podíleli.

Vendula Zábelová
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