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NEPOŘÁDEK VE MĚSTĚ
Již několik let se snažíme, aby bylo naše
město a osady udržované, čisté a uklizené.
Žijeme přeci v krásném předhůří Krušných
hor a je to naše vizitka. To, že je město
uklizené a čisté oceňují projíždějící turisté,
ale především bychom to měli ocenit my
občané žijící v tomto správním území.

V případě, že jsem občan bez možnosti
odvozu odpadu nebo nefunkčních spotřebičů, je možné zavolat na telefon 724181464
nebo 731613844 a domluvit způsob a termín odvozu. Tuto službu jsme již také
několikrát nabízeli.
Všem ohleduplným občanům děkuji
a věřím, že i ostatní se nad svým chováním
zamyslí a zjednají nápravu. V této nelehké
době bych velice nerad přistupoval
u neukázněných občanů k sankcím, ale nic
jiného nám již nezbývá.
Martin Maleček, starosta města

KULTURA V HROZNĚTÍNĚ

Město
vynakládá
nemalé
finanční
prostředky na údržbu a úklid veřejného prostranství a především naši zaměstnanci
věnují této záležitosti opravdu mnoho úsilí.
Je smutné, že jsou stále mezi námi bezohlední spoluobčané. Neváží si čistých ulic,
posekaných travnatých ploch, včasné zimní
údržby, obnovování městského mobiliáře,
zřízení bezplatného sběrného místa odpadů
atd. Již po několikáté Vás žádám o dodržování určitých pravidel slušného chování:






mám psího mazlíčka = UKLÍZÍM
PO NĚM PSÍ EXKREMENTY
velkoobjemový odpad (nábytek) =
ODVÁŽÍM NA SBĚRNÉ MÍSTO
ODPADŮ
nefunkční spotřebiče = ODVÁŽÍM
NA MÍSTO ZPĚTNÉHO ODBĚRU (dvůr
za úřadem)
parkování vozidel = NEPARKUJI
NA TRAVNATÝCH PLOCHÁCH

Hroznětínský zpravodaj

Ples města Hroznětín – vzhledem
k aktuální epidemiologické situaci a platným
nařízením jsme byli nuceni zrušit konání
městského plesu plánovaného na 19. února.
Vzhledem k tomu, že se jedná o velice
oblíbenou společenskou akci, přeložili jsme
její konání na 23. dubna 2022.

Pravý krušnohorský masopust – se bude
konat 5. března 2022. Program a rozsah
upřesníme na základě platných nařízení
vydaných Ministerstvem zdravotnictví ČR.
Doporučuji Vám sledovat webové stránky
města (www.mestohroznetin.cz), informační
skříňky či portál Česká obec, kde budete
pravidelně informováni o společenském
dění ve městě.
Martin Maleček, starosta města
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SENIOŘI, POZOR! PODVODNÍ „navolávači“ ÚTOČÍ

Dnešní rychlý a hektický způsob života má mnohdy za vinu to, že lidé nenavštěvují své rodiče
či prarodiče tak často, jak by oni sami chtěli. To může mít za následek pocit osamělosti a také
sociální izolaci seniorů. Toho právě následně využívají podvodníci, kteří spoléhají na seniorovu
důvěřivost a radost z jakéhokoliv kontaktu.
Právě telefonát začínající větou „Ahoj, babi, hádej, kdo volá?“ může mít pro osamoceného
seniora fatální následky. Nic netušící a překvapený dědeček nebo babička osloví volajícího jménem
svého vnuka či vnučky. Poté začne nežádoucí konverzace se smyšleným často srdcervoucím
příběhem, ve kterém se potomek dostal do finančně svízelné situace nebo potřebuje nezbytnou
věc, na kterou nemá peníze. Ty nutně potřebuje, a protože se pro hotovost nemůže z určitých
důvodů osobně dostavit, posílá svého „kamaráda“. Netušící senior v obavě o svého příbuzného
odevzdá peníze do rukou cizího člověka, aniž by si sdělené informace ověřil a v té chvíli mnohdy
přichází o veškeré své finanční prostředky.
Jak se tedy chovat, abychom se nestali obětí podvodníků, kteří se snaží získat náš majetek?

• Pokud Vám z neznámého čísla volá osoba vystupující jako Váš rodinný příslušník
a Vy si nejste jisti, že byste ho po hlase poznali, tak se zeptejte na celé jeho jméno –
rozhodně se nenechte odbýt odpovědí „Ale babi, to jsem přece já, ten nejstarší“.
• Každý podobný telefonát si okamžitě ověřte. Zavolejte vnukovi nebo vnučce, kteří Vám
měli údajně volat, případně nejbližším příbuzným.
• Pokud po Vás bude někdo v telefonickém hovoru chtít peníze a navrhne z jakýchkoliv
důvodů, abyste je předali kamarádovi či kamarádce, odmítněte a poproste svého
rodinného příslušníka, aby se pro ně stavil osobně. Cizího člověka nikdy nepouštějte
do svého domu či bytu.
Policie České republiky dále přistoupila k aktivní osvětě v podobě telefonního kontaktu
realizovaného robotem. Seniorům, kteří mají pevnou linku, může doma vyzvánět telefon
s následujícím vzkazem:
"Dobrý den, varování Policie České republiky. Věnujte, prosím, pozornost tomuto oznámení. Pokud
se Vás bude někdo snažit přesvědčit, že je Váš příbuzný nebo že Vašeho příbuzného zastupuje jako
doktor či notář a bude od Vás chtít poslat peníze na účet nebo si je bude chtít u Vás sám
vyzvednout, vždy si tuto informaci ověřte a v případě podezření kontaktujte, prosím, Policii České
republiky, a to na telefonním čísle 158. Děkujeme. Policie České republiky."
Pokud budete mít jakékoliv podezření, že Vás kontaktoval podvodník, nebo se o to pokusil, vždy
to oznamte policistům na tísňovou linku 158.
nprap. Eva Valtová
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NOVOROČNÍ VÝSTUP NA ALTÁNEK

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

Těší nás, že tradice, kterou započali
v Hroznětíně skauti z oddílu Bystřina na Nový rok 1947, stále žije. První ročníky novoročních výšlapů nebyly na Altánek, ale junáci
vyráželi dokonce až na Plešivec. Kdy došlo
ke změně a místo Plešivce se stal cílem novoroční procházky Altánek, se již asi
nedozvíme. Bohužel záznamy v první skautské kronice nedobrovolně ustaly po únoru
1948. O to více máme radost, že i po desítkách let vyrážíte na Nový rok pro
skautskou novoročenku. Na všechny se asi
nedostalo, ale snad to nevadí. Vždyť ten
krásný výhled za to jistě stál.
Kolik vás letos ve dnech 31. 12. 2021
a 1. 1. 2022 celkem na Altánek dorazilo,
se opět nedá přesně spočítat. Někteří
se do našeho notýsku pečlivě vypsali, další
provedli zápis za celou rodinu, někdo
se možná ani nezvěčnil. Podle milých záznamů odhadujeme, že Altánek pokořilo
více jak 150 návštěvníků. Nepřišli ale jen
Hroznětínští, dorazili i výletníci z Velkého
Rybníka, Merklína a byli tu i Pražané. Jistě
nejmladším účastníkem byla 3,5měsíční
Magdalénka. Nás také těší, že do hor vyrazili
i naši dříve rození skauti, o čemž svědčí nám
dobře známé přezdívky jako třeba Azbest,
Krtek, Píďala, Šroubek nebo třeba Katany.
Děkujeme za milá novoroční přání v našem
notýsku. Ještě jednou přejeme všem šťastný
nový rok.

Jak již bylo v minulém čísle zpravodaje
avizováno, uskuteční se v době jarních
prázdnin v týdnu od 14. do 18. března 2022
příměstský tábor pro děti od 5 do 15 let
organizovaný městem Hroznětín. Cena
tábora je 750 Kč a je určena na zajištění
stravování dětí. Ostatní aktivity jsou hrazeny
částečně ze získané dotace z EU z Operačního programu Zaměstnanost (viz plakát
na str. 7) a částečně z rozpočtu města.
Program příměstského tábora je připraven
ve sněhové i suché variantě a na vše
připravení vedoucí tábora ho budou
naplňovat operativně dle vývoje počasí.

Bystřina na Altánku ještě bez Altánku
v březnu 2018
Za skautský oddíl Bystřina Ing. Josef Macke
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Z plánu programu příměstského tábora
vybíráme např.:
celodenní pobyt ve FUN aréně v Chebu
(jumparéna, motokáry, střelnice, lezecká stěna, multiball)
výlet na Plešivec a do Perninku
s různými aktivitami (lyže, snowboard,
sáňky, boby, různé dovádění na sněhu)
snowtubing a lyžování na Božím Daru
bowling
celodenní výlet
do aquaparku
do Chomutova
Přihlášky na příměstský tábor Vám můžu
zaslat elektronicky nebo je možné si je vyzvednout na podatelně městského úřadu.
Termín podání přihlášek je do konce února
2022. Ale vzhledem k velkému zájmu a kapacitě tábora doporučuji nenechávat
přihlášení na poslední chvíli.
Zdeněk Janský, místostarosta města
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PLÁNOVANÉ STAVEBNÍ AKCE
V letošním roce nás čeká několik stavebních akcí, které zajistí další rozvoj infrastruktury ve správním území města Hroznětín.
Při realizaci uvedených staveb se budeme
snažit o získání dotačních finančních
prostředků a tím snížit celkové náklady
hrazené
z rozpočtu
města.
Zároveň
připravujeme i několik nových projektových
dokumentací pro vydání stavebních povolení
na stavební akce, které chceme zrealizovat
v letech 2023-2024.
- ZŠ Hroznětín – nákup nových interaktivních tabulí pro I. stupeň včetně
malování učeben
- ZŠ Hroznětín – modernizace technických
dílen
- ZŠ Hroznětín – projektová dokumentace
střešní nástavby školy
- městský úřad – modernizace kanceláří
(matrika, správa majetku)
- rekonstrukce budovy č. p. 224 Hroznětín
(budova nádraží)
- výstavba cyklostezky Bystřice (podél
místní komunikace)
- pořízení projektové dokumentace pro
výstavbu komunitního domu pro seniory
- úprava komunikace v ulici ČSA, část
Rafanda (chodník, veřejné osvětlení,
odstavné plochy)
- kanalizace a vodovod Velký Rybník
2. etapa
- plánované opravy v oblasti bytového
hospodářství v objemu 1,3 mil. Kč
Plánované stavební akce závislé na získání
dotací (finančně nákladné stavby):
- výstavba nové hasičské zbrojnice
(vydané stavební povolení)
- střešní nástavba ZŠ Hroznětín (před
vydáním stavebního povolení)
- komunitní dům pro seniory (před
vydáním stavebního povolení)
Martin Maleček, starosta města
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ŠACHY
MEZINÁRODNÍ ŠACHOVÝ TURNAJ OPEN
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
V rámci mezinárodního šachového turnaje
Open Mariánské Lázně 2022 se uskutečnil
16. ledna 2022 i mezinárodní turnaj v rapid
šachu, který se hrál na sedm kol s časovým
limitem 2x10 minut a bonifikací 5 s na tah.
Zúčastnilo se jej 30 hráčů z 9 zemí světa.
Průměrné ELO turnaje bylo 1709. Tohoto
turnaje se zúčastnili i tři hráči TJ Olympie
Hroznětín. Tomáš Ornet si zahrál hned
v prvním kole s pozdějším vítězem turnaje,
nejvýše nasazeným Martinem Petrem (ELO
2490), který je zároveň předsedou Českého
šachového svazu. Z našich hráčů se nejvíce
dařilo R. Hlaváčovi, který skončil s 3,5 b.
na 14. místě. T. Ornet se stejným počtem
bodů obsadil 19. místo a E. Bártová s 2,5 b.
26. místo.

R. Hlaváč a E. Bártová
Milan Grieč

POČET OBYVATEL
V roce 2021 se v Hroznětíně narodilo
16 dětí. Manželství uzavřelo 12 párů.
Průměrný věk hroznětínských obyvatel
k 31. 12. 2021 je 44 let. Celkový počet
obyvatel hlášených v Hroznětíně (včetně
přilehlých obcí) k 31. 12. 2021 byl 2061
občanů. Z toho trvale hlášených obyvatel
je v Hroznětíně 1509, v Odeři 79, v Bystřici
94, v Ruprechtově 50 a na Velkém Rybníce
329.
Zdeňka Reinlová, matrikářka
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KNIHOVNA

TERMÍNY SVATEBNÍCH OBŘADŮ

Z důvodu nepříznivého epidemiologického
stavu bohužel ani rok 2021 neproběhl
standardně.
Podle vládního nařízení byla knihovna
dlouhých čtrnáct týdnů pro veřejnost
uzavřena (v této době fungovalo výdejové
okénko a roznáška knih domů). V omezené
míře a za dodržování určitých hygienických
zásad mohla knihovna 12. dubna své dveře
konečně čtenářům otevřít.
Kromě běžné výpůjční činnosti, prodeje
turistických suvenýrů a dalších doplňkových
aktivit byly také v knihovně pro žáky
základní školy uspořádány dvě vzdělávací
besedy a v červnu Pasování prvňáčků na čtenáře. Více bohužel situace neumožnila.
Nejpůjčovanější knihy roku 2021

Pro rok 2022 bylo schváleno celkem
těchto čtrnáct řádných termínů pro svatební
obřady:
15. 1. 2022
18. 6. 2022
5. 2. 2022
6. 8. 2022
19. 3. 2022
20. 8. 2022
9. 4. 2022
3. 9. 2022
23. 4. 2022
15. 10. 2022
7. 5. 2022
12. 11. 2022
4. 6. 2022
10. 12. 2022
Svatební obřady mimo schválené termíny
a mimo obřadní místnost jsou zpoplatněny
částkou 1000 Kč.
Oddávajícími jsou starosta Martin Maleček a místostarosta Zdeněk Janský.
Zdeňka Reinlová, matrikářka

Pro dospělé:
Anders De la Motte Jarní oběť
Karin Lednická
Šikmý kostel
Anders De la Motte Podzimní případ
Jakuba Katalpa
Zuzanin dech
Julie Caplin
Kavárna v Kodani
Debbie Macomber Až vysvitne slunce
James Patterson
Vražedná hra
Michaela Hošková Matěj maluje mapy
Lars Kepler
Zrcadlový muž
Michaela Klevisová Zlodějka příběhů
Pro děti:
Emil a upíři
1. Pavel Brycz
Malá baletka
2. Darcey Bussell
3. Joelle Charbonneau Stačí jen chtít
Knihovna v roce 2021 registrovala 179
čtenářů, z toho 70 dětí, navštívilo ji celkem
2479 návštěvníků, kteří si vypůjčili 6464 knih
a časopisů. Knihovní fond byl obohacen
o 252 nových knih, odebíráno bylo 12 titulů
periodik. Město Hroznětín zafinancovalo
nákup šesti nových regálů. Knihovna má
také nový web www.mkhroznetin.cz.
Celkový fond knihovny k 31. 12. 2021 činil
8693 knih a 52 společenských her.
Vendula Zábelová

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Vzhledem ke stávající covidové situaci
nebylo možné v letošním roce uskutečnit
tradiční konání Tříkrálové sbírky formou
koledy. Hroznětínští měli možnost přispět
do kasičky umístěné na podatelně městského úřadu a ve volební místnosti v přízemí
městského úřadu.
Celkem se v Hroznětíně touto formou
vybralo 6490 Kč. Vykoledovaná částka bude
použita na vylepšení prostředí v Domovech
pokojného stáří v Hroznětíně a Ostrově.
Všem, kteří přispěli, velmi děkujeme!

Vendula Zábelová
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Povinná publicita
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SENIOR EXPRES
1. února to bude rok, kdy byla v našem
městě zahájena nová služba – přeprava osob
v rámci Senior expresu. Využívají ji senioři
k přepravě do zdravotnického zařízení,
k návštěvě úřadů, lékárny, nákupu nebo
očkování. Slouží také jako školní autobus.
Službu je možno objednat na telefonním
čísle 724181464 nebo 731613844. Veškeré
podrobnosti naleznete na webu města
www.mestohroznetin.cz.
Pevně věřím, že zřízení této služby přispělo
ke zvýšení mobility našich seniorů.
Martin Maleček, starosta města
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