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HUMANITÁRNÍ SBÍRKY pro UKRAJINU
Vážení spoluobčané, přátelé a kamarádi,
dovoluji si Vám poděkovat za Vaši ochotu
přispět v rámci humanitární pomoci občanům Ukrajiny. První sbírka byla pořádána
v rámci materiální a finanční pomoci zasaženým regionům na Ukrajině.

Materiální pomoc byla odvezena na sběrné místo, které určila ambasáda Ukrajiny.
Rád bych poděkoval Tomáši Smýkalovi
a Radkovi Pokornému za zajištění přepravy
uvedené materiální pomoci. Občané přispěli
i finanční pomocí ve výši 38 000 Kč a Město
Hroznětín uvolnilo ze svého rozpočtu částku
20 000 Kč. Finanční prostředky v celkové výši
58 000 Kč byly zaslány na transparentní účet
organizace Člověk v tísni.
Druhá materiální sbírka byla pořádána pro
občany Ukrajiny registrované v Karlovarském kraji. Uvedené prostředky byly
odvezeny do Centrálního skladu humanitární pomoci v Karlových Varech. I za tuto
konkrétní pomoc Vám všem děkuji.
Dále bych rád konstatoval, že město
Hroznětín nedisponuje žádnými volnými
byty v rámci humanitární pomoci. Z tohoto
důvodu se do pomoci v rámci ubytování
občanů Ukrajiny nezapojíme.
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V případě, že se uvolní městský byt, bude
se při jeho přidělení postupovat dle pravidel
Rady města Hroznětín v souladu s podanými
žádostmi našich občanů.
Martin Maleček, starosta města

MASOPUST
Slunečné počasí a nespočet masek v ulicích
Hroznětína, to byl letošní Krušnohorský
masopust, který se konal po roční pauze
způsobené covidovou situací.
Kromě místních se 5. března do roztodivných převleků oblékli lidé mimo jiné
z Merklína, Jáchymova, Abertam i Karlových
Varů. Kromě klasických masopustních masek
se tak do průvodu zapojili i jamajští bobisté,
jeptišky a mniši, různá zvířata, Vikingové,
indiáni, poštovní balíky a mnoho dalších
masek.
Nechyběla hornická dechovka Barbora,
Pouliční divadlo Viktora Braunreitera,
Circusceres Elišky Failové a kapela Crazy
Dogs. Součástí masopustního veselí byly
opět i soutěže týmů v netradičních disciplínnách.

Poděkování za povedený masopust patří
nejenom všem, kteří se ho zúčastnili, ale
také všem partnerům akce.
Zdeněk Janský, místostarosta města
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PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Jarní příměstský tábor se letos konal
v termínu od 14. do 18. března. Kapacita
tábora byla opět plně využita, a tak si více
než 50 dětí z Hroznětína i okolí užilo prima
prázdninový týden.
Náplní prvního dne byl celodenní pobyt
ve FUN aréně v Chebu (jumparéna, multiball, střelnice, lezecká stěna a hlavně
motokáry). Tyto atrakce byly našim dětem
k dispozici po celý den. Úterní lyžování
na Plešivci, bobování v Perninku a středeční
snowtubing na Božím Daru se staly takovým
malým loučením s letošní zimou. Děti se pak
parádně vyřádily během čtvrtečního pobytu
v sokolovském bazénu. Páteční rybolov
se stal pro mnohé z nich vůbec prvním setkáním s touto aktivitou. A až překvapivě
parádní úlovky byly odměnou za celý
„příměšťákový“ týden. Byl to zase fajn týden, děti byly naprosto v pohodě, a tak jsme
si ho všichni opět společně užili.

Za pomoc při zajištění jarního příměstského tábora bych chtěl moc poděkovat Simoně Aiznerové, Davidu Jatimu, Jiřce
a Martinovi Jorovým, Frantovi Paluskovi
a Renatě Jati. Opět jsme využili pomoc
mladých praktikantů, tentokrát Kuby Juráše,
Terezky Chmielové, Klárky Bělohlávkové,
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Karolínky Rottové a Sarah Vaishaitlové.
kterým také moc děkuji. A za pomoc
stravovací a logistickou děkuji Pavle Paluskové, Romanovi a Šárce Štětkářovým
a Jardovi Paterovi. A také moc děkuji
rodičům dětí za vstřícnost i spolupráci
a vedení našeho města za přízeň a finanční
příspěvek na program tábora.

Závěrem musím opět zopakovat, že mě
i po osmi letech konání příměstských táborů
moc těší, jak velký zájem o ně je. Na jejich
pořádání také využíváme dotace z EU
z Operačního programu Zaměstnanost (viz
plakátek na str. 8). Zároveň zveřejňuji
termíny letních turnusů příměstských
táborů. V plánu jsou v týdnu od 18. do 22.
července a v týdnu od 1. do 5. srpna. O jejich
programu a termínu podávání přihlášek Vás
budu informovat.

Zdeněk Janský, místostarosta města
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MĚSTSKÝ ÚŘAD
V současné době byla zahájena rekonstrukce dvou kanceláří Městského úřadu
Hroznětín v souladu s novým organizačním
schématem úřadu. Uvedenou opravou
dojde ke zlepšení vnitřních prostor
a zkvalitnění služeb. Během měsíce dubna
bude instalována na budově úřadu nová
interaktivní úřední deska, která nahradí
stávající úřední desky na budově č. p. 2.
Dovoluji si Vás upozornit, že k 29. 4. 2022
končí termín pro úhradu poplatku za pronájem pozemku a poplatku za psa.
Pro telefonické spojení s městským
úřadem je možné použít i nové mobilní
telefonní číslo 604 206 434.
Martin Maleček, starosta města

ŠACHOVÝ ROČNÍK 2021–2022
Šachový oddíl TJ Olympie Hroznětín
má v současné době 18 aktivních hráčů.
A-družstvo dosáhlo velice dobrého
výsledku, když v krajském přeboru II. třídy
skončilo na celkovém 2. místě o jeden bod
za TJ Ostrov. Proto velmi mrzí porážka
s beznadějně
posledním
Karlovarským
šachklubem Tietz D. Na celkovém úspěchu
mají oproti předchozím ročníkům největší
podíl především domácí hráči. Hostujícím
hráčům se v tomto ročníku příliš nedařilo.
Nejlepších výsledků v A-družstvu dosáhli
M. Grieč – 5 bodů, R. Hlaváč – 4,5 bodu
a I. Tamáš – 3,5 bodu.
V krajské soutěži II. třídy se více dařilo
C-družstvu, které skončilo na 4. místě.
Nejlepších výsledků dosáhli R. Sedláček –
3 body (ze 4 zápasů), M. Poláček – 3 body
(z 5 zápasů) a M. Grieč – 2,5 bodu (ze 3 zápasů). Do mistrovských zápasů zasáhlo
11 hráčů C-družstva.
B-družstvo skončilo na 6. místě, když
většinu zápasů prohrálo nešťastně o 1 bod.
Nejlepších výsledků dosáhli I. Tamáš –
3 body (z 5 zápasů), K. Ďurovič – 2,5 bodu
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(ze 3 zápasů), M. Rams – 2 body (ze 2 zápasů) a J. Vaníček – 2 body (ze 3 zápasů).
Do mistrovských zápasů zasáhlo 9 hráčů Bdružstva.
Umístění obou družstev mohlo být lepší,
protože ne vždy nastupovali z různých
důvodů v nejsilnější sestavě. Snahou také
bylo, aby si v průběhu soutěže zahráli
všichni hráči napsaní na soupisce.
Šachový oddíl připravuje pro své členy,
hostující hráče i pro případné neregistrované zájemce řadu turnajů. Nejbližším
bude 19. ročník Memoriálu Bedřicha Rödiga
v rapid šachu, který se uskuteční 16. 4. 2022
v restauraci Kino.
Milan Grieč

CYKLOSTEZKA BYSTŘICE
Díky úspěšnosti žádosti o dotaci na realizaci cyklostezky v Bystřici dáváme tímto
na vědomí, že v průběhu měsíce dubna bude
tato akce zahájena.
Podařilo se nám získat dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj z „Integrovaného
regionálního operačního programu“, která
pokryje 95 % nákladů stavby cyklostezky.
Trasa nové cyklostezky směrem na Ostrov
povede mezi hlavní komunikací, která
prochází obcí Bystřice, a říčkou Bystřicí.
Dojde tak k velkému zvýšení bezpečnosti
cyklistů i pěších a jediným složitějším
místem bude jen křížení nové cyklostezky
s mostem ve směru na Hluboký.
Termín pro dokončení stavby nové
cyklostezky je konec června letošního roku.
Zdeněk Janský, místostarosta města

AKCE v HROZNĚTÍNĚ
Na následujících stranách naleznete
plakáty akcí pořádaných v našem městě
s veškerými podrobnostmi. Věnujte jim
prosím svou pozornost. Na sedmé straně
si můžete prohlédnout fotografie z letošního
masopustu.
redakce HZ
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