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SOUTĚŽ VESNICE ROKU

NOVĚ DOPRAVA ZA NÁKUPEM

V letošním roce se bude opět konat soutěž
Vesnice roku, do které se Město Hroznětín
přihlásilo. Soutěže se mohou zúčastnit obce
a města do 7500 obyvatel. Soutěžící obce
mají možnost prezentovat společenský,
kulturní a sportovní život, tradice a zvyky,
realizované projekty v oblasti infrastruktury,
životního prostředí, služeb pro občany
a spolupráci se zemědělskými subjekty.
Soutěž Vesnice roku představuje silný nástroj mobilizace a posílení obecní komunity.
Město Hroznětín se uvedené soutěže
účastní od roku 2011. Za tu dobu jsme získali
několik významných ocenění: v roce 2011
Zlatá cihla za novou venkovskou stavbu
(lávka u Pytlů), v roce 2015 nominaci
Knihovna roku, zde jsme postoupili do kola
celostátního, vyhráli jsme a získali ocenění
Knihovna roku 2015. V roce 2018 to byla
Modrá stuha za společenský a kulturní život
v obci a následující rok Bílá stuha za rozvíjení
činnosti s mládeží.

Od měsíce června bude Město Hroznětín
v rámci
sociálního
programu
města
zajišťovat pro občany, kteří nemají možnost
dopravy vlastním vozem za nákupem,
dopravní spojení. Odjezd vždy v pátek
ve 12.00 hodin z Krušnohorského náměstí,
zastávka směr Ostrov. Vozidlo Vás přepraví
do Tesco Ostrov, Kaufland Ostrov, Penny
Ostrov, Lidl Ostrov. Zpět bude zajištěna
přeprava ve 13.00–14.00 hodin dle domluvy.
Přepravu mohou využít občané dle pravidel služby Senior expres.
Martin Maleček, starosta města

Město Hroznětín se má v rámci soutěže
určitě čím pochlubit. V letošním ročníku budeme opět bojovat, držme si palce,
je to vždy ocenění pro nás všechny.
Martin Maleček, starosta města
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NOC KOSTELŮ V HROZNĚTÍNĚ
První Noc kostelů (Lange Nacht der
Kirchen) proběhla v roce 2005 ve Vídni.
O čtyři roky později tato akce „překročila
hranice“ a poprvé se konala v České republice, následovalo Slovensko, Estonsko
a Švýcarsko.
Noc kostelů nabízí široké veřejnosti
možnost navštívit kostely a modlitebny
a poznat nejen jejich kulturní hodnotu, ale
také se seznámit s křesťanstvím prostřednictvím hudby, výtvarného umění, divadelního představení, rozhovoru či setkání.
V České republice se do Noci kostelů
každoročně zapojuje na 1400 kostelů a modliteben, které kromě otevřených dveří
nabízejí více než 6000 doprovodných
programů. Zájem bývá pravidelně velký
a každoročně se pohybuje kolem 450 000
návštěvnických vstupů.
Letos se i náš kostel sv. Petra a Pavla
poprvé otevře zájemcům v rámci Noci
kostelů, která se uskuteční 10. června.
pokračování na následující straně
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Celý program bude upřesněn během
měsíce května, ale už nyní Vám můžeme
prozradit, že se můžete těšit na komentované prohlídky a nejeden hudební
zážitek. Předpokládaný začátek akce v 17.00
hodin. Na prohlídky je nutné se předem
přihlásit v Městské knihovně Hroznětín.

Výsledná kapacita táborů bude stanovena
na základě programu, který se teprve připravuje (např. počet raftů či míst
v autobuse).
Pro jakékoliv informace ohledně konání
příměstských táborů jsem k dispozici.
Zdeněk Janský, místostarosta města

DÁMSKÝ KLUB

Vendula Zábelová, Jan Veverka
zdroj: nockostelu.cz

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
Vzhledem k mnoha dotazům oznamuji
tímto, že se budou konat v době letních
prázdnin opět dva turnusy příměstských
táborů organizovaných Městem Hroznětín
pro děti od 5 do 15 let. První v týdnu od 18.
do 22. července a druhý v týdnu od 1. do 5.
srpna 2022. Cena za jeden turnus tábora
bude opět 750,- 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 16. května na e-mailovou adresu
mistostarosta@mestohroznetin.cz
nebo
osobně na podatelnu městského úřadu.
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Velikonoce jsou za námi a všichni
očekáváme první jarní slunečné dny. My,
členky Dámského klubu, je netrpělivě
přivoláváme krásně vyzdobenou výlohou
zdejší prodejny Enapo. Vytvořily jsme veselé
ptáčky a motýlky, malinké ptačí budky,
doma jsme posbíraly peříčka, kytičky a další
ozdoby, na zahradě uřízly větev a jarní
paráda byla hotová. Doufáme, že jste
si ji všichni prohlédli a že se vám také líbí.
A pak přišlo milé překvapení. Vedení
Města Hroznětín nám zakoupilo šicí stroj.
Tímto moc děkujeme a věříme, že nám
poslouží k výrobě dalších dárkových
předmětů na soutěže, tomboly, benefiční
a jiné akce pořádané městem nebo jinými
zájmovými spolky.

Dalším překvapením pro nás byly skříňka
a regál do naší klubovny. I za tento nábytek
děkujeme
našemu
vedení
města.
Mohly jsme si tak roztřídit a přehledně uložit
všechen výtvarný materiál a různé dekorační
předměty, které potřebujeme ke své
činnosti.
Přejeme Vám pěkné jarní dny.
Dámský klub
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JUBILANTI
V měsíci březnu oslavili své životní
jubileum tito naši spoluobčané:

Jan Michlík
Zdeněk Titěra
Jaroslava Kostková
Dana Marhounová
Jaroslava Zahrádková
Andrej Staš

Ornetem z Olympie Hroznětín a Ladislavem
Molnárem z Karlovarského šachklub Tietz.
Součástí programu bylo též předání
ocenění nejlepším hráčům TJ Olympie
Hroznětín v soutěžích družstev v sezóně
2021-2022: Milanu Griečovi z týmu A,
Imrichu Tamášovi z týmu B a Romanu
Sedláčkovi z týmu C.
Závěrečného
vyhodnocení
turnaje
se zúčastnila také paní Marta Rödigová,
manželka Bedřicha Rödiga, po kterém
je memoriál pojmenován, a převzala od šachového oddílu jako malou pozornost kytici.

Marie Vochozková
Jiří Boldyš
Veronika Mošničková
V měsíci dubnu oslavili své životní
jubileum tito naši spoluobčané:

Bohuslav Hnik
František Marhoun
Vlasta Blažejová
Dagmar Nováková
Václav Bublik
Zdeňka Šindelářová
Marie Fučíková

Milan Grieč

UKLIĎME ČESKO, UKLIĎME HROZNĚTÍN
Naše město se již několik let zapojuje
do celorepublikové akce Ukliďme Česko
a nejinak tomu bylo letos. I když první
dubnovou sobotu bylo opravdu chladno,
nenechali se skauti, hasiči ani dobrovolníci
odradit a přišli uklízet.

Redakce Hroznětínského zpravodaje přeje
jubilantům vše nejlepší, hlavně pevné zdraví.

ŠACHY
Třetí dubnovou sobotu se v restauraci Kino
v Hroznětíně uskutečnil již devatenáctý
ročník Memoriálu Bedřicha Rödiga v rapid
šachu, kterého se zúčastnilo celkem šestnáct
šachistů. Hrálo se na devět kol švýcarským
systémem s časovým limitem 2x15 minut.
V šachovém turnaji zvítězil Miroslav
Ondreját z TJ Tašovice před Tomášem

Kulturní a společenské dění

Sesbíráno a odvezeno bylo odhadem 750 kg
odpadků!
Vendula Zábelová
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NOC S ANDERSENEM
Po dvouleté pauze způsobené covidem
se letos 1. dubna v naší knihovně konala
opět Noc s Andersenem. Stejně jako
v minulých letech, i letos se zapojilo mnoho
knihoven, škol, školek a dalších míst nejen
v České republice. Nocovalo se na 1568
místech, kde kolem 90 118 dětí i dospělých
mohlo prožít úžasné noční dobrodružství.
Tentokrát nás provázeli hrdinové komiksu
Čtyřlístek a mnohé aktivity a hry se od tohoto námětu odvíjely - fotili jsme se jako
postavičky z komiksu a z fotografií jsme vytvořili společnou koláž-komiks (foto pod
textem, vystavena v knihovně). Také jsme
pekli máslové sušenky ve tvaru čtyřlístku,
luštili, soutěžili, četli jsme i Andersenovy
pohádky a hráli hry na jejich motivy,
povídali si a moc nespali a vůbec... bylo to
báječné, děti nechtěly jít spát a ráno domů.
Jako každý rok. S sebou domů si odnesly
komiks Čtyřlístek, pamětní průkaz, drobné
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dárky, unikátní pohlednici, spoustu zážitků
a snad i vědomí, že je moc prima kamarádit
se s knížkami.
Vendula Zábelová
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Kulturní a společenské dění
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Placená inzerce

Kulturní a společenské dění
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