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LIGA ODPADŮ 2021
V polovině května se na zámku Loket
konalo vyhlášení výsledků Ligy odpadů
za rok 2021 v Karlovarském kraji. V této
soutěži jsou hodnoceny obce a města
ve dvou kategoriích - do 1000 obyvatel
a nad 1000 obyvatel. Hodnotí se výtěžnost
komodit jako je papír, plast, sklo, či kov
a efektivita i hustota sběrné sítě přímo
v obcích. Mám velkou radost, že se městu
Hroznětín podařilo již popáté obhájit
vítězství v kategorii nad 1000 obyvatel.

Velmi Vám všem děkuji a pevně věřím,
že i v budoucnu budeme v našem správním
území odpady třídit a tím napomáhat nejen
ke zkvalitnění životního prostředí, ale
zároveň i snižovat finanční zátěž na likvidaci
komunálního odpadu. Jde o peněženky nás
všech. Město Hroznětín obdrželo od Karlovarského kraje za vítězství finanční dar
ve výši 60 000 Kč.
Martin Maleček, starosta města
Podle tiskové mluvčí společnosti EKOKOM, a. s. Lucie M llerové nabralo loni
třídění odpadů v esku na obrátkách. eši
nejenže udrželi rostoucí trend, třídili navíc
s takovým elánem, že překvapili i celkovým
množstvím vytříděného odpadu. Loni ho vytřídil každý obyvatel
do barevných
kontejnerů v průměru , kilogramů.
o je o celých kilogramů více než v roce
2020!

SENIOR NENÍ AGRESOR

Otázkou třídění odpadů se zabýváme již
několik let a snažíme se stále tuto službu
přiblížit k občanům. Je to ocenění pro nás
všechny, bez Vaší pomoci bychom na něj
nedosáhli.

Hroznětínský zpravodaj

Vážení řidiči senioři,
dovoluji si Vás pozvat na besedu
k problematice nových předpisů v oblasti
provozu na komunikacích. Dozvíte se nejen
to, jaké nové situace Vás můžou potkat při
každodenní jízdě s vaším automobilem.
Mnozí z nás mají již za sebou dlouholetou
praxi a řidičské oprávnění jsme získali již
před několika lety. Je dobré využít bezplatně
tuto nabídku a trochu se poučit.
Dopravu Vám zajistí Město Hroznětín a já
osobně pojedu s Vámi. Zájemci se mohou
přihlásit na mém telefonním čísle
724181464. Více informací naleznete
na letáku na straně 6.
Martin Maleček, starosta města
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ŠACHY
Krajský přebor čtyřčlenných družstev
v rapid šachu
Poslední dubnovou sobotu se v Městském
společenském
centru
v
Hroznětíně
uskutečnil krajský přebor čtyřčlenných
družstev v rapid šachu, kterého se zúčastnilo
celkem čtrnáct čtyřčlenných družstev
Karlovarského kraje, z toho dvě družstva
domácí J Olympie Hroznětín. Ta byla
zároveň pořadatelem tohoto přeboru.
Do jednotlivých utkání se zapojilo celkem
66 šachistů. Hrálo se na osm kol švýcarským
systémem s hracím tempem 2x 0 minut + 3
sekundy na každý tah.
Vítězem se stalo družstvo ŠK K. Vary-A
před Karlovarským šachklubem ietz-A a TJ
Baník Sokolov ŠO. Domácím se příliš nedařilo, skončili na 13. a 14. místě, což bylo
ale částečně také ovlivněno tím, že se hráči
především A-družstva (zvláště . Ornet) více
podíleli na zdárné organizaci celého turnaje
a neodehráli všechna utkání a při soutěži
se v utkáních střídali. Někdy také nepřálo
potřebné sportovní štěstí.

Turnaj byl bohatě sponzorsky podpořen
Městem Hroznětín, Krajským šachovým
svazem Karlovarského kraje a firmou MM
Spedition Hroznětín.
Závěrem lze konstatovat, že turnaj proběhl
bez sebemenších závad a k plné spokojenosti všech účastníků, na čemž má zásluhu
domácí šachový oddíl Olympie Hroznětín.
Nutné je poděkovat i panu Z. Šindelářovi

Kulturní a společenské dění

a slečně Z. Novákové, kteří se svou pomocí
významně podíleli na zdárnému průběhu
celé akce.
Milan Grieč

JUBILANTI
V měsíci květnu oslavili své životní
jubileum tito naši spoluobčané:

Františka Šopejstalová
Miroslav Červinka
Růžena Pecháčková
Vladimír Tušl
Vladimír Ujčík
Katarína Ořínková
edakce Hroznětínského zpravodaje přeje
jubilantům vše nejlepší, hlavně pevné zdraví.

BENEFIČNÍ DEN NA VELKÉM RYBNÍKU
I v letošním roce se opět uskuteční již
tradiční benefiční den pro zdravotně
handicapované děti na Velkém ybníku,
konkrétně 10. září. Věnován bude Honzíku
adovi z Bystřice a Františku Lehnerovi
z Březové u Sokolova. Hlavními hosty
programu letošního, již osmého, ročníku
budou skupiny eady Kirken a Děda Mládek
Ilegal Band a revivaly skupin Roxette, ři
sestry a Lucie. Bližší informace zveřejníme
v příštím zpravodaji.
Součástí benefičního dne bude i letos
charitativní bazárek darovaných předmětů
(knihy, rukodělné výrobky, drobnosti do domácnosti, dekorace apod.) a plyšových
hraček. Souběžně stále probíhá sběr
plastových víček.
Víčka, plyšové hračky i předměty do bazárku můžete již nyní odevzdávat v Městské
knihovně Hroznětín, tel. 353618205.
Předem si dovoluji poděkovat všem, kteří
se jakýmkoliv způsobem zapojí do pomoci
Honzíkovi a Františkovi.
Zdeněk Janský, místostarosta města
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KRAJINA BLÍZKÁ I VZDÁLENÁ
Před epidemií proběhlo v naší městské
knihovně několik výstav. Dobrou zprávou je,
že se nyní výstavy do knihovny vrací.
Od 12. května do
. června zde můžete
obdivovat obrazy paní Vandy omáškové.
Současná Karlovaračka dříve bydlela
i pracovala v Hroznětíně a říká o něm, že zde
prožila nejkrásnější roky svého života.

Náměty na malování hledá v zajímavých
místech kolem sebe, čerpá také z fotografií
určitých míst. Nejinak tomu bylo s obrazem
Hroznětína (foto pod textem), který namalovala podle vítězné fotografie fotosoutěže
Tady žiju. Tu vyhlásila Městská knihovna
Hroznětín v roce 2013. Autorka se inspiruje
také fotografiemi v hroznětínském stolním
kalendáři.
Na výstavě s názvem Krajina blízká i vzdálená jistě poznáte nám známé lokality z okolí
Hroznětína: altánek Gloriett, židovský hřbitov i již zmiňovaný Velký Rybník a samotný
Hroznětín. K vidění jsou zde ale také obrazy
z cest ke známým i méně navštěvovaným
místům - Praha, Plzeň, Abertamy, Montreál
nebo Niagara.

V loňském roce získala za obraz Velký Rybník
u Hroznětína v soutěži Věk není překážkou,
ocenění Českého rozhlasu Karlovy Vary.

Vanda Tomášková při vernisáži spolu se synem
Antonínem

Hroznětín, Skrčák (kopie, tisk)
Originál (akryl) věnovala autorka dceři, která
vyrostla v Hroznětíně a dnes žije v Kanadě.
Tento tisk je možno zakoupit v knihovně.
Vanda Tomášková při vernisáži

Kulturní a společenské dění

Eva Jandáková, Vendula Zábelová
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NORDIC WALKING
Když jsme na podzim roku 20 4 s podporou Města Hroznětín připravovali první
společný výšlap s hůlkami, vůbec jsme
netušili, jak oblíbená tradice se z toho stane.
Od té doby se počty zájemců o organizovanou chůzi s hůlkami stále zvyšovaly,
do okolí jsme vyráželi dvakrát ročně
(s vynucenou covidovou pauzou), zdolali
mnoho blízkých i vzdálenějších vrcholů,
nespočet kilometrů, prozkoumali trasy
turisticky značené i méně známé.
2 . května jsme společně vyrazili už potřinácté. Zhruba 16 kilometrů dlouhá trasa
byla
tentokrát
opravdu
nenáročná,
v podstatě bez velkých výškových výkyvů.
Vedla z Hroznětína směrem na Velký ybník,
do obory v Hájku a zpět na Velký ybník, kde
na účastníky čekalo občerstvení a výborná
polévka v restauraci „U Páji“.

Kulturní a společenské dění

Městu Hroznětín děkujeme za polévku
zdarma pro registrované účastníky. Vybrané
startovné bude v plné výši věnováno na charitativní účely, konkrétně v září na Benefiční
den Velký ybník.
Pokud okolnosti dovolí, druhou říjnovou
sobotu se vydáme s hůlkami zase. Přidáte
se?
Vendula Zábelová
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Kulturní a společenské dění
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Placená inzerce:

Kulturní a společenské dění
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Slavnostní vítání občánků, již mnohaletá
tradice našeho města, se uskutečnilo
30. dubna v dopoledních hodinách v obřadní síni Městského úřadu v Hroznětíně.
odiče s dětmi přivítal starosta města
Martin Maleček, o kulturní vystoupení
v podobě pásma básniček a písní se postaraly děti z místní mateřské školy pod
vedením paní učitelky Stanislavy Pechanové.
Všechna miminka obdržela pamětní
knížku, dárkovou kazetu, poukaz v hodnotě
000 Kč na nákup v drogerii eta a maminky
květinu.
Přivítáni byli tito noví občánci narození
v měsících srpen 2021 až březen 2022
s trvalým pobytem na území města
Hroznětín (v abecedním pořadí):

Filip Bárta
Sebastian Friesecký
Jakub Johanides
Viktorie Juryštová
Valerie Kalánová
Kateřina Konopová
Pavel Štěpánek
Robert Vodrážka
Příští vítání občánků je plánováno
na podzim letošního roku, rodiče mohou svá
miminka přihlašovat v kanceláři matriky
na městském úřadě.
Text a foto Vendula Zábelová
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Všechna vydání Hroznětínského zpravodaje od roku 2015 naleznete v elektronické podobě v plnobarevné verzi
na webových stránkách města (www.mestohroznetin.cz).
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