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HROZNĚTÍNSKÝ 
ZPRAVODAJ 

 

V HROZNĚTÍNĚ HNÍZDÍ ČÁPI 

   Čápi bílí se objevují na hnízdech okolo 
poloviny března, první přilétá zpravidla 
samec. Hnízda najdeme na střechách 
budov, nefunkčních komínech, sloupech 
elektrického vedení, na vodojemu, pose-
du či stohu slámy. Na hnízdě se oba 
partneři zdraví hlasitým klapáním zobá-
ku s typickým záklonem hlavy. A to 
jsme právě nyní mohli pozorovat také    
u nás v Hroznětíně. 

pokračování na následující straně 
 

 
 

NOVÁ LÁVKA NA CYKLOTRASE 

   Obchvat města Hroznětín byl dokon-
čen na podzim roku 2015 a obyvatelům 
města přinesl bezesporu zklidnění 
dopravy. Nicméně město ještě následně 
muselo vystavět chodníky i autobusové 
zastávky. Nyní se dokončuje propojení 
cyklostezky, která byla při výstavbě 
obchvatu přerušena.  

   Cyklostezka č. 2012 (vede z Hroznětína 
přes Velký Rybník a Děpoltovice až do 
Vintířova) je cyklisty hojně využívána 
také jako propojení přes Sadov do Karlo-
vých Varů. Sportovní nadšenci tak 
museli na Velký Rybník po silnici, nebo 
po kamenech podél železniční trati. „Ani 
jedna varianta nebyla bezpečná, proto jsme 
na jaře 2016 zahájili jednání k realizaci nové 
části uvedené cyklotrasy“, říká místo-
starosta města Hroznětín Zdeněk Janský.  
   Prvním krokem bylo vypracování 
vyhledávací studie vedení cyklotrasy     
a na jejím základě pak jednání se Stát-
ním pozemkový úřadem a Správou 
železniční dopravní cesty. „Vzhledem 
k tomu, že plánovaná cyklotrasa prochází 
pozemky v Chráněném ložiskovém území 
Hroznětín, byl naprosto zásadní souhlas 
společnosti Sedlecký kaolin a.s., který se tak 
vzdal přednostního práva na tyto pozemky. 
Pak již bylo možné zahájit vlastní projekční 
práce k získání stavebního povolení“, 
pokračuje místostarosta. 
   Následovalo schválení celého investič-
ního záměru zastupitelstvem města, jeho 
zapracování do strategického Plánu 
rozvoje města, do městského rozpočtu   
a vypsání výběrového řízení.     
 

 
 
 

pokračování na následující straně
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   Město Hroznětín uspělo se žádostí       
o krajské dotace nejen na vypracování 
studie a projektové dokumentace, ale      
i na vlastní stavební realizaci.  
   Téměř 300 metrů cyklotrasy za celkem 
2 163 204,- Kč včetně DPH, (předpoklad 
příspěvku kraje je cca 500 000,- Kč) 
s přemostěním toku Jesenice je už 
dokončeno. Nyní se čeká na kolaudaci, 
teprve pak bude trasa oficiálně uvedena 
do provozu. 
 

 
 

text a foto Eva Jandáková 

V HROZNĚTÍNĚ HNÍZDÍ ČÁPI 

pokračování ze str. 1 
   Ano, i když je to dle členky České 
ornitologické společnosti paní Dagmar 
Dvořáčkové vzhledem ke klimatickým 
podmínkám s podivem, právě v našem 
městě se tito ptáci letos na jaře uhnízdili. 
Nejdříve čápi přelétali mezi základní 
školou a bývalým výměníkem na sídlišti. 
Nakonec si vybrali komín budovy         
ve vlastnictví firmy IMPERIA TRADE. 
„Původně jsme plánovali rekonstrukci, ale 
jsme velice rádi, že se u nás čápi zabydleli, 
tak s opravami počkáme do podzimu. A dou-
fáme, že příští jaro se k nám čápi zase vrátí“, 
říká Jiří Bělohlávek, jednatel společnosti.                                                                                                                                                  
   Čápi si bývají věrní, vlastní hnízdění 
začíná koncem dubna. Na dvou až pěti 
vejcích sedí čápi v průměru 33 dní a mlá-
ďata jsou krmena další dva měsíce. 
V péči i krmení se oba partneři střídají. 
Koncem července většina čápů svá 

hnízdiště opouští, shromažďují se na 
loukách a koncem srpna se vydávají na 
dlouhou cestu do Afriky. „Potravou čápa 
bílého je především hmyz, žáby, myši            
a drobní plazi. Čáp potřebuje v dosahu svého 
hnízdiště dostatek ploch ke sběru potravy – 
pole, louky, pastviny a mokřady, proto se asi 
usadili v naší lokalitě“, doplňuje paní 
Dvořáčková. Nejen nedaleký Ostrov, či 
Nová Role, ale také Hroznětín tak bude 
mít „své čápy“, kteří se na původní 
hnízdo vracejí mnoho let. 

text a foto Eva Jandáková 
zdroj: Česká společnost ornitologická  

 

HROZNATŮV BĚH JARO 2020 

   Stejně jako všechny (nejen běžecké) 
závody, i jarní Hroznatův běh postihl 
stejný osud a tato celkem již zavedená 
sportovní akce musela být kvůli 
současné pandemii zrušena. Vzhledem 
k tomu, že jarní běh nelze přesunout 
například na podzim nebo zimu, 
rozhodl jsem se přesunout závod do ne-
soutěžního módu. 
   Fanouškům Hroznatova běhu jsem 
nabídl, že si trasu mohou projít, pro-
běhnout či projet na kole v týdnu od 25. 
do 30. dubna podle mapy vložené na 
našich facebookových stránkách. Nechal 
jsem vyrobit 35 speciálních pamětních 
placek pro ty, kteří jako první dorazí na 
utajené místo na trase. 
 

 
 

Někteří si terén užívali na kole 
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   Trasa jarního běhu byla dlouhá zhruba 
16 km s převýšením 650 m. Start se na-
cházel v bývalé pískovně a dále se po-
kračovalo kolem židovského hřbitova. 
Následovala procházka pod Flashnero-
vými skalami a poté výstup na Oldříš.   
Z Oldříše po žluté pod Oldříšský vrch a 
zpět po červené na odbočku na Oldříš. 
Odtud se šlo směrem na vrchol Rozhle-
du, kde se účastníci mohli pokochat 
pohledem na merklínské údolí a vrchol 
Plešivce.   

   Z Rozhledu se šlo na Merklín. Ovšem 
při sestupu se vyskytla možnost trochu 
trasu okořenit, a proto vznikla tzv. 
„Jiříkova pomsta“. Jde o velmi prudký 
kopec plný kořenů a popadaných kme-
nů. Na zhruba 250 metrech se nastoupá  
i naklesá 80 m. V nejvyšším bodě tohoto 
stoupání byla uložena keška s plackami 
a notýsek pro vzkazy od účastníků. 
Podělím se o pár vzkazů z notesu: 
,,Nádhera, kdybych mohla dýchat, napíšu 
víc. Vendy“; „Super, krásný ťapkání. Slávek 
a Káťa. Mezičas 1:22, za chvíli jsme              
v Hroznětíně. P. S.: Kurňa krpál!“ nebo: 
„Čauky, pane. Nemám tě rád. Díky za trasu. 
Lukáš Ž.“ 
   Odtud se již jen seběhlo do Merklína   
a vzhůru přes altánek Glorriet  zpět do 
Hroznětína. Možnosti absolvovat trasu 
jarního Hroznatova běhu tzv. „na poho-
du“ využila téměř padesátka nadšenců. 
 

   Původně mělo být startovné ze závodu 
určeno na podporu Terezky z Ostrova, 
která se potýká se zdravotními 
problémy. Vyzval jsem tedy účastníky, 
aby i přesto přispěli, což někteří také      
k mé velké radosti učinili.  
   Stále je možné přispívat na tento 
transparentní účet:  
 

 

 

Pomáhej Srdcem, z. s., číslo účtu 
2001261754/2010, VS 2016 a do zprávy 

pro příjemce napište Terezka HB. 
 
 

 
 

Vzkazů v notesu bylo požehnaně 
 

 
 
 
 
 

Legendární schody z Merklína na Gloriett 
 
 

   Nakonec mi dovolte, abych vás pozval 
na letní Hroznatův běh, který se 
uskuteční 21. června 2020 a má podtitul 
„Běh přes Vlčinec“. Jedná se o výživných 
10,5 km s převýšením více než 500 m.  
   Bližší informace můžete sledovat na 
našich facebookových stránkách 
Hroznatův běh. 

 
 

Za Hroznatův tým   
Martin Jiřík 
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ÚDRŽBA TRAVNATÝCH PLOCH 
   

   Nabízí se otázka sekat či nesekat 
vzhledem k značnému suchu a nutnosti 
zadržení vody v krajině.  Hlavní a zá-
sadní je rozdíl mezi travnatými 
pastvinami, loukami a pozemky na 
okraji města a zelení v intravilánu 
(přímo ve městě).  
   Byl jsem osočen, že sekáme travní 
plochy a nezabraňujeme vysychání půdy 
a z druhé strany, že nesekáme a děti 
hrající si ve městě mají klíšťata.  
Uvedený stav jsem konzultoval s panem 
místostarostou, který má údržbu zeleně 
ve své kompetenci. Shodli jsme se na 
tom, že je určitě lepší městskou zeleň 
udržovat. Sekačky se zvedly na nevyšší 
možnou výšku a posekaná travní hmota 
se na plochách ponechává z důvodu 
snížení vysychání půdy.  
   Dle mého názoru je lepší posekat nyní 
během června, kdy ještě jsou alespoň 
nějaké deště a omezit sekání během 
července a srpna, kdy budou nejvyšší 
teploty.   
   V letošním roce je enormní výskyt 
klíšťat a opravdu nemám zájem, aby si 
hrající děti nosily tyto parazity domů. 
Věřím, že i druhá strana bránící se seká-
ní tuto situaci pochopí. 

 
 

Martin Maleček, starosta města 

 

MAP II ZPOMALIL 
   

   Život ve městech a obcích se zpomalil, 
brány škol jsou zavřené, a tak i projekt 
MAP II prožívá určité zpomalení.    
Aktivity se, až na výjimky, téměř 
pozastavily, komunikace mezi zapojený-
mi subjekty probíhá nejvíce elektro-
nicky či telefonicky, ale neznamená to, 
že by se nedělo nic. 
   Během vládních omezení dobíhaly 
aktualizace dokumentů, ředitelé škol 

s námi komunikovali v rámci dotazníko-
vého šetření, kdy byl zjišťován aktuální 
stav ve školách, co se týče formy výuky 
a využívání komunikačních platforem. 
Podařilo se i komunikovat s rodiči, kteří 
v současné době pomáhají svým dětem 
se školní výukou. V současné době 
probíhá zpracování dotazníkového 
šetření. Výsledky budou po ukončení 
šetření zveřejněny na našich stránkách 
www.mas-krusnehory.cz. 
   Bohužel jsme museli zrušit např. 
seminář Líný učitel se známým lektorem 
Robertem Čapkem, setkání matematiků, 
realizaci zážitkového divadla, nově 
nastudované taneční vystoupení ZUŠ, 
na druhou stranu se rozběhla příprava 
hudebního vystoupení v rámci aktivity 
Tvoříme pro sebe i pro druhé. Své plody 
vydalo školení pedagogů v práci s 3D 
tiskárnou, kdy se paní učitelka Štefková 
ze ZŠ Myslbekova připojila k pra-
covníkům města a podílela se na tisku 
ochranných štítů. Aktivity, které je mož-
né realizovat na dálku, např. Turistický 
průvodce nebo Podpora čtenářské 
gramotnosti, jsou v rámci možností 
aktivní. 
   Také probíhala aktualizace dokumentu 
MAP a Strategického rámce důležitého 
pro následnou možnost čerpání dotací 
zřizovatelem pro školy z vyhlášených 
výzev v operačních programech IROP    
a PRV. 
   Věříme, že se zdravotní situace co nej-
dříve uklidní, život se vrátí do pů-
vodních kolejí a náš projekt nabere       
na obrátkách.  
   Děkujeme vedení škol a jejich 
pedagogům za vstřícnost při komuni-
kaci a přejeme všem hlavně zdraví, sílu  
a elán do dalších dní. 

 
 
 

 

Bc. Lenka Vaňová, manažer IMAP 
Simona Aiznerová, manažer MAP  
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OSLAVY MĚSTA HROZNĚTÍN 2020 
    

   I letos máme připraven bohatý kul-
turní program, ale stále jsou v platnosti 
různá omezení. Rozhodl jsem se počkat 
do konce července a poté vyhodnotíme 
situaci dle aktuálního vývoje. Doufám, 
že již koncem srpna nebudou současná 
omezení aktuální a budeme moci vše 
uskutečnit tak, jak jsme zvyklí.   
   Máme připravenou i variantu s ome-
zením počtu osob na 1000, ale i zde bude 
nutné vše zvážit vzhledem k dalším 
okolnostem.  Těším se a doufám, že nám 
to vyjde. 

Martin Maleček, starosta města 

 

STAVEBNÍ ČINNOST 
    

   V současné době probíhá v našem 
správním území několik naplánovaných 
staveb. Tuto stavební činnost provází       
i různá omezení v dopravě.  
   Z tohoto důvodu prosím o toleranci 
těchto omezení.  

 
 

- Výstavba chodníku v osadě Odeř 

včetně úpravy návsi. 

- Cyklotrasa Hroznětín – Velký 

Rybník – ukončeno. 

- Oprava komunikací, odstavných 

ploch a chodníků v Hroznětíně. 

- Výstavba montované tribuny    

na fotbalovém hřišti – ukončeno. 

- Výuková kuchyňka v ZŠ 

Hroznětín. 

- Rekonstrukce ordinace dětského 

lékaře a zubní ordinace. 

- Rekonstrukce skautské klubovny. 

- Úprava prostor pro umístění 

BANKOMATU (Fio banka). 

 

Martin Maleček, starosta města 

 
 
 
 
 

 

PŘÍSPĚVKY OD ČTENÁŘŮ 

Příspěvky zaslané do redakce          
Hroznětínského zpravodaje nebyly  

redakčně upraveny ani kráceny. Jedná se 

o názor pisatele, nikoliv redakční rady. 

   Ukliďme Česko - to byla vždy 
každoroční výzva pro setkání lidí, 
abychom něco malého pro životní 
prostředí udělali. Letos nám to překazila 
nouzová situace. Nemohli jsme se díky 
koronákaze sejít a rozdělit si úkoly. 
Mladí chodili proti proudu říčky 
Bystřice, starší s proudem… Vždy se 
nasbíraly pytle odpadků obou skupin.   
   Chodívám občas za bratrem za město 
do jeho firmy (bývalý Parabit) a vnímám 
okolí, které je „ozdobeno“ nejrůznějším 
odpadem kolem příkopu silnice za bu-
dovou nádraží směrem na Velký Rybník. 
Napadlo mě i v té době nouze, že bych 
mohl to místo uklidit. Tak nějak 
soukromě udělat něco malého pro tu na-
ši přírodu. Soukromí je dnes ta hodnota 
největší a nedotknutelná. Víc jak obec, 
kraj, stát? Není to divné? Tak jsem 
překonal přirozenou lenost, vzal jsem si  
v polovině dubna stavební kolečko a do 
igelitového pytle vkládal odpad, který 
člověk z nejrůznějších důvodů odhazuje 
kolem sebe. Proč se s tím tahat domů? 
Udělal jsem si zajímavou procházku       
a uklidil malinkou část města. Pytel jsem 
naplnil různými předměty.  

 
 

   Plechovky i plastové lahve od různých 
nápojů jsou, kde se člověk podívá, další 
předměty nechci popisovat. Dokonce se 
mi podařilo podél silnice očistit dvě 
kanálové mříže od listí. Odvezl jsem 
náklad do sběrného dvora a splnil si svůj 
sen. Napadají mě slova klasika – všude 
tam, kde je člověk, je místo pro dobrý 
čin. Nazpět jsem naložil suché dřevo,  

 
 

pokračování na následující straně  
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větve a měl jsem na podpal kotle. Je to 
asi úsměvné, tak může pravda vypadat. 
Jde o to, zamyslet se, jak se chováme      
k nejbližšímu okolí.  
   Zajímavé je také pozorovat chování 
mládeže před večerkou u kostela, kde se 
schází. Nic proti tomu, ale každý den se 
promění ten prostor ve smetiště. Druhý 
den to úklidová skupina obce uklidí       
a jede se dál. Zarážející je, že mají pět 
metrů od sebe kontejnery na různý druh 
odpadu. Podle barvy už jsme si zvykli, 
kam co patří. Znečištění se zmenšilo 
v době koronákazy…  
   Všímám si také jako každý i jiného 
nešvaru chování lidí, co se týče 
veřejného majetku. Nejde mi do hlavy, 
jak může někdo vykopnout skleněnou 

výplň přístřešku autobusové zastávky. 
Raději se tam už nedává… Nebo zničit 
část pletiva oplocení na fotbalovém 
hřišti, které bylo zrovna nově 
instalováno… Docela mě i překvapilo, že 
je možné ničit informační tabule u nově 
postavené kapličky, kde vidím ořezané 
hrany sloupků do hloubky asi tří 
centimetrů… Každý by asi našel další 
příklady.  
   Nechci poučovat, nebyli jsme jako 
mladí žádní svatoušci. Jen jsem chtěl 
naznačit, že naše „počínání“ odnesou 
jiní. To, co je kolem nás, neznamená, že 
nám to nepatří. A každý vždy má na to, 
aby se choval trochu podle pravidel.                                                

 
 

Jan Tancibudek 

 
 
 
 
 
 
 
 

TRIBUNA NA HŘIŠTI TJ OLYMPIE HROZNĚTÍN 
 

Nová tribuna na hřišti TJ Olympie Hroznětín s kapacitou 84 míst v ceně 786 843 Kč 
(z toho 600 000 Kč činí dotace získaná za ocenění Bílá stuha v rámci soutěže 
Vesnice roku 2019) bude sloužit nejen fanouškům fotbalu, ale uvažuje se též           
o využití v podobě letního kina. 
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NÁBOR ŽÁKŮ 
 

ročníky: 
 
 

2008, 2009, 2010, 2011, 2012 
 
 
 
 

Fotbalový klub kopané pořádá nábor mladých 

fotbalových nadějí v Hroznětíně. Pokud Vaše dítě 

projevuje zájem o sport, kolektivní hru a fotbal, 

neváhejte ho přihlásit k nám do oddílu kopané. 
 
 

Nábory budou probíhat vždy na fotbalovém hřišti,  

a to v pondělí a středu od 16.30 hodin. 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

kontakt na trenéry: 
 
 

Jiří Kosina: 723 676 974                   Víťa Voslař: 776 647 507 
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