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HROZNĚTÍNSKÝ 
ZPRAVODAJ 

 

STOMATOLOGICKÁ ORDINACE 

   Na počátku měsíce října byla ukončena 
rekonstrukce zubní ordinace ve Zdra-
votním středisku Hroznětín.  
   Ordinaci jsme již předali nové paní 
doktorce MDDr. Ivaně Hluché, která 
v současné době zajišťuje poslední 
administrativní záležitosti spojené se za-
hájením provozu ordinace.  
   Přesný termín otevření ordinace a po-
kyny k registraci pacientů zveřejníme 
koncem měsíce října na webových 
stránkách města Hroznětín, portálu 
Česká obec a informačních skříňkách 
Městského úřadu Hroznětín.                            

 

Martin Maleček, starosta města 

BANKOMAT 

   V současné době máme uzavřenou 
smlouvu o umístění bankomatu s FIO 
bankou a. s. v domě č. p. 76 na Krušno-
horském náměstí v Hroznětíně. Během 
měsíce října bude nový bankomat 
osazen a následně uveden do provozu.  
   Jsem rád, že po nemalém úsilí se nám 
podařilo tuto službu zajistit. Doufám, že 
bude bankomat ze strany občanů 
využíván, jelikož nám bylo ze strany FIO 
banky a.s. v mnoha záležitostech vyho-
věno a jeho provoz musí být i pro banku 
přínosem. Po ročním provozu bude 
následně využití bankomatu ze strany 
FIO banky a.s. vyhodnoceno. 
 

Martin Maleček, starosta města
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VÝSYPKA HÁJEK 
 

   V letech 1966 až 1968 bylo na výsypce 
dolu Hájek (mezi Velkým Rybníkem      
a oborou Hájek) nekontrolovaně uloženo 
zhruba 5000 tun odpadních chemických 
látek vznikajících z výroby lindanu 
(chlorovaný cyklický uhlovodík, který 
se užíval jako pesticid) ve Spolaně Ne-
ratovice, jehož výroba s sebou nesla 
velkou produkci odpadních pesticidních 
látek. Uložení těchto látek bylo ještě 
navíc provedeno do svažitého terénu. 
Ať již šlo o neznalost možných následků, 
nebo zrůdnost tehdejšího systému, 
zůstal tento „dar“ jako časovaná bomba 
pro další generace. 
   Od začátku devadesátých let minulého 
století je celá lokalita monitorována, 
neboť začalo docházet k posunu části 
výsypky právě s uloženým kontamino-
vaným materiálem a následně prosaku 
tohoto materiálu do spodních vod.       
Na přelomu tisíciletí došlo k zatěsnění 
čela výsypky se snahou zamezit infiltraci 
spodních vod. Průběžně v dalších letech 
probíhalo množství měření a kontrol, 
které monitorovaly celou lokalitu a hle-
dalo se řešení, jak vzniklý problém 
eliminovat a jak zajistit stabilitu celého 
tělesa výsypky před dalším pohybem. 
   Státní podnik DIAMO již v minulých 
letech zahájil přípravné práce k řešení 
výše uvedeného problému. Do lokality 
pod výsypkou byla realizována elektro-
přípojka a došlo k vytvoření opěrné 
stěny z gabionů. V lednu letošního roku 
pak byl zahájen projekt na čištění 
vytékajících vod kontaminovaných 
pesticidy Wetland+, který vyvinula 
Technická univerzita v Liberci. Jedná se 
o pilotní projekt, jehož celkové náklady 
dosáhnou 18 mil. Kč, a který je spolu-
financován z evropského programu 
LIFE. Členy mezinárodního konsorcia, 

které bude tuto technologii aplikovat, 
jsou kromě zahraničních společností a 
Technické univerzity Liberec také státní 
podnik DIAMO a společnost Photon 
Water Technology s.r.o. 
   Základem unikátní technologie 
Wetland+ je systém založený na sérii 
filtračních a sorpčních polí, ve kterých   
je železo a přírodní látky jako rašelina    
a biouhlí. Podstatnou složkou bude také 
uměle vytvořený mokřad. Bude se 
jednat o technologii téměř bezúdrž-
bovou, která dokáže roky fungovat bez 
zásahu člověka. Jen jednou za několik let 
je potřeba doplnit prvky železa do ná-
drží. Další přidanou hodnotou je to,      
že technologie nenaruší ráz okolní 
krajiny. V krajině navíc přibude mokřad, 
který zvýší biodiverzitu prostředí.       
   Filtrační pole se začnou budovat již 
v tomto roce a celý projekt bude 
zkolaudován a uveden do zkušebního 
provozu do konce roku 2021. Filtrační 
pole se budou rozkládat na ploše cca 
0,75 ha. Do nich se bude samospádem 
přivádět spodní voda z výsypky. K je-
jímu čištění bude docházet souběhem 
oxidace železa, které bude spolupůsobit 
při dekontaminaci. Dále voda proteče 
nádržemi s rašelinou, kde dojde k sorpci 
a biologickému odbourání znečišťujících 
látek. K finálnímu vyčištění pak dojde 
v mokřadu, kde kořenový systém 
přirozeným způsobem vodu dočistí, než 
odteče do přilehlého potoka. Celý 
projekt je pak dozorován Českou 
inspekcí životního prostředí. 
  V souběhu s dokončením probíhající 
rekultivace území východně od Velkého 
Rybníka tak dojde k vytvoření zajímavé 
lokality včetně biotopů, kde bude 
v budoucnu realizována naučná stezka 
mapující období těžby a následných 
zásahů do krajiny v této lokalitě. 

 

Zdeněk Janský, místostarosta města 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Chlorovan%C3%A9_uhlovod%C3%ADky
https://cs.wikipedia.org/wiki/Cyklick%C3%A9_uhlovod%C3%ADky
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pesticidy
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TURISTICKÝ ZÁVOD 
 

    

   V neděli 13. 9. 2020 pořádal v Hrozně-
tíně skautský oddíl Bystřina Mistrovství 
Karlovarského kraje v turistickém závo-
du. Na start se postavilo 31 závodníků 
v 11 věkových kategoriích. Přijeli Hroši 
z Chodova, skauti z karlovarského oddí-
lu Alnitak, dorazili i krasličtí a zřejmě 
nejdál to k nám měl oddíl TOM – KČT 
Kralupy.   
   Trať terénního závodu měřila 2,1 km. 
Start i cíl byl na zahradě u skautské 
klubovny. Běželo se od klubovny kolem 
hřbitova až k první kapličce, pak přes 
Údolíčko ke Skrčáku, kolem zahrádek    
a školy zpátky do cíle. Nešlo jen ale        
o rychlé uběhnutí tratě, během závodu 
museli účastníci plnit nejrůznější úkoly. 
Odhadovali vzdálenost, překonávali 
lanovou lávku, určovali azimut. Museli 
si poradit i s uzlováním, poznávali 
dřeviny, turistické a topografické znač-

ky, a také známá místa naší vlasti. Na 
dalším stanovišti pak na závodníky 
čekalo plížení či hod míčkem.  
   Všichni závodníci se nakonec s tratí     
a úkoly zdárně poprali. Nás velmi těší, 
že na stupních vítězů byli i členové 
našeho oddílu. Pro 1. místo v kategorii 
nejmladších žákyň si doběhla naše 
Zuzka Zárubová „Dalmatin“, na 3. místě 
ve stejné kategorii pak skončila naše 
Rozárka Balaszová „Tetička“. V kate-
gorii mladších žáků se na prvním místě 
umístil Maxmilián Stodulka „Proutek“ 
taktéž z Bystřiny a velkou radost nám 
udělala i Karolínka Marková „Křížek“, 
která si s tatínkem v kategorii rodič         
s dítětem doběhla také pro 1. místo. 
Další naši závodníci získali alespoň 
zkušenosti a příště se jim jistě povede 
lépe. Hanička Hluchá skončila v kate-
gorii mladších žáků na 7. místě.      

pokračování na následující straně 
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V závodě s rodiči doběhli Oliver 
McGuirk na 5. místě a Jindra Hluchý    
na 6. místě. Kompletní výsledková 
listina je k vidění na webových 
stránkách www.turisticky-zavod.cz.  K na-
hlédnutí je spolu s fotografiemi i v naší 
vývěsce a na facebooku @Zapsaný 
spolek skautů a skautek Lilie Karlovy 
Vary. 

 

     

   Závod by nemohl proběhnout bez 
pomoci mnoha ochotných rukou. Do pří-
prav a průběhu závodu bylo zapojeno 
na 25 organizátorů, všem tímto 
děkujeme. Děkujeme také všem sponzo-
rům za dary pro závodníky: město 
Hroznětín, Karlovarský kraj, Krajská 
knihovna Karlovy Vary, kraslická 
Cukrárna Čtyřlístek a Ministerstvo 
obrany. 

 
 

 
 
 

Za skautský oddíl Bystřina  
Markéta McGuirk  

OZNÁMENÍ O ZMĚNÁCH 
 

   Na základě letošní situace a z důvodu 
neustále se měnících omezujících 
opatření předkládáme seznam dalších 
úprav akcí plánovaných v průběhu 
měsíce října.  
  K již dříve oznámenému zrušení Doží-
nek se neuskuteční ani na 10. října 
plánovaný výšlap s hůlkami Nordic 
walking, ani na 24. října plánované 
Podzimní trhy na Krušnohorském náměstí. 
   Zároveň prozatím dochází k přesunu 
akce Putování za Hroznětínskými strašidly 
na neurčito a otazník visí i nad konáním 
podzimního Hroznatova běhu, který byl 
již dříve přesunut na neděli 1. listopadu. 
   S poděkováním za pochopení         

 

Zdeněk Janský, místostarosta města 
 

 
 

MISTR SVĚTA Z HROZNĚTÍNA 
     

   Na začátku září se i přes velké 
množství opatření podařilo uspořádat 
Mistrovství světa v karate v polském 
Štětíně. Po dobu čtyř dní svádělo více 
než dva tisíce karatistů (v různých 
věkových kategoriích) z dvanácti zemí 
světa urputné souboje o medaile. 
   Součástí české státní reprezentace 
České asociace okinawského karate a ko-
buda byl i Daniel Hluchý z Hroznětína, 
který trénuje v oddílech karate v Ostrově 
a Chodově.                            
   A právě Daniel v kategorii Kumite 
team station shobu nihon male ve vě-
kové kategorii 11 až 12 let vybojoval 
zlatou medaili a stal se mistrem světa. 
K tomuto skvělému úspěchu připojil 
Daniel v sobotu 3. října ještě jeden. 
Na Mistrovství republiky v karate se mu 
totiž podařilo vybojovat další zlatou 
medaili, tentokrát v kategorii Kumite 
nihon male individual 10 až 11 let a stal 
se tak i mistrem republiky. 

 

pokračování na následující straně 

http://www.turisticky-zavod.cz/
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   „Rádi bychom poděkovali za skvělou pří-
pravu a velkou trpělivost Danielovým 
trenérům Mírovi Boguskému a Danu 
Pekuniakovi. A také musíme poděkovat 
vedení města Hroznětín za finanční podporu 
Daniela na mistrovství světa“, říkají rodiče, 
kteří jsou samozřejmě za synovy úspě-
chy velmi rádi.     

 
 

   I my se připojujeme ke gratulantům 
a věříme, že se Danielovi bude nejen 
ve sportu dařit i v příštích letech. 

  rada města 

BENEFIČNÍ DEN na Velkém Rybníku 
 

   Sdružení obyvatel Velkého Rybníka 
a Ruprechtova uspořádalo sobotu 
12. září v pořadí už šestý benefiční den. 
Záštitu nad akcí, která proběhla 
tentokráte ve prospěch Terezky Balá-
žové z Ostrova, opět převzalo město 
Hroznětín. 
   Zahájení patřilo pěveckému sboru 
Cantus de Velas pod vedením Jany 
Šulcové. V rámci bohatého celodenního 
programu si lidé užili vystoupení 

revivalových skupin Boney M., 
Wanastovi Vjecy a Kabát i taneční 
vystoupení mladých tanečnic.  
   Na pláži Velkého rybníka ani letos 
nechyběl charitativní obchůdek, aktivity 
pro děti i dospělé a dobročinná aukce. 
Vydražit se tak podařilo například nový 
dres hokejistů Energie Karlovy Vary 
podepsaný všemi hráči, let vrtulníkem 
i balónem a zapůjčení osobního vozu 
Mercedes-Benz.  
   Vrcholem večera bylo vystoupení 
Lehkého Pokondra se skupinou Rakeťáci 
Live i revival skupiny Lucie. Navzdory 
„době pandemické“ letošní benefiční 
den přilákal mnoho návštěvníků 
ochotných přispět na dobrou věc, tedy 
nemocné Terezce Balážové. 
   O shrnutí úspěšnosti benefičního dne 
jsme požádali místostarostu města 
a zároveň předsedu Sdružení obyvatel 
Velkého Rybníka a Ruprechtova pana 
Zdeňka Janského: „Do poslední chvíle jsme 
vzhledem ke stávající podivné situaci váhali, 
jestli vůbec benefiční den uskutečnit, ale 
protože že se jedná o akci, která pomáhá, tak 
jsme do toho nakonec šli. Neočekávali jsme 
velkou návštěvnost, ale to, co se letos stalo, 
se dá nazvat jedině naprostým masakrem. Již 
v půl čtvrté odpoledne jsme museli rozšířit 
připravené parkoviště, aby návštěvníci 
benefičního dne měli vůbec kde parkovat. 
Budu se opakovat, ale stejně jako v loňském 
roce musím zase konstatovat, že letošní 
nabitý program benefičního dne přilákal 
opravdu velké množství diváků, které 
předčilo všechna naše očekávání. Letošní již 
šestý ročník byl rozhodně nejhojněji 
navštíveným benefičním dnem a tato velká 
účast se také odrazila na celkové úspěšnosti 
sbírky pro Terezku. V rámci benefičního dne 
bylo vybráno prodejem ručních výrobků, 
knížek a darovaných předmětů 13.539,- Kč 
a charitativní aukcí 45.000,- Kč. Výtěžek 
z lanové dráhy nad rybníkem činil 5.359,- Kč 
 

pokračování na následující straně 
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a z prodeje kávy a moučníků týmu 
společností Luccaffé a Just Cake 14.500,- Kč. 
Z prodeje předmětů a plyšáků v cha-
ritativním bazárku se podařilo vybrat 
25.627,- Kč a z dobrovolného vstupného 
39.072,- Kč. Celkový výtěžek z průběhu 
benefičního dne tak byl naprosto skvělých 
143.097,- Kč. Součástí benefice pak bylo 
i předání šeků z výtěžku vstupného na Osla-
vy města Hroznětín ve výši 28.500,- Kč, dar 
manželů Štětkářových ve výši 25.000,- Kč 
a dar společnosti MM spedition s.r.o. ve výši 
20.000,- Kč. Dále pak příspěvek nadace 
Andělská křídla naděje ve výši 10.000,- Kč, 
nadace Pomáhej srdcem taktéž 10.000,- Kč, 
finanční dar hnutí Volba pro kraj ve výši 
10.000,- Kč, finanční dar od členů TJ 
Olympie Hroznětín ve výši 6.000,- Kč 
a finanční dar od restaurace U Páji 
z Velkého Rybníka ve výši 5.000,- Kč. 
Celkový výtěžek z benefičního dne tak zcela 
posunul naše nejdivočejší představy 
a očekávání a posunul se do pro mě naprosto 
neuvěřitelných výšin na celkovou částku 
257.597,- Kč. A že při jeho předávání měli 
všichni zúčastnění slzy v očích ani snad 
nemusím říkat“ říká Zdeněk Janský a do-
dává: „Chtěl bych všem, kteří jakkoliv 
přispěli, touto cestou poděkovat za příspěvek 
na podporu Terezky Balážové. Bylo Vás letos 
opravdu velké množství a velmi si vážím 
Vašeho příspěvku, který bude použit 
ve prospěch dobré věci, a který svědčí o tom, 
že Vy všichni máte velká otevřená a štědrá 
srdce, a že společně umíme pomáhat těm, 
kteří to potřebují“. 
   Nejen vybraná částka pro Terezku 
Balážovou, ale také odezvy samotných 
návštěvníků svědčí o úspěšné akci. 
Propagaci mimo jiné pomohla redakce 
Českého rozhlasu Karlovy Vary, která 
do svého živého vysílání zařadila 
pozvánku na benefiční den s Terezkou, 
pozvánky v Kamelotu i a v dalších 
ostrovských a karlovarských periodi-
kách. 

   „Obrovský dík za pomoc při přípravách 
a organizaci benefičního dne patří všem 
zúčastněným členům velkorybnického 
spolku, kterým touto cestou ještě jednou moc 
děkuji a velké poděkování také patří členkám 
kulturní komise města a také členkám 
Dámského klubu. Ještě jednou Vám všem 
za Terezku a její rodiče moc děkuji. Jste 
úžasní, díky….“ doplňuje své povídání 
Zdeněk Janský. 

 

 
 

   Veliké poděkování také patří všem 
partnerům akce, bez jejichž finančního 
příspěvku by nebylo možné benefiční 
den uskutečnit (viz banner na poslední 
straně). 

     Eva Jandáková 

 
 
 

 
 

YOGA V HROZNĚTÍNĚ 
 

   V Městském společenském centru 
Hroznětín  
se každé úterý od 18.30 hodin konají 
lekce yogy. 
   Srdečně Vás zve 

Olga Muchová 
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SENIOR EXPRES 

   Vážení spoluobčané v seniorském věku,  
 dovoluji si Vás požádat o vyplnění krátkého dotazníku, zda máte zájem 
o zřízení služby SENIOR EXPRESU v našem městě. Jedná se o službu 
v oblasti přepravy osob z místa bydliště k lékaři, k vyřízení úředních 
záležitostí v Ostrově, Karlových Varech, zajištění nákupu apod. Služba 
se objednává dva dny předem a je zpoplatněna částkou cca 20,- Kč 
za jednu jízdu. Tyto služby se poskytují v rámci sociálního programu 
města vzhledem k zajištění zvýšení mobility občanů v seniorském věku, 
nebo občanům ZTP, ZTP/P.  
  Anketní lístek můžete odevzdat osobně do podatelny Městského úřadu 
Hroznětín, nebo do schránky úřadu umístěné u vchodu do budovy.   
   Děkuji Vám za zpětnou vazbu, abychom mohli relevantně posoudit 
tento záměr.      

Martin Maleček, starosta města 
 

--------------------------------------------  zde odstřihněte  ------------------------------------------- 
 

MÁM ZÁJEM O ZŘÍZENÍ SENIOR EXPRESU            ANO                   NE 
 
Jméno a příjmení: …………………………………………………………..….. 
 

Bydliště: ………………………………………………………………………… 
 
 

 
 

Hroznětínský zpravodaj vydává Město Hroznětín, Krušnohorské nám. 1, 362 33 Hroznětín, v nákladu 800 ks měsíčně.|  
Distribuce je zajišťována zdarma do každé hroznětínské domácnosti prostřednictvím České pošty s. p. 

Ev. č. MK ČR 19856 | Redakční rada: Vendula Zábelová, Eva Jandáková, Renata Jati | 
E-mail: hrozpravodaj@seznam.cz | Uzávěrka příštího čísla je 20. 10. 2020. | 

Všechna vydání Hroznětínského zpravodaje od roku 2015 naleznete v elektronické podobě v plnobarevné verzi  
na webových stránkách města (www.mestohroznetin.cz). 

 

 

mailto:hrozpravodaj@seznam.cz

