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HROZNĚTÍNSKÝ 
ZPRAVODAJ 

 

STAVEBNÍ ÚPRAVY 

   V letošním roce nás čeká několik 
stavebních prací v rámci rekonstrukcí 
místních komunikací a odstavných ploch. 
Jedná se o dvě místní komunikace v osadě 
Bystřice a také o úpravu odstavných ploch 
na Krušnohorském náměstí a sídlišti.  
   Největší stavební akcí je zasíťování 
pozemků pro výstavbu rodinných domů 
v lokalitě Hroznětín-Rafanda. Uvedenou 
stavební činností dojde k omezení silničního 
provozu v daných lokalitách. Z  tohoto 
důvodu všem děkuji za toleranci a trpělivost.  
Všechny tyto stavební akce přispějí ke zvý-
šení bezpečnosti silničního provozu a zajistí 
další rozvoj našeho města.  
   Dále jsou naplánovány další investice 
ve školských zařízeních. Jedná se o nákup 
čtyř nových interaktivních tabulí pro výuku 
na druhém stupni základní školy včetně 
vybavení a následného vymalování učeben. 
V budově mateřské školy dojde k výměně 
podlahové krytiny v učebnách a dále budou 
vyměněny již nevyhovující herní prvky 
ve školní zahradě. Zároveň bude provedena 
výměna herních prvků na malém dětském 
hřišti na sídlišti. 

 

Martin Maleček, starosta města  

 
 

NEPOŘÁDEK VE MĚSTĚ 
    

   I přes mnohá upozornění dochází 
neukázněnými občany stále ke znečišťování 
veřejného prostranství ve městě. Jedná 
se zejména o odhazování odpadků na trá-
vníky a komunikace (převážně naší mládeží), 
neuklízení psích exkrementů, ukládání 
objemného odpadu (nábytku, koberců) 
ke stanovištím s nádobami na komunální 
odpad apod. 

   Vzhledem k uvedené situaci nám bohužel 
nezbývá nic jiného než přistoupit k sankcím. 
V případě, že bude občan přistižen, nebo 
nám bude zaslána důkazní fotografie, 
že z jeho strany dochází ke znečišťování 
veřejného prostranství, bude s dotyčnou 
osobou zahájeno přestupkové řízení 
s uložením finanční pokuty. Za uvedený 
přestupek je možné uložit pokutu až do výše 
20 000 Kč. Upozorňuji také rodiče, že za cho-
vání svých nezletilých dětí jsou odpovědní 
právě rodiče.  
 
 

 
 
 

   Veškeré objemné odpady je možné 
bezplatně uložit na Sběrné místo Hroznětín 
(bývalý areál firmy Parabit směrem na Velký 
Rybník), elektrospotřebiče na Sběrné místo 
zpětného odběru (dvůr městského úřadu).  

 

 

Martin Maleček, starosta města 

Odpad odložený na sídlišti. 
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ZAMYŠLENÍ  NAD  DIVNÝMI  LIDMI  MEZI  NÁMI 

   Před pár lety jsem se na stránkách tohoto 
zpravodaje zamýšlel nad divnými lidmi mezi 
námi. Nějaký čas to vypadalo, že se situace 
k lepšímu obrací, ale během posledního 
půlroku se situace zase zvrhla. Domnívám 
se, že to má přímou souvislost se stávající 
divnou dobou.  
   Vytržení některých jedinců ze zaběhlých 
stereotypů jim zřejmě zatemňuje mysl a nutí 
je škodit a ničit. Jak jinak si vysvětlit 
poničenou fasádu školní družiny, vyvrácené 
dopravní značky, poničený křížek u první 
kapličky, zničenou schránku na Flaschnerově 
skále a spálenou vrcholovou knihu, neustálé 
ničení již tak dost poškozené budovy nádraží 
a jejího okolí a další a další. Co se však stává 
fenoménem této divné doby, je pak 
odhazování čehokoliv a kdekoliv. Slovy 
klasika bych řekl, že se nám tady rozmohl 
takový nešvar. Ať vyrazíte do obydlených 
lokalit nebo do přilehlých lesů nebo na trasy 
cyklostezek, neustále narážíte na množství 
odhozených odpadků, plechovek, plastových 
lahví a podobných „pokladů“. Ať se nad tím 
zamýšlím, jak chci, nějak mi to hlava nebere. 
Asi už jsem na to, abych to pochopil, moc 
starý. 
   Po městě je přeci dost odpadkových košů, 
do kterých je možné odpadky odhodit. 
A pokud jdu do lesa, tak bylo kdysi dobrým 
zvykem ctít, že co si do lesa přinesu, také 
s sebou odnesu.  
   Vrcholem všeho je pak hromadění 
nepotřebného vybavení domů a bytů 
u kontejnerových stání nejenom na sídlišti. 
Tuhle vybourané bytové jádro, tamhle 
koberec, onehdy nepotřebný nábytek, 
mnohde i vystěhovaný celý obývací pokoj. 
A aby toho nebylo málo, tak se různě 
objevují i staré pneumatiky, spousta 
autodílů nebo někteří vyvezou výše zmíněné 
rovnou do staré pískovny pod tenisovými 
kurty. Chtěl bych proto nějak pochopit, 
co některé lidi vede k takovému konání, 

k tomu přesvědčení, že on to někdo za ně 
uklidí, že se najde nějaký (s odpuštěním) 
hlupák, kterému to vadí a něco s tím udělá. 
Předpokládám, že snad už by měli všichni 
vědět, že máme v Hroznětíně sběrný dvůr 
právě pro tyto účely.  Je smutné, že někteří 
divní lidé mezi námi nám ostatním takhle 
znečišťují náš společný prostor pro příjemné 
bydlení či  výšlap do okolí.  
   Doufám, že alespoň někteří se po přečtení 
těchto řádků vrátí v této divné době 
k zaběhlým postupům. A asi by nebylo 
od věci, kdyby i někteří rodiče toto 
zamyšlení dali přečíst svým dětem. 

       Zdeněk Janský 

KNIHOVNA 

   Od pondělí 12. dubna se dveře knihovny 
opět otevřou našim čtenářům. Sice v ome-
zené míře a za určitých hygienických zásad, 
ale přece jen už čtenáři nemusí pro knihy 
pouze k výdejovému okénku, ale mohou 
si čtivo osobně vybrat v prostorách 
knihovny.   
   Až do odvolání je knihovna otevřena 
v pondělí a ve čtvrtek od 12 do 18 hodin. 
V ostatní dny je zavřeno. Všichni návštěvníci 
knihovny musí při vstupu použít dezinfekci 
na ruce, vstupovat jednotlivě a mít dýchací 
cesty zakryté respirátorem. Veřejnosti není 
umožněn přístup k počítačům. Všechny 
vrácené knihy jsou ukládány do karantény 
ve zvlášť vyčleněné místnosti, teprve poté 
jsou opět k dispozici dalším čtenářům. 
   Pokud se ovšem obáváte knihovnu i přes 
všechna opatření navštívit, vězte, že vaše 
výpůjčky jsou automaticky prodlužovány 
až do konce května a ze strany knihovny 
vám nehrozí žádné sankce za nevrácení.    
   Doufám, že tato složitější doba už nebude 
trvat dlouho a že se co nejdříve uvidíme bez 
všech omezení. Přeji vám pěkné jarní dny 
(nejlépe s knihou v ruce). 

 

 

Vendula Zábelová 
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UKLIDÍME ZA HUMNY 

   Skončila zima a všude zůstal nepořádek. 
Zima samotná za nepořádek rozhodně 
nemůže, to spíše my, obyvatelé Hroznětína. 
Tedy alespoň někteří z nás (jak jste se mohli 
dočíst v předchozích příspěvcích). Nezbývá 
proto nic jiného, než se pustit do úklidu. 
Tradiční akci Ukliďme Česko letos kvůli 
pandemii není možné uspořádat společně, 
tak se do toho pusťme každý sám za sebe. 
Někteří z nás už začali: 
 
 

 
 

   Pokud se chce kdokoli přidat, může si 
v knihovně vyzvednout rukavice a pytle. 
Pokud nasbíráte odpadu tolik, že jej sami 
na stanoviště kontejnerů neunesete, 
zavolejte na tel. číslo 724 181 464 a město 
Hroznětín zajistí odvoz. 
   Kromě dobrého pocitu, že je uklizeno 
nejen u vás doma, ale i za humny, můžete 
získat od vedení města malý dárek. Stačí 
poslat fotografie svých úlovků a tři nejlepší 
budou odměněni. Fotografie s kontaktem 
posílejte do 20. května 2021 na e-mail 
hrozpravodaj@seznam.cz. 

 

Eva Jandáková, Vendula Zábelová 

ZÁPISY DO ŠKOL 

   I přes složitou dobu letos zápisy do zá-
kladní i mateřské školy proběhnou a vzhle-
dem ke stávající nejasné situaci budou 
probíhat v delších časových úsecích. 
   V základní škole již zápisy probíhají. Začaly 
6. dubna a budou trvat až do 20. dubna. 
Zápisy probíhají bez osobní přítomnosti dětí 

i jejich zákonných zástupců ve škole formou 
písemného, nebo online podání. Novinkou 
od příštího školního roku je pak zajištění 
svozu dětí do školy ze všech spádových obcí 
města. 
   Zápis do mateřské školy bude probíhat 
v týdnu od 3. do 7. května také bez osobní 
přítomnosti dětí. Žádosti si osobně vy-
zvednou rodiče dětí v MŠ, kde budou 
informováni o dalším postupu. 

 

Zdeněk Janský, místostarosta města 

KONTROLA REGISTRACE PSŮ 

   Upozorňuji majitele psích mazlíčků, že bě-
hem následujících měsíců bude prováděna 
namátková kontrola, zda jsou psi regi-
strováni. Dále majitele psů upozorňuji 
na skutečnost, že měli doložit na Městský 
úřad Hroznětín potvrzení o provedeném 
čipování daného psa na základě platného 
zákona. V případě, že bude kontrolou zjiště-
no nesplnění daného nařízení, vystavujete 
se případným sankcím. Dále důrazně žádám 
majitele psů, aby si po svých mazlíčcích 
řádně uklízeli psí exkrementy. 

 

Martin Maleček, starosta města 

PTÁK ROKU 2021 

   Česká společnost ornitologická vyhlásila 
ptákem letošního roku našeho nejhojnějšího 
dravce - káně lesní, které tak pomyslné žezlo 
přebírá od jiřičky obecné. Udělením titulu 
káněti chtějí ornitologové lépe představit 
veřejnosti tento hojný, ale přehlížený druh 
naší krajiny. Více na birdlife.cz. 

 
 

 
 

 

 

 

 

Vendula Zábelová, foto Pavel Smyček

Rozpětí křídel káněte  
lesního dosahuje 113-128 cm. 

mailto:hrozpravodaj@seznam.cz
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NORDIC WALKING 

   13. září 2014 se v Hroznětíně uskutečnil 
první ročník Nordic walking.  Přesto, že dva 
dny před akcí (a také ještě v sobotu ráno) 
pořádně pršelo, sešlo se 40 nadšenců, kteří 
se navzdory počasí chtěli vydat s hůlkami 
po okolní přírodě. Od té doby uteklo hodně 
vody a počet účastníků se s každým roč-
níkem navyšoval. Společně jsme prošli 
mnoho zajímavých tras v okolí Hroznětína.  
   Kvůli pandemii jsme ale takhle společně 
už celý rok nevyrazili. Na výlety do přírody 
přesto můžete. Každý, kdo vyběhne s hůlka- 

mi, může kromě příjemného pocitu, že pro 
sebe něco udělal, získat milou cenu 
od vedení města Hroznětín. Stačí poslat 
fotografii a stručný popis z individuálního 
výletu. Nejzajímavější příspěvky odměníme. 
Pandemie tu nebude věčně, proto už nyní 
můžete plánovat, hledat trasy nové, které si, 
jakmile to půjde, projdeme společně. 
   Fotografie, popisky a tipy nové trasy 
posílejte do 20. května na e-mail 
hrozpravodaj@seznam.cz.  
 
 

Eva Jandáková, Vendula Zábelová 
 
 

               

 

Účastníci historicky prvního společného výšlapu s hůlkami v Hroznětíně 13. 9. 2014.  
Trasa tehdy byla velice jednoduchá, vedla z Hroznětína kolem Flaschnerovy kapličky (tehdy ještě 

neopravené) na Oldříš, do Merklína a po cyklostezce zpět.
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