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HROZNĚTÍNSKÝ 
ZPRAVODAJ 

 

SENIOR EXPRES 
    

 

   V rámci zlepšení služeb občanům v se-
niorském věku jsme zahájili od 1. 2. 2021 
novou službu - přepravu osob v rámci Senior 
expresu. Uvedenou službou se můžete nechat 

přepravit k návštěvě zdravotnického zařízení, 
k návštěvě úřadů, nebo pro nákup.  
   V době pandemie Covid 19 je možné po-
žádat také o zajištění nákupu a jeho dovezení 
přímo k Vám domů.  
   Veškeré podrobnosti jsou uvedeny na straně 
7 a 8. Věřím, že Vám tato nová služba pomůže 
zkvalitnit způsob Vašeho života. 

 

Martin Maleček, starosta města  
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VELKÝ RYBNÍK 2021 
    

   Dovoluji si Vás touto cestou seznámit 
s několika novými informacemi vztahujícími 
se k lokalitě Velkého Rybníka. 
   Zásadní je upozornění na novelu Vodního 
zákona (§38 zákona č. 254/2001 Sb.), která 
od 1. 1. 2021 ukládá povinnost předkládat 
doklady o odvozu odpadních vod ze žump 
a jímek za poslední dva roky. Kontroly bude 
provádět Česká inspekce životního prostředí 
s příslušným vodoprávním úřadem prioritně 
v lokalitách v blízkosti vodních nádrží.  Proto 
by mělo být i v zájmu všech obyvatel 
a uživatelů oblasti Velkého Rybníka si zajistit 
včasné vyvážení jímek a žump a také 
zkontrolovat jejich technický stav. Řešením 
do budoucna je pak napojení všech objektů 
na rozvody tlakové splaškové kanalizace. 
V současné době je vydané stavební 
povolení na realizaci připojení celé jižní 
lokality před hrází, což je celkem 182 
připojovacích míst. Vlastní realizace této 
akce obnáší cca 20 milionů Kč a je závislá 
na úspěšnosti v získání dotací. Na lokalitu 
Velký Rybník sever a jih za hrází je již 
zpracovaná technická i finanční studie 
rozvodů vody a kanalizace.  
   V současné době probíhá vyhodnocení 
veřejné vyhlášky s platností doložení 
dokladů o vývozu do 30. 11. minulého roku. 
Ti, kteří doklady opakovaně nedoložili, 
budou řešeni v přestupkovém řízení. Cílem 
všech těchto kroků je zlepšení nejenom 
kvality vody v rybníku, ale také zlepšení 
infrastruktury celé oblasti, což s sebou 
zároveň přinese i zvýšení hodnoty Vašich 
pozemků a objektů. 
   V letošním roce bude dokončeno řešení 
přeplocených pozemků v celé oblasti Vel-
kého Rybníka. Zaměříme se hlavně 
na soulad skutečných půdorysných rozměrů 
Vašich staveb a objektů se stavem v katastru 
nemovitostí. Je i ve Vašem zájmu tento stav 
napravit. V případě nejasností, jak případný 
nesoulad napravit, se na mě obraťte.  

   Dále si Vás dovoluji upozornit na při-
pravovanou vyhlášku o používání ohňostrojů 
a petard. Tato vyhláška vejde v platnost 
v průběhu letošního roku a používání výše 
uvedené pyrotechniky bude až na malé 
výjimky zcela zakázáno. 
   Závěrem jako každý rok upozorňuji 
na znění Obecně závazných vyhlášek města 
hlavně vzhledem k regulaci hlučných 
činností o nedělích a státních svátcích. Byť 
se situace již výrazně zlepšila, stále se ještě 
najde dost těch, kteří o nedělích a svátcích 
hlučnou činností ruší klid ostatních. A ještě 
opětovně upozorňuji na znění Rekreačního 
řádu vzhledem k povolení vjezdu do celé 
lokality Velkého Rybníka a hlavně vzhledem 
k zákazu parkování na komunikacích a ve-
řejných plochách mimo míst vyhrazených 
pro parkování. Vyhlášky i Rekreační řád jsou 
v plném znění k dispozici na internetových 
stránkách města a na úřední desce 
(www.mestohroznetin.cz).    

 Zdeněk Janský, místostarosta města   

CYKLOSTEZKA BYSTŘICE 
     

   V průběhu realizace herního a od-
počinkového meandru Bystřice jsme Vás 
informovali o zamýšlené návaznosti 
realizace cyklostezky směrem na Ostrov 
mimo hlavní komunikaci, která prochází 
Bystřicí.  
   Mám radost, že se i v této věci povedly 
první kroky, a tak byla v listopadu loňského 
roku vyhotovena projektová dokumentace 
a na začátku ledna se nám podařilo získat 
na tuto stavbu stavební povolení. Souběžně 
s tím probíhala příprava pro podání žádosti 
o dotaci ze Státního fondu dopravní 
infrastruktury, která byla na konci ledna 
podána. Pokud by se nám podařilo s touto 
žádostí uspět, bude se tento úsek ještě 
v letošním roce realizovat. Tím dojde 
k velkému zvýšení bezpečnosti cyklistů 
i pěších v této části našeho města. 
 

 

 

Zdeněk Janský, místostarosta města                                                                              

http://www.mestohroznetin.cz/
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OZNÁMENÍ O ZMĚNÁCH 
    

   Na základě přetrvávajících vládních ome-
zení a vzhledem k aktuální covidové situaci 
je dnes již jisté, že se na konci února 
neuskuteční na 27. února plánovaný 
oblíbený Krušnohorský masopust.  
   A vzhledem k výše uvedenému musím též 
s velkou lítostí oznámit, že se v plánovaném 
termínu 6. března neuskuteční ani Hrozně-
tínský ples. I kdyby ke konci února došlo 
k částečnému rozvolnění stávající situace, 
rozhodně by nebylo možné ples v plném 
rozsahu uskutečnit. 
   S lítostí a poděkováním za pochopení  

Zdeněk Janský, místostarosta města  

 

BENEFICE 2021 
   

   I za stávající nepříznivé covidové situace 
stále pracujeme na pomoci zdravotně 
handicapovaným dětem. Po neuvěřitelně 
úspěšné loňské benefici se členové 
Velkorybnického spolku rozhodli letošní již 
sedmý ročník benefičních dní na Velkém 
Rybníku poprvé věnovat dvěma dětem 
najednou. Je stále těžší vybrat komu 
v daném roce pomoci a komu přislíbit 
pomoc v roce dalším, protože zdravotně 
handicapovaných dětí je opravdu hodně. 
Je to neuvěřitelně složité jak obsahově, tak 
hlavně emočně. Příběhy dětí a samozřejmě 
také jejich rodičů jsou mnohdy až tak 
neskutečné, že se při výběru pomoci není 
možné ubránit slzám… 
   Proto po opětovném dlouhém zvažování 
budeme letošní pomoc věnovat tříleté 
Veronice Synkové ze Stružné a devítiletému 
Ondrovi Minaříkovi z Chodova. Osud jim 
do vínku nadělil nelehký životní úděl. 
   Verunka se narodila se srdeční vadou, 
prasklou cystou v hlavě a tzv. stigmatizací 
obličeje (široký kořen nosu, nízko posazené 
uši a v očích syndrom zapadajícího slunce). 
Příčinou toho všeho je ztráta části 
chromozomu 1, a proto bojuje i s vývojovým 
zpožděním a mentální retardací. Verunka 

cvičí Vojtovu metodu a opakovaně reha-
bilituje. Účastní se i kurzů canisterapie 
a hipoterapie. Jsou u ní zřetelné pokroky, 
výrazně se jí zlepšuje hybnost. 
 
 
 

 
 
 
 

   Ondrášek se narodil jako zdravé miminko. 
V půl roce onemocněl herpetickou meningo-
encefalitidou (zánětem mozku). Následkem 
této smrtelné nemoci trpí psycho-
motorickou retardací, sekundární epilepsií, 
dětským autismem a svalovou hypotonií. 
Ondrášek dosud nemluví, jen vokalizuje, 
je plně na plenkách a trpí poruchou spánku. 
Bez opory je schopen ujít pouze pár desítek 
metrů a životem ho provází trvalý neklid. 
Ondráškovi je devět let, ale mentálně 
je na úrovni ročního dítěte. Od začátku 
intenzivně rehabilitoval a jeho stav se vý-
razně zlepšil. Mezi nejlepší výsledky 
dosavadní rehabilitace patří to, že se Ondřej 
naučil chodit a vrátil se mu polykací reflex. 
Nejhorší je, že nedokáže porozumět svým 
pocitům, neumí s nimi pracovat. Proto 
se strašně trápí a  ubližuje sám sobě.  

 

pokračování na následující straně 

Verunka 
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   I když se zdraví Verunce ani Ondrovi již 
plně nevrátí, je naší snahou udělat 
maximum pro to, aby se jejich kvalita života 
zlepšovala, aby je svět kolem nich zaujal 
a bavil. Oba potřebují kvalitní intenzivní 
neurorehabilitace a léčbu na specializované 
klinice, která stojí velké peníze a na kterou 
pojišťovna nepřispívá. A na to bude i letošní 
pomoc Verunce a Ondráškovi zaměřená. 
 
 

 
 
 
 

   Pokud to situace dovolí, je konání bene-
fičního dne pro Verunku a Ondru 
naplánováno na 12. června 2021. Hlavním 
hostem benefičního dne bude skupina Žlutý 
pes s Ondřejem Hejmou. Dalšími účinku-
jícími pak bude skupina Liwid a revivaly 
skupin AC/DC, Lucie a Kroků Michala Davida. 
Součástí dne bude opět i spousta do-
provodných programů, z nichž vybíráme loni 
velmi úspěšný vyhlídkový let vrtulníkem 
a nově pilotáž vznášedla. 
   Naší snahou je nemocným dětem pomáhat 
a mnoho věcí je naučit, ale uvědomujeme si, 
že právě tyto děti jsou ty, které nás samotné 
vlastně nejvíc učí a obohacují. Děkujeme 
předem všem, kteří se i přes stávající ne-

utěšenou situaci do letošní pomoci Verunce 
a Ondrovi zapojí, protože pomáhat druhým 
má smysl!            

Zdeněk Janský, místostarosta města 

 

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 2021 
    

   Vzhledem k mnoha dotazům ohledně 
letošních příměstských táborů ve vztahu 
ke stávající situaci, dáváme tímto na vědomí, 
že v plánu v letošním roce je jejich konání.  
   Termín konání jarního tábora je v době 
jarních prázdnin od 1. do 5. 3. a na letní 
tábory jsou v době letních prázdnin termíny 
dva, a to od 19. do 23. 7. a od 2. do 6. 8.  
   To, jestli se tábory v daných termínech 
opravdu uskuteční (včetně programů jedno-
tlivých turnusů), bude teprve upřesňováno 
na základě postupu uvolňování stávajících 
omezení a s tím souvisejících vydaných 
opatření.  
   Aktuální situace zatím neumožňuje konání 
jarního tábora, ale v návaznosti na pláno-
vané rozvolňování na začátku února budeme 
operativně reagovat. Pokud to bude jen 
trochu možné, i v případném omezeném 
režimu, pokusíme se o to a budeme Vás včas 
informovat. 
   Pro jakékoliv informace ohledně konání 
příměstských táborů jsem k dispozici.  

 

Zdeněk Janský, místostarosta města 
 
 
 

           
 

 
 

V minulých letech si děti příměstský tábor 
pořádně užily (foto z roku 2019). 

Ondra 
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MĚSTSKÉ LESY 
    

   Tímto článkem si dovoluji doplnit 
informaci z květnového zpravodaje roku 
2020, kdy jsme Vás informovali o situaci 
v městských lesích.  
   Loňská činnost v městských lesích byla 
zaměřena hlavně na opatření k omezení 
škod spojených s kůrovcovou kalamitou. 
Bylo lokalizováno několik ohnisek výskytu 
kůrovce. Největší škody jsou i vizuálně 
patrné na západní části kopce nad 
Ruprechtovem. Zde proběhla těžba již na ja-
ře roku 2020 a byla rozšířena i do části 
lokalit pod Ruprechtovem. Další lokalizovaná 
místa byla v lesích nad Rafandou a v místě, 
kde končí Kulíčkova cesta. Dalším místem 
pak byla lokalita na konci lesní cesty Slepá. 
Ve všech těchto místech se podařilo 
napadenou dřevní hmotu vytěžit i prodat. 
   Vzhledem ke stávajícím cenám za dřevní 
hmotu na trhu jsme těžbu v roce 2020 proto 
směřovali pouze na lokality s ohniskem 
výskytu kůrovce. V současné době máme 
na několika skládkách jen zbytkovou dřevní 
hmotu určenou na prodej jako palivové 
dřevo.  
   V souběhu s výše uvedenou těžbou také 
probíhala opatření k zamezení hromadného 
výskytu kůrovce. Na cca 50 místech 
ve vytipovaných lokalitách byly postupně 
osazovány lapače kůrovců tvořené chemicky 
ošetřenou sítí a návnadou. Na tuto činnost 
se nám podařilo získat i dotaci z Krajského 
úřadu Karlovarského kraje. V kombinaci 
s relativně dobrým vývojem počasí 
v loňském roce se nám tak zatím daří výskyt 
a šíření kůrovce eliminovat.  
    Největším problémem tak stále zůstává 
zajištění těžby v těžko dostupné lokalitě 
s výskytem kůrovce na hranici s Lesy ČR 
u Merklína. Vzhledem k tomu, že se jedná 
o velmi svažitý a skalnatý terén, je jediná 
možná těžba formou tzv. lanovky. Tento 
způsob těžby se dá realizovat pouze 
s potřebnou technikou a vzhledem ke stáva-

jící situaci (kůrovcová kalamita a nedostatek 
pracovních sil) je její zajištění komplikované. 
V těchto místech proběhlo již na podzim 
roku 2019 kácení o objemu cca 40 m

3
 dřevní 

hmoty, která zde zůstala ležet a byla 
chemicky ošetřena a použita jako návnada 
na kůrovce. Na základě probíhajících jednání 
je předpoklad, že se nám podaří zajistit 
těžbu v této lokalitě ke konci 1. kvartálu 
roku 2021. 
   Hospodaření v městských lesích za rok 
2020 skončilo ve ztrátě cca 60 tisíc Kč. 
Výsledek je ovlivněn momentální cenovou 
úrovní na trhu s dřevní hmotou. Avšak 
vzhledem k tomu, že se nám podařilo 
realizovat i běžnou údržbu a správu lesů 
včetně nového zalesňování, není výsledek 
v porovnání s uvedenými skutečnostmi tak 
úplně špatný. 
 

 
 
 

   V dlouhodobém výhledu je velice pozitivní, 
že se nám daří zalesňovat v kombinaci 
listnatých a smrkových dřevin tak, aby se vý-
razně zvýšil podíl listnatých dřevin. A velkým 
dílem k tomu přispívá i samotná přirozená 
schopnost lesa bez zásahu člověka, kdy 
v jednolité smrkové monokultuře vyráží 
nový listnatý les, který bude schopen lépe 
odolávat případným kalamitním stavům.  
   Cílem je udržet městské lesy jako místo 
pro relaxaci, odpočinek a turistiku, ne jako 
zdroj financí. K tomu má přispět i nový 
hospodářský lesní plán na dalších 10 let, 
který bude během letošního roku zpracován. 

           Zdeněk Janský, místostarosta města
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Pravidla přepravy osob město Hroznětín  

Senior Expres 
 
 

Službou „Senior Expres“ se rozumí poskytování přepravy seniorů a zdravotně postižených 
za zvýhodněných podmínek. Službu poskytuje město Hroznětín v rámci sociálního programu města. 
Služba „Senior Expres“ není služba nároková, z čehož vyplývá, že pokud nebude řidič přítomný 
ze zdravotních či jiných důvodů, nebude „Senior Expres“ v tu danou dobu poskytován. 
 

1. Komu je služba určena 
 

Služba je určena fyzickým osobám s trvalým pobytem ve správním území města Hroznětín 
od dovršení 65 let věku nebo osobám se sníženou nebo částečně sníženou soběstačností 
(držitelům průkazů TP, ZTP či ZTP/P) od 18 let věku. Přepravu je možné využít i pro přepravu osob 
(držitelů průkazu TP, ZTP, ZTP/P mladších 18 let věku v doprovodu zákonného zástupce. Tyto 
vyjmenované osoby musí předložit zmíněný průkaz při nástupu do vozidla.   
 

2. K čemu je služba určena 
 

Poskytnutím služby umožňuje město oprávněným osobám přepravu v případech, kdy si nemohou 
zvolit jiný způsob přepravy, a to pro účely přepravy přednostně do zdravotnického zařízení, 
doplňkově také pro zajištění přepravy k jednání na úřadech, k zajištění nákupů atp. do města 
Karlovy Vary, Ostrov, Sokolov nebo v okolí do 15 km od města Hroznětín. 
Služba nenahrazuje úkony pečovatelské služby, záchranné služby a další služby nebo úkony 
nespadající do kompetence (pravomoci) poskytovatele. 
Řidič nedoprovází seniora k lékaři, nepomáhá s nákupem apod. a také nepřebírá odpovědnost 
doprovodu seniora. 
 

3. Kdy a kde je služba dostupná 
Provoz služby je zajištěn pouze v pracovních dnech, a to:       

Pondělí 7.00–17.00 hodin 

Úterý 7.00–12.00 hodin 

Středa 7.00–17.00 hodin 

Čtvrtek 7.00–14.30 hodin 

Pátek 7.00–14.30 hodin 

Službu je možné využít i mimo uvedené dny po domluvě s poskytovatelem. 
Poslední jízda je zahájena nejpozději jednu hodinu před koncem provozní doby (pokud se klient 
s poskytovatelem nedohodnou jinak). 
 

Službu je možné objednat telefonicky na čísle 603 282 867 v době provozu služby, nebo 
724 181 464 do 18.00 hodin. Klient nahlásí celé jméno a příjmení, případně jméno doprovázející 
osoby, datum narození, trvalé bydliště, místo a čas nástupu, cíl cesty. 
 

Objednávka se považuje za akceptovanou teprve tehdy, je-li poskytovatelem výslovně potvrzena, 
a to i ústní formou. 
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Služba může být časově omezena. 
 

4. Jak si může klient službu objednat 
Službu lze objednat telefonicky na čísle uvedeném v článku 3,  nebo osobně v kanceláři správy 
majetku města, nebo v kanceláři starosty města v budově Městského úřadu v Hroznětíně 
nejpozději 1 pracovní den předem. 
 

Objednanou službu může klient stornovat telefonicky nebo zasláním SMS zprávy na číslo 
603 282 867, nebo 724 181 464. 
 

Poskytovatel může objednanou službu zrušit ze závažných provozních či technických důvodů 
nejpozději v den, kdy měla být služba realizována, a to osobně nebo telefonicky. 
 

Za účelem hospodárného využití vozidla je možné spojovat jednotlivé objednávky klientů. 
V rámci objednávek budou upřednostněny návštěvy zdravotnických zařízení před dalšími účely.  
 

5. Jaká je výše úhrady za poskytnutou službu 
 

Poskytovatel nepožaduje náhradu veškerých nákladů vzniklých mu v souvislosti s poskytnutím 
služby, ani nepožaduje úhradu ceny za poskytnutou službu. Za poskytnutou službu platí klient 
příspěvek na částečnou úhradu nezbytných nákladů poskytovatele ve výši 20 Kč/jízda (nástup 
do vozidla). Od úhrady příspěvku je osvobozena osoba (držitel průkazu TP, ZTP, ZTP/P mladších 
18 let včetně doprovodu). 
V případě zpáteční jízdy realizované na základě předchozí objednávky služby se příspěvek 
započítává jako nová jízda. Povolená čekací doba řidiče v cíli cesty je řešena individuálně na základě 
dohody s klientem. 
 

6. Jak hradit příspěvek na přepravu 
 

Klient uhradí příspěvek před započetím čerpání služby v hotovosti. Řidič vozidla je povinen vystavit 
doklad o zaplacení příspěvku na přepravu. 

Přeprava osob k lékaři mladších 65 let z důvodu dočasné nepohyblivosti 
 

Uvedenou službou se rozumí poskytování přepravy osob postižených dočasnou nepohyblivostí 
za zvýhodněných podmínek. Službu poskytuje město Hroznětín v rámci sociálního programu 
města. Podmínky přepravy a způsob objednání jsou totožné se službou Senior Expres – přeprava 
je určena pouze k přepravě osoby do zdravotnického zařízení. 
 

Přeprava osob – školní bus 
 

Uvedenou službou se rozumí poskytování přepravy osob (dětí) dojíždějících v rámci osad 
ve správním území města Hroznětín do ZŠ Hroznětín. Uvedená služba je poskytována bezplatně 
v rámci podpory mladých rodin žijících ve správním území města Hroznětín. Služba se zajišťuje 
pouze v případě požadavků ze strany rodičů a v minimálním počtu 3 přepravovaných osob. Dále 
lze vozidlo využít pro individuální potřebu ZŠ a MŠ Hroznětín. 
 
 

Pravidla schválila Rada města Hroznětín svým usnesením č. RM/2/10/2021 
 

Martin Maleček, starosta města 
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