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HROZNĚTÍNSKÝ 
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   PROVZNÍ DOBA MĚSTSKÉHO ÚŘADU V DOBĚ NOUZOVÉHO STAVU 

 

Vzhledem k dané situaci jsem byl nucen omezit provozní dobu městského úřadu v době 
nouzového stavu od 1. 3. 2021 do 28. 3. 2021 pro veřejnost následovně: 

 

 PONDĚLÍ  10:00-12:00, 13:00-17:00 hodin 
STŘEDA 10:00-12:00, 13:00-17:00 hodin 

 

ÚTERÝ, ČTVRTEK, PÁTEK – pouze po předchozí telefonické dohodě,  
tel. č. 724181464, 731613844 

 

Omlouvám se za vzniklé komplikace, bohužel vzhledem k pandemické situaci a omezenému 
počtu zaměstnanců jsme nuceni provoz omezit.  

V současné době jsou zaměstnanci úřadu pravidelně testováni antigenními testy na Covid 19. 
 
 

Martin Maleček, starosta města 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

OČKOVÁNÍ 
    

   Oznamujeme občanům, že v Hroznětíně 
bude zahájeno očkování seniorů nad 70 
let proti nemoci Covid 19.  
   V případě, že k očkování nejste nikde 
registrováni, je možné v době ordinačních 
hodin kontaktovat ordinaci praktického 
lékaře MUDr. Jana Jedelského na te-
lefonním čísle 353 618 115.  
   Pokud jste byli kontaktováni starostou 
města a projevili jste zájem, Vaše regi-
strace byla provedena. Termín očkování 
Vám bude následně upřesněn přímo pa-
nem doktorem.  
   V ordinaci bohužel není možné očkovat 
občany, kteří se již zaregistrovali 
v centrálním registru. 

 
 

 
 

Martin Maleček, starosta města 
 

DISTRIBUCE RESPIRÁTORŮ FFP2 
   

   24. 2. 2021 byla provedena distribuce 
respirátorů typu FFP2 občanům ve věku nad 
70 let do poštovních schránek. Město 
Hroznětín zakoupilo kvalitní respirátory 
z české produkce.  
   Občané se závažným onemocněním 
(onkologické, kardiaci, astmatici) si mohou 
v provozní době úřadu vyzvednout 5 ks uve-
dených respirátorů v kanceláři starosty 
města. Sociálně znevýhodnění občané (v pří-
padě, že by nákup respirátorů značně zatížil 
jejich finanční rozpočet) se mohou obrátit 
na starostu města ohledně poskytnutí 
respirátorů z rozpočtu města.  
   Situace v našem městě je velmi nepříznivá, 
proto Vás prosím o používání ochranných 
prostředků dýchacích cest v intravilánu 
města a přilehlých osadách. 

 
 

Martin Maleček, starosta města 
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STR. 2    

PLÁNOVANÁ STAVEBNÍ ČINNOST 

   V letošním roce se i přes nepříznivou 
covidovou situaci chceme zaměřit na po-
kračování dalšího rozvoje a zvyšování kvality 
infrastruktury našeho města a jeho 
spádových obcí.  
   Jako jeden z hlavních problémů vnímáme 
i nedostatek parkovacích míst. Proto bude 
na přelomu března a dubna zahájena úprava 
ploch pro nová parkovací místa mezi 
panelovými domy na starém sídlišti, kde 
vznikne cca 10 nových parkovacích míst. 
Souběžně bude také realizována stavba 
dalších nových devíti parkovacích míst 
na rohu Školní ulice za družinou. Zároveň 
je před podáním žádosti o stavební povolení 
také projektová dokumentace pro zhruba 
12 nových parkovacích míst na novém 
sídlišti. Také probíhá příprava pro realizaci 
dalších nových sedmi parkovacích míst 
na Krušnohorském náměstí. 
   V dubnu pak bude zahájena III. etapa 
rekonstrukce povrchu Potoční ulice od ka-
tastru Bystřice až po dřevěný most přes 
Bystřici. A v květnu pak naváže kompletní 
rekonstrukce komunikace v Bystřici za kaplí 
sv. Jana Nepomuckého. Na obě akce jsme 
podali žádosti o dotaci z Programů rozvoje 
venkova z Ministerstva pro místní rozvoj 
i z Karlovarského kraje. 
   Stěžejní akcí letošního roku pak bude 
zasíťování pozemků pro výstavbu rodinných 
domů na louce mezi ulicí ČSA a říčkou 
Bystřicí. V současné době je vyhlášeno 
výběrové řízení na dodavatele této stavby. 
   Mimo tyto výše uvedené stavby budou 
probíhat i další stavební akce. Jednou z nich 
je již probíhající rekonstrukce bytové 
jednotky č. p. 76 na Krušnohorském náměstí 
či plánovaná výměna plynových kotlů 
v bytovém domě č. p. 4. Připravená 
je i možnost realizace nové cyklostezky 
v Bystřici, ale ta je vázána na podmínku 
získání dotace ze Státního fondu dopravní 
infrastruktury. Na podmínce získání maxi-
málního rozsahu dotačních financí je také 

vázána připravená realizace II. etapy 
rozvodů vody a kanalizace na Velkém 
Rybníku. 
   Již běžnou věcí jsou opravy bytového 
fondu, postupná rekonstrukce jednotlivých 
bytů a běžné opravy základní i mateřské 
školy. A také úprava venkovních prostor 
v areálu fotbalového hřiště. 
   V letošním roce také dokončujeme 
podklady pro realizaci přestavby staré 
kotelny na sídlišti a snažíme se též na tuto 
akci získat dotační prostředky. Během 
měsíce dubna budou zahájeny práce na pro-
jektové dokumentaci na rekonstrukci 
stávající budovy vlakového nádraží a sou-
běžně s tím i rekonstrukce komunikace 
v Nádražní ulici. Na začátku března se také 
rozběhla příprava studie na rozšíření prostor 
základní školy, na kterou pak v polovině roku 
naváže příprava projektové dokumentace, 
aby bylo možné žádat o finance z vypsaných 
dotačních výzev. A to samé se plá-
nuje i u mateřské školky. 

 

Zdeněk Janský, místostarosta města 

SENIOR EXPRES/PŘEPRAVA OSOB 
    

   Po měsíci provozu seniorexpresu lze říci, 
že tato služba funguje výborně a je občany  
využívána (hlavně seniory k návštěvě lékaře, 
rehalibitací, lékáren apod.) Pevně věřím, 
že její zřízení přispělo ke zvýšení mobility 
našich seniorů. 
   V době pandemie Covid 19 nabízíme pře-
pravu k lékaři i občanům mladších 65 let. 
V případě, že potřebujete zajistit nákup, 
je možné využít i této nabídky a objednat 
si dovoz nákupu přímo do vaší domácnosti.  
   Podmínky přepravy byly zveřejněny 
v předchozím vydání zpravodaje, naleznete 
je i na webových stránkách města. Nově 
došlo k menší úpravě - v případě, že se bu-
dete přepravovat ve správním území města 
Hroznětína k lékaři do hroznětínského zdra-
votního střediska, je tato přeprava zdarma. 

 
 
 

Martin Maleček, starosta města 
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KOMUNÁLNÍ ODPADY 2021 

   V letošním roce byl přijat nový zákon 
o odpadech. Zákon především stanovuje 
nové ceny v závislosti na množství vypro-
dukovaného komunálního odpadu v obci. 
Dále se zvyšuje rekultivační poplatek 
na skládce. Je stanoven koeficient roční 
produkce odpadu na občana 200 kg (cena 
500 Kč/t). V případě, že je produkce odpadu 
na občana vyšší než 200 kg ročně, se po pře-
kročení stanoveného množství zvyšuje cena 
na 800 Kč/t. Rekultivační poplatek se zvyšuje 
ze 100 Kč/t na 145 Kč/t.  
   Co z toho pro nás vyplývá? Velmi důležité 
je zaměřit se na třídění odpadů z důvodu 
snížení produkce komunálního odpadu 
v obci. V současné době má město 
Hroznětín produkci komunálního odpadu 
vyšší než je stanovený limit na občana. 
Většinou tento limit překročíme v měsíci 
říjnu (potom by nám za další měsíce byla 
účtována vyšší sazba).  
   Letošní rok bude pro nás zkušební. 
Následně budeme muset vše vyhodnotit 
z důvodu stanovení ceny za svoz a likvidaci 
komunálního odpadu na rok 2022. Z tohoto 
důvodu Vás žádám o co největší třídění 
odpadů, abychom nemuseli na rok 2022 
výrazně zvýšit cenu za svoz a likvidaci 
komunálního odpadu ve správním území 
města Hroznětín.  

Martin Maleček, starosta města 

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ  
    

 

   Bohužel vzhledem ke stálým omezením 
spojených s pandemií Covid 19 jsme ne-
mohli v minulém roce uspořádat naši velmi 
příjemnou slavnost Vítání občánků.  
   Rodiče narozených dětí byli vyzváni 
k převzetí pamětních knih a dárku ve formě 
poukázky na drogistické zboží pro jejich děti. 
Všem dětem přeji hlavně zdraví, štěstí 
a moře rodičovské lásky. Věřím, že prožité 
dětství ve městě bude pro děti šťastné. 

 
 

Martin Maleček, starosta města 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KNIHOVNA 

   Knihovny jsou dle vládního nařízení stále 
uzavřeny pro veřejnost a mohou svou 
činnost vykonávat pouze prostřednictvím 
výdejového okénka.  
   Požadované tituly si můžete objednávat 
telefonicky na čísle 353 618 205, e-mailem 
na knihovna.hroznetin@cmail.cz, případně 
rezervovat přes on-line katalog knihovny. 
Výdejové okénko je otevřeno vždy v pondělí 
a čtvrtek od 12 do 18 hodin.  
   Vládní nařízení se často mění a chápu, 
že stálé změny v provozní době jsou pro čte-
náře zmatečné. Sledujte proto prosím 
knihovní web, facebook nebo vstupní dveře 
do budovy Městského společenského 
centra, kde jsou vždy aktuální podmínky 
půjčování zveřejněny. 

Vendula Zábelová 

Vraní ráno 

Olga Muchová 
 

Nad kopci vzlétlo cosi 

a černej mělo hlas 

v srdci ach nohy bosý 

a z křídel padal mráz 
 

Nespočet pravd jako i lží 

obchází kolem osy světa 

láska se láskou věky mží 

a někdo tvrdí kosmos létá 
 

Vzpomínka zdá se rubu 

jak tvrdošíjně vzpírá líc 

co může člověk poznat 

jsou city rodící se v nic 
 

Spící život přizabil se 

tak jako vždycky ránem 

nechtěl jsi žít to vím 

a neříkej už amen 
 

Tikáním hvězd natáhl posel strunu sluncí 

zhoupl se v elipsoidu černobílý krajiny 

bloudící o každý kámen škrtl uschovanou mincí 

a promlouvá z něj sfinga probuzená za jiný… 
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VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ 

   Na rok 2021 došlo ke zvýšení vodného a stočného na území Vodohospodářského sdružení obcí 
západních Čech v průměru o 4,5 %. Toto navýšení schválila Valná hromada sdružení obcí dne 
27. 11. 2020. 
   „K rozhodnutí navýšit vodné a stočné a vrátit ho na úroveň, která platila do května 2020, nás 
vedlo především zvýšení provozních i investičních nákladů vyvolané rostoucí inflací. Od jara 
loňského roku se také výrazně propadá spotřeba vody. Ani v letošním roce nemůžeme předpokládat 
zlepšení, vzhledem k vývoji epidemiologické situace. Náklady na výrobu a distribuci pitné vody 
přitom nelze z větší části omezit. Navíc se v letošním roce ještě bude zvyšovat cena za surovou 
vodu, kterou nakupujeme od podniků povodí pro výrobu pitné vody. Také budeme nově platit 
za dešťovou vodu, kterou při vydatných srážkách odlehčujeme na čistírnách odpadních vod do řeky, 
aby nedošlo k zatopení technologie. Průměrná cena za kubík vody, která zahrnuje i poplatek 
za vodoměr, tak bude v letošním roce 84,50 Kč. I tak zůstává tato cena velmi nízká nejen 
v porovnání s okolními regiony, ale i s celou ČR“, vysvětlil Ing. Josef Hora, bývalý předseda 
Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech. 
   „I přes současný nepříznivý vývoj budou v roce 2021 pokračovat investice do vodovodů a ka-
nalizací i zkvalitňování provozních služeb“, uvedl Ing. Antonín Jágl, nový tajemník 
Vodohospodářského sdružení. „V loňském roce jsme zprovoznili ultrafiltrační jednotku na úpravně 
vody Svobodka, která zásobuje tachovský region. Po úpravně vody Březová tak jde o další úpravnu 
vybavenou touto moderní technologií. Ultrafiltrační membrány zachytí všechny nerozpuštěné látky 
včetně bakterií, virů či mikroplastů. Zajistí tak bezpečnou výrobu pitné vody i při zhoršené kvalitě 
přírodní nádrže, a navíc umožní snížit množství dezinfekce přidávané do pitné vody. S využitím této 
technologie jsme také vyrobili první mobilní úpravnu, která bude pomáhat u problematických 
malých zdrojů vody. V letošním roce také začneme s přípravou ultrafiltrace na úpravně Žlutice. 
Zároveň také zahájíme výstavbu druhé regionální sušárny kalů na čistírně odpadních vod v Tachově. 
Sušením se sníží na čtvrtinu hmotnost produkovaných kalů a zajistí se jejich hygienizace“, doplnil 
Ing. Jágl. 
   „V roce 2021 budeme také pokračovat v dostavbě kanalizací a rozšiřování vodovodů. Na mnoho 
projektů se nám také podařilo získat dotaci z ministerstva zemědělství nebo krajů. Hodně nám 
pomáhá, že využíváme technologii tlakových kanalizací, na které se nemovitosti napojují pomocí 
domovních čerpacích stanic. Tlakové kanalizace nejen splňují požadavky na zadržování vody 
v krajině, protože odvádí pouze splašky a nedostane se do nich dešťová či podzemní voda, ale navíc 
jsou výrazně lacinější a snižují tak nejen investiční, ale také provozní náklady“, dodal Ing. Hora. 
   V letošním roce dojde také k dokončení nového kanalizačního systému s vlastní čistírnou 
v Nových Hamrech a Otročíně. Dostaví se chybějící kanalizace v dalších okrajových částech obcí 
např. v Květnové u Ostrova. Merklín bude nově zásobován pitnou vodou z oblastního vodovodu 
Karlovarska a jeho kanalizace se napojí na kapacitní čistírnu v Hroznětíně. Původní úpravna 
s problematickým místním zdrojem i dožilá čistírna v Merklíně se tak budou moci odstavit. 
Na karlovarský vodovod se nově napojí také Vojkovice a pokračovat bude i rozšiřování žlutického 
skupinového vodovodu. V přípravě je také pokračování napojení na vodovod a kanalizaci v lokalitě 
Velkého Rybníka, kde je pokračování dalších etap závislé na získání dotačních prostředků. 

 

 

Se souhlasem VSOZČ zpracoval Zdeněk Janský 
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