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ŠACHOVÝ TURNAJ  
   

   18. 7. 2020 se uskutečnil v restauraci 
Kino již 11. ročník turnaje v bleskovém 
šachu „O pohár starosty města Hroznětín“, 
který pořádal šachový oddíl domácí TJ 
Olympie.  Letos se zúčastnilo 18 hráčů  
(8 zástupců měla Olympie Hroznětín, 
včetně  jediné ženy v turnaji, paní 
Bártové, která se pravidelně zúčastňuje 
všech turnajů organizovaných šachovým 
oddílem). Dále se zúčastnili hráči z TJ 
Ostrov,  ŠK Caissa Nová Role, Karlo-
varský šachklub Tietz a jeden neregistro-
vaný hráč.  
   Turnaj byl hrán švýcarským systémem 
na 9 kol v tempu 2x15 min., v němž 
museli hráči odehrát 2 partie. Vítězem se 
stal Martin Mestl z Nové Role, před 

Rudolfem Hlaváčem z Olympie Hrozně-
tín a Robertem Radicsem z Nové Role. 
Cenu pro vítěze předal starosta města 
pan Martin Maleček. Šachový oddíl TJ 
Olympie Hroznětín dále děkuje všem 
sponzorům za věcné i finanční ceny, 
jmenovitě Městu Hroznětín, vedoucímu 
restaurace Kino, firmám Rabbit Trhový 
Štěpánov, Liapor Vintířov, MM Spedi-
tion Hroznětín, Elit, Václav Novák, 
Koloniál 76 a Potraviny Binbo.   

 

     
 

 

 

Šachový oddíl TJ Olympie Hroznětín 
zve všechny zájemce na 8. ročník 
simultánky, která se uskuteční 5. 9. 2020  
s FM Jiřím Soukupem. 

 
 

 
 

Milan Grieč
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OSLAVY MĚSTA HROZNĚTÍN 2020 

   V letošním roce jsme bohužel vzhle-
dem k současné situaci ohledně nákazy 
Covid 19 byli nuceni omezit rozsah 
oslav. Jsme povinni dodržet maximální 
počet účastníků v jeden čas na 1000 
osob. Nejsme schopni přičítat a odečítat 
počty osob v areálu a z tohoto důvodu 
bude umožněn vstup pouze osobám 
s platnou vstupenkou. Na základě 
vstupenky obdrží každý návštěvník 
náramek, který mu bude při vstupu 
upevněn na ruku.   
   Vstupenky v hodnotě 30,- Kč lze za-
koupit od 10. 8. 2020 na Městském úřadě 
Hroznětín. Toto symbolické vstupné 
bude darováno v rámci Benefice na Vel-
kém Rybníce 12. září 2020 Terezce 
na částečnou úhradu její léčby. 
   Letošní oslavy jsou především pro 
dospělé, z důvodu nedostatku veřejných 
ploch bude omezena účast pouťových 
atrakcí. Celá akce je přesunuta na Multi-
funkční veřejné sportoviště u Základní 
školy Hroznětín právě z důvodu do-
držení platných nařízení.  
   Bylo mi velice líto celou akci úplně 
zrušit, a proto jsme hledali náhradní 
řešení. Tato varianta není úplně ideální, 
ale jako představitel odpovědný za vý-
kon státní správy si nemohu dovolit 
porušení platných vládních nařízení.    
   Těším se na setkání a pevně věřím, 
že i za těchto podmínek si slavnostní den 
užijeme. 

Martin Maleček, starosta města 

ŠKOLNÍ AUTOBUS 
 

   Blíží se nám zahájení školního roku a 
vzhledem k dotazům oslovuji rodiče dětí 
z Velkého Rybníka, Ruprechtova, Odeře 
a Bystřice, zda mají zájem o zajištění 
dopravy svých dětí do Základní školy 
Hroznětín. V případě zájmu Vás prosím 
o zaslání informace na můj email  

urad@mestohroznetin.cz. Prosím o sdělení 
jména, příjmení dítěte, adresy a kterou 
třídu bude v tomto školním roce navště-
vovat. Vše je nutné zaslat do 21. 8. 2020. 

 

Martin Maleček, starosta města 

ZUBNÍ ORDINACE V HROZNĚTÍNĚ 
    

   Dne 27. 7. 2020 jsem se v zastoupení 
paní doktorky účastnil výběrového 
řízení na Krajském úřadě Karlovarského 
kraje ohledně zajištění stomatologické 
péče ve správním území města 
Hroznětín (ORP Ostrov).  
   Vše dopadlo dobře a všechny zúčast-
něné pojišťovny uzavřou s paní 
doktorkou smlouvy. Velmi mě potěšila 
pochvala ze stran pojišťoven, že jsme se 
s paní doktorkou dohodli na vzájemné 
spolupráci v oblasti stomatologie a za-
jistili pro její práci, ale především pro 
kvalitní ošetření pacientů nově 
zařízenou ordinaci s nejmodernějším 
vybavením.  
   V současné době probíhá rekonstrukce 
ordinace a v září bude nainstalováno 
nové stomatologické vybavení ordinace. 
Předpokládaný termín zahájení provozu 
je říjen 2020. Všichni pacienti se budou 
muset u paní doktorky následně 
zaregistrovat.  
   Jsem velice rád, že zdravotní péče        
je v našem správním obvodu zachována 
jak v oblasti praktického lékařství pro 
dospělé i děti, tak i v oblasti stoma-
tologie. 

Martin Maleček, starosta města 

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 
 

 

   V předposledním červencovém týdnu 
proběhl I. turnus letních příměstských 
táborů pořádaných naším městem. 
Zájem o tyto tábory je stále velký, a tak 
se tohoto turnusu zúčastnilo opět více 
než 50 dětí. V letošním roce  jsme  museli  

 

pokračování na následující straně 

mailto:urad@mestohroznetin.cz
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přijmout několik opatření k zajištění 
zvýšené hygieny a minimalizaci rizik 
spojených se stávající situací. 
 

 
 
 

   Náplní prvního dne byla návštěva 
lesní obory mezi Hájkem a Velkým 
Rybníkem a odpolední animační 
sportovně pohybový den na Velkém 
Rybníku. Úterní výlet do Lužné u Ra-
kovníka byl naplněn dopolední 
prohlídkou železničního muzea Českých 
drah a odpolední návštěvou muzea 
amerických starých aut. Dětmi velmi 
očekávaným bodem programu prvního 

turnusu byl pak sjezd řeky Ohře na raf-
tech z Karlových Varů do Dubiny. Pro 
některé děti to bylo vůbec poprvé, kdy 
sjezd řeky absolvovaly, ale i přesto si to 
všechny parádně užily i díky pěknému 
počasí. Program tábora byl pak ještě 
doplněn čtvrtečním pobytem v lanovém 
centru na Plešivci spojeným s výšlapem 
do Abertam a pátečním, již tradičním, 
řáděním v Aquasvětě v Chomutově.  
   A tak dětem stejně jako v minulých 
letech přibyly další nové zážitky a snad 
i krapet fyzické kondice. Byl to tradičně 
zase náročný týden, ale neskutečně 
rychle utekl. Děti byly opět až neuvěři-
telně v pohodě  a suprově spolu-
pracovaly, takže jsme si to všichni 
společně užili. 
   Za pomoc při zajištění prvního 
turnusu letošního příměstského tábora 
bych chtěl moc poděkovat Simoně 
Aiznerové a Davidu Jatimu. Vzhledem  
k velkému  počtu  dětí  jsme opět využili 
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pomoc mladých praktikantů, tentokrát 
Elišky Voslařové, Lukáše Jatiho, Pepy 
Kose, Péti Václavíka, Štěpánky Hluché, 
Jakuba Juráše a Tobiase Skreptáče, 
kterým také moc děkuji. A za pomoc 
stravovací a logistickou děkuji Pavle 
Paluskové a Honzovi a Šárce Ramso-
vým. Poděkování také patří vedení 
města Hroznětín za vstřícnost a pod-
poru.  
   A také moc děkuji rodičům dětí za spo-
lupráci a vstřícnost, ale hlavně za 
důvěru v této složité době. Jsem moc 
rád, že jsme celý týden společně zvládli 
bez komplikací. 
   Opět mě moc těší, že je i již v šestém 
roce existence hroznětínských „pří-
měšťáků“ o ně stále tak velký zájem, 
i když to na druhou stranu s sebou 
přináší spoustu organizačních a lo-
gistických problémů. Ty ale řešíme rádi. 
A  že  jejich  konání nejenom zabaví děti,  
 

ale hlavně pomůže zaměstnaným ro-
dičům. A to je také smyslem dotace z EU 
z Operačního programu Zaměstnanost, 
který se nám podařilo získat na roky 
2018 - 2020 (viz plakát pod textem).            
A s velkou pravděpodobností se nám 
podaří získat dotaci na pořádání těchto 
táborů i na roky 2021 a 2022.  
 

 

 
 

 
 
 

Zdeněk Janský, místostarosta města 
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PŘÍSPĚVKY OD ČTENÁŘŮ 
 

Příspěvky zaslané do redakce          
Hroznětínského zpravodaje nebyly  

redakčně upraveny ani kráceny. Jedná se 
o názor pisatele, nikoliv redakční rady. 

 

 

 

Koronavir byl velký soupeř.      

   A možná ještě bude. O té nákaze se za 
poslední měsíce doma i ve světě napsalo 
a namluvilo mnohé, a nebylo lehké se 
v tom orientovat. I do Čech přišla docela 
rázně a nečekaně. Prožívali jsme dosud 
nepoznané, hlavně se zastavil spole-
čenský život ve všech oblastech.               
I v našem městě tomu nebylo jinak. 
Připravené sportovní, kulturní i jiné akce 
na bodu mrazu.  
   Chtěli jsme 20. března oslavit 12. roč-
ník Mezinárodního dne žen, jako každý 
rok v restauraci Kino. Člověk by neřekl, 
že už je tolik let v provozu. Domluveno 
bylo, že nám zahraje oblíbená country 
kapela Hoblíci. Zatím jsme byli všichni 
měsíce „zarouškováni“, a šlo spíš v tom 
čase jen o přežívání.  
   Když došlo konečně k uvolnění stavu, 
povedlo se jmenovanou kapelu pozvat 
a pobavit se 17. července. Přítomní si ten 
večer užili, zazpívali, došlo i na tanec. Po 
každé skladbě se ozval potlesk. 
Houslista kapely jako vždy zaujal 
přítomné i o přestávce, měl také za 
každou melodií patřičný potlesk.   
   Za vystoupení se sluší všem muzi-
kantům poděkovat, tak touto cestou 
činím. Poděkování si zaslouží také 
personál restaurace za obsluhu, ale i za 
malé občerstvení, které jsme brali jako 
přidanou hodnotu večera. Děkuji všem, 
kteří celou akci připravovali. Záměrně 
nejmenuji, abych na někoho neza-
pomněl. Snad jsme také maličko přispěli 
po té krizové době ke kulturnímu dění 

v našem městě. Kdo ví, co se vše kolem 
jmenované nákazy ještě projeví, když už 
nás další vlnou straší.  
   Přeji všem občanům města pěkné léto.             

Jan Tancibudek 

 

VÍČKA STÁLE POMÁHAJÍ 
 

   Chtěl bych touto cestou jménem města 
Hroznětín a jménem rodičů Filípka 
Přibila poděkovat všem, kteří jakým-
koliv množstvím přispěli do sbírky 
víček, kterou organizovalo naše město 
právě pro Filípka. Celkem se podařilo 
nasbírat více než tři tuny plastových 
víček, za něž poputuje na transparentní 
účet pro Filípka celkem 15.201,- Kč. 
Velké poděkování patří také panu Janu 
Michlíkovi a jeho společnosti MM Spe-
dition s.r.o., za zajištění bezplatného 
odvozu víček do výkupu. Ještě jednou 
za všechny moc děkuji.  
   Sbírka plastových víček pokračuje i na-
dále. Sbírejte, prosím, pouze víčka 
od PET lahví. Za ty je ve výkupu 
nejvyšší cena. Jiná plastová víčka jsou 
pak ve výkupu považována za ne-
vhodná a snižují tak výslednou cenu. 
Kovová víčka už také nesbíráme. Děkuji 
vám moc. 
   Víčka můžete v Městské knihovně 
Hroznětín odevzdávat i nadále. Nyní 
sbíráme víčka pro Terezku Balážovou, 
pro kterou proběhne mimo jiné také 
12. září letošního roku Benefiční den na 
Velkém Rybníku (program celého dne 
naleznete na následující straně).  
   Překvapením letošní charitativní aukce 
v rámci benefičního dne pak bude 
dražba víkendového zapůjčení osobního 
vozu Mercedes s plnou nádrží, dražba 
vyhlídkového letu vrtulníkem a také 
dražba vyhlídkového letu horko-
vzdušným balónem. A k tomu všemu 
parádní muzika a doprovodné akce. 

 

Zdeněk Janský, místostarosta města 
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Přijďte se (nejen s dětmi) osvěžit v parných letních dnech! Na dětském hřišti byla instalována 
ochlazovací vodní mlha. V provozu bude při teplých dnech v odpoledních hodinách.  
 

 

Již více než rok mohou občané Hroznětína využívat posezení s grilem a ohništěm, které 
se nachází v tzv. účku za základní školou. I občané z panelových domů si tak mohou 
bezpečně opéct či ugrilovat masné výrobky. Rezervace prostor u starosty města Martina 
Malečka na telefonním čísle 724 181 464. 
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