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ŠACHY 

   V sobotu 24. července 2021 se uskutečnil 
v Městském společenském centru v Hrozně-
tíně již 12. ročník turnaje v bleskovém šachu 
„O pohár starosty města“, který pořádal 
šachový oddíl domácí TJ Olympie.   
   Letos se zúčastnilo 31 hráčů z dvanácti 
šachových oddílů z Čech. Nejmladším 
účastníkem byl sedmiletý Jakub Surý z ŠK 
Spartak Chodov, naopak nejstarší byla paní 
Helena Růžičková z TJ Tašovice, které je 87 
let. Turnaj byl hrán švýcarským systémem 
na jedenáct kol v tempu 2x15 min., v němž 
museli hráči odehrát dvě partie.  
   Vítězem se stal Jiří Soukup z Karlovarského 
šachklub Tietz s 10 body, před Martinem 
Mestlem z ŠK Caissa Nová Role a Václavem 
Šíblem z ŠK Valdštejn Cheb, kteří získali 
shodně 8,5 bodu. O pořadí na druhém a tře-
tím místě rozhodl vzájemný zápas.  

Z Olympie Hroznětín se umístili nejlépe 
Rudolf Hlaváč, který se 7 body skončil čtvrtý 
a Tomáš Ornet s 6,5 body sedmý.  
   Pro všechny účastníky bylo přichystáno 
bohaté občerstvení a díky sponzorům 
spousta věcných i finančních cen. Šachový 
oddíl TJ Olympie Hroznětín jim tímto velice 
děkuje. Na zabezpečení cen se podílelo 
město Hroznětín, Rabbit Trhový Štěpánov, 
Liapor Vintířov, MM Spedition Hroznětín,  
starosta města Martin Maleček, Ludvík 
Kunig, Václav Novák, restaurace Kino, firmy 
Elit a Šindelář a Potraviny Binbo.   

   Milan Grieč 

 
 

 
 
 

Šachový oddíl TJ Olympie Hroznětín zve 
všechny zájemce na 9. ročník simultánky, 

která se uskuteční v restauraci Kino  
4. září 2021 s FM Jiřím Soukupem. 
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PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 

   V předposledním červencovém týdnu 
se podařilo i za stávající situace realizovat 
první turnus letních příměstských táborů 
pořádaných naším městem. Opět jsme 
museli přijmout několik opatření k zajištění 
zvýšené hygieny a děti musely při zahájení 
tábora podstoupit antigenní test. I přesto 
byl zájem o tábor opět velký, a tak se tohoto 
turnusu zúčastnilo stejně jako v minulých 
letech více než 50 dětí.  
   Hned první den začal zostra návštěvou 
Jump arény v Mostě. Kdo si někdy v těchto 
arénách zkusil zaskákat, tak ví, že stačí pár 
minut, a hned člověk zjistí, jak je na tom 
s fyzičkou. A naše děti na tom jsou určitě 
docela dobře, protože vydržely v aréně řádit 
dvě hodiny. A aby toho nebylo málo, tak 
po obědě ve vyhlášené restauraci Severka 
jsme si dali ještě výšlap na kopec nad 
Mostem do lanového centra Funpark 3D. 
Další dva dny pak děti strávily v údolí Ohře 
v okolí Kyselky, kde na ně čekal opět fyzicky 
náročný výšlap na Bučinu, večerní návštěva 
kina a noční přespání v kempu Ontario. 
Středeční sjezd řeky Ohře na raftech 
z Kyselky do Vojkovic, pak byl naprosto 
pohodovou záležitostí. Vzhledem ke stavu 
vody v řece nebylo nutné ani moc pádlovat. 
Čtvrteční výlet na Goethovu vyhlídku se sje-
zdem 300 metrů dlouhé lanové dráhy 
a odpolední řádění v meandru Ohře bylo 
ještě lehce fyzicky náročnější, páteční výlet 
do Soosu a na hrad Vildštejn byla již 
pohodová záležitost. A tak dětem stejně 
jako v minulých letech přibyly další nové 
zážitky, několik nových kamarádů a snad 
také trochu fyzické kondice. Byl to tradičně 
opět náročný týden, ale neskutečně rychle 
utekl. Děti byly opět až neuvěřitelně v po-
hodě a báječně spolupracovaly, takže jsme 
si to všichni společně užili. 
   Za pomoc při zajištění prvního turnusu 
letošního příměstského tábora bych chtěl 
moc poděkovat Simče Aiznerové, Marušce 

Pěnkavové, Jiřce Pokorné a Davidu Jatimu. 
Vzhledem k velkému počtu dětí jsme opět 
využili pomoc mladých praktikantů, ten-
tokrát Lukáše Jatiho, Kuby Juráše, Natálky 
Hájkové, Káji Rottové a Klárky Bělohlávkové, 
kterým také moc děkuji. A za pomoc 
stravovací a logistickou děkuji Pavle Pa-
luskové, Jurovi Kuraňkovi a Tomáši 
Reichmannovi. Poděkování také patří vedení 
města Hroznětín za podporu a vstřícnost. 
A také moc děkuji rodičům dětí za spolu-
práci, ale hlavně za důvěru, se kterou nám 
svěřují své děti. Jsem moc rád, že jsme celý 
týden společně zvládli bez komplikací. 
   Opět mě moc těší, že je i již v sedmém roce 
existence hroznětínských „příměšťáků“ o ně 
stále tak velký zájem, a o jejich pořádání 
i programu mluví i v širokém okolí našeho 
města. A také že jejich konání nejenom 
zabaví děti, ale hlavně pomůže zaměst-
naným rodičům. A to je také smyslem 
dotace z EU z Operačního programu 
Zaměstnanost, který se nám podařilo získat 
i na roky 2021 – 2022.  
 
 

 
 

 

 

Zdeněk Janský, místostarosta města  

 

Funpark Most 
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DVA VETERÁNI Z VELKÉHO RYBNÍKA 
 

   Byť to vypadá, že velkorybnický spolek 
v této době moc nefunguje, opak je skuteč-
ností. Z finančních prostředků spolku 
se postupně daří realizace solárního veřej-
ného osvětlení kolem cyklostezky na vý-
chodní straně rybníka,  uskutečnil se výlet 
členů spolku s dětmi do pražské ZOO 
a několik dalších malých akcí včetně 
benefiční Dance party (viz strana 5). 
A v neposlední řadě také probíhající příprava 
a zajištění benefičního dne (viz strana 8.) 
je důkazem, že spolek žije.  
 

 
 

   A potvrzením, že spolek opravdu žije, je ta-
ké momentálně probíhající aktivita: na zákla-
dě hlasování členů spolku rozšířila řady 
spolku veteránská hasičská cisterna Škoda 
706 RTH (Mates) z roku 1983 s cisternou 
o objemu 3,5 m

3
. Kupní cena 57.900 Kč byla 

plně uhrazena z rozpočtu spolku. Z města 
máme příslib využití pro zalévání městské 
zeleně a lesní výsadby a čištění komunikací. 
Další využití lze očekávat na veteránských 
srazech a na různých benefičních akcích, 
dětských dnech v rámci přilehlých regionů 
apod. Například minulý týden proběhlo 
předvedení vozidla včetně zásahu vodním 
dělem na hasičském táboře v Merklíně. 
Dalším využitím může být i zavážení užitkové 
vody majitelům objektů v rozsahu celého 
správního území a po vyčištění cisterny 
i vody do bazénů. Vozidlo bylo již přihlášeno 
s veteránskou atestací a díky aktivitě 
několika členů spolku bylo doplněno 
o kompletní hasičskou výbavu, kropící lištu 
a vodní dělo. Pro informaci doplňuji, že uve-

dená cena je pro tento typ vozidel obvyklá 
(a že jich už moc po republice není). Takže 
do budoucna na hodnotě rozhodně nebude 
ztrácet.  
   A aby toho nebylo málo, tak veteránské 
řady našeho spolku rozšířila klisna Iriska, 
která byla oficiálně 29. července 2021 
zaregistrována v České knize rekordů jako 
nejstarší kůň žijící v ČR. Bílá klisna Iriska 
je v péči Jany Hrubé a předpokládám, 
že mnoho z Vás se s ní setkalo při svých 
cestách na Velký Rybník. 
   Z výše uvedeného je zřejmé, že činnost 
velkorybnického spolku se nezabývá jen 
přítomností, ale myslí i na minulost a také 
budoucnost. Děkuji všem členům spolku, 
kteří se aktivně podílí na jeho činnosti 
i na údržbě a rozvoji celé lokality Velkého 
Rybníka a Ruprechtova.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdeněk Janský, předseda spolku 
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OČKOVÁNÍ bez registrace 

Vážení spoluobčané, 
   obdržel jsem nabídku hejtmana Karlo-
varského kraje Ing. Petra Kulhánka ohledně 
možnosti očkování zájemců z řad občanů 
formou bez registrace v rámci příjezdu 
očkovacího teamu do města Hroznětína. 
Minimální počet je stanoven na 20 zájemců. 
Očkování se provádí jednorázovou vakcínou 
Moderna.  
   V případě zájmu volejte na Městský úřad 
Hroznětín paní Anitu Voslařovou (telefon 
353 618 201, klapka 2 – podatelna) nebo se 
můžete přihlásit osobně v podatelně úřadu. 
Termín a místo očkování bude zájemcům 
následně sděleno.  
   Očkování je jednou z forem boje 
s onemocněním Covid-19. Vždy se jedná o 
dobrovolnou možnost a je na každém z nás, 
zda se touto cestou vydá, či nikoliv. Každý 
z nás zná svůj zdravotní stav, věk a 
možnosti. Vždy říkám: používejte svůj vlastní 
rozum a přesvědčení. Můj postoj k uvedené 
záležitosti je znám a sám vzhledem 
k uvedenému jsem již očkovaný, ale nikomu 
neberu jeho právo na zvolení jiné cesty.   
   Všichni se opatrujte a věřím, že tato 
záležitost zůstane na dobrovolné volbě. 
 
 
 

Martin Maleček, starosta města 

BENEFIČNÍ DANCE PARTY 

   V pátek 30. července uspořádalo Sdružení 
obyvatel Velkého Rybníka a Ruprechtova 
na pláži Velkého Rybníka benefiční Dance 
party „Naděje pro Kačku a Péťu“ (Kačka je 
mladá maminka z Karlovarska, kterou krátce 
po porodu dvojčátek postihla mozková 
mrtvice a ochrnula na polovinu těla, nyní 
podstupuje intenzivní léčbu). 
   Večerní taneční akce se konala pod 
dohledem DJ Mika a DJ Janeera, kteří 
postupem času vytvořili parádní show. 
Jakmile padla tma, do tanečního reje se za-
pojili skoro všichni zúčastnění. Během této 
akce se podařilo na dobrovolném vstupném 
vybrat celkem 31.187 Kč a 5 Kun. Tato 
částka bude vložena na transparentní účet 
pomoci pro Kačku a Péťu. Navíc ještě Denisa 
Schneiderová symbolicky předala „anděla 
naděje“ (rukodělný výrobek), který bude 
předán Kačce v léčebně v Kladrubech, aby 
jí dal sílu na dlouhou a nelehkou dobu léčby.    
   Děkuji moc všem, kteří na Dance party 
přišli a finančním příspěvkem podpořili 
naději pro další život Kačky a Péti. A také 
děkuji členům velkorybnického spolku 
za zajištění a realizaci celé akce.  

   

Zdeněk Janský, předseda spolku 
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RABBIT CUP 2021 

  24. července se uskutečnil již 23. ročník 
Memoriálu Oldřicha Chramosty, který se no-
vě odehrál jako turnaj v malé kopané. 
   Na turnaji se představilo deset týmů, které 
byly rozděleny do dvou pětičlenných skupin, 
v nichž se hrálo systémem jednou každý 
s každým, s hrací dobou dvakrát deset 
minut. Z každé skupiny se do čvrtfinále 
probojovaly čtyři týmy. 
   Po odehrání základních skupin se postarali 
o vsuvku v rámci exhibice hroznětínští 
a merklínští hasiči, kteří se střetli se starými 
pány z Merklína a Hroznětína. Následně byly 
zahájeny vyřazovací boje a v těch už se jelo 
naplno. Týmy si nedarovaly ani metr hřiště 
a občas to během zápasů pořádně zajiskřilo. 
Ve finále se potkaly dva domácí týmy, 
z vítězství se radoval výběr Tiki-Taka, který 
uspěl v penaltovém rozstřelu proti týmu 
Galacticos. Velkým zpestřením turnaje byl 
tým TJ Slavoj Velký Rybník, který si s sebou 
přivezl početný fanclub a jejich roztleská-
vačky se postaraly o skvělou atmosféru 
během turnaje.  
 
 

 
 
 

   Po skončení turnaje následovala v areálu 
Olympie taneční zábava a definitivní tečkou 
byl tradiční ohňostroj. Chtěl bych poděkovat 
všem, kteří se podíleli na pořádání turnaje 
a dále všem týmům za předvedené výkony, 
sponzorům a městu Hroznětín.  

 

  
 

Pořadí ve skupině A: 1. Galacticos, 2. TJ Baník 
Pila, 3. TJ Sokol Hájek, 4. A Team 90, 5. FC 
Dráha. 
 

Pořadí ve skupině B: 1. Tiki-Taka, 2. FC Devils, 
3. Krávy na kopci, 4. Hrozněvice United, 5. TJ 
Slavoj Velký Rybník. 
 

O 9. místo:  TJ Slavoj Velký Rybník - FC Dráha 
5:2 
 

Čtvrtfinále: Galacticos – Hrozněvice United 2:0, 
Tiki-Taka – A Team 90 7:0, TJ Baník Pila – Krávy 
na kopci 3:2, FC Devils – TJ Sokol Hájek 2:1. 
 

Semifinále: Galacticos – TJ Baník Pila 4:2, Tiki-
Taka – FC Devils 4:1. 
 

O 3. místo: TJ Baník Pila – FC Devils 4:2. 
 

O 1. místo: Tiki-Taka – Galacticos 3:3 – PK 3:2 
 

Jan Eret, předseda TJ Olympie 

 

JUBILANTI  

V měsíci červenci oslavili své životní 
jubileum tito naši spoluobčané:  

 
 

Evženie Kučerová 

Václav Turek 

Vladimír Šindelář 

Josef Novák 
 
 

 

Redakce Hroznětínského zpravodaje přeje 
jubilantům vše nejlepší, hlavně pevné zdraví.  

 

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 

   Dne 11. 9. 2021 se uskuteční v obřadní 
místnosti Městského úřadu Hroznětín vítání 
občánků. Rodiče mohou svá miminka při-
hlásit na Městském úřadě v kanceláři 
matriky nejpozději do 3. 9. 2021. 

 
 

Zdeňka Reinlová, matrikářka 
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