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HROZNĚTÍNSKÝ 
ZPRAVODAJ 

 

LIGA ODPADŮ 2020 

  Město Hroznětín již počtvrté obhájilo 
vzácné ocenění. Za roky 2017, 2018, 2019 
a 2020 jsme vyhráli 1. místo v oblasti třídění 
odpadů mezi městy Karlovarského kraje nad 
1000 obyvatel.  
 

 
 

   Ochrana životního prostředí je v dnešní 
době zásadním tématem a třídění odpadů 
velice napomáhá k jeho zlepšení. 
   Děkuji především Vám občanům za kladný 
přístup k této záležitosti. Také jsem rád, 
že funguje osvěta v našich školských 
zařízeních, protože děti nejlépe nabádají nás 
rodiče k třídění. Vítězství je spojeno 
s finanční odměnou od Karlovarského kraje 
ve výši 60.000 Kč. Spoluvyhlašovatelem této 
soutěže je EKO-KOM a. s. 
   Zájemci si mohou v podatelně Městského 
úřadu Hroznětín stále bezplatně vyzvednout 
tašky na třídění odpadů. 

 

Martin Maleček, starosta města  

BENEFIČNÍ DEN NA VELKÉM RYBNÍKU 

   Po přeložení z červnového termínu se na-
konec podařilo uspořádat v sobotu 4. září 
na Velkém Rybníku již sedmý ročník 
benefičního dne pořádaného Sdružením 
obyvatel Velkého Rybníka a Ruprechtova 
pod záštitou města Hroznětín. Tentokrát 
ve prospěch Verunky Synkové ze Stružné 
a Ondry Minaříka z Chodova.  
   Poklidné začátky benefičních dní z minu-
lých let vzaly letos za své. Hned od sla-
vnostního zahájení se plocha pláže začala 
hustě zaplňovat, takže již první koncert 
v podání skupiny Wanastowi Vjecy revival 
sledovalo hodně diváků. A když došlo na vy-
stoupení skupiny AC/DC tribute, bylo již 
plno. Další hudební vystoupení skupiny 
Kroky Michala Davida revival a pak hlavně 
skupiny Lunetic zaplnila plochu před podiem 
v takové míře, že nebylo možné projít 
z jedné strany pláže na druhou.  
 

 

 
 

 

 

pokračování na následující straně 
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BENEFIČNÍ DEN NA VELKÉM RYBNÍKU 

pokračování ze str. 1 

A na závěrečný koncert v podání skupiny 
Kabát revival zůstalo ještě také velké 
množství diváků.  
   Program benefičního dne byl prokládán 
charitativními aukcemi, při kterých se dražily 
darované předměty. Mezi nimi letos opět 
nechyběly dresy a hokejky hokejistů Energie 
Karlovy Vary, nově i dres mistrů ČR 
volejbalistů ČEZ Karlovarsko. A mezi 
draženými věcmi byl také týdenní pobyt 
v Chorvatsku, jízda veteránem, tablet Sam-
sung, sklářský skvost od mistra skláře pana 
Mottla a mnoho dalších malých i velkých 
věcí.  
   Celý program letošního benefičního dne 
(včetně množství doprovodných akcí 
obohacených o let vrtulníkem či pilotáž 
vznášedla) přilákal opět mnohem víc 
návštěvníků než v minulých letech. 
     O shrnutí úspěšnosti benefičního dne 
jsme požádali místostarostu města a zá-
roveň předsedu Sdružení obyvatel Velkého 
Rybníka a Ruprechtova pana Zdeňka 
Janského: „Vzhledem ke stávajícím opa-

třením jsme neměli moc představu 
o návštěvnosti, tím pádem i o následné 
úspěšnosti benefičního dne, ale to, co se 
letos dělo, opravdu nemělo v sedmileté 
historii konání benefičních dní obdoby. 
O loňském ročníku jsem prohlásil, že to byl 
masakr. Na to, jak pojmenovat letošní 
ročník, nenacházím to správné slovo. Již ve 
tři hodiny odpoledne jsme museli rozšířit 
připravené parkoviště, aby návštěvníci 
benefičního dne měli vůbec kde parkovat. 
Budu se opakovat, ale stejně jako v loňském 
roce musím zase konstatovat, že letošní 
nabitý program benefičního dne přilákal 
opravdu velké množství diváků, které 
předčilo všechna naše očekávání. Letošní 
ročník byl rozhodně nejvíce navštíveným 
benefičním dnem a tato velká účast se také 
odrazila na celkové úspěšnosti sbírky pro 
Verunku a Ondru.  
   Během minulých šesti let se podařilo na po-
moc zdravotně handicapovaným dětem 
vybrat zhruba 814.000 Kč. Naším přáním 
bylo, abychom po letošním ročníku mohli 
říct, že jsme během těch sedmi let vybrali 
jeden milión. A to se vážně stalo!  
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   V průběhu letošního benefičního dne se po-
dařilo vybrat (bazárek, aukce, dobrovolné 
vstupné, doprovodné programy) naprosto 
úžasných 208.844 Kč. Součástí benefice pak 
bylo i předání finančních darů hnutí Volba 
pro kraj (10.000 Kč), restaurace U Páji 
(10.000 Kč), města Chodov (35.000 Kč), 
společnosti MM spedition s.r.o. (40.000 
Kč) a obce Stružná (50.000 Kč). A v rámci 
„špičkování“ mezi členy hnutí VOK 
a starostou Martinem Malečkem bylo dodá-
no ještě 12.000 Kč. Celkový výtěžek 
z benefičního dne tak zcela překonal úplně 
všechna naše přání a očekávání, a posunul 
se do naprosto neuvěřitelných výšin na cel-
kovou částku 365.844 Kč. A k tomu ještě 
byly pro obě rodiny předány poukazy 
na týdenní pobyt u moře v Chorvatsku.  
   Já osobně z toho ještě stále nemůžu 
popadnout dech a stále mi to vhání slzy 
do očí. Chtěl bych všem, kteří se do pomoci 
jakkoliv zapojili, touto cestou poděkovat 
za příspěvek. Bude použit ve prospěch dobré 
věci a dokazuje, jak Vy všichni máte velká 
otevřená a štědrá srdce. A také, že společně 
umíme pomáhat těm, kteří to potřebují“. 
   Že byl letošní benefiční den opět opravdu 
úspěšný, dokazuje nejen vybraná částka pro 
Verunku a Ondru, ale také odezvy 
návštěvníků z blízkého i širokého okolí. 
Propagaci pomohla také redakce Českého 
rozhlasu Karlovy Vary, která do svého živého 
vysílání zařadila pozvánku na benefiční den. 
   „Obrovský dík za přípravu a organizaci 
benefičního dne patří všem zúčastněným 
členům velkorybnického spolku, kterým 
touto cestou ještě jednou moc děkuji. Vím, 
že letos to stálo mnoho z nás spoustu potu, 
odříkání a také přistupování na kompromisy, 
občas to bylo i o nervy, ale celkový výsledek 
stál za to. A velké poděkování také patří 
členkám kulturní komise města, také 
děvčatům z Dámského klubu a partnerům 
akce. Ještě jednou Vám všem moc děkuji,“ 
zakončuje své povídání Zdeněk Janský. 

Eva Jandáková 

 

 

MEDAILISTA Z HROZNĚTÍNA 

   Přesně v polovině prázdnin vyrazilo 34 
reprezentantů České asociace okinawského 
karate a kobuda na mistrovství Evropy 
ve Slovinsku ve  stylu karate shotokan. 
Celkem se zúčastnilo 18 států. 
   Přes všechny nástrahy systému se nám 
podařilo v sobotu 31. 7. a v neděli 1. 8. 2021 
odstartovat v kategoriích nabitých samými 
velkými jmény a velmi úspěšně repre-
zentovat Českou republiku. 
 
 
 

 
 
 
 

   Mezi reprezentanty byl i Daniel Hluchý 
z Hroznětína, kterému se  podařilo  vybo-
jovat dvě bronzové medaile. Jednu v kate-
gorii kumite ippon do 40 kg 11 let a druhou 
kumite team mini dorostenci 12-15 let. 
   Chtěli bychom touto cestou poděkovat 
trenérovi Miroslavu Boguskému za jeho 
trpělivost o ochotu Daniela připravovat také 
individuálně.  
   Velké poděkování patří městu Hroznětín 
za jeho finanční podporu. 
 

 

Kamila a Roman Hluchých 



 

 Kulturní a společenské dění STR. 4
 

  

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 

  
 

   Jak rychle ten čas letí, dokazuje mimo jiné 
i to, že je za námi další léto s příměstskými 
tábory. O průběhu toho červencového jsme 
již psali, a ten srpnový proběhl hned zkraje 
srpna, tak ono je to už více než měsíc. Byl 
opět úplně plný, tentokrát si ho užívalo 60 
dětí, z toho hodně dětí ve věku 5 až 8 let.  
   Náplní dopoledne prvního dne byl výšlap 
do Hájku, ale průrtž mračen nás donutila 
pokračování dne přehodnotit, takže pro-
gram s velkorybnickými hasiči a další aktivity 
pak již proběhly v Hroznětíně. Úterní do-
poledne bylo věnováno poznávání Karlových 
Varů s Viktorem Braunreiterem a odpoledne 
návštěvě herny Hafík. Dětmi velmi očeká-
vaným bodem programu druhého turnusu 
byl pak středeční sjezd řeky Ohře na raftech 
z Lokte do Karlových Varů. Adrenalinovou 
záležitostí byl čtvrteční pobyt na Plešivci 
v lanovém centru. Některé děti si pak užily 
i sjezdy na cyklotrasách z Plešivce do Pstruží. 
Páteční výlet do bazénu v Sokolově pak 
završil letošní příměstské tábory.  
   I letošní druhý turnus byl i při tak velkém 
počtu dětí naprosto na pohodu, velmi rychle 
utekl, a všichni společně jsme si ho vážně 
užili.     
 

 

 

 

 

   Za pomoc při zajištění druhého turnusu 
letošního příměstského tábora bych chtěl 
opět moc poděkovat Simče Aiznerové, 
Davidu Jatimu, Marušce Pěnkavové a Jiřce 
Pokorné. Znovu jsme využili pomoc mladých 
praktikantů (a z důvodu velkého počtu dětí 
jich bylo tentokrát sedm): Lukáš Jati, Pepa 
Kos, Natálka Hájková, Klárka Bělohlávková, 
Kuba Juráš, Terka Chmielová a Kája Míšen-
ková, kterým také moc děkuji. A za pomoc 
stravovací a logistickou děkuji Pavle Palus-
kové, Martinu Jorovi, Petru Krejzovi, 
velkorybnickým hasičům a Romanovi a Šárce 
Štětkářovým. A také moc děkuji rodičům 
dětí za vstřícnost a spolupráci a vedení 
našeho města za přízeň a finanční příspěvek 
na programy táborů. 
   Závěrem musím opět zopakovat, že mě 
moc těší, jaký je i po těch mnoha letech 
existence hroznětínských příměstských 
táborů o ně stále velký zájem, a že jejich 
konání nejenom zabaví děti, ale hlavně 
pomůže zaměstnaným rodičům. A to je také 
smyslem dotace z EU z Operačního pro-
gramu Zaměstnanost, který se nám podařilo 
získat i na roky 2021 a 2022 (viz plakát 
str. 7).          
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   A až budete tyto řádky číst, budeme již 
plánovat program zimně jarního tábora, 
který se bude konat během jarních prázdnin 
2022. 
 

 

 
 

                                                                 
 

Zdeněk Janský, místostarosta města 

PŘÍSPĚVKY ČTENÁŘŮ 

   Příspěvky zaslané do redakce          
Hroznětínského zpravodaje nebyly  

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

   Vážení čtenáři, rád bych touto cestou 
varoval každého, kdo by si chtěl nechat 
namontovat žaluzie do oken nebo dveří před 
podvodníkem, který na internetu nabízí 
výrobu a montáž. Tento „odborník“ si říká 
Pepa Vokinko – bc. Ondřej Jordán (se sídlem 
Kaprova 42/14, Praha, provozovna 
Šumavská 31, Karlovy Vary, tel. 799 539 985, 
písemný styk P. O. BOX 27, Krušnohorské 
nám. 1, Hroznětín). Na uvedené adrese 
nikdo takový není a telefon nezvedá.  
   Tento muž mi po dohodě vyrobil a namon-
toval místo staré žaluzie novou a na druhém 
okně vyměnil přetrhnutý řetízek, který 
je ovšem nefunkční, nejde s ním pohnout 
žádným směrem. Za to si vzal zálohu ve výši 
500 Kč a při dodávce a montáži doplatek 
492 Kč. 

   První žaluzie je proti původní o dva 
centimetry širší, proto musel navrtat 
do okenního rámu nové otvory. Když to zji-
stil, vymluvil se, že si omylem vzal delší 
šrouby a že za dva dny přijde práci dokončit. 
Já jsem závady bohužel zjistil až večer. Druhý 
den jsem mu volal, ale nedovolal jsem se, 
Když se mi konečně podařilo dovolat, 
dotyčný zapřel, že by mi něco opravoval. 
A od 16. srpna jsem ho již neviděl, ani jsem 
se mu nedovolal. 

Milan Petruňo 
 

JUBILANTI  

V měsíci srpnu oslavili své životní jubileum 
tito naši spoluobčané:  

 

Jaroslav Jansa 

Věra Zuzkovičová 

Marie Černohorská 

Helena Hroudová 

Věra Šuverová 

Anna Peroutková 

Magdalena Schösserová 

Bohuslav Vaněk 
 

 

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

 

BURZA OBLEČENÍ  
 

Opět pořádáme oblíbenou dětskou 
podzimní/zimní burzu. 

(oblečení, hračky, kočárky, autosedačky…) 
„Vše pro děti od 0 do 15 let“ 

 

Prodej v sobotu 
18. září od 9.00 do 12.00 hodin 

v Městském společenském centru 
v Hroznětíně 

(budova knihovny) – I. patro.  

 

Číslo prodávajícího a další informace 
obdržíte na tel. čísle 602 130 860 

nebo na e-mailu: zreinlova@seznam.cz

mailto:zreinlova@seznam.cz
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