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HROZNĚTÍNSKÝ 
ZPRAVODAJ 

 
   

BENEFIČNÍ DEN na Velkém Rybníku 
    

   Sdružení obyvatel Velkého Rybníka a Ru-
prechtova spolu s městem Hroznětín 
uspořádalo 10. září v pořadí již osmý 
benefiční den pro zdravotně handicapované 
děti. 
„Každý rok hledáme potřebné děti, kterým 
chceme takto pomoci. Letos to byli Honzík 
Rada z Bystřice, kterému byla diagnostiko-
vána akutní lymfoblastická leukémie 
a František Lehner z Březové u Sokolova 
s dětskou mozkovou obrnou,“ říká místo-
starosta města Hroznětín a předseda 
velkorybnického spolku Zdeněk Janský. 
   Do benefičního dne se tradičně zapojilo 
mnoho dobrovolníků, kteří pomáhali s pří-
pravou i se samotnou realizací. Anonymní 
dárci věnovali knihy, plyšáky a mnoho 
dalších věcí pro prodej v dobročinném 

bazárku. Velkou měrou také přispěly členky 
hroznětínského Dámského klubu, které opět 
vytvořily řadu originálních dárků. 
   Odpoledne na pláži Velkého Rybníka ale 
nebylo jen ve znamení prodeje darovaných 
drobností. Lidé se sem přišli hlavně pobavit. 
„Tradičně byl připraven bohatý program. 
Tedy vystoupení dětské taneční skupiny 
Happy dance, pěveckého sboru Cantus de 
Velas, koncerty skupin World ROXETTE, 
Metallica Beroun, Ready Kirken, Děda 
Mládek Ilegal Band a Lucie revival,“ 
upřesňuje Zdeněk Janský. 
   Nechyběly ani atrakce pro děti (skákací 
hrad, klaun s balónky, lanová dráha nad 
rybníkem, malování na obličej) i dospělé 
(vyhlídkové lety vrtulníkem, autogramiády 
hokejistů HC Energie i volejbalistů VK ČEZ 
Karlovarsko). 

pokračování na následující straně
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   „V rámci charitativních aukcí si návštěvníci 
benefičního dne vydražili opravdu cenné 
předměty, jako byl třeba dres HC Energie 
podepsaný všemi hráči, hokejky Vladimíra 
Růžičky nebo Kuby Fleka a hlavně podepsaný 
dres věnovaný Dominikem Haškem. Mimo to 
byla vydražena ještě spousta dalších věcí, 
které udělaly radost svým novým majitelům, 
ale hlavně byl finanční výtěžek využit pro 
dobrou věc,“ doplnil Zdeněk Janský. 
   Počasí letos tradiční venkovní akci příliš 
nepřálo, přesto se mnozí nenechali odradit 
a odpoledne si užili. A nejen to. Celkem byla 
vybrána a rodičům obou chlapců předána 
neuvěřitelná částka 315 050,- Kč. 
 
 

 
 
 
 

„Partnerům benefičního dne, sponzorům, 
dárcům, dobrovolníkům, přispěvatelům 
i všem lidem, kteří se přišli pobavit a přispět 
bych chtěl za spolek, město Hroznětín 
a rodiče Honzíka a Františka moc poděkovat. 
Jste úžasní a pomoci vás všech si moc 
vážím,“ uzavírá Zdeněk Janský. 
 

 

 
 
 

Eva Jandáková 
 

HROZNĚTÍNSKÉ TANEČNICE 
 

 

 

 
 
 

   Na začátku září se čtyři hroznětínská 
děvčata, jmenovitě Veronika Eretová, Lucie 
Zburníková, Veronika Voslařová a Leontýna 
Palusková, zúčastnila pod hlavičkou Taneční 
skupiny Mirákl Mistrovství Evropy v mo-
derním tanci až v daleké Severní Makedonii. 
   V obrovské konkurenci se dívky rozhodně 
neztratily. Se všemi choreografiemi se pro-
bojovaly velmi vysoko, Veronika Voslařová 
získala za choreografii s názvem Nevyřčené 
perspektivy v juniorské kategorii bronz, 
ostatní dívky se se svými choreografiemi 
umístily vždy do devátého místa. 
 
 
 

 
 

 
 

   I díky finančnímu příspěvku města Hrozně-
tín, za což mu patří od rodičů velké 
poděkování, si dívky celé mistrovství 
i s náročnou cestou velmi užily. 
 

 
 
 

Vendula Zábelová 
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HASIČSKÉ ZÁVODY 

   V sobotu 10. září zorganizovali členové našeho sboru dobrovolných hasičů první ročník hasičských 
závodů pod názvem Memoriál Josefa Müllera. Klání proběhlo na multifunkčním hřišti vedle 
základní školy. Vzhledem k nepřízni počasí a souběhu mnoha dalších akcí se nepodařilo zajistit větší 
účast soutěžících týmů, přesto se naši hasiči dokázali vybičovat a památku Josefa Müllera uctít 
vítězstvím. V hlavní soutěži, dvoukolovém hasičském útoku, zvítězilo naše „A“ družstvo rozdílem 
třídy. 
   Závodům přihlížel a ceny pro vítěze předával starosta města Martin Maleček. „Velmi si vážím 
času a úsilí, které naši hasiči věnují ve svém volném čase reprezentaci našeho města a zároveň 
přípravě na mimořádné události. Zároveň bych chtěl celému našemu sboru dobrovolných hasičů 
jménem vedení města poděkovat za celoroční činnost i za spolupráci a pomoc při organizování 
různých městských akcí,“ říká starosta města. 
   Věříme, že na příští ročník memoriálu dorazí více mužstev a bude nám také přát počasí.  

Marta Rödigová 

 
 

 

 
 

ŠACHOVÁ SIMULTÁNKA 
    

   První zářijovou sobotu se v restauraci Kino v Hroznětíně uskutečnila již podesáté šachová 
simultánka s Jiřím Soukupem, hráčem Karlovarského šachklubu Tietz (ELO ČR 2333, ELO FIDE 
2375). Zúčastnilo se jí 17 hráčů. Hrálo se dvoukolově, v prvním kole se podařilo zvítězit pouze 
Tomáši Ornetovi, 6 partií skončilo remízou a všechny ostatní partie vyhrál Jiří Soukup. Ve druhém 
kole Jiří Soukup zvítězil v 15 partiích, 1 partie skončila remízou, zvítězit se podařilo pouze Rudolfu 
Hlaváčovi. Lze konstatovat, že se tato akce po všech stránkách vydařila, na čemž má svůj velký 
podíl také personál restaurace. Předpokládáme, že se simultánka bude konat i v příštím roce. Jiří 
Soukup předběžně přislíbil svou účast.  

Milan Grieč 
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placená inzerce 
    

PODĚKOVÁNÍ VOLIČŮM    
 

Vážení voliči, 
   dovolujeme si Vám poděkovat za Vaši 
důvěru, kterou jste vyjádřili v komunálních 
volbách do Zastupitelstva města Hroznětín. 
Silný mandát nás zavazuje k opětovné práci, 
která zajistí další rozvoj našeho města 
a spádových osad. Město budeme spravovat 
odpovědně s péčí řádného hospodáře, ale 
především v zájmu Vás občanů. Hroznětín 
je malé podkrušnohorské město s rozvíjející 
se infrastrukturou, bohatým společenským 
i sportovním životem, navazující na tradice 
a historii. Máme zajištěnou základní lékař-
skou péči, občanskou vybavenost i vlastní 
sociální program města. Naším úkolem 
je i v příštích letech Vám tyto služby zajistit 
a dát nám Všem jistotu kvalitního života. 
 
 

 

Martin Maleček, Zdeněk Janský  
a spolukandidáti SNK I. 

   

 

 
 

PODZIMNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 

   Vzhledem k plánovanému ředitelskému 
volnu v naší základní škole a na něj 
navazující krátké podzimní prázdniny 
uspořádá město Hroznětín opět zkrácený 
podzimní příměstský tábor. Bude se konat 
ve dnech 24. – 27. října, od pondělí 
do čtvrtka. V pátek 28. října je státní svátek.    
   Chceme tímto krokem pomoci za-
městnaným rodičům malých dětí, kterým 
by výše uvedené volno zkomplikovalo 
situaci. Program tábora teprve doladíme dle 
aktuálního vývoje počasí v době konání 
tábora, ale určitě bude o něco méně akční 
než v létě. Cena tábora činí 500,- Kč a jako 
vždy je tato částka určena k zajištění 
stravování dětí. 
   Přihlásit děti můžete osobně na podatelně 
městského úřadu, nebo na telefonním čísle 
731 613 844 u místostarosty města, či na    
e-mailu mistostarosta@mestohroznetin.cz. 

   Doufáme, že Vám tato nabídka pomůže 
vyřešit problém s hlídáním dětí v uvedených 
dnech. 

Zdeněk Janský, místostarosta města  

 
 

 
 
 
 
 
 

JUBILANTI 
    

   V měsíci září oslavili své životní jubileum 
tito naši spoluobčané:  

 

 

Marie Hloušková 

Jana Reinlová 

Jiřina Kulíčková 

Bedřich Pechan 
 
 

 
 

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

V létě navštívily děti mimo 
jiné FUN arénu v Chebu. 
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HROZNATŮV BĚH 
    

 

 

Podzimní kros Od Flašnerky k Flašnerce, 
aneb Hroznatův běh letos po čtvrté 

     
 

   V poslední zářijovou neděli se konal tento 
rok závěrečný trailový závod pro opravdové 
běžecké gurmány, Hroznatův běh. Trasa byla 
dlouhá 6 km a závodníci překonali převýšení 
250 m. 
   V 10 hodin odstartoval závod u Flaschne-
rovy kaple v Hroznětíně. Tam také skončil. 
První závodník doběhl po 25 minutách, 
poslední zvládl trasu za hodinu.  
   Jako tradičně se soutěžilo ve čtyřech 
kategoriích – Muži 1983–2003, Muži pod 
1982, Ženy 1983–2003 a Ženy pod 1982. 
V mladších mužích obsadil první místo 
Michal Oplt za Kilpy Kome Klub s časem 
25:52. Druhý byl Jakub Coufal ze Kfel, 
s časem 27:08 a třetí Dan Mokrusch z Hájku 
za 32:11. 
   Starší muži se umístili takto: první místo 
Jan Krupička za TJ Ostrov s časem 28:18, 

druhé místo František Brožek z Hroznětína 
za 31:05 a třetí doběhl Ivan Vrábel za Bike 
a běh Ostrov s časem 33:53. 
   Z žen 1983–2003 se umístila pouze Helena 
Tůmová za Hroznatův běh team (s časem 
40:49). Ze starších žen byla první Romana 
Lubinová z Ostrova s časem 33:10, druhá 
pak Jarka Říhová za Jakoby runner s časem 
35:26. 
   Všichni závodníci poté dostali balíček s da-
ry od sponzorů, kterými byli: Pivovar 
Rudohor, město Hroznětín, firma RIHAR a 
NG Elektro. Speciální poděkování za realizaci 
patří také Gábině Slámové, Mírovi Grancovi, 
Marii Černohorské a Zdeňkovi Janskému.  
   Závod však není jediné, co Hroznatův běh 
připravil. V září totiž skončila také Letní 
výzva s názvem „Po Hroznětínských 
zastaveních“. Té se účastnilo celkem 
25 nadšenců, kteří měli za úkol v rozmezí 
od 1. července do 9. září navštívit osm 
stanovišť v okolí města.  

 
 

 
 

 

pokračování na následující straně  

 

 

 



 

 STR. 6 Hroznětínský zpravodaj

 

  

Cíl a start byl u hospody Na Rafandě, pořadí 
zastávek už však byl čistě na nich. 
Zúčastnění se tak podívali na židovský 
hřbitov, Flaschnerovu kapličku, křížek 
na Flaschnerově skále, lilii na Flaschnerově 
skále, vrchol Rozhledu, vrchol Kříž (znám 
také pod názvem Lesní dítě), altánek Gloriet 
a nádraží v Merklíně.  
   Nejrychlejší muži trasy tak po uplynutí 
dvouměsíční lhůty byli Michal Oplt s časem 
38:35, František a Vítek Brožkovi, oba 
s časem 42:28 a Martin Jiřík s časem 48:39. 
Za ženy poté Jarka Říhová s časem 50:43, 
Petra Netrhová a Eva Šornová, obě s časem 
1:21:59, a Gábina Slámová a Hanka 
Heiserová s časem 1:24:05. Každý, kdo trasu 
úspěšně dokončil, získal placku Letní výzvy.  
   V současnosti navíc probíhá Podzimní 
výzva „Jiříkova Trojka“. Až do sedmého 
prosince se tak můžete pokusit zdolat 
vrcholy Rozhled, Popovskou horu, Vlčinec 
a Plešivec. Je nutné je však zdolat podle 
pravidel, které naleznete ve facebookové 
události. Musíte také vlastnit zařízení 
zaznamenávající vaši aktivitu. Tyto údaje 
poté zašlete na hroznatuvbeh@seznam.cz. 
Po absolvování na vás opět čeká originální 
placka Podzimní výzvy.  
   Více informací naleznete na facebookové 
stránce Hroznatův běh. 
 

 

 
 

 
 
 

Kryštof Jiřík 
 

DOBROVOLNÍCI UKLÍZELI HŘBITOV 

   MAS Krušné hory je obecně prospěšnou 
společností, jejímž cílem je rozvoj regionu, 
především pak jeho venkovských oblastí. 
Mimo jiné se zaměřuje na podporu a vývoj 
regionu i formou organizování a dotací 
vzdělávacích a kulturních projektů. 
Propojuje také místní zájmové skupiny, 
pomáhá při vytváření turistických brožur 
nebo organizuje dobrovolné akce v kraji.     
   A právě její spolupráce s neziskovou 
organizací INEX-SDA, která přijímá za-
hraniční dobrovolníky na workcampy 
(dobrovolnické projekty) a organizuje 
je ve spolupráci s místními partnery v České 
republice, stojí za návštěvou šesti dobro-
volníků z Německa, Bulharska a Mexika, 
kteří začátkem září zamířili do Hroznětína. 
Kromě poznávání naší země a seznámení 
se s místní kulturou, přijeli pomoci uklidit 
zanedbané části městského hřbitova 
v Hroznětíně.  
 

 
 

   „Dobrovolníci tu čistili cesty, odstraňovali 
náletové dřeviny a také se podařilo obnovit 
několik starých zanedbaných hrobů. 
Ve volném čase pak navštívili místní židovský 
hřbitov a Karlovy Vary. Vzhledem k úspěš-
nosti tohoto krátkého workcampu lze 
předpokládat, že by se v příštím roce tato 
akce u nás mohla zopakovat i s delší dobou 
pobytu.  Jsme rádi, že si vybrali právě náš 
kraj a naše město, že chtějí poznat Českou 
republiku i jinak, než jen návštěvou známých 
míst jako je Praha nebo Český Krumlov,“ 
upřesnil Zdeněk Janský, místostarosta města 
Hroznětín.    

Eva Jandáková
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