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HROZNĚTÍNSKÝ 
ZPRAVODAJ 

 

HROZNĚTÍNŠTÍ FOTBALISTÉ VÁLCUJÍ SVÉ SOUPEŘE  

   Po rok a půl trvající covidové pauze se le-
tos v srpnu podařilo opět zahájit amatérské 
sportovní soutěže. Za dodržování proti-
covidových opatření začaly všechny soutěže, 
ve kterých má Olympie svá družstva.  
   „A“ mužstvu se v krajském přeboru daří 
a po podzimní části soutěže bojuje o stupně 
vítězů. O jaké místo půjde, rozhodnou 
poslední dvě kola, proto podrobnosti (i s ko-
nečnými výsledky) zveřejníme příště.  
   Ovšem nejen dospělí drtí své soupeře, 
o čemž se přesvědčili všichni soupeři naší 
starší přípravky v okresní soutěži. Naši mladí 
fotbalisté porazili všech svých osm soupeřů 
s úctyhodným skóre 107:18.  

Celé mužstvo táhlo za jeden provaz, jasným 
tahounem se stal Denis Paluska, který zatížil 
konto soupeře 59 góly! 
   V kategorii mladší žáci zbývá odehrát jeden 
zápas. Po 8 zápasech mají bilanci 2-1-5 se 
skóre 27:35 a patří jim 7. místo.  
   Poděkování patří zejména trenérům Jiřímu 
Kosinovi a Vítu Voslařovi, kteří oba týmy 
vedou, ale také rodičům. Ti pomáhají s ces-
tami na zápas a dalšími úkoly potřebnými 
pro chod mužstev. Je příjemné opět 
sledovat vzestup mládežnických týmů 
v Hroznětíně a vychovávání hráčů pro bu-
doucnost.                                                                                        
 

Tomáš Ornet, hospodář klubu 
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STAVEBNÍ ČINNOST 

   Největší letošní stavební akcí města 
je realizace zasíťování nových pozemků 
na Rafandě pro výstavbu rodinných domků. 
Akce financovaná městem Hroznětín díky 
výhodnému úvěru se i přes různé problémy 
blíží ke svému konci. Na jaře příštího roku 
pak ještě bude dokončeno připojení celé 
lokality k elektrické rozvodné sítí, které bude 
financovat ČEZ. Jedenáct z dvanácti nově 
vzniklých pozemků již má své majitele a ten 
poslední bude vybrán na příštím jednání 
zastupitelstva města. Souběžně s touto akcí 
také probíhá výstavba čtyř nových rodinných 
domků v ulici ČSA, kde je realizátorem 
stavby společnost LIAS Vintířov. Na tuto 
stavbu pak v příštím roce navážeme kom-
pletní rekonstrukcí části ulice ČSA, na kterou 
se již připravuje projektová dokumentace.  

   Letos se také povedlo rozšířit parkovací 
plochy na sídlišti, na rohu Školní ulice 
a na Krušnohorském náměstí. Celkem tak 
vzniklo 25 nových parkovacích míst. Zároveň 
se také podařilo v letošním roce upravit 
parkovací místa a nájezdy ve spodní části 
Potoční ulice, které byly realizovány 
v návaznosti na dokončení nového povrchu 
Potoční ulice v Bystřici.  
   Další velkou stavební akcí v Bystřici pak 
byla kompletní oprava komunikace za kaplí 
sv. Jana Nepomuckého včetně opravy 
historického klenbového můstku, vytvoření 
nových parkovacích míst a také nové 
autobusové zastávky. Ta přispěla ke zvýšení 
bezpečnosti provozu v této části Bystřice. 
A ke zvýšení bezpečnosti v Bystřici přispěje 
i stavba nové cyklostezky, jejíž zahájení 
plánujeme na jaro příštího roku, a na kterou 
se nám podařilo získat dotaci. 
   Došlo také k rekonstrukci dalších tří 
bytových jednotek (které jsou v majetku 
města) a ke kompletní výměně všech 
plynových kotlů v bytovém domě č. p. 4. 
   V oblasti příprav nových stavebních akcí 
se nám podařilo získat stavební povolení 

na rekonstrukci staré kotelny na sídlišti. 
Momentálně se na ni snažíme získat dotaci. 
Zároveň probíhají práce na projektových 
přípravách dalších stavebních akcí v různých 
stupních připravenosti.  
   Pro realizaci nové výukové pracovní dílny 
s 3D tiskárnou na základní škole byla již 
podána žádost o dotaci. Pokud vše dobře 
dopadne, bude již od příštího školního roku 
tato dílna připravena pro výuku tak, aby 
podpořila větší manuální zručnost a také 
větší znalost nových IT technologií žáků naší 
základní školy.  
   Souběžně s touto akcí je také dokončována 
projektová dokumentace pro rozšíření 
výukových prostor naší školy formou nové 
střešní nástavby tak, abychom na začátku 
příštího roku mohli požádat o vydání 
stavebního povolení a přihlásit tento projekt 
do prioritních státních dotačních programů.     
   Nezapomínáme ani na mateřskou školu, 
kde je v současné době v přípravě pro-
jektová dokumentace na přístavbu MŠ pro 
rozšíření pobytových a pohybových aktivit 
dětí. 
   Zároveň probíhají práce na dokončení 
projektu přestavby budovy vlakového 
nádraží a na úpravy jejího okolí. Pokud 
se nám vše podaří, chtěli bychom slavnostně 
kolaudovat na začátku října 2022 na oslavy 
120 let existence železnice v Hroznětíně. 
Na tento projekt bude navazovat i pro-
jektová dokumentace na rekonstrukci 
Nádražní ulice. 
   Současně chystáme na příští rok také 
úpravu areálu fotbalového hřiště TJ 
Olympie, na kterou jsme již podali žádost 
o dotaci. Když se vše podaří, dojde také 
na pokračování zasíťování Velkého Rybníka 
a v neposlední řadě momentálně pracujeme 
na studii bytového sociálního domu pro 
seniory s navazujícími službami.  
   Naší snahou je podpořit celé generační 
spektrum obyvatel našeho města tak, aby 
se všem v našem městě prostě dobře žilo. 

 

Zdeněk Janský, místostarosta města  
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NORDIC WALKING 

   Po více než dvou letech jsme na četné 
žádosti místních uspořádali další výšlap 
s holemi. Trasa vedla přes Oldříš do zaniklé 
obce Popov (vysídlen po druhé světové 
válce), na Mariánskou a zpět do Hroznětína. 
Přesto, že jsme ušli cca 20 km, nejednalo se 
o nijak náročnou trasu.  

 

 
 

 

Počasí vyšlo skvěle a odměna od pana 
starosty všechny potěšila. 

 

 
 

Účastníci před Dolní Popovskou lípou 
(památný strom s obvodem kmene 945 cm). 

 

   Není jisté, zda měli všichni plno práce 
s volbami, zalekli se „delší“ trasy, nebo 
je odradila skutečnost, že si tentokráte 
svačinu vezmou z domova, ale účast byla 
historicky nejnižší. Za přípravný tým 
doufáme, že si přesto 15 statečných užilo 
podzimní den a příště zase obují boty, 
vezmou hůlky a vyrazí spolu s námi! 
 

 

Eva Jandáková 

VAŘENÍ SE STAROSTOU 

   Opětovně byl zahájen kroužek Vaření se 
starostou. Zatím se konal dvakrát a zájem 
dětí je opravdu velký. Při posledním setkání 

jsme vařili hamburgery a ovocný pohár. 
Celkem se kroužku účastnilo 24 dětí, což 
je již maximální počet, který jsem schopen 
přijmout. Hamburgery byly opravdu domácí 
(včetně čerstvě namletého masa). Některé 
děti se nemohly dočkat, až bude hotovo 
a budou se moci do svých výrobků 
zakousnout.  
   Je to opravdu velká radost, když vidíte 
rozesmáté dětské tváře. Kroužek vaření 
je plně hrazen z finančních prostředků 
starosty města a sponzorů, děti ho tedy mají 
zcela zdarma. Všem sponzorům velmi děkuji. 
 

 
 

 
 

Martin Maleček, starosta města 
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AKCE 72 HODIN 

   Naše základní škola se v říjnu zapojila 
do mezinárodní akce 72 hodin. V rámci této 
události žáci vysadili devět javorů mezi 
ulicemi ČSA a Západní a uklidili veřejná 
prostranství ve městě. Město Hroznětín 
zakoupilo uvedené dřeviny a poskytlo škole 
součinnost při výsadbě stromů. Ochrana 
životního prostředí a zachování přírody 
je pro nás velkou prioritou.  
   Děkuji všem dětem, učitelům a zaměst-
nancům města za jejich zapojení se do uve-
dené akce. 
 
 
 

 
 

 

Martin Maleček, starosta města 

 

 

PODZIMNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 

   Poslední říjnový týden upořádalo město 
Hroznětín zkrácený podzimní příměstský 
tábor. Chtěli jsme tím vyjít vstříc rodičům 
školou povinných dětí, protože naše škola 
měla v tomto týdnu dva dny ředitelského 
volna, na které pak navazovaly krátké pod-
zimní prázdniny.  
   Tábor byl pouze třídenní od pondělí 
do středy a zúčastnilo se ho 30 dětí. Pro-
gram byl zaměřen na pohybové aktivity, 
a tak se v pondělí dopoledne děti parádně 
rozhýbaly v sokolovské jump aréně a odpo-
ledne si ještě zařádily v karlovarském Hafíku. 
V úterý si děti užily sokolovský bazén 
a ve středu na ně čekala lezecká stěna 
v Karlových Varech. Tu si většina dětí 
opravdu užila a po počátečním ostychu 

se některým podařilo vylézt až na úplný 
vrchol ve výšce 11 metrů. Odpolední 
bowling v Ostrově pak celý tábor završil.  
   Za pomoc při zajištění tábora moc děkuji 
Simče Aiznerové, Davidu Jatimu, Františku 
Paluskovi a Jiřce a Martinu Jorovým, 
za pomoc stravovací děkuji Pavle Paluskové 
a Aleně Zahrádkové. 
   Program tábora byl opět z části hrazen 
z dotace z fondů EU z Operačního programu 
zaměstnanost a z části z rozpočtu města 
Hroznětín.  
   A pevně věřím, že se opět uvidíme na jar-
ním táboře od 14. do 18. března.           

Zdeněk Janský, místostarosta města  

 

TRÉNINK PAMĚTI v KNIHOVNĚ 

   Městská knihovna Hroznětín pořádá pěti-
dílný kurz trénování paměti a mozkového 
joggingu pro začátečníky. Kurz je primárně 
určen pro věkovou skupinu 55+ a je pro 
účastníky zcela zdarma.  
   Cílem kurzu je představení a osvojení 
technik a strategií pro lepší zapamatování 
v každodenním životě a aktivní trénování 
kognitivních funkcí. Jeho lektorkou je certifi-
kovaná trenérka paměti a mozkového 
joggingu Mgr. Andrea Vajnar.  

 
 

 
 
 

   Termíny konání: 12. 1. 2022, 19. 1., 26. 1., 
2. 2., 9. 2. vždy od 16.00 do 17.15 hodin. 
   Vzhledem k omezené kapacitě je nutné se 
na kurz předem závazně přihlásit v Městské 
knihovně Hroznětín, tel. 353 618 205.  

 

 

Vendula Zábelová 



 

 Kulturní a společenské dění STR. 5
 

  



 

 Kulturní a společenské dění STR. 6
 

  

 



 

 Kulturní a společenské dění STR. 7
 

  

 



 

 STR. 8 Hroznětínský zpravodaj

 

  

 

    

Hroznětínský zpravodaj (periodický tisk územního samosprávního celku) vydává Město Hroznětín, Krušnohorské nám. 1,  
362 33 Hroznětín pro Hroznětín a spádové obce. | Náklad 800 ks měsíčně | IČO vydavatele: 00254592 | 
Distribuce je zajišťována zdarma do každé hroznětínské domácnosti prostřednictvím České pošty s. p. | 

Ev. č. MK ČR 19856 | Redakční rada: Vendula Zábelová, Eva Jandáková, Renata Jati |  
E-mail: hrozpravodaj@seznam.cz | Uzávěrka příštího čísla je 20. 11. 2021. | 

Všechna vydání Hroznětínského zpravodaje od roku 2015 naleznete v elektronické podobě v plnobarevné verzi  
na webových stránkách města (www.mestohroznetin.cz). 

 

 

mailto:hrozpravodaj@seznam.cz

