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HROZNĚTÍNSKÝ 
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 SLOVO STAROSTY 

   
 

 

Vážení občané, 
   dovolte mi, abych Vás pozdravil v Novém 
roce 2022. V médiích stále slyšíme, jak bude 
tento rok pro nás špatný a složitý. Nebudu 
se rozepisovat do podrobností, každý z nás 
žije v realitě a budeme se muset o sebe 
a své rodiny postarat dle našich možností. 
V případě jakékoliv tíživé situace se nebojte 
na nás obrátit a my se budeme snažit Vám 
pomoc s řešením.  
   Uvědomujeme si, že se vše nedá řešit 
pouze zvyšováním poplatků a z tohoto 
důvodu jsme se v souladu s naším volebním 
slibem z roku 2018 rozhodli nezvyšovat daň 
z nemovitosti ve správním území města 
Hroznětín, ani výši nájemného v městských 
bytech.   
   Věřím, že se nám v letošním roce podaří 
uspořádat naše tradiční kulturní a sportovní 
akce. Osobně se těším, že se opět potkáme 
a budeme mít možnost se vzájemně pobavit. 
Těším se i na osobní setkání v rámci gra-
tulací k životním jubileím našich občanů. 
Moc mně mrzí, že se v současné době ne-
můžeme setkat.  

   Závěrem bych Vám chtěl popřát hlavně 
pevné zdraví, osobní pohodu a štěstí. 
Vyvarujte se nepříjemných stresů, do nové-
ho roku vykročte pravou nohou 
a s optimismem.  

 

Martin Maleček, starosta města 

 

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 

   Vzhledem k množícím se dotazům ohledně 
konání letošních příměstských táborů 
pořádaných městem Hroznětín, dávám 
tímto na vědomí, že v plánu je opět jejich 
konání. Termín konání jarního tábora 
je v době jarních prázdnin od 14. do 18. 3. 
Během letních prázdnin jsou termíny dva, 
a to od 18. do 22. 7. a od 1. do 5. 8.  
   To, jestli se tábory v daných termínech 
opravdu uskuteční, bude teprve upřesňo-
váno na základě vývoje covidové situace 
a souvisejících opatření. 
   Zatím je v přípravě program jarního tá-
bora. V plánu je návštěva nové FUN areny 
Cheb (jumparena, motokáry, laserová 
střelnice, multiball), lyžování, sáňkování 
a snowtubing (dle počasí), lezecká stěna, 
bazén a další aktivity. 
   Pro jakékoliv informace ohledně konání 
příměstských táborů jsem k dispozici. 

 

Zdeněk Janský, místostarosta města 

FOTBAL 
    

Hroznětínští fotbalisté bojovali 
o podzimního krále krajského přeboru 
do posledního kola. 

 

   Ještě pět kol před koncem podzimu 
to v krajském přeboru vypadalo na suve-
rénní vítězství Chodova, ovšem poté z pěti 
zápasů prohrál čtyřikrát a skončil na třetím 
místě.           

pokračování na následující straně 
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   Tohoto zaváhání využili hráči Hroznětína 
a Vintířova. Osud krajského přeboru byl 
o to pikantnější, že před posledním kolem 
měly oba týmy stejně bodů a o první místo 
se v přímém souboji utkali na hřišti 
v Hroznětíně.  
   I přes již chladnější listopadové počasí 
si diváci zápas nenechali ujít a na jeden 
z nejprestižnějších zápasů fotbalové historie 
Olympie dorazilo přes 300 diváků. Bylo vidět 
velmi kvalitní bojovné utkání, kdy se střídaly 
šance na obou stranách. Kvalitu utkání 
ocenil po zápase také delegát zápasu 
p. Královec, který je znám z nedávné 
minulosti, kdy pískal i Ligu mistrů. Bohužel 
po dvou našich chybách z úvodu zápasu 
se během prvního poločasu ujali vedení 
hosté 1:2. I přes velký tlak a územní převahu 
našeho mužstva se nepovedlo stav zápasu 
změnit, a tak jsme museli přijmout první 
porážku na domácím hřišti a druhé místo 
v krajském přeboru po podzimní části 
soutěže s bilancí 9-2-2 a 29 body. 
   I přesto jde o nejlepší podzimní výsledek 
v historii soutěží v Hroznětíně. Nejlepším 
střelcem podzimu se stal Tomáš Koch, který 
dal 7 gólů. Obrovskou zásluhu na výkonech 
má trenér Milan Pokrupa, který dokázal tým 
dobře připravit. 
   Mužstvo „B“ odehrálo své zápasy ve III. 
třídě okresního přeboru pod trenérským 
vedením bratrů Paluskových a také skončilo 
druhé, s bilancí 11-0-3 a 33 body. Nejlepším 
střelcem mužstva byl Jan Stütz se 13 góly.  
TJ Olympii se letos dařilo výsledkově 
ve všech kategoriích a po nedávné realizaci 
nové tribuny a rekonstrukcích zábradlí, 
klubovny a rekultivaci trávníku tak potvrdila, 
že směřuje správným směrem.  
   Největší zásluhu na současném stavu má 
předseda klubu Jan Eret, kterému bych chtěl 
tímto poděkovat. Samozřejmě bez výrazné 
finanční podpory by to nešlo. Proto velké 
poděkování také patří Městu Hroznětín,       
a firmám MM Spedition s.r.o.  a Rabbit a.s. 

 

Tomáš Ornet, hospodář klubu 

 

Děti parádně zakončily podzimní 
fotbalovou sezonu skvělými zážitky 
 

   Mladší žáci a starší přípravka TJ Olympie 
Hroznětín se podzimní část sezony opravdu 
snažili. Proto si zasloužili pořádně to oslavit.  
   Rodiče ve spolupráci s trenéry a vedoucím 
týmu uspořádali dne 30. 10. exhibiční utkání 
maminek proti dětem. Utkání se účastnilo 
bezmála dvanáct maminek, dvě mladší 
sestřičky a devatenáct našich fotbalistů. Bylo 
to opravdu napínavé, maminky bojovaly, 
co jim síly stačily a malí fotbalisté je nešetřili 
a chtěli ukázat, jak správně se na hřišti 
bojuje. Zápas trval 2 x 30 minut, a ačkoliv 
první poločas vypadal nadějně a náskok dětí 
před maminkami nebyl veliký, v druhém 
poločase se náskok navyšoval. Proto tým 
maminek nasadil do pole všechny své hráčky 
a zapojil do hry jak nohy, tak i ruce. 
To se hráčům přípravky a žáků nelíbilo, takže 
také oni povolali zbytek svých hráčů 
a na hřišti začalo být opravdu veselo a plno! 
Nakonec padlo ještě pár pěkných gólů 
a utkání skončilo výhrou pro malé fotbalisty 
10:2. Odpoledne pak pokračovalo hostinou, 
která skončila v pozdních večerních 
hodinách.  Všichni si to moc užili. 
   Tímto však společné zážitky neskončily 
a třešničkou na dortu byl výjezd našich 
malých fotbalových nadějí na kvalifikační 
utkání České reprezentace proti Estonsku, 
které se konalo 16. 11. v Praze na stadionu 
Sparty. Pro kluky a holky to byl opravdu 
veliký zážitek. Vybavili se vlajkami a nálada 
byla veselá již při cestě autobusem 
na utkání. Autobusovou dopravu zajistilo 
ze svých prostředků Město Hroznětín a lístky 
zdarma poskytla fotbalová asociace. Pro děti 
to byla krásná odměna za to, jak celou 
podzimní část sezony bojovaly o krásné 
výsledky.  
   Chtěli bychom poděkovat všem, kteří 
se jakkoliv na výše uvedených akcích podíleli 
a budeme se těšit na další společné zážitky.                                                                                                              

 

Bc. Michaela Palusková 
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