ZPRAVODAJ
NOVÉHO HROZENKOVA
duben 2008
Úvodní slovo
Vážení občané,
dostává se Vám do rukou další číslo
našeho novohrozenkovského zpravodaje,
proto mi na úvod dovolte, abych Vám
sdělila, jaké akce v našem městysi
chystáme v prvním pololetí letošního roku.
Začali jsme likvidací domu č.p. 364 na
začátku Vranče, neboť dům byl již
neobyvatelný a jeho vzhled rušil dojem
nové stavby mostu přes řeku Bečvu.
Pozemek, na kterém tato budova stála,
bude prodán firmě Zamet spol. s r.o. za
cenu 250.000,-Kč. Na pozemku firma
vybuduje parkoviště a nákladoviště, čímž
se zlepší v součastné době nebezpečná
dopravní situace v těchto místech.
Od poloviny dubna, zhruba do konce
května, vybudujeme chodník v délce cca
200 m na horním Čubově. Další etapa
chodníku až po Břežitou se připravuje,
peníze na něj bychom chtěli získat pomocí
dotace.
Získání dotace je taky rozhodující pro
chystanou stavbu ,,Cyklostezky Bečva“,
která by měla vést od Janové až po Velké
Karlovice. Úsek cyklostezky v našem
katastru byl naprojektován po stávající
polní cestě, vesměs kolem řeky Bečvy
(projekt je k nahlédnutí na úřadě městyse),
a to v celkové výši cca 19.000.000,-Kč.
V součastné době ještě řešíme souhlasy
majitelů se vstupy na pozemky, kterých se
tato cyklostezka dotkne. Musím poděkovat
našim občanům, kteří již souhlas ke vstupu
na pozemek bez problémů dali. Na druhé
straně bych chtěla apelovat na majitele
pozemků, kteří se vyjádřili negativně, aby
si svůj postoj ještě promysleli, neboť by
bylo škoda, kdyby se kvůli nim
vybudování cyklostezky nezrealizovalo.

V měsíci květnu a červnu máme v plánu
opravit
některé
úseky
místních
komunikací, zhruba ve výši 1.500.000,-Kč.
O které úseky se bude jednat, rozhodne
Rada městyse na svém nejbližším
zasedání.
Další důležitá akce bude provedena na
přelomu května a června v Břežité, a to
položení cca 720 m vodovodního řádu.
Prosíme proto obyvatele Břežité o
trpělivost a shovívavost při stavbě. Je
důležité, aby se občané po vybudování
řádu co nejdříve napojili, abychom mohli
místní komunikaci do Břežité vzápětí
opravit.
Na další prodloužení vodovodního a
kanalizačního řádu v celkové výši cca
15.000.000,-Kč v části městyse Stará cesta,
Závodí a Čubov žádáme o dotaci.
V součastné době probíhá rekonstrukce
elektroinstalace v Památníku Antonína
Strnadla. Staré elektrické vedení již
neodpovídalo součastným normám a také
osvětlení bylo zastaralé s velkou spotřebou
energie. Již prvního května můžete
Památník navštívit, chystáme výstavu
nejlepších výtvarných prací našich dětí.
Při čtení našeho zpravodaje Vám milí
spoluobčané, přeji pohodu, dále pak
příjemné prožití jarních měsíců, hodně
spokojenosti a zdraví.
starostka městyse Stanislava Špruncová
Získaná dotace ze Zlínského kraje

Dotaci ve výši 125.000,-Kč jsme letos
dostali ze Zlínského kraje.
Částka 100.000,-Kč bude použita pro
vybudování informačního, varovacího a
vyrozumívacího systému, zbývající částka
25.000,-Kč na nákup věcných prostředků
požární ochrany pro naši jednotku SDH.
Stanislava Špruncová
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Hasičský sbor bilancoval a oceňoval
Koncem ledna 2008 se v sále Hasičského
domu u kostela konala výroční valná
hromada. Velitel Karel Čaník,
který
rokování vedl, přivítal u předsednického
stolu starostku sboru Janu Kysučanovou,
za OSH Vsetín Josefa Zbranka, za HZS
Zlín Lubomíra Stárka, starostku městyse
Stanislavu Špruncovou, radního městyse a
poslance PČR ing. Františka Novosada,
dále členy SDH Nový Hrozenkov a
uniformované zástupné delegace ze
Stanovnice, Karolinky, Halenkova a
Hovězí.
Poté předal slovo starostce hasičstva,
která přednesla obsáhlou výroční zprávu
za rok 2007. Přítomní se mimo jiné
dozvěděli, že sbor k 31.12.2007 čítal 126
členů včetně 49 hasiček. Starostka
připomněla loňský
Dětský maškarní
karneval, oslavy sv. Floriána, srpnový
soutěžní Memoriál Františka Kořenka u
jezera Balaton a slavnostní den při
uvedení do provozu tří nových vrat
zbrojnice a
převzetí rekonstruované
hasičské
Tatry CAS 32. Po revizní
pokladní zprávě a plánu činnosti sboru na
rok 2008 byli oceněni členové a členky.
Věrnostní medaile se stužkou za 10 let
obdrželi – Jiří Morávek, Pavel Jochec
ml., Vlastimil Vrána,
Milan Vrána,
Zdeněk Píšek,
Pavel Sušil, Martin
Šindler, Ondřej Ráček a Martin Šarman.
Za 20 let Jana Chrástecká, František
Valíček, Jana Orságová, Vojtěch Mikula
a Tomáš Krystyník. Za 30 let Vladimír
Valíček, Josef Jochec a za 40 let pak
Marie Pekařová, Marta Stupková a Anna
Vráželová. Ocenění za zásluhy se dostalo
Janu Kocurkovi, čestný diplom
0SH
Vsetín patřil Anně Stupkové, Antonii
Jochcové, Pavlu Duníkovi a čestný
diplom
KSH Zlín Josefu Jochcovi a
Petru Žárskému.
Poděkování od Sdružení hasičů Čech,
Moravy a Slezska převzala členka sboru
Stanislava Špruncová a předseda revizní
komise sboru
ing. František Novosad.

Na výročním hodnocení byli přijati
noví členové – Josef Orság, Miroslava
Šuláková, Tereza Belháčová a Alena
Romanová.
Na závěr nechyběla společná večeře a
beseda v sále nad zbrojnicí SDH Nový
Hrozenkov.
Pavel Sušil

Dětský karneval se vydařil
Novohrozenkovský
hasičský
sbor
uspořádal za podpory jedenácti sponzorů
a
radnice městyse dětský maškarní
karneval. Druhou únorovou sobotu patřil
sál hotelu Lidový dům dětem, rodičům
a dalšímu doprovodu. Dětské odpoledne
se neslo ve znamení reprodukované
hudby a různých soutěžních her, jejichž
aktéři byli odměňováni
cukrovinkami.
Maskované děti nafukovaly balónky,
přetahovaly se provazem, přenášely míčky
na lžíci slalomem mezi kuželkami a
skákaly v jutových pytlích. Na tuto
disciplínu moderátorka nalákala i několik
rodičů, které
na
startovní
čáru
doprovázely jejich fandící děti. Nechybělo
pestré občerstvení, párky v rohlíku a
velký ohlas sklidila velkotombola, kdy
pořadatelé
připravili stojedenašedesát
různých cen a losovalo se na tři etapy.
Na karnevalu nechyběla starostka městyse
Stanislava Špruncová, starostka sboru
Jana Kysučanová a velitel Karel Čaník,
který pochvalně
dodal: „Za zdařilý
Dětský maškarní
karneval v Novém
Hrozenkově patří poděkování sponzorům,
vedení městyse, přípravnému realizačnímu
a úklidovému týmu z našeho sboru u
kostela“.
Také zúčastněné děti a dospělí si karneval
pochvalovali a děti se těší na maškarní rej
2009.
Pavel Sušil

Oslava svatého Floriána
Poslední dubnovou neděli (27.4.) bude
odsloužena mše svatá v místním kostele za
svatého Floriána za účasti uniformovaných
hasiček a hasičů. Sraz je před devátou
hodinou před zbrojnicí, kde k poslechu
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zahraje místní dechová hudba několik
písní. Pak se všichni seřadí a přejdou
do katolického chrámu sv. Jana Křtitele,
kde rovněž zazní několik skladeb od
dechovky. Mše začíná v 915 hodin a po ní
se přejde na hřbitov, kde u ústředního
kříže budou zapáleny svíčky a položeny
kytice jako vzpomínka na zemřelé, a to
nejen hasičky a hasiče. Pak se přejde na
tradiční společný oběd. Svatý Florián
je považován za patrona nejen hasičů,
ale i profesí, které souvisejí s ohněm hutníků, kominíků či pekařů.
„Kde pálí ohně žár a vzrůstá hřích a
svár, pomocník je nám dán, svatý
Florián“.
Pavel Sušil

Bazar v sále Hasičského domu
V pondělí 21. dubna začal bazar všech věcí
příjmem a bude končit výdejem věcí
v pondělí 5. května. Bazar bude otevřen od
pondělí do pátku v době 900 – 1600 hodin.
Všechny zvou hasičky, které akci pořádají.
Kulturní, společenské a sportovní akce
1. května – Slavnostní zahájení výstavy
nejlepších výtvarných prací našich dětí
v soutěži
„Hrozenkovská
paleta“
v Památníku Antonína Strnadla. Výstava
potrvá do 11. května 2008.
11. května – Oslava „Dne matek“ – pořádá
Orelská jednota Nový Hrozenkov.
17. května – Vernisáž výstavy obrazů
akademického malíře Miloše Šimurdy:
Poezie Valašska a nová doba. Výstava
potrvá do 13. července.
21. června – Fotbalový hexagonál (změna
termínu vyhrazena).
22. června – Tradiční pouť na svátek
sv. Jana Křtitele. V areálu Památníku
A. Strnadla můžete zhlédnout Den řemesel.
Na vlakovém nádraží během poledne
proběhne oslava 100. výročí založení
železnice na Hornovsacku – jízda
historického vlaku.
5. července – Setkání lidí dobré vůle na
hřebenech Javorníků. Slavnostní mše na
místě bývalého světelného kříže, kulturní
program u chaty Kohútka.

Jana Krystyníková

Osobnosti roku 2007
Dne 29.3.2008 byly na akci Krajská soutěž
amatérských souborů ve Valašském
národním divadle v Karolince oceněny
osobnosti roku 2007. Za městys Nový
Hrozenkov byla jako osobnost roku 2007
vybrána
paní Marie Orságová,
dvanáctinásobná mistryně Evropy ve
vzpírání kategorie Masters a zároveň
sedminásobná mistryně světa. Od roku
2007 je zařazena do Síně slávy.
Další osobnost, pan František Orság,
mistr Evropy ve vzpírání, se umístil na
třetím místě na světě v kategorii Masters.
Již 25 let vede oddíl vzpírání v Novém
Hrozenkově, jeho oddíl byl v roce 2007
vyhodnocen jako třetí nejlepší v ČR.
Paní Marie Haplová, jako třetí osobnost
roku, je od roku 1992 dosud průvodkyní
v Památníku Antonína Strnadla. Již 15 let
se podílí na kulturních, společenských a
ostatních akcích pořádaných našim
kulturním zařízením.
Vyznamenaným
osobnostem gratulujeme a děkujeme za
jejich přínos pro náš městys.
Stanislava Špruncová

Štěpánský a Velikonoční kulečník pro
Petra Maňáka
V hospodě Na Vranči manželé Miluše a
Pavel Valigurovi uspořádali v závěru roku
2007 amatérský turnaj jednotlivců v
kulečníku a taktéž Velikonoční turnaj
2008. Hrálo se na stole se čtyřmi koulemi
do sta bodů a finále pak do dvou set bodů
s opět čistým zakončením, tj. koule mantinel - koule. Soutěžilo vždy šestnáct
hráčů ze základních vylosovaných dvojic,
vítězové postupovali A skupinou, poražení
B skupinou, podle hracího šipkařského
pavouka. Ve Štěpánském klání se do
finálového duelu probojoval Petr Maňák
(Čubov) a Ivan Hapl (Mizerky). Prvně
uvedený mladík vyhrál a za prvenství
v turnaji převzal kovový pohár s popisem,
plucaňu slivovice a kazetu. Druhý Ivan
Hapl k poháru obdržel soudek piva a třetí
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Jan Šipula (Čubov) dostal k poháru
demižonek červeného vína.
Další pořadí Štěpánského turnaje:
4. Josef Maciga (Karolinka), 5.-6. Pavel
Valigura (Brodská) a
Josef Šulák
(Vranča), 7.-8. Luboš Kocurek (Čubov) a
Vojtěch Mikula (Závodí), 9. Vladislav
Černocký (Čubov) a desítku uzavíral Karel
Stupka ml. (Vranča). Cenu útěchy,
papuče, převzal J. Pončík z Huslenek.
O popeleční sobotě manželé Valigurovi,
tentokrát s podporou čtyř
sponzorů,
uspořádali velikonoční klání a hrálo se
obdobně. Ve finálovém souboji se sešli
čubovští kulečníkáři Vladislav Černocký
a Petr Maňák. Závěrečnou hru Na Vranči
vyhrál mladší Maňák
a za vítězství
v turnaji
obdržel
k
poháru
tágo
s pouzdrem, druhý Černocký s pohárem
převzal soudek piva a třetí Vojtěch
Mikula dostal k poháru demižonek vína.
Další pořadí Jarní soutěže:
4. L. Krhovják (Huslenky), 5.-6. Jan Šipula
a R. Kučera (V. Karlovice), 7.-8. Luboš
Kocurek a P. Němec (Vsetín) a o deváté až
dvanácté místo se dělili Mirek Kovář
(Čubov), Pavel Valigura, Josef Knoflík
Strnadel (Čubov) a František Galda
(Vranča). Velikonočního čokoládového
zajíčka jako cenu útěchy si do Karolinky
odvezl Josef Niebauer. Ve stokorunovém
startovném byl opět zahrnut hráči
pochválený hovězí guláš od Pavla
Valigury, který s manželkou uvažuje o
podzimním turnaji v kulečníku a šipkách.
Pavel Sušil

Na Vranči se hrál šipkařský turnaj
Manželé Valigurovi z Brodské byli také
pořadateli letošního úvodního turnaje
amatérů v šipkách. Třetí lednovou sobotu
se sešlo Na Vranči dvaadvacet hráčů
včetně dvou žen. Hrálo se 2 x 501 double
out KO (dvě prohry) na dvou hracích
automatech v šenku. Po prestižních hrách
podle hracího postupového pavouka
finálovou dvojici utvořili Jaroslav Kovařík
z Huslenek a Petr Černota z Karolinky.
V tomto závěrečném duelu byl lepší hráč

Huslenek, který za celkové vítězství od
pořadatelů převzal kovový pohárek, sadu
šipek a kovovou plucaňu. Stříbrný Černota
k pohárku obdržel soudek piva a bronzový
Pavel Valigura pak s pohárkem přebral
demižonek vínečka. Jeho dcera Silvie, jako
nejlepší žena, dostala k pohárku pěkné
tričko.
Pořadí na dalších místech šipkařské
soutěže:
4. V. Hrobek, 5. R. Bill (oba Karolinka),
6. P. Dorociak (Halenkov), 7. Vašek Frank
(Čubov), 8. Ivan Orság (Brodská) a o
deváté až třinácté místo se podělili - Silvie
Valigurová, Laďa Gabera (oba Brodská),
Roman Kocurek, Petr Maňák (oba Čubov)
a Jiří Vítek (Karolinka). Cenu útěchy
v podobě papučí pro tátu Luďu Převzal
šipkař Tomáš Helis z Čubova.
Pavel Sušil

Činnost TJ Sokol Nový Hrozenkov
Vážení spoluobčané, chtěli bychom touto
cestou
seznámit
širokou veřejnost
s činností naší Tělovýchovné
jednoty
Sokol, která sdružuje 439 členů (15%
obyvatel městyse) aktivně působících
v následujících oddílech:
Oddíl kopané hraje okresní přebor a jak
mohli jeho příznivci zjistit v loňském roce,
značně jsme se zlepšili a skončili na třetím
místě v tabulce. Oddíl má k dispozici
kvalitní travnaté hřiště, provozní budovu
s šatnami před dokončením.
Oddíl ledního hokeje, který má dva
amatérské týmy, jednotlivci hrají ve
sportovních
třídách
na
Vsetíně.
Oddíl disponuje přírodním stadionem
s mantinely, osvětlením a šatnami.
V zimním období zajišťujeme kvalitní
lední plochou hojně využívanou všemi
příznivci bruslení a v letním období
v prostorách stadionu probíhají oblíbené a
hojně navštěvované turnaje ve fotbale
(Kyčera a Otava cup).
Oddíl vzpírání, jehož členové dosahují
dlouhodobě vynikajících výsledků, jak je
patrno ze zpráv v tisku. Oddíl má družstva
mužů, žen, juniorů, žáků, kteří mají
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k dispozici
vybavenou vzpírárnu a
posilovnu.
Oddíl volejbalový hraje okresní přebor,
dále oddíl aerobiku a ostatní sport pro
všechny.
Oddíl lyžování, který obhospodařuje areál
25 ha, 2 vleky, 6 sjezdovek, k tomu přísluší
chata s možností občerstvení. Členem
oddílu je reprezentant ČR. Členové oddílu
pravidelně každoročně při údržbě a
terénních úpravách bezplatně odpracují
stovky hodin. Potěšitelný je podíl dětí a
mládeže na budování a sportovní činnosti a
účastech na akcích v areálu.
Všechny tyto aktivity jsou založeny na
zápalu jednotlivců, kteří dokáží stmelit
jednotlivé kolektivy a zároveň vychovávat
nástupce v jednotlivých oddílech. Ale ani
veškerý zápal by nebyl nic platný bez
finanční pomoci pro jednotlivé činnosti.
Protože v podstatě neexistují žádné dotace,
musí TJ pokrývat všechny finanční
požadavky z hospodářské činnosti, což
představuje provoz lyžařského vleku a
všichni víte, jak nepříznivé podmínky
v posledních letech byly. Dále provoz
areálu Na Stanoch, jehož čistý výnos
představuje částku 400 tisíc Kč ročně.
Příspěvek z regionálního sdružení ČSTV
představuje částku okolo 100 tisíc Kč.
Celkové náklady na sportovní činnost se
pohybují v průměru v částce 500 tisíc Kč.
Z toho :
- doprava jednotlivých oddílů cca 100 tis
- nájmy (tělocvičny, lední plocha) 55 tis
- služby (elektřina, plyn, voda)
20 tis
- sport. nákupy (vybavení,materiál,
rozhodčí, startovné )
100 tis
- údržba sportovišť, majetku
250 tis.
Z těchto čísel je patrné, že bez hospodářské
činnosti, kterou můžeme provozovat díky
velkému pochopení zastupitelstva městyse,
by činnost TJ byla značně omezená.
Věříme, že tato vzorná spolupráce bude i
nadále pokračovat.
Závěrem nám dovolte poděkovat všem
dobrovolným činovníkům TJ za jejich
práci ve prospěch celé společnosti, protože
každá minuta strávená na sportovištích je
pro celou naši společnost jen prospěšná. O

to míň času stráví, zejména naši mladí,
v hospodách či ve společnosti drog, v
hernách nebo u počítače.
Výkonný výbor
TJ Sokol Nový Hrozenkov

Denní stacionář pro seniory
Je zařízení, které umožňuje starým lidem
strávit čas ve společnosti svých vrstevníků
v době, kdy jejich příbuzní jsou
v zaměstnání, nebo i těm, kteří žijí
osamoceně. Cílem pobytu je zachovat
seniorům pocit vlastní hodnoty a
důstojnosti, zlepšit jejich soběstačnost,
vzbuzovat pocit potřebnosti a naplňovat je
radostí z vykonané činnosti. Současně tak
můžeme odlehčit rodině, která o své
příbuzné pečuje po zbytek dne.
Denní stacionář je možno navštěvovat
denně nebo jen některé dny v týdnu či
měsíci podle vlastní potřeby a zájmu o
program. Kdo potřebuje zajistit do
stacionáře dovoz i odvoz, může zavolat na
telefonní číslo 571 451 548 nebo 571 429
676.
Týdenní program v Denním stacionáři
pro seniory:
Pondělí: trénování paměti
Úterý:ergoterapie - rukodělná činnost
(vyšívání, pletení, vytváření vánočních a
velikonočních ozdob a jiných výrobků pro
potěšení).
Středa: mše svatá v domácí kapli
Čtvrtek: přednášky na různá témata, nebo
promítání filmů pro pamětníky
Pátek: pečení oblíbených koláčů a jiných
dobrot.
Na přání uživatelů pořádáme krátké
dopolední výlety do okolí nebo celodenní
zájezdy do vzdálenějších míst. Tento
program je možno změnit podle zájmu
uživatelů.
Marie Fedorová
_________________________________________
Na vydání tohoto zpravodaje se podíleli: P. Sušil,
V. Jochcová, J. Krystyníková, S. Špruncová,
M. Pekařová, M. Fedorová.
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