ZPRAVODAJ
NOVÉHO HROZENKOVA
říjen 2007

usnesení zastupitelé odhlasovali

Vybrali jsme z pátého usnesení
zastupitelstva městyse
Poslední zářijové pondělí (24.9.) se
odpoledne konalo veřejné zasedání
zastupitelstva Nového Hrozenkova. Zúčastnilo
se dvanáct zastupitelů a tři byli řádně
omluveni. Tento počet zajistil jednací a
schvalovací schopnost.
Bylo sepsáno usnesení č.5 a toto se následný
den vyvěsilo v celém znění ve vývěsce
městyse u naší pošty. Zastupitelstvo nejprve
schválilo listinný sedmibodový program
jednání, který přečetla starostka Stanislava
Špruncová, jež pak rokování vedla.
Následovalo schválení změn rozpočtu městyse
k 24.9.2007 podle předloženého změnového
návrhu. Třetí bod usnesení z devíti obsahuje
schválení – Smlouvy o vzájemné spolupráci se
slovenskými obcemi Lazy p. Makytou, Horná
a Dolná Mariková, Městečko a sousedním
Halenkovem. Obsah se týká rozvoje vzájemné
příhraniční spolupráce ve všech dostupných
oblastech života občanů obou národů.
Dále se odsouhlasil odkup částí dvou pozemků
(užívají se jako komunikace) od pana Petra
Michálka za odhadní cenu s tím, že kupující
městys zaplatí veškeré náklady spojené s touto
transakcí.
Dvanáctka zastupitelů rozhodla zrušit
hospodářskou činnost od 1.1.2008 z důvodů
ztrátovosti. Zaměstnanci, kteří vykonávali tuto
činnost, budou nadále pracovat pro radnici.
Starostka městyse byla pověřena tuto záležitost
o ukončení činnosti dořešit.
Na tomto jednání se rozhodlo o typu
stravování v Mateřské školce – střed, ze školní
jídelny MŠ vznikne školní jídelna – výdejna
s platností od 1.ledna 2008. Počet dětských
strávníků se stanovil na rovnou stovku.
V posledním devátém bodě zářijového
usnesení zastupitelé odhlasovali bezúplatný
převod nebo odkup za odhadní cenu pozemku
č.4775/2 o výměře 1192 m2 od majitele České
republiky. Jedná se o pozemek před úřadem
městyse a nákupním střediskem, který by

chtěla radnice upravit. Pověřili zástupce
městyse starostku a místostarostu, aby v této
záležitosti jednali s Úřadem pro zastupování
státu ve věcech majetkových.
Příští Zpravodaj se chystá na prosinec 2007.
Občané, případné příspěvky směrujte na
starostku do 10. prosince. Děkujeme! (P.S.)

Změna územního plánu
Vážení občané,
tento příspěvek se týká záležitosti územního
plánování. Územní plán je vlastně regulace a
soubor pravidel, které určují majiteli pozemků
způsob, jak je může využívat. To znamená
mimo jiné, že pokud má někdo zájem stavět na
parcele, která podle územního plánu (dále jen
ÚP) není k tomuto záměru určena, nemůže
v takovém případě vyřídit žádné stavební
povolení a tudíž nemůže stavět. Musí nejdříve
požádat o změnu ÚP. Vyřízení této záležitosti
trvá v tom lepším případě 2 roky, ale někdy se
to protáhne až na 4 roky. Mnozí naši občané už
s tím mají nemilé zkušenosti.
Podle nového stavebního zákona č. 183/ 2006
Sb., který nabyl účinnosti dne 1.1.2007 musí
městys Nový Hrozenkov do 5 let nahradit
stávající plánovací dokument novým územním
plánem. Sami vidíte milí občané, že na to
mnoho času nezbývá a proto na nejbližším
zasedání Zastupitelstvo městyse Nový
Hrozenkov z vlastního podnětu schválí
pořízení nového ÚP, aby byl hotov co nejdříve.
( Celý akt pořízení územního plánu bude trvat
minimálně 3 roky.)
Tvorba, či změny ÚP jsou natolik veřejné
záležitosti, že k nim nelze přistupovat bez
toho, že by široká veřejnost nebyla předem
informována a dána možnost jednotlivcům, či
zájmovým skupinám předkládat návrhy
k novému plánu. A to je jeden z důvodů, aby
jste se nad tím všichni vážně zamysleli, už také
proto, že nový ÚP by měl vydržet alespoň 10
let beze změn, jinak v podstatě nemá smysl.
Nutno také podotknout, že za vyřízení jedné
změny ÚP zaplatí městys Nový Hrozenkov
přibližně 21 400,- Kč. Proto znovu podotýkám,
že nový ÚP by měl několik let vydržet beze
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změn. Záleží totiž jenom na Zastupitelstvu,
jestli po schválení nového ÚP bude i nadále
hradit náklady související s vyřízením změny
městys nebo se na úhradě nákladů bude úplně,
či částečně, podílet navrhovatel změny.
Své návrhy k ÚP můžete osobně odevzdat
přímo místostarostovi městyse Pavlu Jochcovi,
nebo podat na podatelně popř. poslat písemně
na Úřad městyse Nový Hrozenkov. ( P.J.)

Památník Antonína Strnadla
dostal dar
V polovině letošního srpna (16.8)
se v areálu Památníku Ant. Strnadla za
nákupním střediskem, konalo kulturní
odpoledne zalité sluncem. Díky aktivitě
Vlaďky Mazáčkové – Fléglové a nezištnému
porozumění Českého muzea výtvarných umění
Praha s ředitelem Ivanem Neumanem, byl
předán dar devíti digitálně zpracovaných tisků
z originálu kreseb a grafik akademického
malíře Ant. Strnadla. Úvod slavnosti patřil
cimbálové muzice Jiřího Nechanického a pak
krátce promluvila kult. referentka městyse
Nový Hrozenkov Jana Krystyníková a Vlaďka
Mazáčová – Fléglová přítomné seznámila se
vznikem digireprintů, které byly k nahlédnutí
uvnitř památníku. Před dobovou dřevěnicí se
zvoničkou v předzahrádce, zatančily po týdnu
zkoušek, mladé krojované taneční páry: Adéla
Krystyníková – Zdeněk Tichý, Alena
Zbranková – Alois Šulák, Aneta Vašková –
Tomáš Orság a Veronika Koňaříková – Radek
Tichý ve valašských krbcích na pažitu před
čelními okny, „srúbenice“.
Taneční vystoupení na housle doprovázela
taktéž domácí Jitka Koňaříková, ke které se
přidalo cimbálové seskupení, což milovníci
výtvarna a hosté kvitovali s povděkem a
vyjadřovali se bouřlivým potleskem. Oslava
dostala šmrnc i díky bílému i červenému
vínečku a doma pečených valašských frgálů,
což ocenili mimo jiné hosté z Prahy, ak. malíř
Jiljí Hartinger, jeho bratr Zdeněk, literární
kritik Mojmír Trávníček, Martin Strnadel (syn
Antonína), starostka městyse Stanislava
Špruncová a její zástupce Pavel Jochec.
Digitální tisky – Orání (1936) kvaš na papíře
10,7x 19,2 cm, Jánošík (1950) barevná tuš
38,5x 28,5 cm, Dívčí válka (50léta) tuš,
akvarel 23,5 x 35cm, Vynášení smrtky
(31,5x41,5cm), Žena v kroji (37x25cm) obě
barevné litografie z 50. let a Lidový tanec,

Zbojník, Lidová píseň, Na salaši, všechno tuš,
pastel 45x62,5centimetrů z roku 1969 budou
k zhlédnutí v roce 2008 v jedné jizbě
v přízemí památníku, kde je umístí Martin
Strnadel.
Toto nastane při vernisáži soutěžní výstavy
v patře předvýběru výtvarných prací dětí
Nového Hrozenkova (1.5.2008). (P.S.)
V letošním roce je Památník Antonína
Strnadla otevřen až do konce října. Pro
návštěvníky je v podkroví nově připravena
výstava fotografií o těžbě, dopravě a
zpracování dřeva.

Mateřská škola střed dozná změn,
respektive, její hospodářská
budova
Původní objekt školky střed u základní
školy byl postaven roku 1976 a jedenatřicet let
byly prováděny jen nutné udržovací práce,
avšak stavební úpravy nikoliv. Současná
krytina stavby je v dosti zlém stavu, do objektu
i zatéká a lokální opravy tuto záležitost
dokonale nevyřeší. Je potřeba stavebně řešit
nevyhovující kuchyň MŠ, ztrátové vytápění
z centrálu školy a zásobování teplou vodou. Je
navržena nová sedlová konstrukce střechy
hospodářské budovy školky, nově se střecha
pokryje taškami. Dále se navrhuje zateplení
obvodového pláště budovy, výměna oken a
vstupních dveřích.
Rekonstrukce zahrnuje úpravy nadzemního
podlaží hospodářské budovy MŠ střed tj.
zrušení stávající kuchyně MŠ s tím, že
stravování bude zajišťováno z blízké nové
jídelny ZŠ. Provede se vlastní plynové topení
s novými tělesy a rozvodem, rozvod vody a
nezbytná modernizace elektroinstalace objektu.
Celkové náklady na tuto potřebnou stavebně –
rekonstrukční akci vyjdou na více jak tři
milióny korun.
Jako státní dotaci z programu poslaneckého –
tj. dělení medvěda, což zajistil náš poslanec
PČR za ČSSD ing. František Novosad,
dostaneme 3.000.000,.Kč a zbytek půjde
z rozpočtu městyse Nový Hrozenkov. (P.S.)
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Memoriál Františka Kořenka
V srpnu uspořádal náš Sbor
dobrovolných hasičů dvanáctý soutěžní ročník
Memoriálu Františka Kořenka v rovinovém
útoku na dva proudy a dva elektronické
sklopné terče. Toto hasičské klání se konalo
v prostoru mezi břehem Balatonu a řekou
Bečvou, ze které se čerpala voda do kádě
základny pro jednotlivé útoky, což zodpovědně
zajišťoval Libor Michálek. K jezeru i po
polední průtrži přijelo a soutěžilo dvanáct
sedmičlenných družstev a kolektiv ze
slovenských Šenkvic.
Jediné hasičky z Huslenek, přítomným
předvedly útok za 29,18 vteřin. V duelu
„matadorů“ nad 35 let bylo rychlejší mužstvo
z Velkých Karlovic, kterému se časomíra
zastavila na 18,85 vteřin. Domácí seskupení
docílilo času jen 30,79 vteřiny.
V hlavním soutěžním klání týmů do 35 let útok
s hadicemi 2B a 2x2C nejrychleji a to za
osmnáct vteřin předvedli hasiči z Karolinky.
Druhý post patřil omlazenému družstvu z V.
Karlovic, které bylo „horší“ jen o 0,05 vteřiny.
Třetí místo obsadil kolektiv SDH Veselá
s časem 18,11 vteřin, čtvrté bylo Hutisko –
Solanec I (20,06) a pětici nejlepších uzavírali
hosté ze Šenkovic za 21,20 vteřiny. Domácí
pořadatelský sbor „postavil“ na startovní lajnu
dvě mužstva. Shodný čas 24,80 vteřiny je
zařadil na sedmé, respektive osmé místo
v letošním Memoriálu Fr. Kořenka.
U vyhlašování a předání pohárků byli přítomní
místostarosta městyse N. Hrozenkov Pavel
Jochec, velitel pořádajícího sboru a soutěže
Karel Čaník, starostka novohrozenkovských
hasičů Jana Kysučanová a za OSH Vsetín
Josef Zbranek. Soutěžní odpoledne u Balatonu
odborně a s určitým vtipem komentoval
Lubomír Oravec. Nechybělo příslušné
občerstvení, včetně tradičního chutného
guláše. Závěrem všem nezištným pořadatelům,
soutěžícím a sponzorům akce, poděkovala
starostka domácího sboru hasičů Jana
Kysučanová. (P.S.)

Pozvání
Sbor dobrovolných hasičů Nový
Hrozenkov ve spolupráci s Městysem Nový
Hrozenkov Vás zvou dne 20.10.2007 ve 13.00
hod. na posezení v Hasičské zbrojnici u
příležitosti rekonstrukce garáží a techniky
hasičské zbrojnice.

Na Balatonu se konal soutěžní
rybolov

Třetí zářijový víkend Český
rybářský svaz – Místní organizace Vsetín a
Místní skupina Nový Hrozenkov uspořádali
rybářské závody na jeden prut. V sobotu v 11.
ročníku soutěžilo 67 rybářů nad 16 let a po
kontrole povolenek, prezentace, rozlosování
míst pro oba závody se rybářské klání zahájilo
o půl osmé ráno. Po dvou a půl hodinách
nastala hodinová občerstvovací přestávka a
pak se opět šlo soutěžit na změněné posty. Od
časného rána pořadatelé připravovali rybí
polévku, tradičně guláš, později i zvěřinový,
nechyběly rožněné makrely a opět velký zájem
bylo o smažené kapry. Délky úlovků se
přehodnocovaly na body, co cm to 10 bodů a
zapisovalo se do příslušných karet určeným
rozhodčím v obou kolech. Před závody bylo do
jezera navezeno jisté množství kaprů a další
byli v koších, které Václav Skalka nosil pro
kolo štěstí a bohatou tombolu. Za nejvyšší
součet všech ulovených ryb byly tři ceny, které
vyhráli : 1. Tomáš Matuška (Vsetín) – 22340
bodů, 2. Zdeněk Žáček ml. (VS) – 13910 bodů,
3. Tomáš Dorotík (Val. Meziříčí) – 11410
bodů. Jedinou opět rybářskou cenu od
pořadatelů za nejdelšího 48 cm kapra, převzala
Jiřina Žáčková (VS). Za nejdelší rybu mimo
kapra byla též jedna cena a tu převzal Jiří Šiška
(VS) za amura 33 centimetrů. Za ulovené
kapry, amury, štiky, candáty a nebo sumce byli
oceněni tři lovci.
V neděli (16.9) pak soutěžili mladí, členové
ČRS do 16 let, taktéž na jednu udici, ale jen
v jednom čtyřhodinovém závodě na
vylosovaném místě břehu Balatonu. Za MO
Vsetín Zdeněk Šiška předal i jednu rybářskou
cenu za nejdelšího 47 cm kapra a tu převzal za
přítomnosti hrdého otce Josefa, mladý domácí
rybář Michal Vrážel z Brodské. Soutěžilo
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patnáct mladých aktéru, kteří ulovili 22 kaprů a
podle dalšího pořadí si vybrali drobné ceny od
pořadatelů. „Dvoudenní akce se vydařila a za
MO a MS ČRS děkuji obětavým pořadatelům
za jejich odvedenou práci a komentátorovi
sobotního závodu, kola štěstí a tomboly
Liborovi Křenkovi,“ řekl v neděli Zdeněk
Šiška. (P.S.)

Výsledky a góly mužstva
v okresním přeboru
1. kolo Bynina – N. Hrozenkov 2 : 2
góly - Marek Kalina a Radek Kalina
2. kolo N. Hrozenkov – Ratiboř 0 : 1
3. kolo Hošťálková – N. Hrozenkov 2 : 0
4. kolo N. Hrozenkov – Val. Meziříčí B 2 : 1
góly - M. Kalina a Zdeněk Štuler
5. kolo Jablůnka – N. Hrozenkov 1 : 1
gól - Zd. Štuler
6. kolo Janová – N. Hrozenkov 3 : 1
gól - Marek Měkyna
7. kolo N. Hrozenkov – Halenkov 4 : 1
V sousedském fotbalovém derby
přesně stříleli – 2x M. Kalina, 1x M.
Měkyna a Dalibor Orság
8. kolo Prlov – N. Hrozenkov 0 : 2
V Prlově zajistili vítězství bratři Radek
a Marek Kalinovi
9. kolo N. Hrozenkov – Kateřinice B 1 : 2
gól – Dalibor Orság
10. kolo Fr. Lhota – N. Hrozenkov 0 : 4
góly – 2x Zdeněk Štuler, 1x Marek
Kalina, 1x Dalibor Orság.
11.kolo N.Hrozenkov – Choryně B (21.10.07)

2.12.2007 – na zahájení Výstavy betlémů
v hasičském domě.
Doprovodný program:
od 10 – do 16 hod. domácí zabijačka – prodej,
ochutnávka a prodej vín z Jižní Moravy,
prodej upomínkových předmětů a řemeslných
výrobků ( s vánoční tématikou),
ukázky lidových řemesel
od 13.30 hod. – vystoupení pěveckého sboru
„Hafera“
od 14.00 hod.– soutěž družstev v řezání a
sekání dřeva.
Podmínky soutěže:
Soutěž je vyhlášena pro dvoučlenná smíšená
(žena + muž) družstva. Každé družstvo bude
muset uřezat ruční pilou „hrbaňou“ dva špalky
a ty potom rozetnout na 8 dílů.
Výstava betlémů potrvá do 16. prosince. (J.K.)

Mateřská škola ve Vranči
V posledních dnech rozvířila média
informaci o záměru radnice zrušit mateřskou
školu ve Vranči. K danému tématu jen ve
stručnosti sděluji, že záměr nebyl doposud
schválen v zastupitelstvu, je otázkou dalších
diskusí a jednání, hledání správného řešení,
jakým způsobem postupovat. Pokud se najde
více argumentů, motivací a prostředků pro to,
aby školka zůstala zachována, nebudeme
v tomto směru činit žádné negativní kroky.
(S.Š.)

Funkční kanalizační přípojky
Udržování památek lidové
architektury
V loňském roce poskytl Krajský úřad
ve Zlíně, odbor kultury a památkové péče
příspěvek, na opravu památkově chráněné
dřevěnice manželům Valíčkovým v Novém
Hrozenkově č. p. 452. Tento příspěvek byl
použit na částečné pokrytí nákladů na novou
šindelovou střechu. (J.V.)

Kulturní zařízení Javorník
Vás srdečně zve
24.11.2007 – na Kateřinskou tancovačku
v Lidovém domě. Zahraje cimbálová muzika
Jiřího Nechanického, tradiční valašské tance
předvede dětský soubor „Vranečka“.

Apeluji na občany, kteří si
vyzvedli na úřadě městyse kanalizační trubky,
připojili se ke kanalizační síti a nemají dosud
smlouvu s VaK Vsetín, a.s. o odvádění
odpadních vod, aby neprodleně smlouvu
uzavřeli, neboť se vystavují nebezpečí sankce
za nepovolené užívání kanalizační sítě.
Uzavírání nových smluv o odvádění odpadních
vod a změny stávajících, se provádí na
obchodním oddělení společnosti – VaK Vsetín
a.s., Jasenická 1106.
Podrobnější informace získáte na tel. číslech
571 484 030 a 571 484 072. (S.Š)

________________________________________
Na vydání tohoto zpravodaje se podíleli: P. Sušil,
P. Jochec, J. Krystyníková, S. Špruncová, J. Valíčková.
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