
Slovo starostky

Vážení spoluob ané, nejprve bych
Vám cht la pod kovat za hlasy
v komunálních íjnových volbách 2006, že
jsem se s po tem šestsetpatnáct hlas
dostala do patnácti lenného zastupitelstva
Nového Hrozenkova.

Taktéž d kuji za projevenou d v ru
nadpolovi ní v tšin zastupitel , že m
zvolili na ty leté období starostkou již
m styse, kterým jsme od 31.10.2006.

Je mi ctí, že m žu tuto funkci
vykonávat a budu se snažit plnit své
povinnosti v tomto ú ad ke spokojenosti
všech, aby náš m stys dále jen vzkvétal.
Taktéž se budu snažit plnit všechny
požadavky a p ání Vás ob an ke
spokojenosti obou stran. Dále pak podle
vzoru bývalého starosty obce pana ing.
Františka Novosada s radními a zastupiteli
m styse se budu snažit získat co nejvíce
finan ních prost edk z dota ních fond
státních i evropských.

Pod kování pat í již zmín nému
Františku Novosadovi za šestnáctiletou
práci pro obec a p eji mu vše dobré ve
funkci poslance sn movny eské
republiky. V ím, že v nové aktivit pan
ing. Novosad v dolní komo e Parlamentu

R „nezapomene“ na svoji obec, nyní
m stys, což platí i o dalším našem radním
panu ing. Ondrušovi, který je radním na
ú ad  Zlínského kraje.

V p edváno ním ase p eji všem
spoluob an m m styse ty nejkrásn jší
svátky váno ní, zdraví, pohodu a št stí
v novém roce 2007, což bude m j první
rok ve funkci novohrozenkovské starostky
m styse.

Stanislava Špruncová
(ps)

Nové vedení našeho
m styse

 Jist naši ob ané v dí, že se naše
obec stala m stysem. Parlament eské
republiky a p edseda Poslanecké
sn movny pan ing. Miloslav Vl ek
rozhodnutím . 11 za dne 26.10.2006 ud lil
tento statut podle § 3, odst. 4) zákona .
128/200 Sb. o obcích (obecní z ízení) a
v souladu s § 29, odst.3) zákona . 90/1995
Sb. o jednacím ádu Poslanecké sn movny
s platností od 31. íjna 2006.

Po komunálních volbách se sešli
naši noví zastupitelé na prvním ve ejném
zasedání 1. listopadu 2006, aby zvolili
starostu, dva místostarosty a dva radní již
m styse Nový Hrozenkov. Toto se událo
tajnou volbou patnácti zastupitel v sále
místního Hasi ského domu u kostela.

Na ty leté období se s po tem
osmi hlas stala starostkou m styse Nový
Hrozenkov paní Stanislava Špruncová
( SSD). Tolik hlas získal i nový
místostarosta pan Pavel Jochec (KDU-

SL) a stejným po tem hlas byl zvolen i
neuvoln ný místostarosta pan Jaroslav
Mace ek (KDU- SL). Zastupitelé dále
ješt volili dva leny rady m styse. Ze ty
kandidát získali nejvíce a to shodn hlas
pan Ing. František Novosad ( SSD
sou asný poslanec dolní komory
Parlamentu R) a pan Ing. Jind ich Ondruš
(KDU- SL len rady Zlínského kraje pro
kulturu, památkovou pé i a cestovní ruch).
P ipomínáme, že zastupitelstvo dále tvo í
staronoví lenové MUDr. Miloslav Lehnert
(SNK), MUDr. Ji í Dor ák (SNK), Josef

ernota (KDU- SL), Vít zslav Podešva
(KDU- SL), a Mgr. Hana Burdová
( SSD). Mezi novými tvá emi jsou ing.

ZPRAVODAJ
NOVÉHO HROZENKOVA

PROSINEC / 2006 



Marie Vrt lová (Nestraníci), Eva
Michal áková ( SSD), Karel aník
( SSD), Jaromír Mužík (SNK), a Josef
Valí ek ml. (Nestraníci).

V me, že zastupitelstvo našeho
m styse bude vykonávat svou práci
alespo na úrovni minulého, ovšem plodné
a užite né práci nad sv j rámec se „meze
nekladou.“ Toto p edevším platí o
p íslušné aktivit a rozhodování p ti lenné
rady m styse Nový Hrozenkov.

Uvedený titul má význam jen
historický a nemá žádný vliv na zvýšení
daní poplatník , ani na získání více
finan ních prost edk do pokladny
m styse.

Prozatím jsme jediní ve Zlínském
kraji, kte í tento statut máme.

(ps)

Projekt „ istá eka Be va“

Na konci listopadu 2006 skon ila
ekologická akce „ istá eka Be va.“
V Novém Hrozenkov bylo dosud
vybudováno dev t a p l kilometr
kanaliza ního adu a na t istapadesát
domovních p ípojek na kanalizaci, která
ústí do halenkovské isti ky odpadních
vod.

Náš m stys tento projekt zatížil
finan ní povinností splácet ro n 500 000,-
K až do roku 2019. Nevy ešené
odkanalizování zbývajících dom se bude
ešit z rozpo tu našeho m styse. Jestliže

bude vyhlášena další etapa akce „ istá
eka Be va“, tak se s jistotou Nový

Hrozenkov do ní p ihlásí.
Firma IMOS a.s., která kanalizaci

provád la, p islíbila že se po zim 2007
k nám vrátí a bude ešit p ípadné
reklamace i p ipomínky ob an . Pokud
máte, již nyní se obracejte na našeho
stavebního technika na radnici m styse
pana Bohumila Rožnovjáka.

D ležité upozorn ní pro ob any,
kte í se již na kanaliza ní ad napojili. Ti
jsou povinni toto ohlásit na Vodovody a
Kanalizace Vsetín se sídlem Jesenická

1106. Neohlášení m že mít za následek
finan ní postih.

(ps)

Vysokorychlostní internet

Na výstavbu vysokorychlostního
internetu se z rozpo tu obce vy lenila
ástka 350 000,- K . Tato ástka zahrnuje

montáž vysíla e na stávajícím stožáru
televizního a rozhlasového vysílání na
Humenci. V dalším jednání bude m stys
ešit pokrytí signálu v údolí Vran a.

Ob ané si budou muset uhradit
p íjímací za ízení v hodnot cca 4 000,-K .
V p ípad získání dotace zvažuje radnice
m styse poskytnutí finan ního p ísp vku.

(ps,jm)

Oprava hasi ského vozu

 Naši dobrovolní hasi i se potýkají
se zastaralou technikou. P íkladem je
hasi ský v z Tatra, který pot ebuje nutn
opravit cisternu na vodu. Z rozpo tu se
proto vy lenila ástka 774 000,- K .

(ps,jm)

Novohrozenkovská
dechovka hrála na
sv. Hostýn

 Tradi n v íjnu zajíždí naše
dechová hudba na Svatohostýnskou mši
svatou. Toto neporušila ani letos, když pro
sebe, rodinné p íslušníky a další zájemce
uspo ádala jednodenní zájezd autobusem,
který ídil Josef Šarman z Vran e. Po
p íjezdu a zaparkování šlo osazenstvo po
známých schodech k basilice Panny Marie
Svatohostýnské. Hudebníci zde m li t i
zastavení a i p es vlezlé po así odehráli
p íslušné poutní skladby, které se zájmem
sledovali skalní poutníci a i prodávající
p ilehlých obch dk i stánk . P i výstupu



se pro archiv dechovky fotilo a na
schodech p ed vstupem do chrámu byl
snímek bez epic. Poté se p esunuli do
poutního domu .2, kde si zavdali teplé
ob erstvení a posed li p ed bohoslužbou.
Hudebníci se pak p esunuli do basiliky,
kde p i hlavní mši svaté toho dne odehráli
n kolik písní s tamním varhaníkem. Tuto
bohoslužbu mimo jiné celebroval i
olomoucký arcibiskup monsignor Jan
Graubner, který se ú astnil i další mše, po
které následovalo za chrámem u
svatohostýnské fary setkání dechovky
s církevní celebritou. Nechyb la farní
slivovice a klínek chutného frgálu. N kte í
lenové kapely se osobn pozdravili

s arcibiskupem a autor p ísp vku se nechal
i vyfotografovat. Monsignor Jan Graubner
uzav el setkání s tím, že
novohrozenkovské dechovce pod koval za
zpest ení svaté mše a pop ál všem dobré
zdraví a š astný návrat dom .

Nejstarší len a kapelník Vladimír
Orság (78 let) p islíbil p íští ú ast v roce
2007. Dechovka ješt jednou zašla do
basiliky, kde si zahrála pro sebe, aby si
vychutnala dobrou akustiku chrámu. Pak
se ješt nakupovalo a následoval sestup
k autobusu a odjezd na Horní Vsacko.

Seskupení dechové hudby tvo ili:
Stanislav Stupka, Jan Plánka, František
Kocurek, František Provázek, Vladimír
Orság, Jaroslav Chrom ák, Jan Orság,
Josef Orság ml., Marek Mazá , Roman
Orság, Miroslav Václavík, Luboš Sýkora,
František Frýdek, Alois Ho elica, Josef
Orság st. A Michal Orság.

(ps)

Sport - Pavel Šulák
nejlepší st elec!

Fotbalisté naší TJ Sokol Nový
Hrozenkov po podzimní ásti okresního
p eboru se umístili na t ináctém míst
v tabulce se ziskem 13 bod . Mužský
„manšaft“ ty ikrát vyhrál, jednou
remizoval a bohužel desetkrát prohrál.
Opora týmu Pavel Šulák vst elil ty i

branky, což bylo nejvíce na podzim.
Bodová ztráta našeho týmu tak hrozná, ale
v jarních kolech musí takzvan  p idat, aby
v záv ru nebyly „nervy“ o p íslušnosti
v uvedeném p eboru. Ve fotbalovém
stánku u svého h išt domácí firma provádí
plynovou p ípojku. Dál bude provedeno
vyvložkování komín , instalace kotle,
rozvod a radiátor . Do konce roku by
m la být revize a vlastní zkušební spušt ní
topení v budov . Takže fotbalisté by to
m li ocenit dobrou zimní p ípravou v
t locvi n naší ZŠ, aby na ja e „figurovali“
alespo ve st edu tabulky okresního
p eboru.

(ps)

Lyža ský oddíl

V sezon 2005/2006 navštívilo
lyža ský areál Vran a více lyža než za
celou dobu jeho trvání.

Pod takovým náporem návšt vník
se ukázala pln opodstatn nou obava, že
menší z vlek má „odslouženo.“ Proto i
p es zamítnutí žádosti o dotaci na rozvoj
areálu se lenové lyža ského oddílu
rozhodli pro vybudování nového vleku.

Všem vlastník m pozemk , které
se nachází v areálu pat í velké pod kování.
Ke stavb nového vleku i ke zna ným
terénním úpravám stávajících sjezdovek
zaujali vst ícný postoj.

Pro dodání za ízení vleku byla
vybrána firma BLAHUTA s.r.o.. P ed
samotnou výstavbou nového vleku bylo
zapot ebí provést demontáž vleku
stávajícího a zahájit p ípravné stavební i
zemní práce. Sou asn s budováním
p ikro ili lenové lyža ského oddílu i
k celkové modernizaci areálu: osv tlení
hlavního svahu, realizaci skicrossové a
snowboardové trat .

Za celé léto i podzim v novali
lenové oddílu rekonstrukci areálu nemalé

úsilí. Na brigádách odpracovali více jak
2 600 hodin.

Finan n je akce zajišt na
leasingovou smlouvou.



Celkové náklady p esáhnou
4 500 000,- K . Dne 14.12.2006 byl nový
reál zkolaudován.

Lyža ský oddíl zve všechny
milovníky zimních sport k návšt v
zmodernizovaného areálu.

(jk)

Honitba v Klad a ce
ozdravena

Mimo ádn se da ilo na
Kate inském honu v sobotu 25.listopadu,
jež po ádala Myslivecká spole nost Nový
Hrozenkov s hospodá em Josefem
Országem.

Zú astnilo se 31 st elc a 22
náhon ích. Bylo uloveno 6 lišek ! Š astní
st elci Josef Ország - Vranecký, Ji í Kapr
z Halenkova, Mirek Václavík z erného,
Pavel Kopecký z Brodské, p edseda
spole nosti Sta a Jež z ubova a Karel
Mrázek z Brodské pak museli „pustit
chlup“ na poslední le i v hospod Na
Vran i. Nechyb l výborný gulášek od
MUDr. Romana Dostála a Pavla Valigury.

Hudbu obstarali R. Dostál -
klarinet, S. Stupka - heligonka, M.
Václavík - ozembuch a V. Urban -
harmonika. Do bohaté tomboly p isp li i
p espol áci z Hranic Mirek Halaš, Milan
Vinkler, La a Harszany a spol.

„Kate ina se opravdu vyda ila
s tím, že jsme st elili lesní škodnou a tím
ozdravili honitbu v Klad a ce,“ dodal
st elec K. Mrázek.

(ps)

Poj te si zacvi it !

Ve zdravém t le zdravý duch!
V t locvi n naší Základní školy se nemusí
scházet jen fotbalisté.

V úterý a ve tvrtek za íná
hodinové cvi ení (aerobik) vždy v 19:30
hodin , ve st edu v 16:30 hodin cvi í rodi e
s d tmi a v pátek v 19:30 hodin už jen tak
relaxa n .

Jana Kyzeková tvrdí, že jsou zde
vítáni i dorostenci a muži !!!

P ij te, posílíte fyzi ku a m žete
pak porovnat síly na aerobik - maratónu.

Na letošním 5. ro níku v ty blo-
kovém aerobik maratónu v sále Valašského
národního divadla Karolinka se naše
Monika Orságová z ubova umístila na
solidním 4. míst z 29 sout žících ze
širokého okolí. Gratulujeme!

(ps)

Pod kování rodi m

editelství mate ské školy Nový
Hrozenkov - Vran a touto cestou d kuje
rodi m, kte í se podíleli na úpravách
školní zahrady formou brigády - panu
Hájkovi, panu Valí kovi, panu Pet ekovi,
panu Valigurovi, panu Novosadovi a panu
Hani ákovi.

Pod kování sponzor m: manžel m
Vaškovým, manžel m Kocurkovým,
manžel m Valigurovým, manžel m
Chud jovým, manžel m Kalinovým -
zakoupení hra ek, odvoz d tí na kulturní
akce, p íprava mikulášských balí k a
slavnostní ukon ení školního roku,
výzdoba t ídy d evo ezbou.

Pod kování pat í i panu Vlastimilu
Ko a íkovi, který celou mate skou školu
vybavil moderními hracími kouty i
ostatním d tským nábytkem, v etn
finan ního p ísp vku na akce d tí.

editelka MŠ Anna ernocká a d ti

Na vydání tohoto zpravodaje se podíleli: Špruncová
Stanislava, Jochec Pavel, Mace ek Jaroslav, Jana
Krystyníková, Anna ernocká a Pavel Sušil.



P ipravované akce

Plesy v Lidovém dom :
13. 01. 2007 - Lidovecký ples
20. 01. 2007 - I. Sportovní ples
17. 02. 2007 - „Fuskový“ ples
24. 02. 2007 - Ples s cimbálovou muzikou

Kordulka

Hokejový oddíl (leden, únor)
- Hexagonál na „Kluzáku“
- Maškarní na bruslích pro d ti
- Maškarní na bruslích pro dosp lé

Lyža ský oddíl (leden, únor)
- Snowboardové závody
- Skicrossové závody
02. 03. 2007 - Lyža ské závody pro d ti
10. 03. 2007 - Lyža ské závody pro dosp lé

Na záv r lyža ské sezony - maškarní na lyžích. Po ukon ení
sezony se uskute ní výlet na b žkách „Kasárna - Kohútka“ a pro
nezkušené b žka e bude p ipraven v záloze bernardýn.

Akce po ádané hokejovým a lyža ským oddílem budou up esn ny na
plakátech i internetu.



m síc I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

Komunální
odpad

9.
23.

6.
20.

6.
20.

3.
17.

1./15.
29.

12.
26.

10.
24.

7.
21.

4.
18.

2./16.
30.

13.
27.

11.
25. A úterý - sudý týden

T íd ný
odpad

PLASTY
5. 19. 30. 11. 23. 3. 15. 26. B pond lí - každý 6.

týden

T íd ný
odpad
PAPÍR

12. 23. 2. 10. 19. C pond lí - každý 10.
týden

T íd ný
odpad
SKLO

19. 21. 20. 12. B pond lí - cca kvartáln

A - svoz a likvidaci odpadu provedou TS
B - svoz OBEC, zpracování v TS - recyklace
C - svoz OBEC, zpracování fi PARTR
Svoz " nebezpe ného odpadu " provede fi SITA a.s., ul. Uhelná 287, 757 01 Valašské Mezi í í
tel. : 571 611 003, Filgasová - 724 958 725
Svoz " objemného odpadu " p i mobilním svozu naplánujte : jarní - b ezen, podzimní - 1 týden zá í.

Návod na správné t íd ní odpad  :
ŽLUTÉ PYTLE jsou ur eny na plastový odpad.Vhazujeme pouze isté,vymyté a vyprázdn né vyt íd né obaly.
Lahve sešlápneme a zašroubujeme uzáv rem.
Do t chto pytl pat í :
- plastové PET lahve - tj. od minerálek, piva, mléka, limonád, …
- tvrdé plasty - tj. od drogistických a pracích prost edk ( šampony, mýdla, prášky, aviváže, jar, … )
- m kké plasty – sá ky, pytlíky a tašky ( jen iré )
nepat í :

- plastové krabi ky od lék ,plastové injek ní st íka ky,plastové obaly od olej (motorový, od pohonných hmot
tak i potrviná ský), pneumatiky, pryže,lepidla,stavební materiál a obaly od stavebního a izola ního materiálu

(nap .potrubí,linoleum),obaly od desinfek ních prost edk ,p nový polystyrén,plastové obaly s alobalem,
nádobky od sprej ,plastové složky,molitan

MODRÉ PYTLE jsou ur eny na papírový odpad. Vhazujeme pouze istý, nekr ený, aby papír nebyl mokrý
nebo siln zne ist ný. Papírové kartony je pot eba roz ezat.
Do t chto pytl pat í :
- staré noviny, asopisy, kartony, reklamní letáky, katalogy, knihy ( bez tvrdého obalu ), sešity, výkresy,

nepat í:
- mokrý nebo siln zne išt ný papír, obaly potažené um lou hmotou, povoskovaný papír, papír zne išt ný se

pot eby ( papírové pleny, …… )

ZELENÉ PYTLE jsou ur eny na sklo. Vhazujeme pouze isté sklo.
Do t chto pytl pat í :

nepat í:
- porcelán všeho druhu, keramika, žárovky, zá ivky, výbojky, pokovené sklo ( nap . zrcadla ), barevné okrasné

svoz provádí

kancelá ský papír bez kovových ástí,balící papír,papírové ubrousky,spisy,…

zbytky sypkých obsah ( nap . od cementu ), skartovaný papír, kopíráky, po ada e,hygienické papírové

bez drát ného výpletu,sklen né st epy,…
- prázdné sklenice od zeleniny,kompot ,ovocných š áv,nevratné lahve (nap . od lihovin),rozbité okenní sklo

sklo, drát né sklo, lepené sklo ( nap . z auta ),TV obrazovky,…

Technické služby Vsetín s.r.o., se sídlem Jasenice 528, 755 01 Vsetín, DI CZ26782596




