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Slovo starostky
Vážení čtenáři novohrozenkovského Zpravodaje,
dostává se vám do rukou další vydání našeho občasníku, plné nových informací o dění v našem malebném městysi. Začnu informacemi
z radnice, které jsou pro vás jistě ty podstatné.
Dočkáme se nového mostu i chodníků
Konečně jsme se dočkali tak dlouho očekávané rekonstrukce hlavní
silnice a k tomu přilehlých chodníků pro pěší v našem katastru. Výběrové řízení na veřejnou zakázku s názvem ,, Silnice II/487: Nový Hrozenkov, SO 102 – chodníky (SO – stavební objekt), SO 103 - napojení místních komunikací, účelových komunikací včetně SO 03 kanalizace pro
odvod srážkových vod“ vyhrála firma COLAS CZ a.s. region Zlín, která
se s dalšími třemi firmami zúčastnila výběrového řízení. Firma podala
ekonomicky nejvýhodnější nabídku, a to nižší cca o jeden milion korun,
než bylo rozpočtováno. Firma COLAS CZ a.s. je zároveň zhotovitelem
stavby ,,Silnice II/487: Nový Hrozenkov“, kterou zajišťuje Ředitelství silnic Zlínského kraje a financuje ze svého rozpočtu Zlínský kraj.
V letošním roce firma COLAS CZ vybuduje nový most přes potok
Brodská, jehož součástí budou po pravé a levé straně chodníky pro
pěší. Dále pak začne s výstavbou nového chodníku pro pěší po pravé
straně od mostu přes potok Brodská po stavebniny a zároveň s rekonstrukcí starých chodníků po levé straně ve stejném asi pětisetmetrovém úseku. Letošní práce by měly být prováděny zhruba do poloviny
listopadu, záleží ovšem na povětrnostních podmínkách. Příští rok by
měla firma pokračovat s výstavbou chodníku až po přírodní koupaliště
a opravit by měla chodníky, které jsou již vybudovány, ale jsou zastaralé a špatně schůdné. Celkové náklady i s nově budovanou dešťovou
kanalizací, novými autobusovými zálivy a přeložkami sítí se vyšplhaly
až na 24 milionů Kč. Finančně realizovat tuto akci nám pomůže Státní fond dopravní infrastruktury finančním příspěvkem v celkové výši
10,255 mil. Kč, za což jsme fondu nesmírně vděčni.
Na akci s názvem ,,Oprava komunikace Vranečka poškozené přívalovými dešti“ , v rámci níž bude opravena komunikace Vranečka
v délce 625 m a šířce 3 m pokládkou asfaltového betonu, jsme obdrželi od Ministerstva pro místní rozvoj finanční příspěvek v celkové výši
915.677,- Kč. Akce by měla být hotová do konce října. V současné době
probíhá veřejná soutěž o zhotovitele stavby.
Kanalizaci a vodovodní řád čeká prodloužení
Další investiční akce, která pomalu finišuje, je akce s názvem ,,Prodloužení vodovodu a kanalizace – Nový Hrozenkov Vranča“. V rámci ní
se vybuduje vodovodní a kanalizační řád, dešťová kanalizace a opraví
se místní komunikace k rodinným domům ve Vranči č.p. 361, 696 a dalším. Nově se letos vybuduje i část kanalizačního řádu s čerpací stanicí
v rámci stavby ,,Prodloužení kanalizační sítě městyse Nový Hrozenkov
do průmyslového areálu“, na kterou by se měly napojit firmy v areálu
bývalého Bezkydu, VS Domy a další rodinné domy. Nová část vodovodního řádu by měla být vybudována v Horňansku v rámci akce s názvem ,,Prodloužení vodovodu – Nový Hrozenkov, Horňansko“, který by
měl zásobit vodou celkem osm rodinných domů.

Hasiči dostanou novou cisternu
Kromě dotace ze SFDI na chodníky jsme letos obdrželi dotaci
i z Ministerstva vnitra, generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR ve výši 2,5 mil. Kč na pořízení cisternové automobilové
stříkačky pro výjezdovou jednotku sboru dobrovolných hasičů. K této
dotaci jsme na základě podané žádosti v květnu letošního roku získali
další investiční dotaci do 500 tisíc Kč z fondu Zlínského kraje. V současné době probíhá veřejná soutěž na pořízení cisterny. Pokud vše dobře
dopadne, cisternu by měla dodat vítězná firma do 5 měsíců od podpisu smlouvy. Celkové náklady na pořízení cisterny s vybavením se
pohybují okolo 6,5 mil. Kč. Potřebnou částku na dofinancování ve výši
3,5 mil. Kč uvolnilo zastupitelstvo na svém zasedání v březnu letošního roku. Naši dobrovolní hasiči si jistě novou cisternu zaslouží, neboť
stará cisterna Tatra již nesplňuje požadované normy.
Lávka pro pěší propojí městys s Halenkovem
Společná akce, kterou připravujeme s obcí Halenkov, nese název
,, Propojení k. ú. Nový Hrozenkov a Halenkov lávkou pro pěší“. Jedná
se o vybudování nové lávky pro pěší přes potok Břežitá, která propojí
oba katastry. Chodci zde bezpečně přejdou po nově vybudované lávce, aniž by vstupovali do vozovky. V rámci stavby bude vybudováno
i nové veřejné osvětlení, které v tomto místě chybí. Propojení obou katastrů řešíme s obcí Halenkov již déle než tři roky, bohužel jsme dlouho
čekali na šikovného projektanta, který nám zhotoví projekt a vyřídí potřebné formality. O vynaložené náklady se společně podělíme s obcí
Halenkov.
Valašské letokruhy se rozběhnou na Balatonu
Pro milovníky kulturního dění připravujeme akci s názvem ,,Valašské letokruhy 2018“, která se bude konat v magický den 18.8.2018
na louce u přírodního koupaliště. Jedná se o valašský festival řemesel.
Přítomno by mělo být více než 70 řemeslníků a 80 účinkujících. Přijďte
se pobavit a odreagovat se od běžných starostí.
Dotazníky se vyhodnocují
Touto cestou bych chtěla poděkovat občanům, kteří se zapojili
do dotazníkového šetření v rámci akce ,, Strategie rozvoje naší obce“
a doručili nám vyplněný dotazník. V současné době nám Regionální
rozvojová agentura zpracovává doručené dotazníky a chystá strategický plán. K připomínce, která byla v rámci dotazníku vznesena a týkala se vlakového nádraží, přístřešku na vlakovém nádraží a chybějících laviček, sděluji, že tento problém řešíme s majitelem vlakového
nádraží Správou železniční dopravní cesty již více než dva roky.
Na závěr bych chtěla ještě poděkovat paní Věře Zbrankové, která
dlouhá léta pracovala jako ředitelka MŠ střed. Na jaře odešla do zaslouženého důchodu a na postu ředitelky ji vystřídala Lucie Kopecká.
Všem čtenářům našeho zpravodaje přeji krásné léto plné příjemných
zážitků a pohodových dnů.
Stanislava Špruncová, starostka
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Hrozenkov přivítal nové občánky
Ve velkém sálu místní knihovny panuje
čilý ruch. Místnost s obrázkovou výzdobou,
o níž se postarala paní učitelka Bednaříková
s děvčaty z osmé třídy, naplňuje sváteční
atmosféra. Pomalu se scházejí rodiče, jejichž
novorozené potomky zanedlouho coby
nové občánky oficiálně přivítá starostka Nového Hrozenkova Stanislava Špruncová.
Maminky usedají do přední řady a na
rukou chovají svá krásně nastrojená a spokojená miminka. Některé dětičky pospávají, jiné
se zvědavě rozhlížejí po místnosti a další se
trošku plaše choulí v maminčině náručí. Pyšní tatínkové a nejbližší příbuzenstvo zaujímají místa v dalších řadách. Čekáme na poslední
rodinku, kterou zdržely semafory na Hovězí.
Konečně jsme všichni a můžeme začít.
Úvodní slovo si bere paní knihovnice
Hanka Pekárková, která má obrovský podíl
na organizaci dnešní akce. Vítá paní starostku
i všechny rodiče a jejich blízké. Při této příležitosti k sobě volá nejmladší čtenářku loňského roku. Z řady vystupuje malinká roztomilá
princeznička v červených šatech. Jsou jí tři
roky a od března do prosince minulého roku
zvládla s rodiči přečíst celkem 27 dětských
knížek. Přebírá od paní knihovnice dáreček,
knihu a s rozzářeným úsměvem běží zpátky
k mámě.
Paní starostka si připravila u příležitosti
vítání občánků milé povídání. Připomíná rodičům, jaký cenný dar jsou jejich děti, kolik
lásky, péče a pozornosti potřebují. A naopak
kolik radosti jim jejich ratolesti opět přinesou. Maminkám i dětem přicházejí zazpívat
místní školáci pod vedením Jitky Maliňákové
několik veselých písniček.
Nakonec rodiče přebírají od paní starostky kytičku a dárkovou sadu. „Díky mezinárodnímu projektu BOOKSTART - S KNÍŽKOU
DO ŽIVOTA, který u nás do života uvedl Svaz

knihovníků a informačních pracovníků, si rodiče odnesli i krásné knižní dárečky, tipy na
čtení pro děti a od naší knihovny možnost
roční rodinné registrace zdarma,“ doplňuje
knihovnice Hanka Pekárková.
Ještě podpis do pamětní knihy, rodinné
foto s dítětem v kolébce a letošní v pořadí již

druhé Vítání je za námi. Řady Hrozenkovjanů se oficiálně rozrostly o nové občánky, pět
chlapečků a pět holčiček. Při prvním vítání
to byli tři chlapečci a jedna holčička. Rodiče si mohou fotografie z akce vyzvednout
v knihovně u paní Pekárkové.
Text a foto Iva Lušovská

Vzpruha pro pečující
„Bezvadné, úžasné, skvělé, báječné,“ tak hodnotí Jana Jurečková z Velkých Karlovic jeden březnový víkend v Luhačovicích.
Řeč je o vzdělávacím a oddychovém pobytu pro neformální pečovatele, který zorganizovala Charita Nový Hrozenkov v rámci
projektu Podpora sdílené péče.
Pro účastníky, tedy osoby, které doma pečují o své blízké, byl pobyt zcela zdarma a během této doby mohli využít i zdarma služeb
Charity Nový Hrozenkov, jež zabezpečila péči o jejich blízké. Nabídnout možnost oddechu a odreagování se je hlavním motivem, proč
Charita Nový Hrozenkov do projektu Podpora sdílené péče šla.
Na již zmiňovaném setkání v Luhačovicích byly na programu
přednášky věnované duchovním potřebám pečujících a umírajících,
4

probíraly se možnosti státní podpory pro pečující rodiny ale třeba také
výživa seniorů. Na řadu přišly i praktické rady týkající se kompenzačních pomůcek. Přes nabitý přednáškový program zbyl čas i na zábavu
a odpočinek. „Mně se hrozně líbí lidé z Charity. Jsou pohodoví, příjemní - prostě dobrý tým. Už to, že pro nás podobnou věc vymysleli a zorganizovali, je neskutečné. Opravdu, klobouk dolů. Já z toho dodnes
žiju,“ přiznává J. Jurečková. Jediné, co by trošku celé akci vytkla, je prý
hektičnost. „Byl to opravdu nabitý program. Dozvěděli jsme se mnoho
nového, předali a sdělili si zkušenosti. Za mě by to ale mohlo být o malinko pomalejší,“ směje se žena a dodává:„Víte, on život pečujícího už je
sám o sobě hektický. Ale to je opravdu jen můj osobní pocit.“
(ren)
www.novyhrozenkov.cz
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Co dokáže květina?
V pátek 11. května to na Charitě vypadalo jako v květinářství. Kam oko pohlédlo, byly kytičky - a to pár stovek. Důvod?
Prostý. Den matek.
„Jenom v terénu jsme jich rozdali na 200
kusů,“ říká Iva Prejzková, vedoucí pečovatelské služby. „Bylo to logisticky náročnější, ale
zvládli jsme to. Velké poděkování za to patří
hlavně našim pečovatelkám.“ Kytičky však
neputovaly jen za našimi klientkami do terénu, ale také do Denního stacionáře Slunečnice na Halenkově a do Domu pokojného
stáří v Novém Hrozenkově. A na všech mís-

tech mělo jejich předávání jedno společné
- spoustu emocí a slziček radosti, vždyť některé z maminek či babiček dostaly kytičku
poprvé. „Člověk by nevěřil, co květina dokáže,“ směje se jedna z pečovatelek a přibližuje
svou zkušenost z předání květiny u klientky,
s kterou bývá občas „těžké“ pořízení. „Najednou byla laskavá, vodu mi nabídla, chtěla si
povídat,“ směje se pracovnice Charity. „Víte,
co jim udělalo největší radost? Že si na ně někdo vzpomněl. Někdo na ně myslel a jen tak
jim daroval kytičku. To pohladí na duši i srdíčku,“ uvažuje nahlas další z týmu pečovatelek.

Květiny měly své místo i při druhé akci,
kterou Charita Nový Hrozenkov pořádala ke
Dni matek. Šlo o koncert slavné Mistříňanky. Kapela se skutečně předvedla v celé své
kráse. Hudba prokládaná mistrným doprovodným slovem bavila všechny přítomné
v sále. Při poslední písni, věnované právě
všem maminkám, dostala každá z přítomných žen v sále opět květinu a slzy tekly
proudem. Nutno dodat, že kromě toho
nechyběly ani koláčky, bílé vínko a hlavně
dobrá nálada.
(ren)

Čtyři zabijáci našich vztahů
Zajímavou „májovou“ akcí, kterou pořádala Charita
Nový Hrozenkov v sále Lidového domu, byla přednáška
známého psychiatra, kněze a autora řady knižních bestsellerů Maxe Kašparů na téma „Čtyři zabijáci našich vztahů“.
Zájem byl veliký, někteří z posluchačů neváhali a přijeli
třeba až z jižní Moravy. „Víte, on je kapacita a ví, o čem mluví,“
reaguje žena, jež si v průběhu celé přednášky dělala pečlivě
poznámky. „Vztahy mezi lidmi, sami se sebou, s Bohem, to je
alfa a omega veškerého našeho konání,“ podotkne a přidá se
k zástupu mnoha zájemců o podpis.
Při odchodu ze sálu zachytí Maxe Kašparů za ruku muž:
„Děkuju. Děkuju vám za všechno,“ vysype ze sebe se slzami
v očích. „Ale za co?“ opáčí M. Kašparů. „Vy a vaše knížky mě
přivedly zpátky na cestu,“ hlesne.
(ren), ilustrační snímek J. Vrážel

Princezna Kateřina pasovala prvňáčky na čtenáře
Do Řádu čtenářského bylo přijato 21
prvňáčků ze ZŠ Nový Hrozenkov. Slavnostní ráz pasovacímu aktu dodala svou
přítomností starostka Stanislava Špruncová a ředitel ZŠ Igor Haša.
Vrcholem ceremoniálu se stala princezna Kateřina z Království knih, která za zvuku
královské fanfáry nastoupila i s princem Matyášem před děti, aby s nimi složila čtenářský
slib a opravdovým mečem je pasovala na rytířky a rytíře. Ještě před tím však děti musely
složit zkoušku a prokázat tak, že opravdu už
umějí všechna písmenka.
Publikum jim dělali předškoláci z MŠ
Nový Hrozenkov - střed. Prvňáčci obdrželi kromě pasovacího glejtu, průkazu do
knihovny a malého sladkého překvapení
také knižní dárek. Skvělou tečkou za programem bylo divadelní vystoupení Báry
Dohnálkové a Kateřiny Davidové, které vystupují pod názvem Bublanina. Pohádka
Není liška jako liška pobavila děti i dospělé.
Už teď se těším na nové prvňáčky. Akce byla
podpořena Ministerstvem kultury – Knihovna 21. století.
(Hana Pekárková)
www.novyhrozenkov.cz
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Památník je připraven na novou sezónu
Není mnoho těch z vás, kteří by nevěděli o krásném a poetickém místě
v naší obci, přímo v jejím středu, a toto
místo dosud nenavštívili. Ano, mluvíme
o areálu Památníku Antonína Strnadla.
Jak lehce dosažitelné místo k potřebné relaxaci a uvolnění! Jen kousek od
hlavní cesty, a přece….ráj ticha, pohody a klidu. Hned za dřevěnou vstupní
branou panuje jiný svět. Avšak i tento
zdánlivě tak klidný koutek naší obce
pulzuje čile životem.
Každoročně, tedy i letos bylo třeba připravit všechno pro novou sezónu. V prvé
řadě bylo nutné opravit rozbourané kamenné zídky zahradních terásek, kvůli
nově umisťovanému visutému podiu při
akcích většího rozsahu.
Dalším důležitým úkolem je udržovat
starou roubenou stavbu Památníku A. Strnadla.Vždy na jaře je nutno památkově
chráněný objekt ošetřit chemicky proti
škůdcům, hlavně tesaříkům, kteří nemilosrdně spolu s časem ukusují ze starosvět-

ské krásy historického stavení. Ošetření se
provádí injektáží, což znamená, že se ručně
vpravuje chemický roztok pomocí stříkačky do všech dírek s hmyzem. Celý srub se
nakonec postříká ještě stejným roztokem
z rozprašovače. Pokud je napadení hmyzem
velmi silné, injektáž se provádí i na podzim.
Ani letos tomu nebylo jinak. A nám se
nabízí otázka: Jak dlouho zde ještě bu-

deme moci trávit krásné chvíle např. při
vernisážích, ve dnech řemesel, či jiných významných kulturních akcích? To záleží především na tom, do jaké míry se postaráme,
aby naše péče byla účinná.
A my chceme, aby tento objekt sloužil
všem i nadále a těšíme se na vaši návštěvu!
(text Jitka Šarmanová,
foto Jana Krystyníková)

Valašsko srdcem malované
V květnu jsme v areálu Památníku uvítali na 90 návštěvníků při slavnostní vernisáži. Úvodního slova se ujal
PhDr. Dalibor Malina, a tak byla erudovaným slovem odborníka a ctitele výtvarného umění zahájena výstava akad.
malíře Jana Kobzáně a jeho dcery Jany Dočkalové – Kobzáňové.
Oba tvůrci obsahem své tvorby dávají najevo svůj vztah
k Valašsku a osobitě, každý po svém ho vyjadřují. Ne náhodou
výstava nese název „Valašsko srdcem malované“. Můžeme zde
potěšit své oko pohledem na dynamické svižné kresby a rytiny
zbojníků i obyčejného lidu, ale i skvělé portrétní umění Jana Kob-

záně. Poetické a vyjádřením spíše ženské provedení malovaných
obrázků na skle zase přísluší Janě Dočkalové.
Při slavnostním zahájení nám zahrála k poslechu a dobré náladě cimbálová muzika „Krkostěna“, sestávající ze samých
mladých muzikantů, kteří vždy ochotně a s radostí zahrají všem
milovníkům folklóru, tentokrát v sestavě: Alžběta Rafajová, Miroslav Zetek, Anna Jochcová, Adéla Krystyníková a Jan Kudrik.
Kouzelná atmosféra podkrovních místností galerie v Památníku A. Strnadla přívětivě podtrhuje působení vystavených
prací a zve i ty z vás, kteří jste tuto výstavu ještě neviděli.
(Jitka Šarmanová)

Hrozenkobraní 2018
21. července se v areálu Památníku A. Strnadla uskutečnil
už třetí ročník této úspěšné akce. Do areálu památníku přišly
stovky návštěvníků obdivovat umění šikovných řemeslníků,
kteří nejen udržují tradice našich předků, ale někteří z nich je
zároveň povyšují na skutečné umění.
Příjemnou atmosféru dotvářely veselé i vážné písničky cimbálové muziky Krkostěna a skupin Docuku i Dura & Blus club. Velký
ohlas sklidilo kuchařské umění Ráchel Weitzové a ochutnávka
jejího veganského kouzlení. Fantazie chutí v jejich jídlech byla
pohádková, ochutnali jsme například pohankový krém s medem,
pravou vanilkou, praženými lískovými oříšky a meruňkami pečenými s levandulí, vše krásně ozdobené čerstvými, jedlými květy.
Kdo není fanouškem této zdravé stravy, mohl ochutnat stará valašská jídla, sýry, frgály, med a nebo vynikající zvěřinový guláš od
našich myslivců. Již teď připravujeme příští ročník, na který vás
opět všechny zveme.
Jana Krystyníková
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Zaostřeno

Zaostřeno
Přežila gulag
Mladší generace většinou vůbec netuší, co se pod slovem
„gulag“ skrývá. Kolik bolesti, smutku a utrpení. O svých zkušenostech přišla do místní knihovny v rámci jedné z besed novohrozenkovským žákům vyprávět žena, která gulag přežila.
Beseda s paní Věrou Sosnarovou byla velmi emotivní. Téma Přežila jsem gulag není jednoduché. Osmáci a deváťáci však dokázali,
že umí nejen naslouchat, ale také velmi pozorně vnímat palčivá témata společnosti. Téměř bez dechu sledovali jeden a půlhodinové
vyprávění ženy, která strávila 19 let v pracovním táboře na Sibiři.
Dopis, který paní Sosnarové napsala Johana Kocurková a Lucie Gaberová z 9. tř., hovoří za vše. Díky, Johano i Lenko, a poděkování patří i p. učitelce Štelclové, která k napsání dopisů dala prostor.
O zajímavé zážitky a krásné fotografie z pouti po Izraeli se podělil při večerním setkání s veřejností Ondřej Cícha. Jeho přednáška
IZRAEL: Svatá země byla inspirativní a mnohé určitě navnadila se do
této země vydat. Také cestopisná beseda pro veřejnost Island: země
ohně a ledu s Honzou Husákem se vydařila. Prostřednictvím krásných fotografií, videí a zajímavého vyprávění jsme se prošli po nádherné přírodě Islandu. Se žáky 6. tříd si pak povídala spisovatelka
Petra Dvořáková na téma anorexie. Besedy podpořilo Ministerstvo
kultury.
(Hana Pekárková)

Nový Hrozenkov ve Velké válce
V letošním roce si připomínáme 100 let od ukončení 1. světové války, která je ne náhodou nazývána „Velkou válkou“. Již
před čtyřmi lety při výročí vypuknutí „Velké války“ se konala
spousta výstav připomínajících padlé vojáky a těžké podmínky
panující na všech frontách, v zajetí i v legiích. Málokdo se ale
zamyslel nad životem těch, kteří zůstali doma.
Byly to převážně ženy, děti a staří lidé, kteří se museli postarat
nejen o svou obživu, ale navíc museli odevzdávat část úrody pro
potřeby armády. Jednalo se o potraviny, průmyslové plodiny nebo
píci pro vojenské koně. A při vší té práci chyběla na polích nejen síla
mužů, ale i zrekvírovaných koní. Situaci také zhoršovaly neúrody
a sucha.
Nejen válečné období a strasti valašských žen, jimž muži odešli
do války, mistrně zachytila ve své knize Druhý život Marýny G. např.
spisovatelka z Horní Bečvy Vladimíra Klimecká. Její kniha byla oceněna Literární cenou Knižního klubu.
Na paměť všech našich předků, kteří se postavili se zbraní v ruce
tváří v tvář nepříteli, jsme připravili ve výstavní síni našeho informačního centra výstavu nazvanou „Nový Hrozenkov 1914–1918“,
kde se každý návštěvník může dozvědět něco více o válečném životě v oblasti společenské, náboženské či hospodářské. Zjistí napříwww.novyhrozenkov.cz

Milá paní Sosnarová!
Byla jsem s Vámi na besedě a tohle je jeden z mnoha důvodů, proč Vám píšu. Vaše přednáška se pro
mě stala nezapomenutelná a myslím, že byla velkým
ponaučením do zbytku života nás všech.
Již od začátku, kdy jsem usedla v naší knihovně
a poprvé zaslechla Váš hlas, proběhl mi mráz po zádech. Začala jsem vnímat, že celá moje třída najednou začala chápat a uvědomovat si opravdickou váhu
života.
Když jste začala vyprávět o Vaší rodině a mladší
sestře, rozhlédla jsem se po místnosti a zahlédla jsem
první slzy. Slzy uvědomění si. Celý Váš příběh byl velmi
silný a doslova „napraný“ emocemi, které se jakýmsi
těžkým způsobem daly zvládnout. To ale pouze do té
doby, než jsme došli k Vašemu asi nejvíce těžkému období v gulagu. Byla to smrt Vaší maminky, kterou jste
našla za chatičkou v kaluži krve. Po této události ve Vašem životě bylo v místnosti opravdu slzavé údolí. Když
jste vyprávěla, jak tvrdě jste musela pracovat v lese
s nemocnou rukou a do jámy házela mrtvé lidi, ani jsem
si nedokázala představit, jak náročné to muselo být.
Z Vaší přednášky jsem si odnesla neskutečně moc
věcí. Uvědomila jsem si, jak dobře se mám a jak moc
miluji svoji rodinu a školu. Vždy jsem byla holka,
která si šla za svým cílem, ale teď to všechno chápu
ještě trochu jinak. Dochází mi, že vytrvalost není důležitá jen ve škole při hodině, ale hlavně v životě. Dnes
už také vím, že věřit je jedna z velmi důležitých věcí
v životě.
Na závěr bych Vám chtěla poděkovat a říct Vám,
že jste jeden z nejsilnějších lidí, které jsem prozatím
potkala. Vaši trpělivost a vytrvalost neskutečně obdivuji a doufám, že i Vy jste na sebe pyšná. Přeji Vám
hlavně zdraví, štěstí a radosti do dalších let. Pro mě
jste vítězka!
Johana Kocurková, 9. tř.
klad, jaká byla zdravotní péče, co se dělo ve školství a jak se projevila potravinová krize. Na své si přijdou také milovníci starých zbraní,
vojenského vybavení, medailí či dobových platidel. Velmi zajímavý
je také soubor fotografií hrozenkovských vojáků, ukázka z jejich korespondence a příběhy některých padlých.
Těžká období naší historie bychom neměli opomíjet, naopak
bychom si je měli připomínat častěji, brát si z nich poučení a předávat je dalším generacím. Zveme vás tedy všechny na tuto výstavu,
vezměte s sebou i své děti a vnoučata. Těšíme se na vaši návštěvu.
(Jana Krystyníková)
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Na slovíčko
s dlouholetou ředitelkou mateřské školy Věrou Zbrankovou
Ve funkci ředitelky mateřské školy
působila Věra Zbranková s přestávkami 26 let. Vystudovala Střední
pedagogickou školu v Prachaticích,
maturovala v roce 1978 a jejím prvním působištěm byla mateřská škola
v rodné obci Majdalena. V roce 1980 se
přestěhovala do Nového Hrozenkova
a tehdy pracovala v Karolince, v závodní mateřské škole. Od podzimu 1984
učila v Novém Hrozenkově. Před několika měsíci odešla do důchodu a ve
funkci ředitelky MŠ ji vystřídala Lucie
Kopecká. Jak si Věra Zbranková užívá
zasloužný odpočinek? Chybí ji mumraj
ve školce? Na to nám odpoví následující rozhovor.
Jaké radosti a starosti Vám práce ve
školce přinášela?
Jako ředitelku mě vždy těšilo, když se
mi podařilo pro školu a děti cokoliv zajistit, pořídit, zorganizovat. Když jsem viděla nadšené dětské oči, spokojené rodiče,
kteří dovedli naše snažení ocenit, byla to
pro mě zpětná vazba, že to, co děláme,
děláme dobře. A nebyla to jen moje zásluha. Práce v mateřské škole je práce týmová, a to nejen všech učitelek, ale i všech
zaměstnanců, kteří vytvářejí zázemí pro
vlastní práci s dětmi. A já jsem měla velké štěstí na spolehlivé, vstřícné a obětavé
pracovnice, se kterými se mi dobře dělalo.
A za to jim patří moje veliké poděkování. Za ta léta se jich prostřídalo celkem dost.
Starosti jsem měla vždycky
s financemi. Zajistit peníze na
platy zaměstnanců a případně
na nějakou tu odměnu byl velký
problém. A proto mě vždy zlobily informace v tisku o tom, jak se
učitelům „zase“ přidávají peníze.
Veřejnost mohla tiše závidět, ale
ve skutečnosti se sice garantovaly peníze na platy (dle platových
tabulek), ale zároveň se seškrtaly nenárokové složky (odměny),
a základní objem peněz se nezměnil.
Jako učitelku mě práce s dětmi velice bavila. Během každého školního roku sledujete, jaké
dělají děti pokroky, jak se před
očima mění, vyvíjí, zdokonalují. Každý úspěch potěší, pohladí
8

na duši a máte dobrý pocit z toho, že jste
k tomu také trochu přispěla. A navíc děti
jsou bezprostřední, bezelstné, neumí intrikovat, řeknou vše na rovinu … Práce
s nimi člověka nabíjí.
Předškolní vzdělávací systém se
během Vaší kariéry mnohokrát měnil.
Které změny považujete z hlediska
praxe za nejvíce přínosné a které naopak za problematické?
Já jsem přesvědčena o tom, že naše
školství bylo i v minulosti podrobně
a dobře propracované, na vysoké úrovni. A spousta zahraničních expertů se od
nás učila. A nejsem příznivcem různých
alternativních vzdělávacích směrů přebíraných z jiných zemí, protože vznikly
z jiných životních podmínek, prostředí,
potřeb, tradic, životního stylu a ne vždy
se do našich škol a středoevropských
podmínek hodí. Se zaváděním některých
alternativních výchovných prvků nemám
problém, spíše mi vadí přejímání a kopírování všeho nového a zavrhování starého.
Výhoda současného Školního vzdělávacího programu je v tom, že dává škole
určitou volnost, volbu témat, způsob, jak
bude pracovat, možnost vytvořit si program tzv. „na míru“. Zapracovat do něj to,
co je typické pro danou oblast, lokalitu,
tradice apod. Přiznávám ale, že zpočátku
to pro nás bylo trochu nepřehledné. Byly

jsme zvyklé pracovat podle jednotných
plánů výchovných činností, kde každý
den všechny děti měly určitou výchovu
(tělesnou, výtvarnou, rozumovou apod.)
a učitelky měly přehled o tom, co se již
probralo. Smyslem Rámcového vzdělávacího programu není předávat dětem poznatky, zkušenosti, ale vést je k potřebě
chtít se vzdělávat, zajímat se o nové věci,
poznávat, experimentovat, získat tu danou zkušenost. Po počátečních obavách
jsme postupně vylaďovali a doplňovali
náš Školní vzdělávací plán a teď se nám
s ním pracuje dobře.
Co by dítě mělo zvládat, než nastoupí do školky?
Dítě by mělo být alespoň částečně samostatné v oblékání, sebeobsluze, stolování, hygieně, používání kapesníku, v udržování pořádku v šatní skříňce, u stolečku,
v úklidu hračky, se kterou si hrálo. Mělo by
umět poslechnout a reagovat na pokyny
dospělého. Toto mohou rodiče své děti
naučit, pokud jsou trochu důslední, a tím
mu usnadní nástup do MŠ. A přimlouvala bych se i za to, aby rodiče s dětmi více
chodili. Většina dětí se vozí v autech, kočárcích, rodiče je nesou až do budovy. V
režimu dne je každodenní pobyt venku,
vycházky a malé děti nechápou, proč je
učitelky nenosí. Dále by dítě mělo zvládnout na určitou dobu odloučení od rodi-
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čů, ale to je u každého jedince individuální a záleží na rodičích, jak dokážou dítěti
v klidu vysvětlit, že po určitou dobu bude
s dětmi a paní učitelkou, a také na učitelce, jak mu ona pomůže překonat adaptační období.
Jak se díváte na problematiku zařazení dvouletých dětí do MŠ?
Já zastávám názor, že dětem do věku
3 let je nejlépe u maminky. Ta nejlépe své
dítě zná, může mu zajistit citové zázemí
a podmínky pro zdravý vývoj. Vím, že některé matky musí nastoupit do zaměstnání, ať už z potřeby financí, či náročného
zaměstnaní. Bylo to tak i dříve a vždycky jsme se snažili maximálně vyjít všem
vstříc. Ale je rozdíl mít ve třídě pár dětí
věkově mladších tří let a zvládat celou třídu takto malých dětí. Když nebudu mluvit
o finančních nákladech na vybavení tříd
(nábytek, stolky, židle, lehátka s bočním
zabezpečením, přebalovací pulty, kontejnery na kontaminované odpady, protipožární opatření apod.) bude to nesmírně
náročná práce pro paní učitelky a hlavně
zátěž pro samotné děti. Dle mého názoru povinnost mateřských škol zabezpečit
od roku 2020 místa pro dvouleté děti rozhodně není ve prospěch samotných dětí.

Na slovíčko / Téma

škola ani vzdělávací kurzy.
Jaké vlastnosti a schopnosti by
měla mít učitelka v MŠ?
Učitelka by především měla mít vztah
a lásku k dětem. Měla by být empatická,
umět jim pomoci hlavně při nástupu do
mateřské školy - pohladit, pochovat, utěšit, povzbudit, pochválit. Měla by mít chuť
si s nimi povídat, hrát si, učit je novým věcem a ukázat kladné životní hodnoty. Být
při tom všem trpělivá, vstřícná a důsledná.
V pracovním procesu je třeba, aby učitelka byla kreativní, zodpovědná, spolehlivá,
komunikativní, diplomatická v jednání
s rodiči.
V současné době je po učitelkách
v MŠ požadováno, aby si dodělaly vysokoškolské vzdělání. Předtím jim stačila
pouze maturita. Co si o tom myslíte?
Už v době mé maturity se mluvilo
o tom, že v budoucnu obor učitelství mateřské školy bude opatřen vysokoškolským vzděláním. Doba se mění, nároky se
zvyšují a i vzdělání učitelek by tomu mělo
odpovídat. A každá učitelka se vzdělává
celoživotně, navštěvuje semináře, školení,
vzdělávací akce, aby mohla nové poznatky uplatnit v praxi. Ale pořád platí, vztah
a lásku k dětem nezajistí žádná vysoká

Co je na této práci nejtěžší?
Podle mě je nejtěžší najít si k dítěti
„cestu“ a přesvědčit je, aby vám důvěřovalo. Každé dítě je originál a osobnost.
Zároveň si učitelka musí u dětí získat autoritu a nastolit taková pravidla, aby celý
kolektiv zvládla a dobře se jí s ním pracovalo.
Kdybyste mohla něco změnit v systému předškolního vzdělávání, co by to
bylo?
Nechat učitelkám více prostoru pro
vlastní tvořivou práci s dětmi a nezatěžovat je mnohdy zbytečnou administrativou.
V současné době si užíváte zaslouženého důchodu. Nestýská se Vám po
školce? Jak trávíte čas?
Zatím ještě pracuji. Ve volném čase
ráda pěstuji květiny, zeleninu, jezdím na
kole, ráda čtu, cestuji, zpívám v Haferách,
chodím do Univerzity třetího věku… A
velkou radost mi dělá mých šest krásných
vnoučátek. Když se všichni sejdou, je to
u nás tak trochu jako ve školce.
Za rozhovor poděkovala
Ivana Lušovská

Téma
Podomní prodej energií se může prodražit
V minulosti se podomní prodej zaměřoval především na
vysavače, hrnce a jiné domácí potřeby. Nyní se tímto způsobem prodávají služby – především dodávky plynu a elektřiny.
Nepoctiví podomní prodejci se často zaměřují na starší osoby, snaží se v nich vyvolat pocit, že mohou ušetřit nebo že jejich
současné smlouvy s dodavateli nejsou v pořádku. K tomuto používají různé fígle a polopravdy. Například sdělí, že pokud člověk
nepodepíše smlouvu, dojde k odmontování jeho elektroměru,
nebo spotřebitele přesvědčují, že podepsáním smlouvy nedojde
ke změně distributora, pouze k optimalizaci nákladů na energie.
(Víte, jaký je rozdíl mezi distributorem a dodavatelem?) Nabízejí „dárky“ v podobě žárovek, kvůli kterým pak nemůže zákazník
bez sankce smlouvu vypovědět, tvrdí, že odběrné místo zařadí
do aukce a „vysoutěží“ lepší ceny a podobně.
Jak se bránit šmejdům?
Energetický zákon naštěstí dává spotřebitelům řadu možností, jak se bránit. Na rozdíl od jiných smluv uzavřených „na dálku“
můžete energetickou smlouvu bez sankcí vypovědět i po více
než 14 dnech od jejího uzavření, máte také možnost mimosoudního řešení sporů s pomocí Energetického regulačního úřadu.
I s takovými případy může účinně pomoci Občanská poradna
Vsetín, která poskytuje občanům bezplatné poradenství v obwww.novyhrozenkov.cz

lastech, jako jsou pracovně právní vztahy, finanční a rozpočtová
problematika, majetkoprávní vztahy, rodina a mezilidské vztahy,
sociální dávky, bydlení, trestní právo, zdravotnictví, ochrana spotřebitele apod. „V poradně máme s řešením těchto problémů řadu
zkušeností. Jeden spotřebitel například uzavřel během několika měsíců 5 různých smluv na dodávky plynu a zcela ztratil přehled o své
situaci. S naší pomocí se mu podařilo sestavit si přehled těchto smluv
a nepotřebné smlouvy vypovědět tak, aby nemusel platit zbytečné
sankce,“ vzpomíná na jeden z případů pracovnice Občanské poradny Vsetín.
Pracovnice Občanské poradny Vsetín jsou k dispozici každý
sudý čtvrtek vždy od 8:00 do 15:00 v kanceláři v 1. patře úřadu
městyse Nový Hrozenkov. Na tyto konzultace není třeba se objednávat předem. Můžete se zde zcela anonymně poradit o své
situaci, získat informace, ale také pomoc při sepisování úředních
dokumentů, či jejich vzory. Pokud by vám nevyhovoval čtvrtek,
můžete do poradny zavítat i ve Vsetíně. Zde je však vhodné se
objednat předem.
„Nejlepší obranou je nepouštět podomní prodejce přes práh, pokud se však vám nebo vašim blízkým podařilo uzavřít smlouvu, se
kterou nejste spokojeni, přijďte do poradny – nic nemusí být ztraceno,“ vzkazují pracovnice poradny.
Kontakty:
telefon na recepci: +420 774 262 243
email: poradna@vkci.cz
9

Folklór

Červenec 2018

Folklór
Kdo najde své kořeny, najde sám sebe
V sobotu 9. června 2018 se v amfiteátru v Lužné u Vsetína
uskutečnil 1. ročník mimořádné kulturní akce s názvem „Slovanský festival tradičních hodnot“. Šlo o akci, jejímž záměrem bylo prezentovat slovanskou kulturu s jejími tradičními
folklórními prvky. Akce se zúčastnily také taneční folklórní
soubory z Nového Hrozenkova, a to Vranečka a Ostrévka za
doprovodu cimbálových muzik Malá Kotula a Krkostěna.
Ostrévka vystoupila s novou choreografií „Ševcovského pásma“, předvedla několik novohrozenkovských figurálních tanců
a na závěr přidala ochutnávku několika tanců z připravovaného
vystoupení na Svatojánské ohně, které se uskutečnilo 22. června na Balatonu. Slovanský festival byl příležitostí prezentovat
tradiční valašské tance a předvést krásu orsáckých valašských
krojů z Nového Hrozenkova s tradičními ručními výšivkami. Tím
byl festival obohacen o kulturu, která v údolí Horního Vsacka má
své kořeny i tradici a která díky cimbálovým muzikám a tanečníkům v krojích pohladila po duši nejednoho návštěvníka festivalu.
Z truhlice pokladů minulých dob jsme ukázali nejen krásu krojů,
ale také radost z pohybu, kterou si naši předkové dokázali udržet

i v těžkých dobách, kdy jim dodávala sílu, a která mnohým jejich
následovníkům dává sílu i dnes. Dokládá to rovněž motto hlavního organizátora festivalu Mojmíra Mišuna, které říká: „Kdo najde
své kořeny, najde sám sebe.“
Adam Bělíček

Místo, které mám nejraději
Místo, kde se cítím báječně. Obklopena lidmi
a zároveň kamarády, kteří rádi dělají jednu věc,
která nás všechny spojuje. Učitelky, co to vlastně
pletu – naše tety, nás učí to, co ony se naučily od
svých předků a ti zase od svých.
Malá, nenápadná místnůstka v prostorách školy toho už pamatuje hodně. Od smíchu a radosti
z úplných kravin, až po pot, námahu a někdy i pláč,
který ale opět střídá radost z vykonaného díla, které můžeme ukázat lidem, a vykouzlit jim úsměv na
tváři. Ovšem někdy je to ale oříšek.
Oblečení, ve kterém se tancuje a bez kterého by to
opravdu nebylo ono, je sice nepohodlné, ale zároveň
se v něm cítím báječně. Člověk se na chvíli stane
někým jiným. Vlasy spletené do copánku ozdobeného
červenou mašlí, trup stáhnutý do bílé košile, které
se říká rukávce, a na to ještě patří vestička zvaná
kordulka. Nohy zakrývají tři bohaté sukně. Pod
tím vším se skrývá ještě košilka/rubáš, ve kterém
se cítím jako duch. A o chození v krpcích ani nemluvím. Je to jako v minulosti, kdy lidé chodili bosi. Vy
máte ale na noze jen kousek tenké kůže, ze které je
vyrobena celá bota. Chůze po kamení je sice nepohodlná, ale přežít se to dá.
10

Všechno tohle pocítím na jednom místě. To místo
se jmenuje Valášek. Jsem moc ráda, že tam už chodím 8 let a jen tak s tím přestat nehodlám.
Anna Valíčková, 8. tř.

www.novyhrozenkov.cz
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Aneta Morávková je Rytířkou čistého slova
Velký úspěch na literárním poli zaznamenala Aneta Morávková ze 6. třídy
ZŠ Nový Hrozenkov. V rožnovské knihovně převzala ocenění v okresním kole literární soutěže O poklad strýca Juráša.
Báseň s názvem Osud jí vynesla 3. místo
v kategorii poezie a titul Rytíř čistého slova. Práce postupuje do krajského kola.
Soutěž každoročně vyhlašuje Masarykova veřejná knihovna Vsetín pro děti
vsetínského okresu. Žáci se utkají ve čtyřech věkových kategoriích, kde porota samostatně posuzuje prózu, poezii a komiks.
Téma letošního ročníku znělo „Zvíře – já
jsem tvůj člověk“.
Z Nového Hrozenkova se do soutěže
zapojilo 12 dětí (Eliška Štelclová, Kateřina
Urbanová, Tomáš Lušovský, Eva Štulerová,
Aneta Morávková, Markéta Petřeková, Martina Ježíková, Veronika Humlová, Lucie Gaberová, Sabina Lukášová a Jakub Novotný)
a všechny práce postoupily do okresního
kola. Mladí spisovatelé dostali od knihovny
za účast v místním kole pamětní listy, knížku a záložku. Všem účastníkům blahopřejeme za odvahu, snahu i texty, které se ve
velké konkurenci rozhodně neztratily.
(hp, il)

Osud
V boudě byl pes,
oči měl hluboké jako les.
Dva plamínky plápolaly v nich
hrdost a nezkrotnost sršela z nich.
Pusu měl jemnou jako samet,
však netekl z nich med…
Jako páv nesl se ladnými pohyby,
lidi okouzlil, ani se nehnuli…
V tu chvíli řekli si: Ten pejsek za něco by stál.“
Nikdo však netušil, čeho se bál…
Já stála opodál se zrakem upřeným,
on přepaden pohledem mým zkoumavým,
přiběhl blíž,
jak kdyby říkal mi slyš!
Ke mně si nic nedovolíš…
V očích měl bolest a strach,
které mu někdo do duše vryl.
Zvykl si na to a takto žil.
Člověku nevěřil a když ho udeřil
všechno mu oplatil.
Kousnutí, škrábanec, nic nebylo mu cizí,
na očích vidět bylo mu, že ho to mrzí.
Nikdo s ním nechtěl nic mít,
jen já chtěla s ním navěky být.
Po čase pochopil, že ho mám ráda
a udělal ze mě svého kamaráda:)
Když jsem si stoupla k jeho zádům,
připadám si jako kdybych měla milion
kamarádů…
Začínal se měnit
a člověku věřit.

Zlí lidé však nechtěli čas mu dát,
chtěli mu co nejdřív život brát…!
V tom z ničeho nic,
zasáhl ho do srdce šíp…
Přinesli mi pár špatných zpráv,
že Puntíček není tam…
tam, kde býval dosud,
jaký je tedy jeho osud???
Lidé odporní a zlí nalhávali mi,
že prý už ho prodali,
pak se někdo prořekl,
víckrát už to neřekl: „Puntíček již nežije…“
Prodali ho… jen v mase…
Milovaný pejsánek,
měl na duši šrámeček.
Proto se ho zbavili
a zemřít ho nechali.
Mocná ruka člověčí
nedala mu šanci žít.
Nechci s lidmi promluvit
a už vůbec ne jim odpustit!
Můj milý Puntíčku,
neboj se ničeho,
v nebi je místa MOC
…i když si měl ještě času dost…
Navždy budeš v mém srdci spát,
dobře vím, že měls mě rád…
Nikdo už ti neublíží,
můžeš žít tam, kde sis přál
…se svými kostmi, jako bys byl pán…

Na výlety s hrozenkovskou Charitou
„Už brzo pojeduuu,“ směje se paní Maruška a mává papírem
v ruce. „Dostala jsem od děcek jako dárek výlet s Charitů a vybrala jsem si Turzovku. Mám ju předplacenů třikráť,“ chlubí se na oko
žena. „Víte, Turzovka je moje srdeční poutní místo. Mám to tam
ráda. Vyzpovídám sa tam, naberu vodičku,“ dodává a schovává
dárkový výletní poukaz do kabelky.
Charita Nový Hrozenkov, lépe řečeno její sociální doprava,
však nemá v nabídce pouze Turzovku. V následujících týdnech
jsou plánovány různé výlety.
Více informací nejen o nejbližších zájezdech, ale také
o dárkových výletních poukazech získáte přímo u vedoucí
sociální dopravy Lucie Krajčové. Kontaktovat ji můžete na telefonním čísle 734 875 592 nebo na e-mailové adrese: lucie.
krajcova@nhrozenkov.charita.cz.
(ren), ilustrační snímek Josef Vrážel
www.novyhrozenkov.cz
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Plánované akce v knihovně
14. 08. 2018, od 9 hodin
Hravé dopoledne - deskové hry pro děti i dospělé.
18. 09. 2018, od 9 hodin
Práva spotřebitelů: jak se nedostat do problémů – nákupy,
reklamace, energie – přednáší Mgr. Ivana Kovářová, poradkyně
Občanské poradny ve Vsetíně.
28. 09., 23. 10 a 20. 11. 2018, od 9 hodin
Besedy s porodní asistentkou Evou Hurtovou – na téma výživa, výchova, zdraví (akce jsou podpořeny MK).

02. 10. 2018, od 17.30 hodin (Týden knihoven – akce podpořena MK)
beseda s pracovníkem Muzea regionu Valašsko Pavlem Mašláněm – 100. výročí vzniku republiky v historických souvislostech na Valašsku. Beseda bude doprovázena výstavou
Významné osmičky v českých dějinách 20. století, kterou
zpracovala Knihovna Právnické fakulty UK. Prostřednictvím QR
kódů na plakátech bude možné zhlédnout filmové dokumenty
na YouTube. Beseda je určena široké veřejnosti.
V listopadu v knihovně opět přivítáme Honzu Husáka a veřejnost se může těšit na další cestopisnou besedu. Téma i přesný
termín bude upřesněn v průběhu září.

Prázdninová půjčovní doba v knihovně
Pondělí

08:00 - 11:00

12:30 - 17:00

Úterý

08:00 - 11:00

12:30 - 15:00

Středa

zavřeno

12:30 - 17:00

Čtvrtek

zavřeno

Pátek

08:00 - 11:00

zavřeno

110 let železniční trati Vsetín – Velké Karlovice
V letošním roce uplyne již 110. let od doby, kdy byl zahájen provoz na železniční trati ze Vsetína do Velkých Karlovic.
Oslavy této události proběhnou 1. září 2018 pod záštitou
Sdružení obcí a měst Valašsko-Horní Vsacko.
A na co se můžeme těšit? Dopoledne se do Velkých Karlovic
vypraví ze Vsetína historický parní vlak, vedený valašskomeziříčskou parní lokomotivou „Matěj“. Vlak bude zastavovat ve všech
zastávkách, kde na cestující budou čekat zajímavá překvapení –
různé druhy občerstvení, hudba, drobné upomínkové předměty,
příležitostná razítka pod.
V Huslenkách budou v tento den probíhat Huslenské slavnosti. V Novém Hrozenkově budou moci zájemci navštívit Památník
Antonína Strnadla, Valašskou galerii výtvarného umění a jedinečnou Japonskou zahradu. V Karolince pak Sklářské muzeum,
ve Velkých Karlovicích zastávce památný dřevěný kostel Panny
Marie Sněžné a Karlovské muzeum. Na konečné ve Velkých Kar-

lovicích budou moci cestující sledovat zbrojení parní lokomotivy
vodou z hasičské cisterny.
Z Velkých Karlovic na Soláň bude zavedena kyvadlová autobusová doprava. Na Soláni, kromě možnosti občerstvení, budou
moci návštěvníci navštívit Valašský ateliér u Hofmanů, informační
centrum Zvonice, případně vystoupit na samý vrchol Soláně do
výše 861 metrů. Zpět pojede parní vlak kolem poledne (přesný
jízdní řád parního vlaku a zvláštních autobusových spojů bude
zveřejněn na plakátech).
I na Vsetíně se bude na co podívat. Na nádraží proběhne výstava železničních vozidel, na pravidelné vlaky do Velkých Karlovic
budou po celý den nasazovány moderní motorové jednotky Regio
Shark a v mezičasech mezi osobními vlaky pojedou zvláštní nostalgické vlaky ze Vsetína na Hovězí i do Halenkova, vedené historickým motorovým vozem M 131.1 (Hurvínek). K výročí železniční
trati bude vydána také publikace – historie ve fotografii.
(sš)

Tipy na prázdninové čtení
Humor
Saturnin se vrací, Miroslav Macek
Nevypočitatelný sluha Saturnin je zpět!
A s ním i další oblíbení hrdinové – laskavý
dědeček, nesnesitelná teta Kateřina a její
poučná přísloví, rozmazlený Milouš i filozofující doktor Vlach. Jaká překvapení si pro
všechny připravil Saturnin tentokrát? A co
na to podnikavý strýc František, nový manžel tety Kateřiny? Zažijte další nepředvídatelné léto u dědečka!
12

Dovolená s moderním fotrem, Dominik
Landsman
Autor ve své nové knize čtenáře ujistí, že
s letní dovolenou to nemusí být žádné terno, zvlášť když máte malé dítě a manželka
vás místo na každoroční chalupu donutí jet
do Bulharska k moři. A kdyby jen to! Nataša, druhá polovina rodičovského páru, se
chopila pera a knížku za Dominika napsala.
Výsledkem je nejen dovolenkové vyprávění,
ve kterém se pozná každý, ale i odhalení ně-

kolika utajovaných skutečností z intimního
života moderního fotra. Necenzurováno!
Krimi, thrillery
Hadrový panák, Daniel Cole
Napětí určitě nepostrádá detektivní román,
který se stal celosvětovým čtenářským hitem, přeloženým do více než třiceti jazyků.
Před čtyřmi roky vzal detektiv William „Wolf“
Fawkes spravedlnost do svých rukou – nedokázal ustát, že soud osvobodil podle něj
www.novyhrozenkov.cz
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jednoznačného pachatele. Wolfa postavili
mimo službu a poslali do psychiatrické léčebny. Teď se vrací do práce a touží po velkém případu. A zdá se, že se ho dočkal: na
místě činu, kam ho přivolala kolegyně Emily
Baxterová, se najde mrtvola – sešitá z částí
šesti těl jako hadrový panák.
Loutkář, Daniel Cole
Od případu Hadrového panáka uplynulo
osmnáct měsíců. Hrůza z něj se stále vznáší
nad Londýnem, detektiv Wolf zmizel. A jeho
kolegyně seržantka Emily Baxterová čelí další
sérii nezvyklých vražd – jejich oběšené oběti
mají na hrudi vyřezáno slovo „NÁVNADA“
Případy Kim Stoneové 5: Pokrevní pouta,
Angela Marsonsová
Pokud jste milovníci knih Angely Marsonsové, je tady pro vás další případ Kim Stoneové, která stojí před problémem: „Jak chytit
vraha, který nezanechává stopy?“
Žena zabitá jediným přesným bodnutím
do srdce – na první pohled to vypadá jako
loupežné přepadení, které se zvrtlo. Kdo by
plánovaně vraždil starostlivou a bezúhonnou sociální pracovnici? Ale inspektorce
Kim Stoneové na téhle smrti něco nesedí.
Pár dní nato už si je jistá – po nálezu mrtvé
mladé narkomanky se stejnou bodnou ranou v hrudi. Někdo je obě chladnokrevně
sprovodil ze světa. To je však to jediné, co je
spojuje.
Kim se nedokáže na případ soustředit –
z minulosti se vynořila doktorka Thorneová,
sociopatka, kterou Kim dostala do vězení
a která za mřížemi naplánovala bezcitnou
pomstu.
Počet obětí narůstá a Kim a její tým se po
krůčcích přibližují k pachateli. Někdo z nich
se ale brzy octne ve smrtelném nebezpečí.
A Kim tentokrát možná nebude mít dost sil,
aby ho ochránila…
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Pětidomí, Tomáš Přibyl
Tomáš Přibyl se řadí k českým autorům, kteří se snaží uspět v konkurenci zahraničních
krimi románů. Poštu v pražských Bohnicích
přepadl lupič. V kukle a s pistolí vše provedl
čistě za pár minut a bez výstřelu. Jen zmizet
zcela beze stop se mu nepodařilo. O pár kilometrů dál po něm zůstalo opuštěné auto
a on se nejspíš ukrývá v jednom z nových
rodinných domů v Pětidomí.
Macbeth, Jo Nesbo
Je to nejlepší polda, jakého kdy měli. Když
se nepodařený zátah na dealery zvrhne
v krveprolití, přichází inspektor Macbeth se
svým týmem rychlého nasazení. Macbeth je
však i vyléčený feťák s problematickou, trýznivou minulostí. Za jeho úspěchy ho čeká
odměna. Jenže chlap s jeho původem nemůže dosáhnout až na vrchol. Nebo může?
Thrillerová variace na Shakespearovu tra-

gédii je situovaná do bezejmenného města
bezejmenné země v 70. letech minulého
století. Občany zde sužuje bezútěšné počasí, nezaměstnanost, drogy a smog reálný
i morální.
Romantika
Cizinka, Diana Gabaldon
Knižní série Cizinka představuje prvky historické fikce, romantiky, mystery, dobrodružství, sci-fi i fantasy. Série se zaměřuje na britskou zdravotní sestru Claire Randallovou
z 20. století, která přecestuje v čase do 18.
století ve Skotsku, kde prožije dobrodružství a najde lásku s bojovníkem ze skotské
vysočiny Jamesem Fraserem. Román je plný
vášně a historických zajímavostí a snoubí se
v něm dech beroucí dobrodružství s milostným příběhem, vedoucím napříč epochami.
Doposud v této sérii vyšly 3 knihy - Cizinka,
Vážka v jantaru a Mořeplavec.

Práskač, Jan-Erik Fjell
První díl nové série s detektivem Antonem
Brekke. Dvojí děj se odehrává v New Yorku šedesátých let, kdy se Vincent Giordano
dostává do nechvalně známé mafiánské
rodiny Locatelliů. Paralelní příběh se odehrává v současnosti ve Fredrikstadu, kde
byl zabit nejbohatší místní muž. O tom, že
jde o vraždu kvůli financím, nemá nikdo
pochyb. Mladý superintendant Anton Brekke vede vyšetřování. Svěží, drzý, hrubý, se
slabostí pro ženy a tajnou vášní k pokeru.
Kolegou mu je mladý policejní student
Magnus Torp a společně se pouštějí do
rozmotávání složitého klubka událostí až
do mazaného finále… Román je srovnáván s knihami Jo Nesboa.
www.novyhrozenkov.cz
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Představujeme: Folklorní soubor Ostrévka
Už pět let působí na Novém Hrozenkově folklórní taneční soubor Ostrévka.
Především každý páteční večer se schází
parta přátel a kamarádů, kteří si chodí
zaskotačit a naučit se nejen valašské
tance, ale i tradice a jak je obnovovat.
Slavná historija aneb jak sa to vlastně všecko začalo
„Všecko sa žene jak splašený žebřiňák
a už je to baňa roků, co sa na Šmigrustové
zábavě „Na Vranči“ pod trámem nadepsaným léta páně 1789, kdy císařem pánem
byla jeho jasnosť Josef II., zešla taká partyja
oškéřená.“
„Tož začalo to onehda před léty. Na jaro
roku 2012 sa partija přátel, kterým sa zachtělo naučiť tančit, začala slézať a edem tak pro
zábavu z hecu, kopytem sem kopytem tam.
Ze zábavy sa však stal koníček. Rozhodli sa
tu jejich valašsků domovinu oživiť nečím, co
tu prvej bylo, ale skorem sa zapomnělo. Tož
teda si vymysleli svůj Valašský bál na Novém
Hrozenkově. Tady ogárci a cérky narazili na
předpisy! Pokud nevytvořija spolek, tož nemožů nic pořádať, natož tak
robiť a vybírať nejaké příspěvky. Tak sa banda z Hrozenkova
rozhodla do toho jíť naplno.
Jak sa pojmenovať. Že by „Ostrévka“?
Tož proč zrovna Ostrévka?
„Protože zme stejní, přesně jak ta ostrévka – škaredí,
pichlaví, křiví jak kus dřeva na
sušení sena.” Ostrévky nahrazovaly dnešní „áčka“ při skládání sena do tzv. babinců“.
Předkové je používali pře-
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devším kvůli uchování kvalitního sena,
když jim seno zmoklo, furt se dala použít
spodní vrstva pod ním. Byl sice větší odpad, s tím se ale v tehdejší tvrdé době počítalo. Vděk a zahřátí na srdíčku patří všem
těm, co na Hrozenkově dodnes suší na
ostrévkách. Pokud uvidíte někde ostrévky jako sušáky sena, zašlete fotografie na
email ostrevka@gmail.com a společně se
podílejte na prezentaci tradičního Valašska
a tanečního souboru Ostrévka sdílením
a prezentaci tradic sušení sena na Valašsku.

spolupráci s FS Zákopčan. Vystupovali společně 3 krát, poprvé v sobotu na Májovém
jarmarku v Dřevěném městečku v rožnovském skanzenu i s kácením máje, všichni
si první vystoupení v Dřevěném městečku
užili. Druhé vystoupení se uskutečnilo na
tradiční kácečce v Zákopčí. Zatím poslední vystoupení se konalo na Svatojánských
ohních na Kačáku. Při tanci si navzájem
doplnili páry a tanečníky do pásma. V červnu vystupovala Ostrévka i na Slovanském
festivalu.

Nenudíme sa…
Kromě velkolepého Valašského bálu se
Ostrévka postarala např. o šmigrustovou
zábavu. Zhruba stovka folklorních příznivců si mohla vychutnat za doprovodu
cimbálové muziky Malá Kotula a Krkostěna
figurální tance v podání dětí z FS Vranečka
i pásmo Velikonoční kraslice, které předvedla Ostrévka.
Není ve folklóru nic krásnějšího a zároveň náročnějšího než součinnost s dalšími
soubory, a tak navázala Ostrévka úzkou

Co nás (asik) čeká a nemine
Od září 2018 zdokonalování základních tanečních kroků. Naučíme se nové
nejen valašské tance, rozšíříme si obzory.
Máme v plánu především pečovat o hrozenkovský kroj, k čemuž nám velmi pomáhá dotace od městyse Nový Hrozenkov.
Všechny, které zajímají tradice, folklór
a v neposlední řadě tanec, zveme mezi
nás. V měsíci září proběhne nábor nováčků. Zkoušky máme v pátky od 19:30 v bývalé hasičské zbrojnici ve
Vranečce, tak se na nás přijďte podívat a dát si trochu do
těla. Stačí vám přezůvky, pití
a vitální věk v rozmezí od 15
do 99 let. Bližší informace
u uměleckého vedoucího
+420 736 731 162 nebo ostrevka@gmail.com.
Láska k folklóru kvete
v každém věku! Fotky z našich akcí a všechny aktuality
naleznete na naší stránce:
https://ostrevka.cz/
text Adam Bělíček,
foto Iva Lušovská

www.novyhrozenkov.cz
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Klub maminek žije akcemi
Ráda bych touto cestou poděkovala
všem maminkám, které od září 2017 zavítaly mezi nás do Klubu maminek v Novém Hrozenkově. Za jeden školní rok prošlo Klubem zhruba 30 maminek s dětmi.
Mezi nejnavštěvovanější akce patřily ty
v červnu. Byla to přednáška paní Hurtové
o výživě dětí do 1 roku (17 maminek) a beseda s maminkou a její dcerkou, které žijí
v Kanadě (12 maminek). Společně jsme si
za tu dobu poslechly přednášky o výchově
z Centra pro rodinu Vsetín a spolu s dětmi si
vyrobily například papírový větrník, malovanou tašku, adventní kalendář nebo létajícího draka.
Přes prázdniny se Klub maminek uskuteční jen dvakrát – 10. 7. jsme s dětmi malovali
trika a 14. 8. si společně zahrajeme deskové
hry. Od září 2018 se opět budeme setkávat
každé úterý od 9 hodin v knihovně. Můžete
se těšit na přednášku paní Hurtové o výživě
dětí od 1 roku do 3 let, na besedu o zdravém
obouvání nebo na přednášku Občanské poradny o tom, jak správně reklamovat zboží.
Čeká nás i mnoho dalších témat.
(Michaela Cíchová)

Myslivci dokončují zastřešený altán
Několikrát za léto pořádáme v areálu myslivecké chaty „Pod Kyčerkami“
tradiční posezení u zvěřinového guláše,
piva, domácích frgálů a podobných pochutin. Jsme přesvědčeni, že se z této
akce stala příjemná tradice, o čemž
svědčí velmi časté dotazy, kdy opět
„něco“ uděláme.

www.novyhrozenkov.cz

Těší nás, že se k nám lidé rádi vracejí.
Po dlouhém rozvažování a plánování jsme
se rozhodli našim návštěvníkům posezení
u nás zpříjemnit, a to výstavbou nadstřešeného altánu. Přítomné hosty i nás jako
organizátory ochrání nejen před sluncem,
ale i případnou dešťovou přeháňkou. V
loňském roce byla provedena betonáž zá-

kladové desky altánu na chátrajících základech z dřívější doby a v červnu letošního
roku vyrostla již také dřevěná konstrukce
celého altánu. Dokončit stavbu bychom
chtěli během letošního léta, přičemž
v plánu je také zastřešit sklep, který může
poskytnout zázemí pro případnou živou
hudbu.
Rádi bychom podělkovali všem, kteří
se jakýmkoliv způsobem přičinili při stavbě
altánu a velebení prostředí chaty. Nejednalo se pouze o členy, povolenkáře a adepty
našeho MS, kteří svojí nezištnou prací altán
postavili, vykonávali potřebné práce, darovali či za příznivou cenu opatřili materiál
nebo zapůjčili potřebnou techniku. Díky
patří také dalším občanům naší obce, kteří
nezávisle na našem spolku přispěli darováním dřeva na stavbu, pořezem kulatiny na
hranoly a desky, hoblováním řeziva i dalšími činnostmi. Velmi nás podpořil úřad
městyse, který nám byl vždy při realizaci
naší investice oporou. Jeho pomoc se snažíme oplácet při organizaci různých kulturních událostí v Novém Hrozenkově.
Jsme přesvědčeni, že tato činnost je
prospěšná nejen pro myslivecký spolek samotný, ale zejména pro další kulturní obohacení života v našem městysi.
Jan Šulák
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Mimořádná trofej získala stříbro
Náš myslivecký spolek se věnuje
především tradičním mysliveckým aktivitám, jako je příprava sena a krmiva
pro zvěř na dobu nouze, stejně jako
účast členů na výstavě loveckých trofejí, předvedení lovecky upotřebitelných
psů na zkouškách, individuální i společné lovy a také účast našich členů na
několika střeleckých soutěžích.
Za zmínku stojí především význačná
trofej srnce obecného, kterého se poda-

řilo ulovit našemu dlouholetému členu
Janu Vrchovskému v úseku Babínek. Jedná se o skutečně mimořádnou trofej, jaká
se ještě nikdy v naší honitbě neobjevila
a právem budila obdiv řady myslivců i odborníků na okresní výstavě loveckých trofejí v Pozděchově. Tato trofej byla komisí
hodnocena 126,78 body CIC, získala tak
stříbrnou medaili a zároveň byla druhou
nejsilnější srnčí trofejí celé výstavy.
(jš)

Hasiči zasahovali
Výjezdová jednotka dobrovolných hasičů Nového Hrozenkova vyjížděla do akce během tohoto roku celkem jedenáctkrát. V pěti případech šlo o hašení požáru, dále poskytovali
hasiči technickou pomoc, pátrali po pohřešované osobě a likvidovali obtížný hmyz. Na konci června absolvovali praktický výcvik jednotek. Společně s halenkovskými kolegy pak navštívili
mateřskou školu, kde předvedli dětem svou techniku.
Svou akceschopnost si prověřují novohrozenkovští hasiči pravidelně také na soutěžích. Letos si domů přivezli tyto výsledky:
• Obvodová soutěž v N. H. 3. místo
• Noční pohárová soutěž Leskovec 20. místo
• Noční soutěž Němetice 4. místo
• Pohárová soutěž Prlov 8. místo
Přehled výjezdů:
5. 1. 2018: Pátrání po pohřešované osobě v Karolince
16. 1. 2018: Technická pomoc. Odstranění spadlého stromu
přes cestu ve Vranči.
21. 2. 2018: Požár kotelny na pile v Bzovém ve Velkých Karlovicích
Při příjezdu hasičů hořely v kotelně asi dva metry kubické palivového dřeva. Požár se rozšířil na podhled nad kotelnou a na
obvodovou stěnu. Hasiči v dýchacích přístrojích plameny uhasili
jedním vysokotlakým proudem vody a jedním útočným proudem
C. Následně prováděli s termokamerou kontrolu teplot konstrukcí
a hledali skrytá ohniska. Majitel vyšetřovateli sdělil, že požár zjistil
při kontrole elektroinstalace. V provozovně totiž nešel proud. Škoda způsobená požárem byla určena v předběžné výši 3 000 korun.
Uchráněné hodnoty byly určeny v předběžné výši 2 000 000 korun.
17. 3. 2018: Požár v Domově pro seniory v Karolince
Průzkumem bylo zjištěno, že došlo k požáru záložního zdroje
pro osobní výtah v administrativní části stavby. Hasiči požár uhasili
jedním sněhovým hasicím přístrojem. Uznání si zaslouží hlavně zaměstnanci Domova pro seniory, kteří před příjezdem hasičů vypnuli
hlavní jistič elektro. Dále nevpustili klienty domova do zakouřených
prostor. Do místnosti, kde došlo k požáru, zamezili přístupu vzduchu, a tím zabránili rozvinutí a rozšíření požáru. Evakuace klientů
Domova pro seniory tak nebyla nutná.
21. 3. 2018: Požár chaty na Kohútce
Pár minut po poledni vyjelo pět jednotek s cisternami do lyžařského střediska na Kohútce, kde v těsné blízkosti malé sjezdovky hořela chata. V době příjezdu profesionálních hasičů ze stanice Vsetín
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a čtyř jednotek dobrovolných hasičů z Karolinky, Velkých Karlovic,
Halenkova a z Nového Hrozenkova byl celý objekt o rozměrech 6x7
metrů zachvácen požárem. Taktéž byly ohněm zasaženy stromy
nacházející se v těsné blízkosti rekreační chaty. Hasiči k lokalizaci
požáru nasadili tři proudy a zasahovali v dýchací technice. Po vypotřebování vody z cisteren ji kyvadlově dováželi z okolí chaty. Po
samotné lokalizaci požáru vyhledávali hasiči další ohniska požáru,
přičemž postupně rozebírali plechovou střechu a dohašovali skrytá ohniska. V době vzniku požáru se v místě nacházely dvě osoby,
které vyvázly bez zranění. Ty se snažily před příjezdem hasičů požár
uhasit pomocí ručního hasicího přístroje, což však nestačilo a požár
se rozvinul dál po celém obvodu chaty.
8. 4. 2018: Technická pomoc. Odstranění spadlého stromu
na el. vedení v Lušové.
20. 4. 2018: Požár střešní konstrukce v Novém Hrozenkově
Průzkumem hasiči zjistili, že se jedná o požár střechy rodinného
domu, který sousedí s budovou pekárny. Hasiči v dýchacích přístrojích požár uhasili dvěma vysokotlakými proudy vody. Následně
rozebírali střešní konstrukci a hledali skrytá ohniska hoření. Výše
škody je určena v předběžné výši 30 000 korun. Šetřením bylo zjištěno, že na střeše byly před vznikem požáru tři osoby, které kouřily. Jedna z osob odhodila nedopalek cigarety do plastového koše
s papíry. Vlivem teploty nedopalku došlo k zapálení papíru a následně k požáru střechy.
23. 5. 2018: Technická pomoc. Odstranění spadlého stromu na el. vedení v Brodské.
21. 6. 2018: Technická pomoc. Ucpaná kanalizace v Novém
Hrozenkově.
22. 6. 2018: Požár nakladače Nový Hrozenkov
Požár v objektu místní pily oznámil kolem čtvrté hodiny ranní
výpravčí a potvrdila jej i hlídka státní policie. Hasiči po příjezdu na
místo zjistili, že je požárem zasažen nakladač i dřevo uskladněné
v jeho těsné blízkosti. V době příjezdu hasičů byl stroj zasažen požárem v plném rozsahu. Proto ihned použili dva vysokotlaké proudy a po lokalizaci požáru použili k hašení pěnu, neboť ve stroji bylo
mnoho litrů oleje. Celková škoda byla vyčíslena na dvě stě tisíc korun a uchráněné hodnoty na palivovém dříví na třicet tisíc korun.
26.6.2018: Likvidace obtížného hmyzu v Novém Hrozenkově
Zdeněk Kysučan, Ivana Lušovská
www.novyhrozenkov.cz
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Starší přípravka Nový Hrozenkov/VKK je okresním přeborníkem
Sdružené oddíly přípravky a žáků
dosáhly výborných výsledků. Starší
přípravka se stala přeborníkem okresu
a mladší žáci vyhráli krajskou soutěž
skupiny A.
V areálu fotbalového stadiónu ve Valašském Meziříčí se v červnu sešlo šestnáct
okresních týmů, aby si to rozdaly o letošního přeborníka OFS Vsetín v kategorii
starších přípravek. Velká divácká kulisa, zejména z řad rodičů, viděla celkem čtyřicet
zápasů v základních skupinách a následném play – off.
V něm se nejlépe dařilo spojenému
družstvu Nového Hrozenkova a Velkých
Karlovic, které ve finále porazilo Valašské
Meziříčí. V souboji o třetí místo pak přehrál
celek Rožnova Valašskou Polanku. Nejlepším střelcem se stal se 17 brankami Marek
Štuler (sd NH/VKK), nelepším brankářem byl
vyhlášen Jakub Včelica z Val.Polanky a nelepším hráčem Adam Pavlačka (sd NH/VKK).
„Jak je vidět, po loňském druhém místu mladí fotbalisté vysokou laťku stále
drží. Velká pochvala za to patří hlavnímu
trenérovi Jirkovi Gajdošovi a Zdeňku Štulerovi, kteří po mém úrazu nohy přebrali
péči o starší žáky a trénovali je společně
s žáky mladšími. Jistě to bylo velmi náročné, a přesto dosáhli skvělých výsledků.
Vyplácí se určitě i spolupráce se sdružením Velké Karlovice a Karolinky,“ komentuje úspěchy mladých fotbalistů trenér
Miroslav Kovář.
Starší žáci obsadili 6. místo. Nejlepším
kanonýrem se stal Šimon Plánka s 11 góly.
Hned za ním se prosadil Mirek Kovář s 8
a Tomáš Koňařík se 7 brankami. „Mužstvo
starších žáků je mladé a do dorostu odejdou pouze 2 hráči. A brzy bude posíleno
osmi hráči ze silného ročníku 2005. Takže
se máme určitě na co těšit! Je však škoda,
že nám několik talentovaných mladých
hráčů končí,“ podotýká trenér Kovář.
S trénováním těch nejmladších fotbalistů končí Ondřej Mikula, který pomohl
vychovat spoustu výborných hráčů. „Za
oddíl i za mě osobně Ondrovi moc děkujeme! Rodiče těchto mladých nadějí mohu
ubezpečit, že trénovat nepřestanou. O nových trenérech již jednáme a podle nabídek, které máme, budou děti v dobrých rukou. Včas vše upřesníme. V září bude také
probíhat nábor mladých talentů,“ vzkazuje
rodičům Mirek Kovář.
(il)
www.novyhrozenkov.cz

Šťastní novopečení přeborníci okresu v kategorii starších přípravek.

Družstvo mladších žáků

Družstvo starších žáků
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Výsledky vzpěračů Nového Hrozenkova
Mistrovství Evropy – Masters, Maďarsko
M. Orságová – 1. místo. Kromě vítězství vytvořila 8 evropských a 6 světových rekordů.
Mistrovství České republiky – Masters, Plzeň
Vojvodík K., Orságová M., Orság Fr. – všichni se umístili na 1. místě
Liga žáků - družstva, Holešov
Družstvo ve složení J. Ráček, J. Píšek, J. Zapalač, D. R. Pace obsadilo ve 2. kole 4. místo.
2. liga mužů - družstva, Třinec
Ve druhém kole získali závodníci M. Cáb, Vl. Kopecký, R. Trlica, V. Škarpa, V. Paška a P. Slabý bronz.
Liga žen - družstva, Bohumín
8. místem se může pochlubit družstvo žen – I. Saranová, K. Šviráková, L. Kenisová.
Dorost - družstva, Zlín
4. místo v 1. kole vybojovali J. Koňařík, J. Zapalač, R. Orság, V. Škarpa a M. Cáb.
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asistent Fr. Zapalač, J. Koňařík, J. Zapalač, R. Orság,
trenér Fr. Orság, V. Škarpa, M. Cáb

Liga žen - Lenka Kenisová

Liga žáků - Ráček Jakub, Píšek Jakub,
Zapač Jakub, Daniel Roberto Pace

MČR - Masters - Vojvodík K., Orságová M., Orság Fr.
www.novyhrozenkov.cz
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Hlásí se rekordní počet prvňáčků
V dubnu proběhl zápis do 1. třídy.
Do školy zavítal rekordní počet nových
školáků. K základnímu vzdělávání se
přihlásilo celkem 40 dětí. Z celkového
počtu nastoupí 33 dětí, ostatní požádali
o odklad. Vzhledem k náročnosti výuky
a důrazu na co nejlepší výsledky v první třídě rozhodl ředitel školy, že dojde
k vytvoření dvou prvních tříd.

Současně vznikl požadavek na nová
pracovní místa v první třídě, kde nastoupí dvě nové a zkušené paní učitelky. Další
personální změnou bude loučení s paní
učitelkou Janou Winklerovou, která zastoupila kolegyni na mateřské dovolené
a odevzdala čtvrťákům neuvěřitelný kus
pedagogického umění a lidského srdce.
Velké díky zaznělo opakovaně i z úst ro-

dičů. Děkuji p. Bohumile Michalčákové za
dvacet let práce na úseku vedoucí jídelny a nově ji zastoupí vedoucí kuchařka.
Do školní kuchyně přijmeme kuchařku ze
soukromé sféry a věřím, že se dále podaří
rozvíjet zdravou kuchyni z čerstvých a lokálních surovin.
Igor Haša,
ředitel školy

Rekord pro Jirku
Připravujeme společně charitativní akci
Rekord pro Jirku aneb loučení s prázdninami. Soutěže se zúčastní pět profesionálních hráčů a pokusí se překonat jedenáct
let starý český rekord. Na uznání rekordu
bude dohlížet zástupce agentury Dobrý
den z Pelhřimova, která je oprávněna provádět zápisy do knihy českých rekordů.
Dvoudenní akci bude doprovázet bohatý
program s občerstvením, pozorováním
hvězd, folklorním vystoupením, soutěžemi
a hrami nejen pro děti. Srdečně Vás zveme.
Vstupné dobrovolné.
Igor Haša, ředitel školy

Učení bez mučení
Druhou polovinu roku jsme žákům ZŠ
zpestřili tradiční pěveckou soutěží Hrozenkovská Superstar, proběhlo několik projektů
např. Hasík, Ovoce a mléko do škol s doprovodnými akcemi, přednáška Plazi jak je
neznáte, Mravenci – skrytá civilizace, účast
na filmové besedě Nicolas Winton – síla lidskosti, nebo přednáška v knihovně s Věrou
Sosnarovou, která přežila pobyt v gulagu.
Závěr roku patřil účastníkům mezinárodního projektu Edison, kteří nám představili
své rodné země, tentokrát Čínu – Honkong,
Rusko a Indii. Děkujeme Rozíně dětem za organizaci Dne dětí, za finanční podporu tříd,
úhradu dopravy na exkurzi osmáků do Prahy.
(ih)

www.novyhrozenkov.cz
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ZŠ Nový Hrozenkov nakrmila Plastožrouta
Jedenaosmdesát základních, mateřských škol a různých
spolků se zapojilo do sedmého ročníku soutěže Nakrmte
Plastožrouta. Sběrači z České republiky odevzdali do výkupen v Křelově, Vrbně pod Pradědem a Rynolticích 25 952 kilogramů petvíček k následné recyklaci.
„Tentokrát jsme zaznamenali zvýšený zájem o soutěž. Do jejího předcházejícího - šestého ročníku - se zapojilo jedenasedmdesát škol, které odevzdaly 14 461 kilogramů víček,“ uvedla Adéla
Tomšů z plastožroutího týmu zlínské společnosti Jelínek-Trading.
Přitom až do uzávěrky 24. května nebylo zřejmé, kdo zvítězí.
Pár dnů před ukončením soutěže Adéle Tomšů zatelefonovali ze
Základní školy v Novém Hrozenkově a informovali ji o plánovaném přísunu petvíček do Křelova. Dlouho totiž sháněli ochotného
řidiče, který by jim hromadu pytlů k recyklaci odvezl. Nakonec se
nabídl tatínek jedné žákyně z páté třídy a dopravu petvíček do
křelovské výkupny zajistil. Celkem to bylo 2720 kilogramů vršků,
což sběračům z Nového Hrozenkova přineslo prvenství v soutěži.
„Úspěch nás samozřejmě velmi těší,“ raduje se ředitel základní školy Igor Haša. „Pro nasbíraná petvíčka jsme ve škole vyčlenili jednu šatnu a velký sklad. Chlapci z osmé a deváté třídy
pytle s vršky pak naložili k odvozu do Křelova. Přitom věděli, že
tím pomáhají Jirkovi, žákovi čtvrté třídy z naší školy. Onemocněl
svalovou dystrofií a pomáhá mu celý Nový Hrozenkov. Před měsícem místní folklorní spolek uspořádal benefiční koncert, jehož
výtěžek putoval Jirkovi, který žije jen s maminkou. Když jsme obdrželi za petvíčka 16 320 korun, dlouho jsme se nerozmýšleli, jak
s penězi naložíme. Částku 15 000 korun dostane Jirkova maminka
na bezbariérové stavební úpravy v jejich bytě. Rád bych poděkoval všem, kteří přispěli. Zejména žákům základní školy v Novém
Hrozenkově, MŠ střed a MŠ Vranča, COOP Nový Hrozenkov, Červenému kříži a službám obce Huslenky, ZŠ Halenkov, MŠ Halen-

kov, Jednotě Velké Karlovice, ZŠ Hovězí, prodejně Vlčnov a všem
přispěvovatelům,“ dodal ředitel školy Igor Haša.
Vyhodnocení 7. ročníku soutěže Nakrmte Plastožrouta:
1. ZŠ Nový Hrozenkov (2720 kg)
2. ZŠ T. G. Masaryka, Bystřice nad Perštejnem, Tyršova ul. (2320 kg)
3. ZŠ Žďár nad Sázavou, Palachova ul. (2280 kg)
4. Rada rodičů a přátel školy při ZŠ Velké Březno, Školní ul., (1175
kg)
5. Sdružení rodičů při ZŠ Znojmo, ul. Mládeže (1020 kg)
6. Klub přátel školy při ZŠ Prostějov, ul. V. Majakovského, 720 kg)
7. Spolek při ZŠ Ostrava – Zábřeh, Horymírova ul. (720 kg)
8. MŠ Kodaňská Praha – Vršovice (702 kg)
9. ZŠ Jablonec nad Nisou, Pasířská ul. (608 kg)
10. ZŠ Dřevohostice, Školní ul. (600 kg)
Libuše Miarková, Novinky.cz

Puntík sem, puntík tam...
Tak by se dala nazvat návštěva paní
knihovnice Hanky Pekárkové v MŠ Vranča. Protože je březen měsícem čtenářů,
dozvěděly se děti, jak vznikla a vyvíjela
se kniha, knihovna a jaké máme druhy
knih.
Děti odpovídaly na otázky, jaké znají
pohádky a pohádkové postavy, o čem jsou
pohádky a přemýšlely nad pohádkovými
hádankami, např. ve které pohádce se vyskytuje vlk, sluchátko, klobouk a puntíky.
Paní Hanka pak dětem přečetla pohádku o dalmatinovi, který neměl puntíky,
a představila knihu s názvem Knížka od
Hervé Tullet, kde si každý může vytvořit
příběh sám. Děti mačkaly puntíky, procvičily si pravolevou orientaci, číselnou řadu
a posloupnost. Také třásly knížkou, aby se
puntíky přeskupovaly, foukaly do puntíků,
tleskaly, aby puntíky rostly, zahrály si hru
na zlobivé puntíky a puntíkové sudoku.
Nakonec holky a kluci dostali lentilky/puntíky, jednoduché bludiště pro menší a složitější pohádkové pro předškoláky. Bylo to
velice zajímavé dopoledne a děti si to moc
užily.
Lenka Gaberová
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Akční hrdinové naživo
Když se zeptáte malých kloučků,
čím by chtěli být, až vyrostou, často
se v odpovědi střídají povolání jako
hasič, policista nebo voják. Pro kluky
jsou to mužské vzory, které pomáhají
lidem a ochraňují je. A co si budeme
povídat, pro holčičky představují členové záchranných složek zase statečné hrdiny.
V rámci cvičení přijely do Karolinky
desítky vojáků, a tak měly děti z mateřinky a především předškoláci skvělou
možnost prohlédnout si armádní techniku a popovídat si s uniformovanými vojáky. S profesí hasičů se holky a kluci mohli
zase seznámit při ukázkové akci „evakuace dětí z budovy MŠ.“ Nejvíce nadšený
byl Domča Pukys, který už mladým hasičem je. A navíc možnost vyzkoušet si
hašení požáru se také nenaskytne každý
den. Beruškám se práce hasičů tak zalíbila, že si to jely zopakovat do hasičské
zbrojnice až na Vsetín, a při té příležitosti

navštívily i zámek. Pozvání do školy přijali i policisté z Karolinky. Děti samozřejmě
obdivovaly policejní techniku a vybave-

ní. Nejvíce je však zaujala pouta. Jedny
stačily na tři děti.
(il,ej)

Masopust
Masopustní písní začínáme tradičně masopustní
veselí ve třídě Sluníček. Tomu ale předchází vybrat si
v hromadě převleků ten správný a namaškařit se. Nesmí chybět medvěd (někdy jsou i 2), ženich s nevěstou, policajt, bába s nůší aj.
Vybereme muzikanty, nacvičíme písně a jdeme
v průvodu navštívit naše kamarády Berušky a Motýlky. Zpíváme, bereme je do tance, zařádíme si a to není
všechno. Za doprovodu pohřební muziky pak neseme
housle (basa by byla moc těžká) a za doprovodu hlasitého nářku je pochováme. Tímto zakončíme období veselosti, začíná nám čas zklidnění a taky přípravy
k zápisu.
Inspiraci čerpám ze své rodné obce Hovězí, kdy si
už od dětství pamatuji průvod masek místních hasičů po celé obci. Mimochodem, když se Hrozenkov
stal mým druhým domovem asi před 27 lety, taky tu
jezdil žebřiňák s muzikou, maškarami a konečná byla
na Vranči. A je dobře, že se tato tradice znovu vrací.
(E. Janáčová)

Z pohádky do pohádky
Přestože k nám téměř každý měsíc zajíždí různé divadelní
společnosti, je pro děti úplně jiný zážitek do divadla jít nebo
i cestovat. Nejlépe vlakem, to děti milují. Také se slavnostně
oblečou a těší se, jak budou ty živé pohádkové bytosti vypadat.
Na Hovězí, kde probíhala přehlídka amatérských divadel, jsme
se vypravili za pohádkou O šípkové Madlence DS z Bílovce. Děti
byly tak vtaženy do děje, že hercům i napovídaly. Obdivuhodné
byly i vlastnoručně zhotovené kouzelné kostýmy postav. Další
pohádkový příběh jsme zhlédli od našeho místního divadelního
www.novyhrozenkov.cz

souboru Haluz. Musím říct, že já i děti jsme byli nadšeni. Nejvíce
snad scénou s vodnicí. Její taneční kreace s hlavními hrdiny neměly chybu.
A když jsme u těch pohádek, kde jinde jich můžeme najít více
než v knihovně. Naše paní knihovnice Hanka Pekárková pro předškoláky připravila besedu o knížkách a vztahu k nim. A velmi rádi
jsme přijali i její pozvání na pasování prvňáčků na čtenáře. Paní
knihovnice dovede vytvořit příjemnou atmosféru a spolupráce
s ní je velmi příjemná. Moc jí děkujeme.
(E. Janáčová)
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Na skok do školy
Zápis do 1. třídy je pro děti významným
dnem, kterému předchází návštěva ZŠ, aby
se na tento okamžik těšily a prostředí jim nebylo cizí.
I s dětmi z Vranče nás bylo hodně, proto jedna skupina dětí šla s p. učitelkou Blažkovou do
1. třídy, kde se děti na chvíli staly žáky a plnily
různé úkoly. Druhou skupinu dovedla p. zástupkyně nejdříve do družiny a potom jsme zavítali
do tělocvičny. Když jsem viděla překážkovou
dráhu, kterou připravili deváťáci, padla na mě
obava, zda odsud odvedu děti zdravé. Asi po 10
minutách jsem se nestačila divit, s jakým elánem
a lehkostí ručkovaly děti přes žebřiny, metaly
kotouly, zdolávaly překážky. Mnozí se dokonce
trefili míčem na hodně vysoký koš, a to vše za
pomoci nejstarších žáků.
Moje obava se brzy rozplynula a já jen pozorovala, jak si to děti užívají. Po náročném fyzickém výkonu jsme se přesunuli do jídelny - no,
to byla žízeň a nechyběla ani svačina. Posilněni
jsme pak zase my přešli do 1. třídy se zklidnit
a zapřemýšlet. A jako správní školáci jsme odcházeli s aktovkami, i když zatím jen papírovými. Děkujeme za překvapení při letošní návštěvě, kterou pro nás vedení školy připravilo.
(E. Janáčová)

Konec roku v MŠ
Se školním rokem jsme se rozloučili společně i s rodiči
v pátek 29.6. Naše předškoláky přišel pasovat na školáky
samotný král Komárek I. Děvčata z jeho rukou obdržela
růži a hoši se mohli vyfotit s královským mečem.
Paní učitelky dětem předaly pamětní medaile a v „sovím
balíčku“ nechyběla knížka, pastelky a omalovánky. Potom
všechny bavil kouzelník. Do čarování zapojoval nejen děti,
ale na své si přišli i rodiče. Volnou zábavou, opékáním a dováděním dětí slunečné odpoledne docela rychle uběhlo.
S koncem školního roku je potřeba poděkovat rodičům,
kteří se do dění ve školce aktivně zapojovali. Patří mezi ně
i pan Jiří Čaník, který s dětmi zhotovoval tři truhlíky pro pěstování okrasných květin. Byla radost je pozorovat, zvláště při
natírání. Všem rodičům i dětem přejeme hezké léto a prázdniny.
(ej,il)

Rozina dělá dětem radost
Spolek Rozina v letošním roce nezahálí. Připravili jsme ve spolupráci s paní Lenkou Mazáčovou krásný Dětský den, který
dopadl nad naše očekávání dobře. Děti si na
deseti stanovištích mohly vyzkoušet například jednoduché origami, střílení míčky na
figuríny nebo poslepu ustřihnout nějakou
sladkost. Celým odpolednem nás provázela
moderátorka Iva Hromadová, hudební doprovod zajistil Josef Orság a školní zázemí
zabezpečil Martin Šulák. Nějaké občerstve22

ní bylo možné zakoupit u stánku Tamary Ordyniecové, kde si děti mohly na konci programu vybrat nějakou odměnu za splnění
úkolu. Samozřejmě také velmi děkujeme
našemu sboru dobrovolných hasičů, kteří
nám ukázali svou techniku, a děti si ji i mohly samy vyzkoušet. A velké poděkování patří
také rodičům a žákům 8. třídy, kteří s celým
dětským dnem pomáhali. Těšíme se na hojnou účast i v příštím roce, kdy Dětský den
opět připravíme.

I letos jela osmá třída na výlet do Prahy, na který Rozina finančně přispěla. Všem
třídám jsme také finančně přispěli na aktivity na konci školního roku, a to dle uvážení třídních učitelů.
V říjnu se tradičně rozloučíme pochodem broučků, rádi bychom také dětem
zpříjemnili i samotné mikulášské balíčky a přidali překvapení. Těšíme se na Vaši
účast při všech našich akcích pro děti.
Kateřina Ordyniecová
www.novyhrozenkov.cz
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Tradice
Plodnost, čáry a oheň
Na počest světce Jana Křtitele a uchování tradic k pohanskému svátku uspořádal folklorní soubor Ostrévka tradiční
Svatojánské ohně na Kačáku. Kvůli pouti nezbývalo nic jiného než přesunout
ohně na pátek 22. června 2018, i když
svátek připadá na předvečer 24. června,
kdy je stále možné zahlédnout na mnoha
výšinách a kopcích vatry.
Jánské ohně se uskutečnily již pětkrát,
naposledy na Kačáku u Radima na Novém
Hrozenkově. Tradice se pojí především
s pálením ohňů. Jednalo se tedy o páteční
magickou noc, při které vystoupili tanečníci
z folklórního tanečního souboru Ostrévka
ve spolupráci s folklórním souborem Zákopčan, dětským folklorním souborem Vranečka a Drobotina. Zazpívala Hafera z Nového Hrozenkova a všechny doprovodily
cimbálové muziky Krkostěna, Malá Kotula
a hostující Vizovský Juráš.
Slavnost letního slunovratu se zakořenila v srdcích našich předků natolik hluboko, že se ji církvi nikdy nepodařilo zakázat.
Naopak. Pohanský zvyk spojila s oslavou
památky narození světce Jana Křtitele, jehož slavení se datuje od roku 1162. Jánské
ohně jsou tedy spojením církevního a pohanského svátku. Slavnost rovnodennosti
pak pomáhá chránit příbytek a zamilované
před všemi nepříznivými silami.
Dříve bylo viděno několik ohňů, zvaných Jánů. V dnešní době tento svátek
spíše upadá, proto členové souboru tuhle
tradici stáhli z kopce dolů do dědiny, ať je
pro všechny dostupnější. Na přípravě se
vždy podílí mladá chasa z Ostrévky. Brzy
ráno museli připravit vatru, ani do práce jim
nedovolila děvčata jít. Ta mezitím sbírala
devatero kvítí, letos opravdu pilně, příroda
brzo odkvetla a bylo tvrdým oříškem sehnat
například kopretiny. Program byl zahájen
o šesté hodině, kdy si děvčata dopletla své
věnečky. Společně si pořadatelské soubory
připravily dílničku pro nejmenší, vyráběly se
lucerničky a děti se učily uplést věneček. V
průběhu celého večera seznamovala hosty
s tradicemi a zvyky moderátorka Iva Hromadová, která prozradila také to, jak si správně
počínat při oné magické noci.
Děvčata házela v rámci choreografie
přes oheň své věnečky mládencům, kteří
se je na druhé straně snažili zachytit. Pokud
věneček mládenec chytil, znamenalo to, že
budoucí vztah bude ve znamení věrnosti
a plodnosti. Z kopce na kopec se rozléhaly
www.novyhrozenkov.cz
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písně, které si ze svého repertoáru připravila Hafera z Nového Hrozenkova. Při západu
slunce chasa začala rozdělávat oheň, letos
poprvé svépomocí. Mohla začít kouzelná
noc spojená s čarováním a sněním o svém
milém či své milé. Nesměla chybět ani postel pro sv. Jana, kterou si děti společně
s maminkou připravily. Vystýlá se bylinami
a svatým obrázkem. Po hlavním programu
se do dálky po celém Hrozenkově rozléhal
smích, výskot, zpěv a melodie až do ranních
hodin. K poslechu hrál Vizovský Juráš a ten,
kdo přeskočil svatojánský oheň, bude jistě
dlouho živ a zdráv!
Letním slunovratem začíná krásné období, čas tepla, plodnosti a naděje na bohatou úrodu. Vyvrcholením této naděje pak
jsou dožínky. Mladá chasa z Ostrévky doufá,
že se svatojánské ohně všem líbily a děkuje
všem účastníkům za podporu uchovávání
tradic a na dalších akcích se těšíme na shledanou. Nesmíme opomenout uvést, že na
Jánskou vatru letos přispěly lesy Augustiniánského opatství.
Adam Bělíček, foto Ivana Lušovská
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