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Sluníčko je pánem léta,
všechno zraje, krásou vzkvétá,
plné hvězd je nebe noční,
období to krásné roční…

Vážení a milí čtenáři hrozenkovského Zpravodaje,
čas běží snad rychleji než voda, rok se přehoupl do své 

druhé poloviny a my jsme tu opět s informacemi o tom, co se 
dělo, děje a bude se dít v Novém Hrozenkově. 

Hned na začátku nového roku 2017 jsme obdrželi žádost 
od paní ředitelky Mateřské školy Vranča Naděždy Plánkové, 
která zažádala o odchod do starobního důchodu. Rada městy-
se vyhlásila konkurz na novou paní ředitelku/ředitele. Do kon-
kurzu se přihlásila pouze jedna uchazečka, a to paní Mgr. Šár-
ka Kotrlová ze Vsetína. Paní Kotrlová byla konkurzní komisí 
doporučena a  později radou městyse jmenována do funkce 
ředitelky MŠ Nový Hrozenkov Vranča s účinností od 1. 7. 2017.  
Touto cestou děkuji paní Plánkové za její obětavou práci, na 
důchodovém odpočinku jí přeji hodně zdraví a spokojenosti.

Nové veřejné osvětlení

V lednu jsme ve veřejném výběrovém řízení vybrali fi rmu, 
která nám demontuje a nově instaluje LED – veřejné osvětle-
ní do údolí Brodská, kde se potýkáme s problémovým osvět-
lením ulic. Firma EMPEMONT s.r.o., která instalaci veřejného 
osvětlení provede, již s námi dříve spolupracovala, neboť do 
celého údolí Valašska-Horního Vsacka dodala  bezdrátové 
rozhlasové vysílání jednotlivým obcím. S problémovým ve-
řejným osvětlením se potýkáme i v části městyse Horňansko, 
kde při jakémkoliv poryvu větru dojde ke spojení vedení níz-
kého napětí, a to má za následek vypnutí veřejného osvětle-
ní. Mechanicky poté musíme vyměnit pojistky, které se auto-
maticky spálí. Řešením by bylo izolovat vedení NN, leč tuto 
akci musí provést fi rma ČEZ a.s.

Přírodní koupaliště provozuje nový nájemce

 Na konci loňského roku měli zájemci možnost podat na-
bídky na pronájem areálu  přírodního koupaliště i  s  přileh-
lým parkovištěm. Do výběrového řízení se přihlásili celkem 
čtyři uchazeči. Nejlepší nabídku podala paní Martina Zapa-
lačová, která po společných jednáních o představách, jak by 

měl provoz na koupališti vypadat, podepsala nájemní smlou-
vu na dobu určitou do 31. 12. 2019.  Paní Zapalačová nabídla 
městysi roční nájem ve výši 912 680,- Kč. 

V loňském roce rada městyse schválila pronájem i části po-
zemku v areálu přírodního koupaliště, na kterém stojí v sou-
časné době skokanský můstek. Nájemcem se stal pan Lukáš 
Mikula, který podepsal nájemní smlouvu dne 30. 8. 2016 
s tím, že do 31. 10. 2016 uhradí nájem ve výši 20.000,- Kč/rok. 
Jelikož se tak nestalo, dle nájemní smlouvy mu nabíhaly úro-
ky z prodlení, a  ty se vyšplhaly až na 4.000,- Kč. V současné 
době má pan Mikula  vše uhrazeno. Nájem zaplatil v květnu 
a  úroky z  prodlení uhradil v  červnu letošního roku. Reaguji 
tímto na nepravdivé výroky, které pan Lukáš Mikula uvedl na 
facebooku v neprospěch městyse Nový Hrozenkov. 

Stánek u Hasičského domu

V   březnu ukončila svou podnikatelskou činnost v  novi-
novém stánku novin u Hasičského domu  paní Karla Randu-
chová, která měla stánek pronajatý od roku 1993. V současné 
době má prostory, které sloužily k  prodeji novin, časopisů 
a  drobného zboží, pronajaté paní Hana Bukovjanová, která 
zde prodává cukrovinky, zákusky, chlebíčky a jiné dobroty. 

Změna nájemce lékárny

Další změna, která se dotkne služeb v  obci, je změna 
nájemce lékárny. Lékárnu měla deset let pronajatou paní 
PharmDr. Monika Mindlová. Obec má povinnost na každý dal-
ší nájem přijmout záměr, provést výběrové řízení, následně 
pak vybrat uchazeče, který podá ekonomicky nejvýhodnější 
nabídku. Právě z  tohoto důvodu došlo ke změně nájemce. 
Výběrové řízení vyhrála paní PharmDr. Hana Ptáčková, která 
nabídla městysi nájem ve výši 1.902,- Kč/m2/rok. Paní Mindlo-
vá nabídla nájem ve výši 350,- Kč/m2/rok.  V současné době 
se upravují prostory tak, aby vyhovovaly normám. Nově by 
měla být lékárna otevřena na konci července letošního roku. 

Chodník Čubov - poslední etapa

Poslední etapou výstavby prochází  chodník na Čubově, 
který se začal stavět ihned, jakmile byly vyřízené potřebné 
náležitosti. Výběrové řízení na stavbu vyhrála fi rma Vlastimil 
Stupka z Nového Hrozenkova. Chodník by měl být dokončen 
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v polovině srpna, poté by se měly všechny tři úseky zkolau-
dovat a majetkoprávně vyřešit. 

Děkujeme za trpělivost a shovívavost  při projíždění tím-
to úsekem stavby. Žádali jsme o možnost používat semafor, 
bohužel nám nebyla žádost schválena. Semafory se používají 
pouze v případě, že se opravuje silnice.

Dotace z Ministerstva pro místní rozvoj

Letos se nám podařilo získat dotaci na ,,opravu opevnění 
vodoteče Vranečka po přívalových deštích“, která bude zhoto-
vena do konce letošního roku. Tato oprava nám vyřeší havarijní 
stav břehů potoka Vranečka, které jsou po přívalových deštích 
podebrány a vymlety. Bez dotace bychom se do této akce jen 
těžko pouštěli, protože oprava  cca  103 m břehů potoka stojí 
celkem 790 480,- Kč. Dotaci dostaneme ve výši 553 tisíc Kč. 

Dotace ze SFŽP na kompostéry 

Úspěšní jsme byli i  při získání dotace na kompostéry pro 
občany v rámci žádosti s názvem ,,Předcházení vzniku biood-
padu v Novém Hrozenkově“.  Státní fond životního prostředí 
nám přispěje částkou 1  877 012,- Kč, městys zaplatí zhruba 
330 000,- Kč. Za tyto prostředky nakoupíme 300 kusů tisícilitro-
vých a 200 kusů kompostérů o objemu 1400 litrů. Nyní probíhá 
výběrové řízení na dodavatele. Poté, co se podepíše smlouva 
o  dodání kompostérů, budeme vás rozhlasem informovat 
o možnosti vyzvednutí si kompostéru na úřadu městyse. Ter-
mín výdeje kompostérů bude znám na konci srpna. 

Rekonstrukce víceúčelové budovy

V letních měsících nás čeká rekonstrukce vnitřních prostor 
zdravotního střediska, konkrétně ordinací dětského lékaře 
pana MUDr. Karla Zvěřiny a praktického lékaře pana MUDr. Mi-
loslava Lehnerta. Již od poloviny července bude ordinovat 
v  náhradních prostorách bývalé alergologické ordinace pan 
doktor Zvěřina. Pan doktor Lehnert ho pak v  těchto náhrad-
ních prostorách vystřídá v srpnu. Rekonstrukcí nebude provoz 
ordinačních hodin omezen, budou omezeny pouze prostory 
čekárny. Zároveň s  ordinacemi by měly být zrekonstruovány 
i chodby a schodiště. Doufáme, že rekonstrukce proběhne bez 
komplikací, a lékaři, pacienti i hygiena budou s novými oprave-
nými prostorami spokojeni.  

 Vážení občané, snad jsem zachytila všechny informace, 
které jsem vám chtěla sdělit. Samozřejmě, že pokud budete 
mít jakékoliv dotazy, např. k  projektu chystané rekonstrukce 
silnice II/487 a  s  ní spojené výstavby chodníků a  mostu přes 
potok Brodská, přijďte se zeptat do kanceláře starostky nebo 
místostarosty. Rádi vám vaše dotazy zodpovíme a rádi vás uvi-
díme. 

Poslední Zpravodaj vyšel před Vánocemi, proto vám v tom-
to vydání přinášíme shrnutí všech důležitých akcí, které se od 
té doby udály. Přeji vám pěkné letní dny, ať už na dovolené, na 
zahradě nebo v práci. 

Stanislava Špruncová, 
starostka
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Hraní s ovčí vlnou
 V neděli 25. června o hrozenkovské 

pouti   jsme v Památníku Antonína Str-

nadla  připravili pro návštěvníky ukázky 

zpracování vlny. Začínalo se stříháním 

ovcí ručními nůžkami a praním vlny. Pak 

jsme vysvětlovali, co dalšího se  muselo 

s vlnou udělat, než vznikla příze. Věděli 

jste, že šlo o  čuchrání, kramlování, spřá-

dání na vřetánku a kolovratu i tkaní? 

Co všechno se pak dalo udělat z  pří-
ze, jsme předváděli při tkaní ozdobných 
pásků na karetkách, vázání rukavic na 
dřevěných formách a  tkaní látky na ruč-
ním tkalcovském stavu. Jako bonus navíc  
mohli návštěvníci poodhalit tajemství vý-
roby sýra.  Sýr byl sice  z kravského mléka,  

ne z ovčího, ale pro představu, jak se sýr 
vyrábí, to stačilo.

Zájemci si mohli všechny tyto doved-
nosti, které potřebovali naši předkové ke 
svému životu, také vy-
zkoušet. Dětem se moc 
líbilo suché plstění po-
mocí plsticí jehly. Mohly 
si vyrábět různé drobné 
ozdoby z  kramplované 
vlny, což je záležitost 
novodobá, ale velmi za-
jímavá a vyžaduje hod-
ně šikovnosti.

K  dobré náladě od-
poledne zahrály cimbá-

lovky  Malá Kotula   a Krkostěna pod ve-
dením Jitky Maliňákové. Celá akce se moc 
povedla a vyšlo i pěkné počasí. 

Jana Krystyníková

Tak se jmenuje úspěšná komedie z pera Vlasty Buriana 

a E. A. Longena, kterou jsme letos zahráli s naším spolkem 

HALUZ. V divadle V. Buriana byla hra uvedena už v r. 1931 

a její děj je stále aktuální.  Uvádí do života rčení, že „příle-

žitost dělá zloděje“.

Charaktery postav a jejich jednání se nesou v duchu nad-
sázky.  Často se z nich stávají karikatury, a  my  jsme správně 
předpokládali, že se budou diváci dobře bavit. Bavili se do-
konce tak dobře, že jsme oproti původnímu plánu museli mís-
to dvou představení hrát  hru 3x. Hráli jsme pokaždé všichni 
rádi a moc jsme si to užili. 

Hru jsme začali nacvičovat už v říjnu a opět jsme se museli 
potýkat s tím,  že nám  chyběli herci. Naštěstí se nám podařilo 
zlákat několik důvěřivců a někteří z nich přišli za námi dokon-
ce skoro sami a  téměř dobrovolně. Všichni jsme se s  vervou 
zhostili svých rolí a výsledek nás samotné až překvapil. Také 
děti v tanečních rolích zvířátek 
a  mladé „afrotanečnice“ byly 
moc šikovné a svědomitě cho-
dily na zkoušky, za což děkuje-
me jim i jejich rodičům.

Velký podíl na úspěchu 
představení má samozřejmě 
naše výtvarnice Jitka Šarma-
nová, protože opět nakreslila 
krásné kulisy a  za horlivého 
navádění naší režisérky Jany 
Šipulové vysochala také úžas-
ná zvířata. Jitka Šarmanová je 
výjimečná nejen tím, jak dove-
de malovat, ale také tím, jak se 
dovede pro práci nadchnout 
a s jakou radostí vše dělá. A je 
to právě ona radost, která na 
diváky při představení dýchá 
z našich kulis.

Máme bezvadnou partu a už teď přes prázdniny pilně vy-
mýšlíme, čím naše příznivce příště potěšíme. Zatím nechce-
me prozrazovat, co to bude, ale rádi bychom tentokrát uvedli 
něco i pro děti. Každá hra vyžaduje spoustu rolí, byť jsou to 
role někdy jen docela malé, a  proto bychom určitě uvítali, 
kdyby se k nám opět přidalo několik dalších nadšenců. 

Kromě divadelního představení bychom se chtěli věnovat 
také historii ochotnického divadla na Novém Hrozenkově, 
a to zvláště proto, že v příštím roce uplyne 130 let od první pí-
semné zmínky o ochotnících na Novém Hrozenkově. Z tohoto 
důvodu se obracíme na naše spoluobčany, kteří mají doma ja-
kékoliv fotografi e, zápisy, či si třeba pamatují vyprávění svých 
příbuzných nebo dokonce sami hrávali divadlo, aby nás kon-
taktovali. Případné dokumenty si ofotíme a  ihned vrátíme. 
Všem ochotným předem děkujeme.

Jana Krystyníková, Vlasta Jochcová

LOVU ZDAR!

Kultura
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„Na svatého Jána není noc žádná“

Naši předkové po staletí svatoján-

ské noci připisovali zvláštní postave-

ní, byla pro ně kouzelná a  mocná. Na 

místě, kde se  svatojánské, zářivé ohně 

zrcadlily v  hladině životodárné vody 

hrozenkovské nádrže, jste tu atmosféru 

obalenou do teplého letního vzduchu 

mohli pocítit i vy.  

23. června, v předvečer svátku sv. Jana, 
si soubory Ostrévka, Hafera a CM Krkostě-
na připravily vystoupení k  Svatojánským 
ohňům. Hosté se mohli osvěžit čajem z de-
vatera kvítí a  obdivovat vatru, na kterou 
městys Nový Hrozenkov přispěl dřevem. 
Na základě scénáře Jitky Plátkové a  Ro-
mana Orsága jsme se čarovně protančili 
dívčím zaříkáváním, uspáváním sv. Jána, 
mužným odzemkem až k čarodějnickému 
sletu. Se setměním nastoupila CM Alda-
máš, která k  poslechu a  tanci hrála až do 
hluboké noci. Jménem  Ostrévky, Hafery 

i  Krkostěny  děkujeme všem, kteří nám 
s  přípravami pomohli (v čele s  našimi tr-
pělivými a ochotnými zvukaři) a také všem 

návštěvníkům. Díky Vaší účasti se nám zno-
vu podařilo vytvořit kouzelnou atmosféru.

folklorní soubor Ostrévka

V  dubnu uspořádal Spolek pro zachování valašských 

tradic soutěž O najchutnější valašskú buchtu.  Šikovné 

hospodyňky ze zdejšího regionu od Huslenek až po Karo-

linku se mohly v hrozenkovském Lidovém domě pochlubit 

svým pekařským uměním. 

V  soutěži se sešlo celkem 36 vzorků, mezi nimiž nechy-
běly frgály, beránci, koláče, štrúdle a  další sladké pochutiny. 
Výrobky hodnotila odborná porota z  řad zkušených pekařů, 
která to ani v letošním ročníku neměla jednoduché.  Nelehký 
úkol porotce na sebe vzali p. Stanislava Špruncová – starostka 
Nového Hrozenkova, manželé Chudějovi – majitelé pekárny 
SORPEK Vsetín, p. Kulčáková – z pekárny Kulčák Nový Hrozen-
kov a p. Antonie Jochcová – odbornice v pečení buchet. A jak 
to dopadlo?

Výsledky:
Kategorie Vítěz
Frgály Matoušková Radana
 Válková Jiřina
Štrůdle Pešková Bohdana
Bábovky Gaberová Bohumila
Beránci Haničáková Božena
Dorty, řezy, 
rolády Pivodová Lydie
Koláčky Oravcová Marie
Ostatní a DIA Vrchovská Petra

Žádný ze soutěžících neode-
šel s prázdnou. Pro ty, kteří se ne-
umístili na vyšších příčkách, při-
pravili organizátoři děkovný list 
s  tím, že snad příští rok to bude 
lepší. Ceny a  diplomy předala 
soutěžícím paní Marie Orságová, 

Valašské buchty šmakujú
která byla spolkem letos oceněna jako osobnost roku a záro-
veň představena jako Novic rytířského řádu Modrej trnky. O 
hezkou atmosféru se postaralo hudební „Trio Václavíků“. Kdo 
přišel podpořit tuto vydařenou akci, rozhodně nelitoval. 

Ivana Lušovská
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Vranečka mezi nejlepšími soubory Valašska

„BYLO TO KRÁSNÉ, DĚKUJI…“

Dětský folklórní soubor Vranečka 

má v  roce 2017 za sebou už spoustu 

vystoupení a  úspěchů. V  lednu jsme 

s  pásmem „Zrálo jabko“ vystupovali 

na Valašském bále FS Ostrévka v No-

vém Hrozenkově, kde děti vystupují 

vždycky moc rády. 

Od února jsme se připravovali na 
přehlídky dětských folklórních souborů 
Valašska s pásmem „Na horách aneb jak 
lehko sa z Valacha stane zbojník“.  Pás-
mo se nám podařilo do té míry, že jsme 
v  dubnu postoupili mezi 12 nejlepších 
souborů Valašska do Rožnova p. R. a při-
tom jsme ještě zvládli i  vystoupení na 
zlínském „Strunkobraní“. Deset našich 
nejlepších zpěváků se zúčastnilo pěvec-
ké soutěže Slavíček, ve které se Simona 
Pekařová dostala mezi 8 nejlepších zpě-
váků Valašska (soutěže se zúčastnilo více 
než 120 dětí ze všech valašských soubo-
rů). V květnu jsme s dětmi opět vystupo-
vali ve Zlíně, a  to na československém 
folklórním festivalu „Májíček“ na Jižních 
Svazích spolu se 7 dalšími soubory 
z České a Slovenské republiky. Bylo nád-
herné počasí a  výborná atmosféra, děti 
si festival moc užily.

V  červnu jsme se snažili vynahradit 
rodičům chybějící oslavy dne matek, 

Swingové rytmy, mikrofon ala „briketa“, móda první repub-
liky, elegance, šarm… tak to všechno bylo k vidění i slyšení 6. 
května v sále Lidového domu v Novém Hrozenkově při kon-
certu kapely Melody gentleman. Koncert s „vůní“ dob dávno 
minulých pořádala Charita Nový Hrozenkov a byl určen přede-
vším maminkám k jejich svátku. Nechyběli však ani další hosté. 
Hned s prvními takty bylo z výrazů hostů 
v hledišti zřejmé, že výběr hudebního tě-
lesa byl správný. Dámy i pánové pokyvo-
vali hlavami, pohupovali nohama, a když 
americký swing vystřídal ten český, začali 
i pobrukovat.

Při písních známé trojky Ježek, Vos-
kovec a Werich to vypadalo, jako by byli 
všichni na trní. „Škoda, že nám nezajistili 
i  tanečníky,“ okomentovala atmosféru 
jedna ze starších žen. „Já bych si tak sko-
čila. To je hudba podle mého gusta.“

Živo však bylo i na balkóně – mladým 
dívkám evidentně, mimo swingu, učaro-
val také mladý šarmantní zpěvák. Člověk 
by řekl, že zaslechl Kristiána z  fi lmu Pro 
pamětníky: „zavřete oči, odcházím…“

Svůj obdiv vedle mládí sklízel i třiaše-
desátiletý bělovlasý bubeník, s bílým ka-
rafi átem v klopě, který to uměl opravdu 

a tak jsme ve spolupráci s cimbálová mu-
zika Malá Kotula, která nás doprovázela 
celý rok na téměř všech vystoupeních, 
připravili 19. června vystoupení pro rodi-
če a ostatní příznivce  v sále LD v Novém 
Hrozenkově. Téměř hodinový program 
měl velký úspěch a poprvé zde předved-
li naši letošní nováčci v  Drobotině, jak 
krásně už umí tancovat a zpívat.

Tento školní rok jsme završili vystou-
pením na „Setkání lidí dobré vůle na Ko-
hútce“ a HURÁ NA PRÁZDNINY !

Na všechny děti se v příštím roce těší 
celý náš tým: Jana a Marie Krystyníkovy, 
Zdeňek Tichý (nácviky pásem); Adéla 
Krystyníková (choreografi e a nácviky pá-
sem); Jitka Maliňáková (vedení cm Malá 
Kotula a  nácvik zpěvů) a  Jitka Ježová 
(technická podpora).

Děkujeme členům cimbálové muziky 
Krkostěna, členům FS Ostrévka i  všem 
rodičům a  přátelům, kteří nám v  prů-
běhu roku pomáhali se soustředěním, 
vystoupeními i  nácviky souboru a  dou-
fáme, že nám zachovají přízeň i nadále.

Na závěr ještě zveme všechny pří-
znivce folklóru na dětský valašský bál, 
který chceme uspořádat letos v  listopa-
du v LD v Novém Hrozenkově.

Jana Krystyníková

„rozbalit“. S Melody hraje už šest let, moc ho to baví a hlavně 
dobíjí… 

Konečně, zdálo se, že podobně působila hudba na všechny 
přítomné. Krásně to vystihla slova písně, která zazněla na kon-
certě jako poslední:“…děkuji, bylo to krásné, děkuji…“

Renata Holčáková
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6. 2. - 10. 2. 2017 se ve skiareálu Vranča konal lyžařský 

výcvik pro 7. a 8. třídu.

První den započal tím, že nás instruktoři rozdělili do tří sku-
pin podle našich dovedností. A pak následovala rozcvička (tu 
podle názoru většiny účastníků mohli instruktoři klidně vyne-
chat). Když jsme konečně vyjeli na kopec, všechny nás překva-
pil úžasný výhled a krásně zmrzlá sjezdovka. Ovšem nebylo to 
jenom o lyžování, během týdne se stalo i pár vtipných a dobro-
družných událostí, nechyběly mezi nimi ani pády. Hned první 
den došlo k tomu, že se spolužákovi odepla lyže, on vjel do dře-

věného plotu, zatímco odepnutá lyže se mu mistrně vyhnula. 
Poté jsme už jen lyžovali, po pár sjezdech jsme vždy měli 

přestávku, abychom mohli občerstvit svá vyčerpaná těla. Na-
štěstí u sjezdovky stojí chata Magnetka, kde se o nás výborně 
starala paní Pavla Stupková. Povzbuzeni jejím čajem a zákus-
ky jsme sesbírali síly k návratu na sjezdovku. Poslední den pak 
proběhl závod, ve kterém jsme si mohli otestovat, kdo z nás je 
nejlepší. Myslím, že lyžák se nám vydařil a všichni jsme si ho 
super užili.

Matěj Střelecký, 7. tř.

Sedmáci a osmáci si výcvik užili

 Ve dnech 28. 2. - 3. 3. proběhl ly-

žařský výcvikový kurz žáků 1. ročníku. 

Kurz se konal ve Skiareálu Kyčerka, 

kde jsou ideální podmínky pro začí-

nající lyžaře. Děti byly rozděleny do tří 

družstev podle svých schopností.

Pod vedením pana ředitele Igora 
Haši, paní učitelky Věry Staňkové a dvou 
báječných instruktorek Jitky Kacířové 
a  Jany Janovské se pak pustily neohro-
ženě do nácviku šlapání, zvedání, otáče-
ní, brždění a oblouků. Ti zdatnější lyžaři 
své dovednosti zdokonalovali a pilovali 
na velké sjezdovce. Všech 16 dětí zvlád-
lo jízdu na lyžařském vleku a bezpečné 
sjíždění sjezdovky. Své lyžařské umění 

Prvňáčci brázdili kopce

Paní Zima letos udělala lyžařům 

i  bruslařům radost. Konečně nebyla 

nouze o  led a  sníh. Největšími akcemi, 

které se během letošní zimní sezony 

odehrály na otevřeném kluzišti Pod Ky-

čerkami, byl tradiční hokejový Hegago-

nál a maškarní bál pro děti.  

Kluziště spadá pod TJ Sokol Nový Hro-
zenkov a  stará se o  něj hokejový oddíl. 
Hexagonál proběhl na konci ledna a  jako 
obvykle se ho zúčastnily čtyři mužstva 
zdejších místních částí – Horňansko, Ču-
bov, Závodí a  společný tým Vranča/Brod-
ská/Střed. „Jelikož  byl led v ideálním stavu, 
hrál se systém každý s každým. Jednotlivé 
zápasy: Závodí - Vranča (2 : 0), Horňansko 
- Čubov ( 6 : 1), Závodí - Horňansko (1 : 5), 
Čubov - Vranča ( 3 : 3), Závodí - Čubov 
(3 : 2), Vranča - Horňansko ( 2 : 5 ).  Součtem 
bodů, vzájemných zápasů a  skóre vzniklo 
pořadí: 1. Horňansko, 2. Závodí, 3. Vranča, 
4. Čubov,“ přiblížil průběh hexagonálu Aleš 
Březovják. 

Dětský maškarní bál se uskutečnil 
v únoru. Organizátory potěšila hojná účast. 
Role moderátora se ujal Milan Cmaro, 
ozvučení zajistil Jirka Buček a Josef Orság. 
Hry pro děti připravili Ondra Mikula a Josef 
Krbaňa. Kluziště sloužilo celou zimu kaž-
dodennímu veřejnému bruslení. Velký dík 
patří Ondrovi Mikulovi, který hrozenkov-
ské mládeži věnuje neskutečné množství 
svého volného času. Nejenže trénuje nej-
menší fotbalisty, ale vedl také školu 
bruslení, kde se mohly děti naučit 
základní techniky bruslení. „Přípra-
va a údržba ledové plochy i každo-
denní provoz by se neobešly bez 
obětavé práce dobrovolníků, kteří 
zde strávili moře času. Všem bych 
jim rád poděkoval,“ vzkazuje Aleš 
Březovják. 

Azurová obloha, přírodní sníh 
a perfektně upravené tratě. Oproti 
ostatním lyžařským areálům také 
cenově příznivé půldenní i  celo-

denní jízdenky pro děti a dospělé. Lyžařský 
vlek ve Vranči konečně díky bohaté sněho-
vé nabídce ožil. Děti, které měly na polo-
letí vyznamenání, si mohly díky krásnému 
vysvědčení zalyžovat jeden den zdarma. 
Úspěch mělo i  několik víkendových akcí 
u příležitosti jarních prázdnin nebo svátku 
svatého Valentýna, kdy byl k  dostání ke 
dvěma skipasům jeden zdarma. 

Ivana Lušovská

Ohlédnutí za zimou

ZimaZima

pak děti předvedly rodičům v pátek při 
závodu ve slalomu, za který byly odmě-
něny diplomy, medailemi a  drobnými 
dárky.

A protože děti byly báječné, vykuko-
valo na nás po celou dobu sluníčko a dr-
želo všem palce. 

Mgr. Věra Staňková

Zima
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Marie Haplová: Nejlepším lékem na trable je humor a legrace
Pro mnoho valašských malířů a umělců  byl Nový Hro-

zenkov místo, kam se rádi vraceli, kde hledali inspiraci 

a  kde s  chutí tvořili. Pozemský čas některých mistrů už 

vypršel, oni však žijí dál  nejen ve svých dílech, ale také ve 

vzpomínkách těch, kteří se s nimi znali. Díky své dlouho-

leté práci v Památníku Antonína Strnadla měla paní Ma-

rie Haplová možnost se s  osobnostmi malířského světa 

setkávat a  navázat s  nimi přátelství.  Vraťme se v  s  paní 

Haplovou kousek proti proudu času a oživme vzpomínky 

na významné valašské malíře. 

Který z malířů podle vás nejvýznamněji ovlivnil vztah 

Hrozenkovjanů k výtvarnému umění?

Podle mě to byl jednoznačně prof. Langer. Působil tady jako 
učitel ve 20. letech a byl to on, kdo do Hrozenkova pozval An-
tonína Strnadla. Společně připravovali po výtvarné a estetické 
stránce celostátní salaš-
nickou výstavu v  roce 
1936. Budova památníku 
patřila tehdy obci, která ji 
pronajímala potřebným 
rodinám. Langer přišel 
s  myšlenkou, že by se 
zde mohlo udělat muze-
um salašnictví, protože 
z výstavy zbylo   mnoho 
zajímavých předmětů 
týkajících se tohoto od-
větví.  V 70. letech se mu 
podařilo tuto vizi usku-
tečnit. Po smrti Antonína 
Strnadla zde potom byl 
otevřen  památník. Tepr-
ve v  90. letech byl v  pa-
mátníku vytvořen pro-
stor pro výstavy obrazů. 
Prof. Langer mě požádal, 
abych tu působila jako 
průvodkyně. 

Vzpomenete si ještě na první výstavu?

Samozřejmě, první výstava byla poněkud výjimečná, pro-
tože se zde vystavovaly pouze černobílé kresby od více auto-
rů. Podle Langera se totiž hodily takové kresby k  atmosféře 
památníku nejlépe. Klasické výstavy se památník dočkal až 
o  rok později, když zde vystavoval svá díla mistr Karel Hoff -
mann. Pamatuji se na nádherný portrét zpěvačky Jarmily Šu-
lákové, který této výstavě vévodil. U návštěvníků měly oleje 
a klasická barevná výtvarná díla velký úspěch, a proto se mís-
to černobílých kreseb zabydlela v památníku už natrvalo. 

Se kterými umělci jste se v památníku setkala?

Byli to snad všichni významní malíři, kteří na Valašsku pů-
sobili. Kulturu měl tehdy na Hrozenkově pod patronátem uči-
tel Miloš Novák, který sem společně s Langrem zval význam-
né umělce. 

Můžete konkrétně zavzpomínat na malíře, kteří vám 

byli obzvláště blízcí?

Velmi ráda mám obrazy od Aloise Schneiderky. Už kvůli 
jeho životním osudům. Žil a studoval ve Vídni, potom v Paříži. 
Byl velký antikomunista, a proto bylo pro něj velmi těžké se 
jako malíř prosadit. Na Soláni si postavil ateliér, který po jeho 
smrti odkoupil Karel Hoff mann. Ten byl tímto místem úplně 
nadšený.  Portréty a fi gurální obrazy jsou podle mě doménou 
právě Hoff manna.  Velmi blízko mám také k Luďku Majerovi. 
Byl jedním z nejhodnějších lidí, jaké jsem poznala. V památ-
níku vystavoval nejméně čtyřikrát.  Na Hrozenkov jezdil velmi 
rád  nejen do památníku, ale také do galerie valašského vý-
tvarného umění. Vždycky s sebou přivezl zajímavé hosty. Už 
z dálky jsem slyšela, jak hlaholí: „Tato galerie je unikát, který 
nikde jinde nenajdete…“ V sobotu 15. července bude  v pa-
mátníku slavnostní vernisáž jeho výstavy Malovaný kraj. Zna-
la jsem také Františka Podešvu. Jeho žena mu vždycky u nás 

v  lékárně brala nějakou 
medicínu. Několikrát 
jsem je navštívila na So-
láni. Nejvíce drbů ze živo-
ta malířů a  umělců mám 
od malíře Josefa Hapky, 
tatínka slavného muzi-
kanta Petra Hapky. Josef 
Hapka žil po ovdovění ve 
Valmezu a  vždycky měl 
pro mě připravenou něja-
kou zajímavou historku, 
kterou v  ofi ciálních bio-
grafi ích malířů rozhodně 
nenajdete. Velmi blízcí 
mi jsou také Jan Hrnčá-
rek, Vlastík Holub nebo 
František Strážnický.  Za 
největší žijící umělce širo-
ko daleko považuji Jiřinu 
a Ilju Hartingerovy. 

Přestože už máte dávno nárok na důchodový odpoči-

nek, trávíte velkou část svého volného času ve zdejší ga-

lerii…

Ano, to máte pravdu.  Jsem tu ale hlavně kvůli přátelství 
k malířům, jejichž obrazy tady visí. Vždycky mě potěší, když 
tu přijdou lidé, kteří se živě zajímají o valašské umění. 

Vím, že se u  žen o  věku nemluví. Ale pořád mi vrtá 

hlavou, kde berete tolik energie a životního elánu, který 

z vás přímo sálá, přestože už nějaký ten čas nosíte na zá-

dech osm křížků. 

Víte, já jsem životní optimista. Každý má v životě nějaké 
ty trable, a hodně záleží na úhlu pohledu. Měla jsem a mám 
hrozně ráda legraci, a to je podle mě ten nejlepší lék na pro-
blémy.

Za rozhovor děkuje 
Mgr. Ivana Lušovská 

Paní Marie Haplová s prof. Karlem LangeremPaní Marie Haplová s prof. Karlem Langerem
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Poděkování
Milí Hrozenkovjané,
jak již všichni asi víte, skončila jsem s provozováním lékárny v Novém Hrozenkově koncem června tohoto 
roku. Jelikož není možné se s každým z Vás osobně rozloučit, chci využít této možnosti a učinit tak. 
Děkuji Vám za hezké chvíle, které jsme spolu mohli prožít v ofi cíně lékárny, a přeji Vám všem hodně zdra-
ví, fyzické a duševní pohody pro další dny. 
P.S.  Body ze zákaznických karet si můžete vybrat v lékárně ve Velkých Karlovicích. 

PharmDr. Monika Mindlová

Poděkování
U příležitosti mého odchodu do důchodu chci   poděkovat 
zastupitelům městyse Nový Hrozenkov za velkou vstřícnost   
a  dobrou spolupráci při řešení požadavků pro mateřskou 
školu Vranča. Především pak  děkuji paní starostce Stanisla-

vě Špruncové. Děkuji také rodičům Broučků z MŠ Vranča za 
krásný přístup při zapojování do našich aktivit po celou dobu 
mého působení ve školce a přeji vám všem krásné léto.

N.Plánková

Uzavření lékárny
Dovoluji si Vám oznámit, že od 1. čer-

vence 2017 dochází ke  změně provozo-
vatele lékárny na Novém Hrozenkově. 
Novým provozovatelem se stala Pharm-
Dr. Hana Ptáčková. V  průběhu července 
bude probíhat v prostorách lékárny nut-
ná rekonstrukce vnitřních prostorách dle 
současných lékárenských a hygienických 
norem. Přestavba podléhá schválení Stát-
ního úřadu pro kontrolu léčiv a  dalších 

státních orgánů dozorujících poskytování 
zdravotnických služeb v České republice.

Po dobu rekonstrukce lékárny je pro 
Vaši potřebu připravena zajistit veškeré 
lékárenské služby lékárna v  Karolince. 
V  akutních případech je po telefonické 
dohodě i  mimo pracovní dobu zajiš-
těna pohotovostní lékárenská služba, 
dovoz léků a  zdravotních pomůcek. 
Tel: 732 925 478

Všem pacientům se omlouvám za 
omezení dostupnosti lékárenské služby 
a věřím, že rekonstrukce a modernizace 
lékárny na Novém Hrozenkově přinese 
všem občanům zkvalitnění poskytova-
ných služeb. Děkuji za pochopení.

PharmDr. Hana Ptáčková
Nové telefonní číslo lékárny Nový 

Hrozenkov platné od 1. 8. 2017: 

571 612 295

Lidový dům bude hostit MUZIKÁL
Srdečně Vás zveme na představení muzikálu „Josef a  jeho úžasný pestrobarevný plášť“ z  autorské dílny 

Andrew Lloyd Webber / Tim Rice, kteří jsou autory muzikálů Jesus Christ Superstar, Cats, Evita, Fantom opery aj. 

v českém překladu Michaela Prostějovského a v nastudování Nového sdružení neorganizovaných třebechovických 

divadelníků. 

Jedná se o  muzikálový příběh ze starého Egypta v  rytmu rokenrolu, zpracovaný pro sóla, sbor, tanečníky a  rockovou 
kapelu.  Představení proběhne v sále Lidového domu v Novém Hrozenkově v pátek 29. září 2017 v 19.30 hod. Vstupné bude 
dobrovolné, ale doporučujeme rezervaci 
místa. Od měsíce září rezervaci míst zajišťuje 
Informační centrum Nový Hrozenkov. Možno 
rezervovat v  otevírací hodiny buď osobně, 
nebo telefonicky na tel.: 571 451 806. 

V  muzikálu vystupuje také např.  
Maruška Jochcová-Denrerová (sestra 
Tomáše Jochce), její manžel Václav Derner 
muzikál hudebně nastudoval a  dvě starší 
děti v něm hrají a zpívají . V sobotu poté mají 
2 představení v Bratislavě a u nás se po cestě 
zastaví.

Ingrid Petřeková
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Bezplatné poradenství v Novém Hrozenkově 

U3 uklízí za tři

Občanská poradna Vsetín poskytuje našim občanům bez-

platné poradenství   v oblastech, jako jsou pracovně právní 
vztahy, fi nanční a  rozpočtová problematika, zaměstnanost, 
majetkoprávní vztahy, rodina a  mezilidské vztahy, sociální 
dávky, bydlení, trestní právo, zdravotnictví, ochrana spotřebi-
tele apod. Pracovnice Občanské poradny Vsetín jsou k dispo-
zici 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 ano-
nymně 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 
Vsetíne. Zde je však nutno se objednat předem. 

Dluhová past

„Paní Jitka se celý život potýkala s nedostatkem fi nančních 
prostředků. I přes občasné menší půjčky však měla svou si-
tuaci pod kontrolou a bez větších obtíží vždy vše platila. Asi 
před deseti lety se na ni obrátila její dcera s prosbou o pomoc. 
Dostala se do obtížné životní situace, kdy zůstala sama, bez 
prostředků se dvěma malými dětmi. Paní Jitka neměla žádné 
vlastní fi nanční rezervy, které by mohla dceři poskytnout a tak 
se obrátila na svou známou, která zprostředkovávala neban-
kovní půjčky. Po poradě s ní se rozhodla, že si půjčku vezme. 
Výše splátek byla zvolena tak, aby jí nečinilo potíže pravidelně 
splácet. Po dobu následujících šesti měsíců paní Jitka řádně 
splácela. Jednou po cestě do zaměstnání

 však nešťastně uklouzla 
a  zlomila si přitom zápěstí. 
V  tuto chvíli pro paní Jitku 
nebylo možné chodit do za-
městnání a měla nyní nižší pří-
jem z nemocenské. Upravila si 
tedy domácí rozpočet podle 
svých aktuálních možností. 
Zranění se však neléčilo dob-
ře. Po nějaké době se paní Jit-
ka dostala s placením do pro-
dlení. Postupně byla nucena si 
půjčit další fi nanční prostřed-

U3 – jméno jak z fi lmu Akta X – je 

název úklidové fi rmy, kterou provozu-

je Charita Nový Hrozenkov. 

„V rámci naší fi rmy nabízíme úklid 
bytů, domů, nebytových prostor, ale 
také třeba údržbu trávníků nebo čištění 
koberců či interiérů vozidel,“ vyjmenová-
vá alespoň část z  pole působnosti Jana 
Štefková, vedoucí služby. A jedním de-
chem dodává, že zvláště nyní, kdy lidé 
naplno rozjeli jarní úklid, mají každý den, 
co dělat.

ky na dlužné splátky. Její situaci zhoršila také nutnost odejít 
do předčasného důchodu. Paní Jitka se postupně dostávala 
do dluhové pasti, kdy si půjčovala další prostředky, aby moh-
la splácet tam, kde to „nejvíce hořelo“. Zcela ztratila přehled 
o  svých dluzích. Začali ji navštěvovat zaměstnanci různých 
vymáhacích společností a měla obavy z každého zazvonění 
telefonu. Paní Jitce již nikdo nepůjčil. Z jejího důchodu jí bylo 
exekučně sráženo a ze zbytku zbývajících peněz se pokoušela 
a chaoticky platila splátky na ostatní závazky. Když zaplatila 
náklady na bydlení, zbývalo jí na všechny ostatní potřeby asi 
500,- Kč na měsíc. Byla bezradná. Se svou situací se nakonec 
svěřila své švagrové, která jí pověděla o možnosti bezplatné 
návštěvy v Občanské poradně, která se touto problematikou 
zabývá a umí ji řešit. Paní Jitka souhlasila, a tak obě poradnu 
navštívily. V poradně s paní Jitkou důkladně projednali její si-
tuaci. Jako nejvhodnější řešení se jevilo oddlužení. Pomohli 
jí tedy se sepsáním insolvenčního návrhu spojeného s návr-
hem na povolení oddlužení. Zpracování návrhu trvalo asi půl 
roku, než se podařilo zmapovat a spočítat všechny závazky, 
doložit příjmy a  vše kompletně připravit. Již po podání ná-
vrhu přestali věřitelé paní Jitku obtěžovat. Její závazky se po 
přihlášení věřitelů již nenavyšují a žádný z věřitelů ji již nena-
vštívil. Ostravský krajský soud, ke kterému byl návrh poslán, 
oddlužení povolil a v současné době paní Jitka své závazky 
splácí pouze tím, že jsou jí sráženy splátky z důchodu. Pouze 
jednou za půl roku společně s  insolvenčním správcem, kte-
rý jí po dobu celého oddlužení provází, připraví zprávu pro 

soud. Paní Jitka nyní namísto 
500,- Kč, které jí zbývaly před-
tím, než začala svou situaci 
řešit, hospodaří s  částkou 
7  500,- Kč. Až pomine lhůta 
daná pro oddlužení, bude jí 
zase zůstávat důchod v  plné 
výši. Paní Jitka si je nyní jistá, 
že si již nikdy od nikoho pení-
ze nepůjčí.“

Kontakty:
telefon na recepci: 
+420 774 262 243

email: poradna@vkci.cz

„Před nějakým časem, ale už je to 
dost dávno, jsem někde viděla letáček, 
že charita provozuje i  úklid, ale myslela 
jsem, že je to určeno pouze pro klienty 
Charity. Až moje kamarádka mě vyvedla 
z omylu. Ona jejich služeb využívá už ně-
jakou dobu, nechce se ztrhat a má recht,“ 
směje se paní Monika Holčáková, která si 
právě objednala návštěvu  úklidové fi rmy 
U3. „Potřebuju doma vyprat koberce. Po 
zimě je to katastrofa, a teď ještě ten pyl, 
no prostě hrůza. Když to děláte sám, po 

domácku, nikdy to není ono. V úklidové 
fi rmě mají káchr, a to mám vyzkoušené, 
že funguje,“ uvažuje nahlas žena a hned 
se smíchem dodává: „Vždycky říkám, že 
U3 uklízí za tři.“

Snad ještě jeden malý dodatek pro 
úplnost – zisk úklidové fi rmy je použit 

zpět na činnost Charity Nový Hro-
zenkov. Takže si doma uklidíte a ještě 

pomůžete dobré věci. (ren)
Více informací podá: Jana Štefková, 

mobil: 739507121
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Činorodí Broučkové z MŠ Vranča
V novém roce děti zhlédly maňáskové 

divadlo s názvem Psí starosti sympatické-
ho dua Bublanina a  přišli mezi nás noví 
broučkové. Na dětské Karlovské 50 repre-
zentoval Marek Petřek naši školku v jízdě 
na běžkách. Jako každý rok nás nezklamal 
pan Taraba se svým balónkovým a žong-
lérským uměním a zahájil nám maškarní 
karneval. V únoru proběhlo úspěšné vý-
běrové řízení na ředitelku naší školky, a to 
z důvodu odchodu stávající ředitelky paní 
Plánkové do důchodu. Zdravotní 
sestra paní Orságová udělala dě-
tem přednášku na téma nebez-
pečí úrazů dětí v zimním období, 
prevence a bezpečnost. Díky paní 
Filipové mohly děti navštívit diva-
dlo na Hovězí s dětským předsta-
vením O Bedřišce a Kajetánovi. Se 
zimou jsme se rozloučili vynese-
ním Morany do našeho potoka.

Na jaře k  nám opět zavítalo 
divadlo Bublanina s  programem 
Není liška jako liška a pohybovou 
imitací se zapojením dětí s  ná-
zvem V ZOO. Letošní předškoláci 
navštívili základní školu, kde jim 
Mgr. Staňková zpestřila dopoled-
ne zábavnými úkoly. Po následují-
cím zápisu se těší osm budoucích 
prvňáčků na novou paní učitelku. 
Duben patřil velikonočním díl-
nám dětí s  rodiči a  různým tech-
nikám zdobení vajíček a  zajíčko-
vých zápichů. Před Velikonocemi 

nám předvedl pan Orság pletení tatarů 
a každé dítě dostalo svoji pomlázku. Na-
vštívili nás vojáci a  v rámci Dne Země 
jsme pověsili ptačí budku na zahradě 
školky a zasadili slivoň. Zapojili jsme se do 
sbírání víček pro Jirku, žáka místní ZŠ.

V květnu jsme postavili májku a pro-
běhla besídka pro maminky formou zpí-
vaných pohádek, která měla velký úspěch. 
Děti vyrobily tulipány, předaly legrační 
dotazník a  zaslouženě si pochutnaly na 

dobrotách, které pro ně maminky s  lás-
kou napekly. Vzhledem ke slunečnému 
počasí jsme vyrazili do Památníku A. Str-
nadla, místní pekárny, kostela, hasičské 
zbrojnice, ke koláři p. Krystyníkovi a povo-
zit se na dětské manéži. Nevynechali jsme 
ani naši knihovnu, kde nás nová paní kni-
hovnice mile překvapila obrazovou i zvu-
kovou prezentací knihy Kamil neumí lítat. 
Přijelo k  nám divadlo Sluníčko se třemi 
pohádkami a  divadlo Barborka s  Cuca-

vými bonbóny. Třítýdenní praxi 
u nás absolvovala studentka prv-
ního ročníku SPgŠ Kroměříž Věra 
Bařáková. Červen patřil hlavně 
dětskému dni s názvem Princové 
a princezny, kde děti po splnění 
pohádkových úkolů hledaly za-
kletou princeznu s  nápovědou, 
kde se ukrývá sladký poklad. 
Proběhlo třídní fotografování, 
návštěva zástupců PČR Karolinka 
a slavnostní pasování předškolá-
ků. Zástupkyně rodičů, personál 
a  děti poděkovaly odcházející 
paní ředitelce za její práci, roz-
loučily se a  předaly dárečky. 
V  červenci jsme přivítali novou 
paní ředitelku Mgr. Šárku Kotr-
lovou a  doufáme, že se jí bude 
u nás líbit. Děkujeme městysi za 
vyasfaltování cesty a  parkovací 
plochy u školky.  

Bc. Lenka Gaberová, 
MŠ Vranča

Knihovna dětem
Musím říct, že jsme velmi přivítali rozšíření a úpravu pro-

stor knihovny v budově, kde bývala MŠ. Právě v ní jsem za-

čínala svůj první a pro mě nezapomenutelný rok učitelské 

praxe. A byl to i rok poslední, pak se mateřinka stěhovala do 

nového. A je dobře, že se tam děti opět vrací. 

Na pozvání p. knihovnice ji navštívily všechny třídy. Připravila 
si pro děti pěkně povídání se čtením i promítáním. A naši před-
školáci byli ještě přizváni na „pasování prvňáčků na čtenáře“, aby 
to omrkly, až i  je bude příští rok pasovat rytíř Martin a královna 
Zdenička.    

Naše děti budou taky pasovány, ale zatím jen na školáky. 
Místní knihovna ve spolupráci s MVK Vsetín připravila zajímavý 
program u památníku A. Strnadla, při kterém se naši předško-
láci nejen dobře bavili, ale i vzdělávali. Budeme se těšit na další 
spolupráci s příjemnou a vstřícnou p. Pekárkovou. A věřím, že 
přibude více čtenářů a bylo by bezvadné, kdyby rodiče své děti 
více posílali do knihovny, než k počítačům a tabletům.

Emilie Janáčová, MŠ Střed

Mateřinky
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Mateřinka ve víru akcí
Je až neskutečné, jak rychle nám druhé pololetí tohoto 

školního roku uteklo. Je to možná i proto, že se v naší školič-

ce stále něco dělo.

Už po Novém roce jsme se vydali za krásami obce a lidovými 
tradicemi. Navštívili jsme místní kostelík, ve kterém jsme si zazpí-
vali u jesliček koledy, a dali jsme černouškovi peníze do pokladnič-
ky. V únoru přijela pro změnu návštěva za námi, a to cvičení pejsci 
a pavián z minicirkusu se svými páníčky, kteří děti bavili skvělou 
kouzelnickou show. Přišli k nám také fašankáři ze třídy „Sluníček“ 
se svým průvodem, čímž nás uvedli do karnevalového veselí, 
při kterém se nám představilo mnoho krásných masek, některé 
dokonce vlastnoručně vyrobené našimi šikovnými maminkami. 
Velký úspěch u dětí měly také kytarové zpívánky, kdy se děti uči-
ly zpívat podle obrázků. V březnu, měsíci knihy, navštívily všech-
ny třídy místní knihovnu, kde si pro děti nová paní knihovnice 
připravila velmi poutavé předčítání pohádky doprovázené IT 
prvky.

Úspěšné dílny

Musíme přiznat, že jsme byli ve všech třídách příjemně za-
skočeni zájmem našich rodičů o  tvořivé dílny, a  tak se napří-
klad „Motýlci“ rozhodli, po úspěšných vánočních dílnách, zor-
ganizovat i dílny velikonoční. Na tvořivé dílny se každoročně 
velmi těšíme, protože to je vždy příjemně strávený čas plný vy-
rábění, kamarádského povídání, mlsání dobrot, které napekly 
maminky, a hravé kreativity našich tatínků.

Úsměv pro maminky

Květen se nesl v duchu písní, básní a tanečků s maminkov-
skou tematikou, a že se nám naše trénování vyplatilo! Děti se 
předvedly jako zdatní herci a recitátoři, za což sklidily od rodičů 
mnohačetný potlesk. V tomto měsíci jsme také opět pozvali na 
divadelní představení děti ze ZŠ Nový Hrozenkov. Tato spolu-
práce je velmi prospěšná pro obě strany, protože paní učitelky 
ze školy vidí, jak se chovají budoucí školáci v kolektivu, a naše 
děti se zase mohou poučit o tom, co se děje ve škole nového, 
jak to v ní funguje atd.

V moři bublinek

Měsíc červen byl pro nás plný cestování. Čekala nás exkur-
ze do hasičské zbrojnice, výstava  „Cesta chleba“ v Památníku 
A. Strnadla, exkurze pekárny, výlet k Balatonu a do karlovické-
ho muzea, na výstavu karolinské ZUŠ či na „Kulíškovu stezku“. 
V posledním týdnu školního roku jsme byli pozváni do Lidové-
ho domu na pasování deváťáků s  představením bublinkové-
ho klauna a tanečním vystoupením Marušky Vaštákové, která 
k tanci strhla nejen děti, ale i učitele. Taktéž jsme se již tradičně 
rozloučili se školním rokem na zahradě naší školky s pohádkou 
a  táborákem. Ještě jednou bychom chtěly poděkovat všem 
maminkám a tatínkům za napečené dobroty, ledňáčky, bram-
bůrky aj. Ke konci týdne na nás čekalo pasování „Sluníček“ na 
školáky, které paní učitelky i  některé děti oplakaly. Poslední 
akcí tohoto školního roku byl sobotní společný výlet s  rodiči 
do ZOO Ostrava, který se setkal s  velkým úspěchem, a  tudíž 
máme v plánu jej v budoucnu opět zopakovat.

Protože byl celý školní rok 2016/2017 plný zábavy, divadel, 
výletů, koncertůa soutěží, přejeme všem dětem krásné odpo-
činkové prázdniny, všemu personálu mateřské školy pohodo-
vé strávení zasloužené dovolené a  v  září se na Vás budeme 
zase těšit.

Za Mateřskou školu Nový Hrozenkov 736
Mgr. Tereza Slováčková

Foto: Mezi tradice, které si děti vyzkoušely, patří kromě Tří 
králů také  vynášení Morény.

Řemeslná inspirace nejmenším
Kolařská dílna mistra Krystyníka je jedinou v naší repub-

lice. Když jsme děti seznamovali s různými profesemi, bylo 

jasné, že by o ní měly vědět. Mistr svého řemesla nás ve své 

dílně přivítal s úsměvem.

 Na jeho šikovné ruce tam zrovna čekal kočár i  s  bryčkou 
a  děti si mohly vyzkoušet, jak se dřív cestovalo. Pan Krystyník 
vysvětloval, z  čeho se dřevěné kolo skládá. Uprostřed je „hla-
va“ a k ní jsou připevněny… „Paprsky!“ rychle doplnila Maruška 
Špalková, což pana mistra potěšilo. No a nakonec loukotě. Uka-
zoval dětem obrázky starých automobilů a  vyprávěl, že dílnu 

zdědil po svém tatínkovi a  Martínek Strnadel dodal, že bude 
také pracovat v dílně svého taťky. Při loučení nás pan Krystyník 
překvapil milým dárkem  - Valaškou i s věnováním. Děti mu za to 
alespoň zazpívaly.

Práce se dřevem je většinou mužským povoláním, proto 
jsme přijali i pozvání od paní kadeřnice, aby si i děvčata přišla 
na své. Zastihli jsme paní Jágerskou zrovna při stříhaní zákazni-
ce. A jak to tam hezky vonělo! Však Terezka Haničáková se hned 
nadchla pro toto povolání. Tak uvidíme.

Emilie Janáčová, MŠ Střed

Hasiči s dětmi špásovali
Pan Pavel Jochec, profesionální hasič, nás pozval na ex-

kurzi svého pracoviště ve Vsetíně. Byly to zážitky a zajímavé 

informace  nejen pro děti, ale i pro nás, pedagogický dopro-

vod. 

Ukázky techniky, různé typy a vybavení aut, výstroj hasičů, 
fukary, nůžky k vyprošťování u dopravních nehod, čluny, lodě 
a  mnoho dalšího.  Děti si vlastnoručně vyzkoušely i  stříkání 
s hadicí. Ale největší zážitek měly  z ukázky sjíždění po kovové 
tyči z vyšších pater do garáží pro co nejrychlejší přesun k vý-
jezdu. A na co určitě hned tak nezapomenou? Proud vody ze 

střechy hasičského auta nehasil žádný oheň, ale asi jsme byli 
vlivem sluníčka rozpálení  my, protože jsme nečekaně dosta-
li ze shora řádnou sprchu. Chvíli někteří vypadali jak vodníci, 
ale naštěstí nás slunko brzy osušilo. Hasiči se s námi rozloučili 
spuštěním sirén u všech aut a společnou fotografi í. No a my 
jsme ještě před odjezdem stihli i zmrzlinu. 

Děkujeme ještě jednou za poučné i nečekané zážitky, jak 
vsetínským hasičům, tak i místním. Ti zase předvedli vybavení 
hasičské zbrojnice dětem z Berušek a Motýlků a taky je provez-
li hasičským autem. (ej)

Mateřinky
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Zápisy do první třídy
 Ve středu 12. dubna proběhly zápisy do první třídy. Pod 

vedením zkušených pedagogů prvního stupně Mgr. Mirky 

Haničákové, Mgr. Věry Staňkové a  Bc. Marie Čechákové si 

předškoláci vyzkoušeli plnění nejrůznějších úkolů, kterými 

pedagogové hodnotí úroveň znalostí, dovedností a  připra-

venosti dítěte na vstup do základní školy. 

Celkem se dostavilo 32 dětí, 23 dětí bylo přijato a u 10 žáků 
podalo žádost o odklad. Do první třídy 1 žák přestoupí. Děti kres-
lily, recitovaly, určovaly tvary, pojmenovávaly nejrůznější jevy, 

barvy … Na závěr došlo ke zhodnocení, krátkému rozhovoru s ro-
dičem a ocenění formou pamětního diplomu, knihou, sladkostí 
a hračkou – koníkem, které připravili žáci 8. a 9. ročníku. Těm, kteří 
čekali, až přijdou na řadu, zpříjemnili chvíle žáci 8. ročníku v růz-
ných maskách, formou her, skládání ze stavebnic nebo ukázkou 
hry na klavír. 

Budeme se těšit na začátek nového školního roku 2017/18, 
kdy přivítáme celkem 24 nových prvňáčků. 

(zš)

„Jsem rád, že jsem se narodil v roce 2003…“

Kurz tvůrčího psaní
Dne 24. 2. 2017  se v Masarykově veřejné knihovně ve 

Vsetíně uskutečnil Kurz tvůrčího psaní. Jelo nás šest (Lucie 

Rýparová, Timea Orságová, Týna Khazalová, Adéla Kopec-

ká, Tomáš Barbořák a já). 

 Celým kurzem nás provázela milá paní Mirka z Památníku 

národního písemnictví. Zkoušeli jsme si, jaké je to psát ve dvo-
jici bez domluvy, vytvářet vlastní povídky a příběhy… Nako-
nec jsme „výlet“ zakončili v pekárně a výborným obědem ve 
škole. Všem se nám tam líbilo.

Martina Ježíková, 7. tř.

Po čtyřhodinové jízdě jsme konečně dorazili na místo, 

tedy do koncentračního tábora Osvětim 1. Tento tábor vznikl 

z bývalých kasáren polské armády.

Exkurzí nás provázely dvě milé, česky mluvící Polky. Po dvou 
hodinách prohlídky jsme s mnoha pocity odjeli do mnohem vět-
šího tábora Osvětim - Březinka, vzdáleného od základního tábora 

tři kilometry. Zde jsme exkurzi asi po jedné hodině zakončili a če-
kal nás návrat domů

Celá prohlídka na nás působila velmi emotivně. Uvědomili 
jsme si, v jaké době můžeme žít dnes, budeme si víc vážit svého 
života i našich rodin. Děkujeme za možnost vidět vše, co jsme 
zatím znali jen z vyprávění, učebnic, fi lmů nebo fotografi í. Jaké 

dojmy na nich tento zážitek zanechal, dokreslují i postře-
hy ostatních spolužáků:

„Slyšel jsem, jak tam lidé trpěli. Viděl jsem, kde spali 
a kde umírali.“

„Nebylo nic příjemného vidět na stěnách plynových 
komor škrábance.“

„Všude byly velké ostnaté ploty.“
„Cestou tam bylo veselo, ale jak jsme prošli tou bra-

nou a  vstoupili na půdu toho hrozného místa, všichni 
ztichli.“

„Jsem velice rád, že jsem se narodil zde a v roce 2003.“
Žákyně 9. třídy Radka Duníková, Adéla Kopecká, 

Monika Navrátilová, Marie Valíčková
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Adéla Kopecká vyhrála celonárodní literární soutěž
Dne 14. 6. 2017 proběhlo slavnost-

ní vyhlášení soutěže „Prostorem a  ča-

sem 1.  světové války“ ve společenském 

sále Národního pedagogického muzea 

a knihovny J. A. Komenského.

Soutěž „Prostorem a  časem 1. světové 
války“ byla vyhlášena u příležitosti připomí-
nání 100. výročí světové války a českosloven-
ských legií. Soutěžní práce byly zaměřeny 
na téma světová válka v historii naší rodiny, 

příběh mého prapra/pradědečka, odkaz le-
gionářů dnešku, jak se žilo za 1. světové vál-
ky rodinám vojáků, moje představa o životě 
za 1. světové války. Do soutěže bylo přihlá-
šeno celkem 60 prací ve dvou kategoriích 
– základní školy, víceletá gymnázia a  střed-
ní školy. Vítězkou v kategorii Základní školy 
se stala Adéla Kopecká, ZŠ Nový Hrozenkov. 
Blahopřejeme!

Mgr. Igor Haša

Jsme bezbariérová škola!
V druhé polovině února se podařila instalace mobilní 

pojezdové plošiny pro Jirku a hlavně jeho maminku, která 

dosud musela namáhavě překonávat s Jirkou bariéru jede-

nácti schodů. 

 Dodavatelem technického řešení je fi rma Altech z Uherské-
ho Brodu. Toto technické řešení bezbariérově propojuje budovu 
I. stupně s ostatními pavilóny školy.

 Na realizaci jsme získali fi nanční dar ve výši 100 tis. Kč od 
nadace Bariéra. Žádost o dotaci jsme podali v červenci loňského 
roku. Schválení dotace předcházelo hodnocení ČVUT Praha. Po 
kladném posudku nás v listopadu nadace informovala o schvá-
lení dotace. Celkové náklady na pořízení plošiny 173 030 Kč 
budou dofi nancovány z  prostředků městyse Nový Hrozenkov. 
Děkujeme!

(zš)

Memento
V  rámci protidrogové prevence se 

žáci 8. a 9. tř. zúčastnili dramatizace ro-

mánu Radka Johna Memento v podání 

jednoho herce Vítka Chadimy. 

Memento je román o  narkomanech. 
Posluchač se dostává do středu dění, do 
života těch, kteří propadli droze, pro něž 
se stává fetování hlavním či spíše jediným 
smyslem života.

Hlavní hrdina Michal Otava pochází 
z normální rodiny a v 16 letech se nechá 
partou stáhnout k  užívání drog. Román 
zachycuje 10 let jeho života s  drogou 
a líčí velmi sugestivně všechna stádia pů-
sobení drogy na lidský organismus a  to, 
k čemu může droga člověka dovést. Líčí 
cestu, ze které není návratu.

Co na to naši žáci?

„Mé pocity byly zpočátku nijaké, pro-
tože jsem nevěděl, do čeho jdu. Postupně 
se zhoršovaly. Cítil jsem úzkost, strach. 
Celé se mi to vrylo do paměti. Přednes 
byl dobře udělaný. Dověděli jsme se, jaké 
svinstvo jsou drogy a proč je nebrat.“

„Hodně mi to ukázalo a vím, že drogy 
užívat nechci.“

Mgr. Oldřich Pavelka

Veselé zoubky
Dne 24. 2. 2017 proběhl v rámci výuky u žáků 1. roč-

níku preventivní program „ Veselé zoubky“, který připra-

vila společnost dm drogerie markt s.r.o. Žáci se zamýšleli 

nad otázkami – k  čemu zoubky máme, jak fungují, jak 

rostou a mění se, co je zubní kaz. 

Velmi nutné bylo připomenutí zásad správné péče 
o zoubky, jak vyčistit zoubky, aby byly bez kazu a proč mu-
síme navštěvovat zubního lékaře. Po zhlédnutí pohádky 
„Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek“, plnily děti úkoly na 
interaktivní tabuli. Každý žák, který  vypracoval správně 
pracovní list, získal samolepku do koupelny a  preventiv-
ní balíček jako odměnu. Všichni prvňáčci projevili velkou 
aktivitu při plnění úkolů a obrovskou radost z nového kar-
táčku, zubní pasty, přesýpacích hodin a dalších drobností. 
Děti nezapomněly na důležitou skutečnost, že k zdravým 
zoubkům nerozlučně patří široký úsměv!

Mgr. Miroslava Haničáková
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Školní kolo recitační soutěže 2016/2017
Školní kolo recitační soutěže s pěk-

ným datem 22. 2. 2017 přineslo velmi 
kvalitní a pestré výkony všech 26 účin-
kujících (vítězů třídních kol). 

Celkem se s  hodnotnými umě-
leckými texty  zúčastnilo 26 sou-
těžících, přičemž se všichni na vy-
soké úrovni prezentovali a  ukázali 
tak své přednesové, interpretač-
ní, a  mnohdy i  herecké schopnosti. 
Výkony jednotlivých recitujících byly 
i tentokráte velmi vyrovnané, ale nako-
nec odborná porota (často po těžkém 
rozvažování) rozhodla o těchto výsled-
cích:
• 0. ktg, 1. třída.: 1. Lukáš Lizúch, 

2.  Natálie Koňaříková, 3. Eliška 
Štelclová

• I. ktg., 2. - 3. třída: 1. Ella Vrchovská, 
2. Alexandra Ježíková, 3. Klára Vičí-
ková

• II. ktg., 4. - 5. třída: 1. Radovan Duj-
ka, 2. Eva Štulerová, 3. Aneta Moráv-
ková

• III. ktg., 6. - 7. třída: 1. Adam Pekař, 
2. Martina Ježíková, 3. Simona Pe-
kařová
IV. ktg., 8. - 9. třída: 1. Václav Ohry-
zek, 2. Aneta Václavíková

Všichni jmenovaní obdrželi diplom 
i  symbolickou věcnou cenu, ostatní 
pak i malou, sladkou odměnu. Výherci 
z 1. a 2. místa postoupili dále do okrs-
kového kola  ve Vsetíně.

Mgr. Soňa Dujková

Školní report
Na druhém stupni se uskutečnila 

dlouho očekávaná výměna tabulí. Ve 

třídách se objevily nové křídové tabu-

le v  zelené a  modré barvě, nebo bílé 

s  možností projekce obrazu  a  psaní 

fi xem. Na  jaře připravili žáci předpěs-

tovanou zeleninu a  bylinky na zahra-

du, školu  zdobili výtvarnými pracemi 

s aktuálními  motivy.

Žáky 6. a 7. ročníků potěšilo divadelní 
představení Mrazík. V závěru března zor-
ganizoval Mgr. Josef Jakubkovič školní 
kolo oblíbené soutěže Superstar a nejta-
lentovanější žáci postoupili do okresního 
kola stejně jako recitátoři v soutěži Chrám 
a  tvrz, jejíž školní kolo realizovala Mgr. 
Soňa Dujková.

V  dubnu proběhl projektový Den 
Země a škola se zapojila do projektu Re-
cyklohraní. Sběr papíru ve školním roce 

2015/16 činil celkem:  8 160 kg a k polo-
letí celkem:  3 438 kg. Sběr polypropyle-
nových vršků (PP) cca 1 200 kg. Přispívají 
i školy z regionu např. ZŠ Halenkov nebo 
ZŠ Horní Lideč. Výtěžek putuje na konto 
Jirky.

Od jara se spustil seriál sportovních 
soutěží v  minifotbale, fl orbalu, atletice 
nebo ve vybíjené. Kromě porovnání vý-
sledků ve sportu s  jinými školami jsme 
srovnávali i  výsledky ve vzdělávání. Pátý 
ročník realizoval srovnávací testování 
v předmětech český jazyk, člověk a  jeho 
svět, člověk a příroda,  matematika a an-
glický jazyk. Devátý ročník byl testován 
v M, Aj a výchově ke zdraví. Žáci i rodiče 
dostali písemné vyhodnocení. 

S novou p. knihovnicí Ing. Hanou Pe-
kárkou jsme rozvíjeli spolupráci např. 
návštěvami, besedami se spisovateli 

nebo pasováním prvňáčků.  Od května 
odstartovaly výlety žáků osmého ročníku 
4denní exkurzí do Prahy, ostatní  se těšili 
na pobytové výlety do Velkých Karlovic, 
ti nejmladší na zájezdy po památkách 
regionu, jako jsou např. Vizovický zámek 
a ZOO Lešná.

(zš)(zš)
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Knihovna

KnihovnaOkénko do knihovny
Knihovna v Novém Hrozenkově sídlí v krásné, ale prostorově 

nevyhovující budově v centru obce. Ještě před několika měsí-
ci, když jsem do knihovny nastupovala, byla půjčovna doslova 
nasoukaná do 42 m2. Po dohodě s p. starostkou a p. místosta-
rostou jsme zprovoznili další místnost, která umožňuje pořádá-
ní besed a  volnočasových aktivit. V  této době je zpracováván 
projekt na celkovou rekonstrukci knihovny. Pokud vše vyjde 
a rekonstrukce bude realizována, získá Nový Hrozenkov kulturní 
stánek, který bude odpovídat nejnovějším trendům. 

Pěkné, moderní a funkční prostředí, poskytování kvalitních 
výpůjčních služeb, pořádaní akcí jako např. Knížka pro prvňáčka, 
Pasování na čtenáře, besedy pro základní i mateřské školy apod., 
přispívají k propagaci knihovny, čtení, vzdělávání a v podvědo-
mí občanů se knihovna stává nedílnou součástí života obce.

Služby knihovny:

• Půjčování knih, časopisů, společenských her, audioknih
• Rezervace knih
• Meziknihovní výpůjční služba 
• Veřejný internet
• Tisk a kopírování
• Pořádání besed

Novinky v knihovně v 13 bodech

1. Došlo k úpravě výpůjční doby – výpůjční doba byla navýše-
na o 3 hodiny. Knihovna je otevřena již od 8:00 hodin a pře-
stávka je mezi 11:00 a 12:30.

2. Prázdninová výpůjční doba se malinko liší – informace na-
jdete níž, i na webových stránkách knihovny a městyse a na 
budově knihovny.

3. Byla provedena revize knihovního fondu – doposud je zkont-
rolováno 12.461 titulů. Revize stále probíhá, kontrolují se kni-
hy, které se postupně vracejí.

4. Upraveny jsou webové 
stránky - www.knihovnano-
vyhrozenkov.webk.cz

5. Pro výběr knižních titulů 
můžete využít i on-line kata-
log – odkaz je na webových 
stránkách knihovny.

6. Rovněž na Facebooku je 
možné sledovat aktuální 
dění v knihovně - www.face-
book.com/knihovnanovy-
hrozenkov.cz

7. Je nakoupeno a zpracováno 
152 nový knih, 249 čísel pe-
riodik a  50 aktualit (včetně 
společenských her) – sezna-
my her i  periodik jsou k  na-
hlédnutí na webových strán-
kách.

8. Nově je obalena doporuče-
ná četba pro žáky a studenty 
- cca 180 knih.

9. Byly podány tři přihlášky do 
menších grantových progra-

mů – Knížka pro prvňáčka, I malováním lze psát knihu (fi nan-
cování besedy s  ilustrátorkou) a  Česká knihovna (fi nanční 
prostředky na nákup knih). Všechny granty jsou zaměřeny 
na podporu čtení. 

10. Od dubna je vydáván „minizpravodaj“ o  aktuálním dění 
v knihovně, o novinkách a najdete v něm i  tipy na čtení – 
k dispozici v knihovně, na webových stránkách a facebooku.

11. Je zprovozněn prostor na pořádání besed, který funguje také 
jako čítárna, či místo pro trávení volného času – děti si zde 
píší úkoly, malují nebo jen povídají.

12. Na chodbě knihovny jsou k nahlédnutí fotografi e z akcí, kte-
ré tady proběhly, i výtvarný výstup z besedy s druháčky.

13. Proběhlo patnáct vzdělávacích a  kulturních akcí pro děti 
z  MŠ a  ZŠ. Dvě akce pro maminky – Správné nošení dětí 
v šátku, Látkové pleny a jedna beseda pro veřejnost o Peru 
a Bolívii. Celkem se těchto akcí zúčastnilo 416 návštěvníků.

Výpůjční doba knihovny

Pondělí 08:00 – 11:00  12:30 – 17:00
Úterý 08:00 – 11:00  12:30 – 15:00
Středa    zavřeno
Čtvrtek    zavřeno
Pátek 08:00 – 11:00  12:30 – 17:00

Prázdninová výpůjční doba (1. 7. 2017 – 1. 9. 2017)

Pondělí zavřeno   12:30 – 17:00
Úterý 08:00 – 11:00  12:30 – 15:00
Středa 08:00 – 11:00  12:30 – 17:00
Čtvrtek 08:00 – 11:00  zavřeno
Pátek    zavřeno

Maminky se v knihovně mohly dozvědět něco víc o správném nošení dětí v šátku.Maminky se v knihovně mohly dozvědět něco víc o správném nošení dětí v šátku.
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Prvňáčci se stali rytířkami a rytíři Řádu čtenářského
Již podeváté vyhlásil Svaz knihovníků a  informač-

ních pracovníků ČR (SKIP ČR) projekt Už jsem čtenář – 

Knížka pro prvňáčka. Cílem projektu je podpora čtenář-

ské gramotnosti dětí a rozvoj čtenářských návyků již od 

prvního ročníku školní docházky. 

Knížku pro prvňáčka vydává SKIP s  podporou projektu 
Čtení pomáhá. Pro tento rok byla vybrána kniha spisova-
tele Martina Šinkovského a  ilustrátora Ticho 762 – Lapálie 
v Lampálii. Je to původní česká novinka, kterou nelze v běž-
né knihkupecké síti minimálně tři roky koupit. 

Do projektu přihlašuje žáky prvních tříd ZŠ veřejná 
knihovna ve spolupráci se školami v  místě působnos-
ti knihovny. Veřejná knihovna musí být členem SKIP ČR 
a podmínkou je také práce s dětmi v knihovně.

Naše knihovna se do projektu přihlásila poprvé a získala 
knihy pro 18 prvňáčků. Předávání se uskutečnilo 29. května 
2017 při slavnostním Pasování prvňáčků na čtenáře. V naší 
knihovně jsme děti pasovali poprvé. Královna z kouzelné-
ho království knih přečetla slavnostní čtenářský slib, který 
děti potvrdily svým hlasitým „SLIBUJI“. Rytíř pravým mečem 

děvčata a chlapce postupně pasoval 
na rytířky a rytíře Řádu čtenářského. 
Noví rytíři si odnesli Pasovací glejt, 
Knížku pro prvňáčka, záložku do 
knihy se jménem a nápisem Už jsem 
čtenář!, výtisk Čtyřlístku, roční regist-
raci do knihovny, propisku, brožurku 
o Novém Hrozenkově a něco na zub. 

Kromě žáků první třídy se akce 
zúčastnili jako hosté i  předškoláci 
z  MŠ. Slavnostní ráz podtrhli svou 
přítomností místostarosta městyse 
pan Pavel Jochec a  ředitel ZŠ pan 
Igor Haša, kteří k  dětem krátce pro-
mluvili. Všechny nás na závěr pobavi-
lo divadélko BUBLANINA ze Vsetína. 
Postřeh z  pasování prvňáčků: potě-
šující bylo, že odpoledne po pasová-
ní přišli do knihovny dva čerství rytíři 
Řádu čtenářského i  se svými souro-
zenci.

 Akce v knihovně
Besedy zaměřené na čtenářskou 

gramotnost jsou pro mnohé samo-

zřejmostí, ale v knihovně jsme si poví-

dali i se záchranářem, žáci 6. a 7. třídy 

se tedy dozvěděli něco o  základech 

bezpečného chování na horách i  jin-

de, jak se mají chovat při autonehodě, 

či jiných úrazech, kam a komu mají vo-

lat…

S deváťáky jsme kromě besedy v naší 
knihovně absolvovali exkurzi do Masary-
kovy veřejné knihovny Vsetín. Žáci a bu-
doucí studenti byli seznámeni s tím, proč 
je dobré zachovat přízeň „své“ knihovně 
a s čím jim naopak může pomoci při stu-
diu na střední škole MVK Vsetín. Poté ještě 
absolvovali lekci informačního vzdělávání 
- Bludy, mýty, fakta, aféry ... Co nám říkají 
média?

V prostorách knihovny a  turistického 
informačního centra se 9. června konala 
akce nazvaná „ÚSPĚCH PRO KAŽDÉHO 
ŽÁKA“. Akci pořádalo Město Vsetín a MAS 
Valašsko-Horní Vsacko  v rámci realizace 
projektu Místní akční plán rozvoje vzdě-
lávání ve správním celku ORP Vsetín.  Na 

organizaci se podílela i obecní knihovna 
Nový Hrozenkov a  městys Nový Hro-
zenkov. Pozváni byli zástupci obecních 
úřadů, základních a  mateřských škol. 
Hlavními hosty však byli žáci ZŠ a  děti 
z  MŠ. Program venkovního workshopu 

pro 5.  třídy a  jednu třídu MŠ připravila 
Masarykova veřejná knihovna Vsetín. 
Souběžně probíhal program v prostorách 
knihovny – přednáška RNDr. Milana Po-
ledníka o demografi ckém vývoji byla ur-
čena žákům 8. a 9. třídy. 

Knihovna
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Masopust – masa se postit, či masu popustit?
Svátkem Tří králů začíná maso-

pust. Mylně se mnozí domníváme, 

že se „masopostíme“, ale je myšleno 

„masopopustit“, najíst se ho. Je to ob-

dobí radosti z  přicházejícího slunce, 

času zábav, bálů, veselic, draní peří, 

domácích zabijaček. Dříve s  blížícím 

se jarem, a tím počátkem nové hospo-

dářské sezóny, byla dodržována řada 

zvyklostí, které měly zajistit úrodu 

a  ochranu před nepříznivými silami. 

Vyvrcholením jsou nejveselejší tři dny 

před popeleční středou, a to jsou tuč-

ný čtvrtek, taneční neděle a maškarní 

úterý. 

Ve čtvrtek se jedlo více masa než chle-
ba. Podávala se tradiční vepřová se zelím 
a knedlíkem nebo husa a dobré pití, aby 
byl člověk při síle po celý rok. Nezbytnou 
součástí jídelníčku byly smažené kobli-
hy, které hospodáři ve starších dobách 
vynášeli do polí jako obětní pokrm zajiš-
ťující úrodu v nadcházejícím roce. V ne-
děli se obědvalo lehce a spěchalo se do 
hospody či na náves k muzice. V úterý se 
pořádaly průvody a  přehlídky maškar. 
Ženy se převlékaly za muže a  muži za 
ženy, ti hlavně za nevěsty nebo za mat-
ky s dítětem. Medvěda na provaze vodil 
medvědář, či žid. Medvěd před každým 
stavením tančil s  hospodyní a  dcerami, 
aby se naplnila očekávaná plodnost. Při 
obchůzce od domu k  domu se zpívalo, 
tanco valo a  žertovalo na adresu jejich 
obyvatel. Někdy se žertování neomezi-
lo jen na slovní zlomyslnosti, ale došlo 
i  na mazání sazemi a  házení do sněhu, 
to ovšem mnohá hospodyně neli bě 
nesla. K přání úspěšného hospodářské-
ho roku, zdravého a  plodného dobytku 
patřilo i  přání z  oblasti plodnosti žen 
i mužů. Smysl poskakování masky med-
věda kolem hospo dyně, válení ve sněhu, 
symbolických polib ků a poplácávání byl 
jednoznačný. Maškary byly odměňová-
ny většinou koblihami, uzeným masem 
a slaninou nebo i penězi.

Letos poprvé byl pěvecký soubor 
Hafera za účasti členů souboru Ostrévka 
hlavním aktérem masopustu na vsetín-
ském zámku v neděli 25. února. Předved-
li jsme se v kostýmech, které jsme sami 
pořídili, či si je vypůjčili.  Procházeli jsme 
se se zpěvem „Pod šable, pod šable aj 
pod obušky, dajte nám slaniny aj plané 
hrušky…“. V čele průvodu s muzikou har-

moniky pana Orsága kráčela tradiční ne-
věsta – chlapec a  ženich – děvče, med-
věd s  myslivcem, pohřebenář, laufr, žid, 
babka s dědkem v koši, prasátko, komi-
ník, cigánka, řezník a další a další maška-
ry. Některé děti se i bály protivného žida, 
ale potom v  tanečním odpoledni se 
rády zúčastnily výuky novohrozenkov-
ských tanců. V  závěru odpoledne jsme 
na pódiu v Mramorovém sále předvedli 
tradiční „končinové“ pochovávání basy. 
Zámecké odpoledne uběhlo v příjemné 
atmosféře a návštěvníci byli spokojeni.

Po takovém úspěšném odpoled-
ni jsme o  tuto „zábavu“ nemohli ošidit 
naši obec. V  minulých letech obchá-
zeli s  medvědem některé domácnosti 
naši hasiči, tradice ale nevznikla. Jen 
v  restauraci Lidový dům každoročně 
pořádají končiny s  koblihami, dob-
rým masíčkem a  posezením u  muziky. 
Pan Radek Zapalač  svolil, abychom 
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pochovávání basy předvedli i  zde.
Průvod masek začal v  15 hodin od Pa-
mátníku A. Strnadela k Jochcům až k „Ho-
ferkům“, zpět ke Kopeckým a  téměř ke 
Korábku. Za tmy jsme dorazili do restau-
race. Basu jsme pochovali proti tradici 
již ve 20 h. Ve výčepní místnosti nebylo 
k hnutí. Přidaly se i masky, které dorazi-
ly na popud plakátku místní restaurace.  
Basu však nevzkřísila za dramatických 
okolností ani haferácká „dochtorská po-
slední služba“ se svým Kufrem Poslední 
Záchrany. Lkaní a  nářek nad jejím úmr-
tím bylo slyšet jistě po celém městyském 
náměstíčku. „Farář“ a  jeho pomocník 
neprotahoval oživování basy a  povolil 
muzice pana Stupky hrát až do půlnoční 
hodiny. Ovšem někteří ze zúčastněných 
se domů vrátili až v brzkých ranních ho-
dinách, a to bychom měli v příštím roce 
pohlídat! Vezmeme si na to dovolenou!

Lenka Macečková



18 www.novyhrozenkov.cz

 Červenec 2017Spolky

Jak jsme hledali poklad
Na závěr letošních orelských cvi-

čení jsme se domluvili, že připraví-

me pro děti motivační hru v  přírodě 

s námětem hledání pokladu. Jednoho 

čtvrtečního odpoledne, kdy krásně 

svítilo sluníčko, jsme si dali sraz u ško-

ly a pak společně vyrazili za řeku Beč-

vu do lesa. 

 Než jsme dorazili na místo, jedna 
z  vedoucích už po lese poschovávala 
barevné lístečky s  písmeny, které měly 
sloužit jako indicie k určení místa, kde je 
poklad ukrytý. Cestou kolem Bečvy měly 
děti ještě za úkol najít co nejvíce kvetou-
cích rostlin a  také je správně pojmeno-
vat. Na louce u lesa jsme si všichni pose-
dali a  vedoucí začala vyprávět tajuplný 
příběh. Děti do poslední chvíle nevěděly, 

co je vlastně čeká. Až po skončení pří-
běhu se rozběhly do lesa hledat lístečky 
s informacemi. Větší děti pobíhaly lesem 
sem a  tam a  chtěly najít co nejvíce pís-
men, ty menší potřebovaly někdy i ma-
linko poradit, kde by lístečky mohly být. 
Nebylo ale důležité, kdo kolik písmenek 
najde, protože ve výsledku měly větu 
poskládat společně. 

     S rozloženými písmenky na lavičce 
si děti lámaly hlavu s tajenkou. Jedno přes 
druhé vykřikovalo nápady možných slov, 
až nakonec došly k závěru, že „poklad je 
ukrytý pod hromadou kamení u chaloup-
ky.“ Jenže zde nastával problém, která že 
to vůbec chaloupka je? Bez rozmyšlení 
se nadšený hlouček rozběhl na všechny 
strany „lovit“ onen ukrytý poklad kolem 
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skupinky domků, které byly v okolí. Když 
byly všechny možnosti vyčerpány,  děti se 
seběhly u  posledního místa - hromádky 
kamení pod statným javorem. Dychtivost 
byla až tak veliká, že začaly rozhrabovat 
kameniště, a  když konečně našly pode-
zřele vypadající kus látky, prudce za něj 
zatáhly. Ukrývala se tu malá truhlička zdo-
bená vyřezávkami a  malovanými obráz-
ky lístků. Děti zvědavě nahlédly dovnitř 
a spatřily zlatavé mince, které si spraved-
livě rozdělily. S chutí se  pak pustily do je-
jich čokoládového obsahu.

Mezitím vedoucí připravili ohniště 
a na závěr odpoledne jsme si opekli špe-
káčky. Byl to vydařený den a  všichni se 
vraceli spokojeně domů.

Pavel Ohryzek ml., Orel

Novinky z hasičské zbrojnice
Hasiči patří  k  činorodým spolkům našeho městyse. 

Kromě krocení živlů se pravidelně zapojují do kulturních, 

společenských i  sportovních akcí pořádaných v  Novém 

Hrozenkově. 

Na poslední valné hromadě SDH Nový Hrozenkov se stal 
novým velitelem sboru jeho dlouholetý člen Petr Žárský, kte-
rý na tomto postu vystřídal Karla Čaníka. 

V  letošním roce byla provedena přestavba požární spor-
tovní stříkačky na vyšší výkon, kterou provedla fi rma TOMMÜ 
motor tuning s.r.o.  Přestavba stála 143 000 Kč, 80 000 přispěl 
městys Nový Hrozenkov. V letošním roce se závodní družstvo 
zúčastnilo soutěží v požárním sportu zatím v Halenkově, Ho-
vězí a v Leskovci.

Sbor obdržel fi nanční dar od nada-
ce Agrofert  ve výši 43 000 Kč na ná-
kup zásahových přileb od fi rmy Drä-
ger Safety s.r.o. Přilby budou sloužit 
k ochraně hasičů při mimořádné udá-
losti. Ke konci minulého roku dostala 
naše jednotka od Lesů ČR dar v hod-
notě 20 000 Kč, které byly využity na 
vybavení výjezdové jednotky.

Výjezdová jednotka se zúčastnila 
prověřovacího cvičení v  Halenkově, 
které bylo zaměřeno na likvidaci ne-
bezpečné látky. Na konci května pro-
běhl v  hasičském domě dětský den. 
Děti se mohly seznámit s  hasičskou 
technikou a zásahovými vozidly. Také 
letos proběhly oslavy svátku patrona 
hasičů sv. Floriana. Po slavnostní mši 
byla položením věnce na místním 
hřbitově uctěna památka zesnulých 
hasičů. Jarní bazar se konal v prosto-

rách místní knihovny. Připravuje se také podzimní bazar, mís-
to a čas  budou upřesněny. 

Hasiči zvou na XXI. ročník soutěže MEMORIÁL FRANTIŠKA 
KOŘENKA, který se uskuteční dne  29.7.2017.
Letošní zásahy:
2.2. Záchrana zavalených krav v Novém Hrozenkově.
14.2. Požár komínu v Novém Hrozenkově.
31.3. Požár lesního porostu v Karolince Stanovnici.
4.4. Požár lesa v Halenkově.
22.5. Transport pacienta v Novém Hrozenkově.
23.5. Požár pily ve Velkých Karlovicích Bzovém
23.6. Odstranění spadlého stromu na odbočce do Lušové.

Zdeněk Kysučan

Novým velitelem sboru se stal Petr Žárský.Novým velitelem sboru se stal Petr Žárský.
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Hrozenkobraní 2017
aneb tvary, kroje, zvuky , chutě a vůně Valašska

2. ročník úspěšné akce proběhne v Památníku A. Strnadla tentokrát v neděli 30. července od 11 hodin.
K vidění, okoštování a slyšení bude:

I. Keramika, kamenina, hlína

Exponáty 18. a  19. století zapůjčené z depozitáře Muzea regionu Valašsko. 
Aleš Dančák - přední tvůrce užitkové i dekorační keramiky vypalované dřevem. 

Jiří Králík - řemeslná ruční výroba dřevěného kuchyňského nádobí.
Radek Hlavička - dřevěné mísy a drobné dřevěné šperky.

II. Kroje

Vlaďka Hrubešová - představí klasický karlovský, hrozenkovský, vsacký a rožnovský  kroj. 
Světlana a Petr Hradilovi - předvedou  odění a obutí z konopí. Kompletní obeznámení s konopnou dílnou. Blanka Mikolajková 

– čepce vázané na rámu. 

III. Zvuky

Ruky Na Dudy  - původní písně hukvaldských Beskyd v podání pětice znamenitých hudebníků a zpěváků hrajících na archaické 
hudební nástroje.  

Ženský pěvecký sbor Kudlovjanky, Trio Jitky Šuranské, Rostislav Žďárský – pastýřské píšťaly, koncovky, indiánské fl étny, 
xylofony. 

IV. Chutě a vůně

Jídla původní, valašská, především hrozenkovská, tak jak je pokládaly na stůl naše babičky, prababičky a pra- pra…..
Palačinky Krmítko – paní Anna Kovářová předvede variace na klasické palačinky ze špaldové mouky. Šárka Langová -  ukázka 

výroby korbáčíků, domácí sýry, máslo tvaroh. 
Radim Přímal  přiveze z Vartovny kozí sýry. 

K ochutnání i zakoupení budou ovčí  i kravské sýry z Vranče a domácí chleba z Dinotice. 
Lidka Heriánová a Daniela Billová  - zdravé limo a zdravé mlsky. 

Naši myslivci připraví  zvěřinový guláš.
 

 O náladu se postará hrozenkovská cimbálovka Kotula a taneční soubor Ostrévka..
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Ostrévka zve na folklorní léto a podzim
 Naše folklorní snažení Svatojánskými ohni zdaleka neskončilo.  30. července se na Vás budeme těšit na 

druhém ročníku Hrozenkobraní v Památníku A. Strnadla. V sobotu 12. srpna se na Hrozenkově bude konat slavná 

Starodávná svatba v podání pěveckého souboru Hafera a  jeho hostů.  Týden nato v sobotu 19. srpna se jistě 
všichni přejíme výborných domácích produktů na akci „Na chleba sa těžko dělá“ v Památníku A. Strnadla.  Můžete 
se těšit nejen na chleba, ale také na nějaké domácí dobroty k němu a na bohatý doprovodný program v  podobě 
valašských písniček a  tanců, soutěží pro malé i  velké a  součástí programu bude také prohlídka výstavy „Příběh 
chleba“.

Ani ve zbytku roku Vás hrozenkovské soubory napospas nudě a domácím pracím jistě nenechají. Především 
se můžete těšit na oslavy 10. výročí našich skvělých Hafer a  na již tradiční Hodový jarmark. Pamětníci si dobře 
pamatují, že vždy poslední říjnová sobota patřila tradičně hodové zábavě a hrozenkovští folkloristé se již 3. rokem 
snaží na tuto tradici navázat. Poslední říjnová sobota letos vyjde na 28. října a už teď se mohou všichni těšit na 
cimbálovou muziku i  folkovou kapelu   Děvčice, které zábavu zahájí. Na tuto sobotu chystáme také „Hodový 
jarmark“ s bohatým celodenním programem. Již podruhé se  můžete těšit  na  tradiční „šlapání zeľa“ i s ochutnávkou 
z loňského ročníku.

Z počátku nového roku pro Vás Ostrévka připravuje dlouho očekávaný Valašský bál, bude se konat 27. 1. 2018.

Všechny, které zajímají tradice, folklór a v neposlední řadě tanec, zveme mezi nás. Zkoušky máme v pátky v 19:30 
v bývalé hasičské zbrojnici ve Vranečce, tak se na nás přijďte podívat a dát si trochu do těla . Fotky z našich akcí 
a všechny aktuality naleznete na naší stránce: https://ostrevka.cz/

Pozvánky
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Z Kohútky na olympiádu
Čtrnáctiletá Johanka Kocurková 

vyrůstá na Kohútce, proto by si člověk 

řekl, že ze všech sportů jí bude nej-

bližší lyžovaní.  Její srdeční záležitost 

je ale sportovní gymnastika. Trénovat 

začala sice až v  osmi letech, ale brzy 

vše dohnala a dnes patří mezi nejlep-

ší gymnastky Moravy. Zdobí ji nejen 

titul přebornice kraje, ale vyhrála také 

mistrovství ČR v Hulíně a je držitelkou 

Moravského poháru. Její zatím posled-

ní úspěch je červnová účast na Letních 

olympijských hrách dětí a  mládeže 

v Brně.

Johanka se na olympiádu kvalifi kovala 
stříbrným místem ve Zlíně, kde o čtyři po-
stupová místa soutěžilo šest gymnastek 
z  celého kraje. A jaké dojmy si přivezla 
z olympiády? „Našla jsem spoustu nových 
kamarádů a  poznala mnoho sportov-
ců - gymnastů a  gymnastek. Měla jsem 
možnost se potkat s Kristýnou Pálešovou 
(naše reprezentantka) a viděla jsem Věru 
Růžičkovou. Martina Sáblíková zapálila 
olympijský oheň. Byla to úžasná atmosfé-
ra. Spousta zážitků, atrakcí a zábavy. Jed-
noduše největší a nejlepší závod!“ hodno-
tí klání v Brně hrozenkovská gymnastka. 

Sportovní gymnastiku trénuje Johana 
Kocurková v TJ Sokol Vsetín pod vedením 
trenérky Jany Baranové. Ve většině přípa-
dů čeká závodnici na soutěžích čtyřboj 
– přeskok, prostná, kladina a  bradla. Jo-
hanu nejvíce baví kladina. Trénuje pětkrát 

týdně po dvou hodinách a  její úspěchy 
jsou draze vykoupené dřinou a  disciplí-
nou. „Každý den ráno vyjíždím v sedm ho-
din a domů se vracím o půl osmé večer. 
Pak doháním učení, na které jsem se ne-
stihla podívat v autobuse. Ale když něco 
chcete, musíte za tím jít!“ má jasno mladá 
gymnastka. 

V současné době navštěvuje ZŠ v No-
vém Hrozenkově, ale jejím snem je stu-
dium na  Sportovním gymnáziu v  Brně, 
kde by se mohla gymnastice věnovat 
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ve středisku vrcholového sportu. „Když 
jsem dostala na začátku roku tréninkový 
plán, říkala jsem si, že nemám šanci tohle 
dát. Vždyť nemám naposilováno. Ale šla 
jsem tvrdě za svým cílem, dělala kruhové 
tréninky, chodila jsem mimo to i  běhat 
a  posilovala i  doma. A povedlo se. Moc 
děkuji trenérce, která všechno absolvuje 
se mnou a je to taková moje gymnastická 
mamka,“ uzavírá nadějná gymnastka Jo-
hana Kocurková. 

Ivana Lušovská

Bezhraničního valašení se zúčastnily stovky obyvatel z obou stran 
hranice

Na česko-slovenské setkání na hřebeni 

Javorníků dorazily v neděli 28. května stov-

ky obyvatel z  obou stran hranice. Tradiční 

akce, kterou hostil areál lyžařského středis-

ka Kohútka, se letos konala už po šestnácté.  

Celá akce vznikla před 16 lety jako pomy-
slné zrušení hranice mezi Čechy a  Slováky, 
a  tehdy se i  symbolicky přeřezala dřevěná 
závora.  Bylo to po rozdělení Československa 
hodně emoční pro všechny zúčastněné. První 
ročník navštívilo  cca 300 lidí, dnes se návštěv-
nost pohybuje kolem tisícovky lidí. 

Pro malé i velké návštěvníky byly připrave-
ny hry a soutěže, o které se postaralo rožnov-
ské Středisko volného času. K dobré zábavě 
přispěla i cimbálová muzika Kordulka ze Vsetí-
na a  Štefan Hruštinec s  Jurajom Chlebanom 
z P. Bystrice.
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Přejmenovat na Kdo skočí výš?
První ročník soutěže Vánoční laťka 

vzbudil mezi našimi žáky nebývalý zá-
jem. Na soutěž se přihlásilo z  1. stup-
ně naší školy na sedmdesát odvážných 
sportovců, spousta dalších přihláše-
ných se bohužel závodu kvůli nemoci 
zúčastnit nemohla. Za bouřlivé podpo-
ry obecenstva dosáhli v  následujících 
kategoriích na medailové pozice tito 
závodníci:

Výsledky kategorie 1. - 2. třídy:

Chlapci
1. místo Marek Šturalal (90 cm)
2. místo Toník Hořelica (90 cm)
3. místo Adam Ráček (87 cm)

Dívky
1. místo Natka Kovářová (85 cm)
2. místo Saša Ježíková (85 cm)
3. místo Sára Šarmanová (85 cm)

Výsledky kategorie 3. - 4. třídy:

Chlapci
1. místo Miki Valíček (100 cm)
2. místo Adam Uherek (100 cm)
3. místo Radek Dujka (100 cm)

Dívky
1. místo Bára Holcová (100 cm)

V pátek 26. května se konal historic-

ky první ročník charitativního běhu Run 

and Help 2017. Akce se konala pod zášti-

tou Nadace Bariéra. Trasu 500m absol-

vovala celá škola a pár desítek účastníků 

z řad veřejnosti.

 Celkem bylo uběhnuto 115 km 
a  výsledně se podařilo touto akcí získat 
20 953 Kč, které poputují na konto našeho 
žáka Jiřího Orsága. Děkujeme vyučujícím 
za doprovod žáků, zvláště Mgr. Oldřichu 

Run and Help 2017
Pavelkovi a žákům 9. třídy za vytvo-
ření závodní kulisy, p. učitelce Mgr. 
Haně Tydlačkové za přípravu trasy 
a Mgr. Vladimíru Vičíkovi za odpoled-
ní zajištění akce. Děkujeme Rozině za 
občerstvení pro všechny žáky školy.

Hlavní poděkování patří žákům 
a rodičům, kteří mimořádně podpo-
řili tuto akci a jménem maminky žáka 
Vám všem srdečně děkujeme!

Mgr. Igor Haša

2. místo Anka Martináková (100 cm)
3. místo Klárka Novotná (90 cm)

Výsledky kategorie 5. tříd:

Chlapci
1. místo Michal Hřelica (112 cm)
2. místo Marek Jochec (110 cm)
3. místo Vojta Tomášek (110 cm)

Dívky
1. místo Terka Haničáková (110 cm)
2. místo Adriana Bartošková (110 cm)
3. místo Terka Novotná (105 cm)

Velké DÍK za výpomoc patří žákům 9. 
třídy a kolegovi Jakubkovičovi, bez nichž 
by závod neměl světovou úroveň.

Mgr. Vičík

Před poutí jsme se zúčastnili turna-

je v Bytčici pro starší žáky. Tento oddíl 

má družbu s VK – Karolinka. Turnaj byl 

slušně obsazen kvalitními celky z okolí 

Žiliny. 

Vzali jsme s  sebou osm nováčků 
z mladších žáků, kteří ještě nehráli na vel-
kém hřišti. Když jsem ale viděl, jaký fotbal 
předváděli, měl jsem z toho obrovskou ra-
dost. A co teprve slzy radosti 
a pýchy rodičů? To byla nejlep-
ší odměna, jakou jsem mohl 
dostat. Utvrdil jsem se v tom, 
že s trenérem  Gajdošem jde-
me správným směrem.  Tento 
turnaj jsme vyhráli ve fi nále až 
na pokutové kopy – všech pět 
jsme sebejistě proměnili. Šlo 
vidět, že si kluci věří a  jeden 
pro  druhého maká.  Nepro-

Třešnička na dortu pro starší i mladší žáky
fi lovali se, jak to někdy bývá, jako „mazáci 
a mladí“,  ale tým, na který jsme mohli být 
hrdí. To se prostě musí vidět. Dostali jsme 
dokonce gratulace od soupeřů. Tohle by se 
asi v Čechách nestalo. 

Jak mám vyzvednout nějaké hráče, 
když všichni byli skvělí? Brankář Čírtek ne-
dostal ani gól, Adam Krabica byl vyhlášen 
nejlepším hráčem turnaje. Ondra Gajdoš 

se stal nejlepším útočníkem, to jsou jen 
statistiky. 

Takto úspěšnou sezónu naše spoje-
ná družstva dlouho neměla. Příští sezónu 
mám trénovat s  Laďou Koňaříkem starší 
žáky. Pan Heger končí, dělá správce. Jistě 
mi přijde poděkovat. Kdo si myslí, že to je 
jednoduché, ať přijde pomoct. Mladší žáky 
bude trénovat Jiří Gajdoš. 

Mladší žáci skončili 
2.  v  krajské soutěži (vítězství 
jim uniklo v  1. zápase, když 
stříleli tyčky místo gólů). Starší 
žáci skončili 4., když 3. místo 
neudrželi v  posledním zápa-
se. Takže se máme na co těšit. 
Přijďte povzbudit naše borce 
ať už na Hrozenkov, nebo do 
Velkých Karlovic. 

Miroslav Kovář

SportSport



23

Červenec 2017

www.novyhrozenkov.cz

Sport

Prosadit se ve světě krásy není vů-

bec jednoduché.  A ve fi tness to platí 

dvojnásob. Nestačí jen skvěle vypraco-

vaná postava, za níž stojí hodiny tvrdé 

dřiny v  posilovně a  tvrdá sebekázeň 

v jídelníčku. Aby dívka zaujala porotu, 

musí mít také jedinečné charisma a pů-

vab. Hrozenkovjanka Pavlína Valiguro-

vá si vybrala nelehkou cestu. Přestože 

je v soutěžích bikiny fi tness nováčkem, 

probojovala se na mistrovsví republi-

ky,  kde získala zlato. 

Dvaadvacetiletá Pavlína pochází 
z Nového Hrozenkova, ale v současnos-
ti žije v Rožnově pod Radhoštěm. S pří-
telem zde  otevřeli  sport centrum LIFT 
& FIT, kde  působí jako osobní trenérka. 
„Tento životní styl je to, co nás baví a my 
se snažíme předávat dál to, co jsme se 
doposud naučili. Ať už se jedná o zdra-
votní cvičení, hubnutí, nabírání svalové 
hmoty a nebo zkušenosti ze závodů jak 
bikini fi tness, tak silového trojboje,“ pro-
zradila Pavlína. 

V  disciplíně bikiny fi tness, která při-
pomíná sportovní modeling, soutěží 
prvním rokem, a  to v  kategorii junior 
nad 164 cm. Porota hodnotí vyváženou 
postavu, její tvar, úpravu pokožky, make 
– up, chůzi a celkovou prezentaci.  Svou 

Pavlína Valigurová je mistryní republiky v soutěži bikiny fitness
vůbec první soutěž absolvovala Pavlína 
letos 13. května, kdy se na mistrovství 
Moravy a Slezska umístila na páté pozici 
v konkurenci 17 dívek.  Na republikovém 
šampionátu o  týden později dokáza-
la přesvědčit porotu o  svých kvalitách 
a s přehledem získala republikový titul. 

A jak se na soutěž připravovala? Ces-
ta k  úspěchu byla vydlážděná tvrdou 
dietou. Ve svém jídelníčku omezila tuky 
a sacharidy na minimum. Intenzivní tré-
ninky ji stály mnoho energie a přemáhá-
ní. „Měsíc před závody jsem si sáhla té-
měř na dno. Přepadaly mě slabé chvilky, 
kdy jsem neměla daleko k  tomu, abych 
to vzdala,“ přiznává Pavlína. Odříkání 
a dřina se jí ale mnohonásobně vyplatily. 

Blíží se podzimní pohárová sezó-
na a  zároveň Mistrovství světa juniorů 
a  masters v  Rumunsku. „Určitě chci po-
kračovat v závodění, jen si nejsem jistá, 
zdali je letošní podzim ta správná volba, 
anebo raději dám tělu dostatečný čas na 
regeneraci a zároveň také čas na vylep-
šení formy a  rozvoj svalové hmoty. Vše 
zatím nechávám otevřené a rozhodovat 
se budu podle toho, jak se vše bude vy-
víjet,“ říká na závěr novopečená mistryně 
Pavlína Valigurová.

(íl) 

 Mladší i  starší žáci hrají v  sezoně 

2016/2017 ve sdruženém družstvu s FC 

Velké Karlovice a  Karolinka. Tímto se 

rozšířil hráčský kádr a vznikly dva vel-

mi dobré týmy. 

V  zimní přípravě se mladší žáci zú-
častnili celkem pěti halových turnajů. 
Nejlepších výsledků dosáhli v  Rožnově 
(1. místo) a  v  Zašové (2. místo).  Na za-

Mladí fotbalisté nezahálí
čátku února se konal turnaj O pohár 
starosty Velkých Karlovic, který vyhráli 
i  přes silnou konkurenci. Vyvrcholením 
zimních turnajů byla VI. Zimní liga Vla-
dimíra Štěpána pořádaná OFS Vsetín. 
Tam obsadili 1. místo před druhým Rož-
novem a třetími Viganticemi. To vše pod 
vedením trenéra Jiřího Gajdoše a  Miro-
slava Kováře. 

Ani starší žáci v  lednovém halovém 
turnaji v  Rožnově nezklamali, neboť 
získali hned za Valašským Meziříčím. Za 
sebou nechali silné soupeře jako Pod-
lesí, Trojanovice, Hutisko, Juřinku nebo 
Rožnov.  Jejich zimní příprava probíhala 
venku, proto rádi zavzpomínali, jak ještě 
jako mladší žáci trénovali v hale. 

(ak)
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Vzpěrači Nového Hrozenkova  okupují 
v soutěžích dlouhodobě přední místa. I le-
tos jsme měli na mistrovství republiky žha-
vá želízka v ohni. Krásné je, že se prosadili 
jak veteráni, tak žáci. Hrozenkovské vzpírá-
ní tedy nese vavříny napříč generacemi. 

Na MČR Másters v Brně bojovali v bar-
vách Hrozenkova František a Marie Orságo-
vi. Ani jeden z nich nenašel ve své kategorii 
přemožitele. Oba vybojovali zlaté medaile 
a  mohou tak svou sbírku ocenění rozšířit 
o další titul mistrů republiky.  Velkou radost 
udělal Františku Orságovi i  jeho svěřenec 
Jakub Zapalač, který se na MČR žáků  umís-
til na krásném třetím místě. 

(il)

V Brně Obřanech proběhlo koncem dub-
na 2. kolo I. ligy žen ve vzpírání. Hrozenkovské 
ženy se pod vedením Františka Orsága snaži-
ly vybojovat 3. příčku, ale ani v tomto kole se 
jim to bez Lenky Orságové-Kenisové, kterou 
čekají druhé mateřské povinnosti, nepodařilo, 
a skončily těsně na 4. místě.

Nejlepšího výkonu i v tomto kole dosáhla 
Petra Orságová (trh 69kg, nadhoz 86kg ), dále 
startovala Iva Saranová (trh 60 kg, nadhoz 76 
kg) a  Helena Korytářová (trh 57kg, nadhoz 
70kg).
Pořadí družstev po 2. kole:

1. Bohemians Praha 627 bodů,2. TAK Hellas 
Brno A  618 bodů,

3. TJ Sokol M. Ostrava  565 bodů,
4. TJ Sokol Nový Hrozenkov 511 bodů, 5. TJ 

Start Plzeň 510 bodů,
6. SKV Bonatrans Bohumín  486 bodů,
7. TAK Hellas Brno B  448 bodů,
8. TAK Hellas Brno C – 446 bodů

(mo)

Zlatí veteráni, bronz pro Kubu Zapalače

Vzpěračky bojovaly o body

Hrozenkovská výprava vyrazila do Brna ve složení (zleva) Petra Orságová, Hrozenkovská výprava vyrazila do Brna ve složení (zleva) Petra Orságová, 
Helena Korytářová, František Orság, Marie Podešvová a Iva SaranováHelena Korytářová, František Orság, Marie Podešvová a Iva Saranová

Kuba Zapalač (první zprava) vybojoval na MČR žáků bronzovou příčku. Kuba Zapalač (první zprava) vybojoval na MČR žáků bronzovou příčku. 

Ve vzpírárně ZŠ Nový   Hrozenkov 
se v  květnu sešla šestice družstev II. ligy 
mužů. Hrozenkovským pod vedením tre-
néra Orsága chyběl jen krůček k obhajobě 
3. místa. Nejlepšího výkonu v družstvu do-
sáhl výborným výkonem bývalý reprezen-
tant ČR Petr Slabý trh 97 kg, nadhoz 145 
kg. Další výkony: Paška Vojtěch trh 105 kg, 
nadhoz 135 kg, Pavelka Jiří trh 100kg, nad-
hoz 125 kg, Juřica Marek trh 110kg, nadhoz 
130kg, nováček v družstvu Hladil David trh 
77kg, nadhoz 115kg, Třetina David trh 90 
kg, nadhoz 125kg.

Vzpěrači Nového Hrozenkova usilovali o bronz
V družstvu chybí nejlepší vzpěrači No-

vého Hrozenkova Vlastimil Kopecký, který 
startuje v I. lize na Sokol M. Ostrava, a Mi-
chal Salaj, který nezávodí ze zdravotních 
důvodů.
Pořadí po 2. kole

1. Horní Suchá  1452 bodů
2. TJ Holešov  1392 bodů
3. TJ TŽ Třinec  1374 bodů
4. TJ Sokol Nový Hrozenkov      1358 bodů
5. S JS Zlín  1281 bodů
6. TJ Hellas Brno   1203 bodů

Marie Orságová


