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Novinky z radnice
Vážení spoluobčané,
léto uteklo jako voda, nastal čas podzimní, čas odpočinku, a tak
jsme pro vás v tyto dny připravili další vydání novohrozenkovského
Zpravodaje.
Kolaudace nových chodníků a autobusových zastávek
V dubnu letošního roku firma Colas CZ a.s., která loni zahájila
rekonstrukci Silnice II/487 a chodníků v centru městyse společně
s výstavbou nových autobusových zálivů a sjezdů na místní komunikace, pokračovala ve stavebních pracích až do konce září. Celkové náklady stavby se vyšplhaly na částku 25,5 mil. Kč. Z toho částku 9,684 mil. Kč nám pokryla dotace ze Státního fondu dopravní
infrastruktury, za což jsme fondu nesmírně vděčni. Nyní nás čeká
kolaudace chodníků a dešťové kanalizace. Po kolaudaci zažádáme
o zavedení nové autobusové zastávky do celostátního informačního systému o jízdních řádech, aby všechny zastávky byly plně
funkční. Nově vybudovaná autobusová zastávka u domu seniorů
v Horňansku bude mít název ,,Nový Hrozenkov – DPS“. V současné
době u této zastávky autobus nezastavuje.
Nové mosty ve Vranči
,,Oprava mostu M14 přes potok Vranča“ a ,,Oprava mostu M12
přes potok Ráztoka“, tak se jmenují další akce, které nám pomáhá
financovat Ministerstvo pro místní rozvoj v rámci dotačního programu s názvem Obnova obecního a krajského majetku po živelných pohromách. Jedná se o opravu dvou poškozených mostů
povodněmi ve Velké Vranči. Celkové náklady na oba mosty činí
11,3 mil. Kč a MMR nám přispěje částkou 7,9 mil Kč. Bez pomoci
ministerstva bychom se do oprav těchto mostů jen stěží pouštěli.
Mostů, které jsou poškozeny, máme v našem katastru ještě několik,
proto jsme požádali v říjnu o další finanční výpomoc z výše jmenovaného dotačního programu o opravu mostu do Číny.
,,Sportovní hala“ a ,,Energetické úspory základní školy“
Tyto názvy nesou další investiční akce, které zahájíme v příštím
roce. Jedná se o výstavbu nové sportovní haly u základní školy, která bude sloužit jak pro potřeby výuky v ZŠ, tak pro potřeby sportovních klubů. Sportovní halu vyprojektovala firma Consequence
forma s.r.o. již v roce 2017 a po celé dva roky jsme se snažili na
její výstavbu sehnat dotační peníze. Bohužel dotaci, o kterou jsme
žádali Ministerstvo pro místní rozvoj, jsme na letošní rok nezískali
a na dotaci z vyhlášené výzvy Ministerstva školství a tělovýchovy
jsme nedosáhli. Dotace z MŠMT byla totiž vyhlášena pro obce nad
10.000 obyvatel. Z tohoto, ale i z důvodu špatného stavu tělocvičny, se zastupitelstvo rozhodlo postavit sportovní halu pomocí úvěru. Úvěr ve výši 40 mil. Kč schválilo zastupitelstvo na mimořádném

zasedání dne 21. 10. 2019. V současné době zahajujeme výběrové
řízení na výběr firmy.
Současně se stavbou sportovní haly bude probíhat další akce
s názvem ,,Energetické úspory základní školy“. Jedná se o snížení
nákladů na provoz základní školy, a to v rámci zateplení, výměny
kotlů, výměny okenních otvorů a rekuperace. Náklady na tuto
akci se pohybují ve výši 23 mil. Kč. Budou hrazeny z dotace ve výši
10,765 mil. Kč z operačního programu životního prostředí 2014
-2020 z Ministerstva životního prostředí, částečně z otevřeného
úvěru a částečně z rozpočtu městyse. V rámci akce bude zrekonstruována i budova bytů, která je zatím součástí základní školy.
Akce by měla být provedena během příštího roku. Záleží ovšem na
realizační firmě, která bude vybrána ve výběrovém řízení.
Motivační a evidenční systém odpadového hospodářství
Motivační a evidenční systém odpadů jsme v našem městysi
zavedli od července 2019 a v současné době firma ,,Moje odpadky“, která nám systém zprovoznila, vyhodnocuje stav za MESOH
rok 2019. Pokud jste se přihlásili do systému heslem, který máte
uveden na svých čárových kódech (zasílali jsme v květnu v obálkách do každého rodinného domu), uvidíte v něm již vypočítanou
slevu za odpad pro příští rok. Sleva je zatím jen orientační, neboť
cenu za jeden EKO bod stanoví zastupitelstvo na svém zasedání
v prosinci. Pokud jste se do systému nepřihlásili, ale nalepujete
kódy na tříděný odpad, i vy máte nárok na slevu. Zatím vám její
výši nedovedeme sdělit. Rovněž bych vás chtěla požádat, abyste
nalepovali kódy i na černé pytle s komunálním odpadem. Od nového roku totiž nebudou černé pytle bez kódu sváženy. V rámci
vývozu odpadu žádám občany o zakoupení popelnic (v rodině
může být i více popelnic) a zrušení používání černých pytlů. Odpad v černých pytlích se nedá evidovat. Protože jsme popelnice
polepili evidenčním čárovým kódem, nebudeme letos vydávat
nálepky za zaplacený poplatek za odpad. Zapojit se do motivačního systému odpadového hospodářství není povinné. V říjnu
jsme zakoupili budovu od firmy VS Domy v bývalém areálu JZD
a od příštího roku bychom měli v této budově provozovat sběrný
dvůr. Rovněž by zde měly vzniknout prostory pro tzv. zpětný odběr. Podrobnější informace o novém sběrném dvoře vám sdělíme
v dalším Zpravodaji. Z důvodu nekonečného a nekontrolovaného
nepořádku u obchodu Jednoty na Čubově jsme odvezli popelnice
na tříděný odpad na jiné místo. Chataři můžou komunální odpad
zatím odkládat do odpadových nádob u úřadu městyse.
Závěrem mi dovolte popřát vám jen klidné a v pohodě prožité
nastávající dny. Pokud jsem se nezmínila o tom, co vás zajímá, neváhejte nás navštívit na radnici.
Špruncová Stanislava, starostka
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Legenda o husarském kousku mistra koláře, aneb
„Nemáte co ztratit. Jenom samého sebe, když zůstanete na místě.“

Je možné v jeden den pokácet
strom, vyrobit z něj kolo a kutálet ho 54
km z Lednice do Brna? Přesně tato otázka hlodala v brněnském herci Dušanu
Vitázkovi, když dostal v roce 2017 roli
koláře Bircka v připravované veselohře
Brněnské kolo. Rozhodl se, že legendu
o brněnském kole prověří. K tomu ale
potřeboval pomoc skutečného kolářského mistra. A kdo jiný by mu mohl
pomoci záhadu rozklíčovat než mistr
svého řemesla Augustin Krystyník?
Podle legendy se v lednické hospodě
kolářský mistr Georg Birck vsadil o 12 tolarů, že v jednom dni porazí strom, udělá
z něj kolo a dokutálí ho do Brna. Podařilo
se mu to a purkmistr nechal kolo se jménem kolářského mistra pověsit do průchodu Staré radnice, kde visí nedaleko
„Brněnského draka“ dodnes.
Dušan Vitázek se pokusil převést legendu do reality, a tak spatřil světlo světa
projekt s názvem Dušanovo kolo pro Emila (nadace Emil zaštiťuje mladé hendikepované sportovce). Výtěžek z celé akce
byl věnován desetileté Kačence s dětskou
mozkovou obrnou na celoroční hipoterapii. A jak vypadala celá akce očima hlavního aktéra Dušana Vitázka?
„Je 2.9. 2018, čas 00:01, hustá průtrž mračen – teď to začíná. Zařezávám
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do stromu, teče z něj šťáva a zvuk, který
vydává strom, ani zdaleka nepřipomíná
řezání dřeva. Vše mi v rukách klouže. Od
tuhého jasanu lítají jiskry. Po prvních minutách vím, že to nebude lehké. Po necelé hodině je strom podťatý a my ho můžeme s panem Krystyníkem břichatkou
rozřezat na požadované kusy pro výrobu
kola. Všichni jsme od kůry, od hlíny, zmáčení deštěm, ale spokojení. Hotovo. Hurá
do dílny.
Do půjčených prostor truhlářství Sláma vjíždíme těsně před druhou hodinou
ranní. Tady přebírá iniciativu pan Krystyník. Toto je jeho řemeslo, jeho hřiště, jeho
život. Vše jde hůř, než jsme čekali, a živý jasan klade velký odpor. Hlavně se nezastavit. Pod rukama nám roste kolo ze stromu,
který ještě před pár hodinami rostl v lese.
Hodiny běží jak vteřiny a vše se děje rychle a tiše, jako bychom spolu pracovali odjakživa. Adrenalin nám úspěšně zahání
pocit hladu a chuť ke spánku. Všechno už
jde bezchybně bez jediné zmařené třísky,
přesto musím ohlášený čas startu z Lednice v 7:00 posunout o hodinu. Po necelých
šesti hodinách je na světě loukoťové kolo,
které je pevné tak, že by mohlo jít z fleku
do koňského povozu. Skláním se před řemeslem pana Augustina Krystyníka.
Počasí se umoudřilo a já začínám
ukusovat první kilometry. Běh v postroji
s loukoťovým kolem není zrovna způsob,
jak by se chtěl člověk pohybovat dopředu. Nicméně po 10 kilometrech si na sebe
jakž takž zvykáme. Po dvacátém kilometru šťastně řvu na svá doprovodná vozidla,
že už mě čeká jenom marathón! Legrace
mě brzo přešla a dostavila se první krize. Kilometry v postroji si začínají vybírat
svou daň a já jsem musel poprvé zastavit
kvůli bolesti. Byl jsem v polovině trasy
a jediné, co jsem dokázal, bylo stát opřený o kolo v předklonu. Myslel jsem, že mi
upadne bok. Všechno utichlo, doprovodná auta zastavila…
Zjistil jsem ale, že můžu kráčet, a tak
jsem kráčel, až se z nesnesitelné bolesti
stala snesitelná a nějak se to zas rozběhlo. Hodně jsem zpomalil. Pokud to chci
zvládnout do 17:00 na radnici do Brna,
zbytek trasy už mě žádná pauza nečeká.
Jenom běh a krok. Brněnské zvony bijí
17:00 a já dobíhám do špalíru fanoušků

u radnice. Padám na kolena a snažím se
odpovídat na otázky moderátorů a novinářů. Euforie.
S davem lidí, kteří mě přišli podpořit
k radnici, se vydávám přes centrum města
ke Galerii Vaňkovka, kde mě čeká koncert
a předání šeku Kačence z nadace Emil.
Vítězoslavně zvedám kolo nad hlavu, pokládám ho na jeviště (teď jsem docela rád,
že jsem ho na čtyřicátém pátém kilometru nehodil do škarpy).
Chtěl bych vás motivovat. Chtěl bych
vás podpořit. Chtěl bych vás zbavit strachu z pochybností. Strachu z neúspěchu.
Protože jakmile uděláte krok vpřed, už jste
uspěli, už jste to zkusili, už jste za něčím šli,
a i když to hned nevyjde, vždy už to bude
váš úspěch. Pokud vás něco napadne,
nebo o něčem sníte, nezahoďte to jenom
proto, že si myslíte, že na to nemáte čas.
Ano, máte rodinu, práci, děti, povinnosti,
ale vy přece nepotřebujete hned všechen
čas, který máte…. Začněte! Hned první
den tomu věnujte minutu, a pokud vás
to naplňuje, druhý den tomu věnujte dvě
minuty. Nemáte co ztratit. Jenom samého
sebe, když zůstanete na místě. A pokud
vám okolí začne říkat, že jste se zbláznili,
tak je to ono a bud vás to bavit!“
zpracovala Ivana Lušovská z: Dušanovo kolo pro Emila (Dušan Vitázek)

www.novyhrozenkov.cz
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ČD vystřídá Arriva
Vlak, který vyráží na trasu mezi Velkými Karlovicemi
a Vsetínem, přepraví denně desítky cestujících. Cestu do
školy i zpět s ním absolvovalo už několik generací žáků, kteří si v jeho útrobách ještě stihnou dopsat nějaký ten domácí
úkol a zopakovat slovíčka na písemku. Maminky s kočárkem se nemusejí bát, že tady pro ně nebude místo, jak se to
občas stává v přeplněném autobuse. A o prázdninách sice
nevozí karlovický vláček školáky, ale zato poslouží cyklistům, kteří si chtějí vyzkoušet cyklostezku Bečva.
Zvykli jsme si, že žluto-zelená mašinka supí po kolejích a snaží se nás dopravit včas tam, kam potřebujeme. Není to ovšem
tak dávno, co měla trať mezi Karlovicemi a Vsetínem namále. Její
provoz měl být za ministra Římana zrušen. Představitelé obcí

Horního Vsacka se s tím nechtěli smířit a řádně objednáni s předem dohodnutým termínem měli v úmyslu ministra přesvědčit
o tom, že železniční trať je pro tento kout Valašska nezbytná. Ministr nás ale nikdy nepřijal. Čekal nás vždy jen úředník, který
nám suše sdělil, že je rozhodnuto a vlak na Karlovice se bude
rušit. Ani další ministr v pořadí nehodlal s tímto problémem
nic dělat. Teprve až s příchodem profesora Peltráma se situace
změnila. Pan ministr vyhověl mé prosbě, zrušil rozhodnutí svých
předchůdců a vlak na Karlovice zůstal zachován. Blíží se čas, kdy
se změní provozovatel a České dráhy vystřídá firma Arriva. Je
otázkou, zda bude lepší než ČD. V každém případě jsem rád, že
nám vlak bude sloužit dál.
Ing. František Novosad

Charita začala s rozsáhlou rekonstrukcí
Do nového střediska se v lednu příštího roku přestěhuje část služeb hrozenkovské Charity. Opravený dům má
především přinést komfortnější zázemí pro terénní pracovníky.
Na začátku července letošního roku začala Charita s přestavbou budovy v Novém Hrozenkově. Zrekonstruovaný dům
by měl od příštího roku sloužit jako kvalitnější zázemí pro pečovatelky. Souběžně se do domu nastěhuje veškerá administrativa a některé služby. „Před třemi
lety, v roce 2016, jsme budovu zakoupili s pomocí půjčky od Arcibiskupství olomouckého. Vzhledem
k navýšenému počtu pracovníků
jsme potřebovali jedno místo, do
kterého se soustředí převážná část
služeb, a také administrativa,“ vysvětluje situaci ředitelka Charity
Nový Hrozenkov Danuše Martinková. Na podzim téhož roku byl
podán projekt na Evropskou unii
a čekalo se, zda dojde k jeho schválení. „S většími komplikacemi se po-

dařilo projekt obhájit až počátkem letošního roku. Bylo vyhlášeno výběrové řízení a od první dekády července se začalo se
samotnou realizací stavební zakázky,“ dodává ředitelka Charity.
S koncem roku by měly být dokončeny veškeré stavební
práce. Do nové budovy v Novém Hrozenkově se tak začátkem příštího roku přestěhují terénní charitní služby, které
v současnosti sídlí v pronajatých prostorech v Karolince,
a všechna administrativa spadající pod hrozenkovskou Charitu. Stacionář v Halenkově
a Domeček v Novém Hrozenkově budou dále poskytovat
služby na stejných místech.
Nutná finanční spoluúčast
na projektu je zajištěna naším
významným dárcem, s kterým
máme uzavřenou víceletou
smlouvu o financování. Jedná se
o Lesy augustiniánského opatství. Z dalších firem nám přispěly společnosti Austin Detonator
a Kayaku Safety Systems Europe.
(lb)

Pozdrav od Lucie Bílé našim charitním vílám
Začátkem léta letošního roku k nám na Charitu Nový Hrozenkov přišel milý dopis od přední české zpěvačky Lucie Bílé.
Součástí psaní byly také dárečky pro charitní pečovatelky.
Citujeme z dopisu:
„Vážené a milé dobré víly! Posílám něco pro radost a štěstí
za vše dobré, co děláte pro druhé! Vybrala jsem na své náramky
z lásky Hematit, kámen zdraví, a doufám, že Vás každou potěší.
Objímám Vás a přeji vše dobré. S láskou Vaše Lucie Bílá.“
Malá pozornost od Lucie udělala našim „charitním vílám
v červených autech“ obrovskou radost. Dopis přikládáme. Stejně tak fotografii, na které je vidět, jak náramky sluší a těší. Moc
děkujeme!
(lb)
www.novyhrozenkov.cz
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Slunečnice malým kouskem domova
Dobové fotografie herců Lídy Baarové či herce Rolfa Wanky, sto let
starý šicí stroj, háčkovaný ubrus, zrenovovaný nábytek, krásné sezónní
dekorace, a pokud to jde, čerstvé květiny ze zahrady hned při vstupu do
budovy. Venku zahradní altán, kde se dá posedět, a sportovní prvky na
procvičení těla. To je jen ve stručnosti pár vět o stacionáři s příznačným
jménem Slunečnice.
Vstoupíte do něj a dýchne na vás atmosféra starých časů. Doby, která je právě babičkám a dědečkům blízká. Vybavení jako ve světničce.
K tomu příjemné pečovatelky, které se snaží, aby prostory byly útulné,
příjemné, čisté a vyzdobené. Z kuchyňky se často line vůně kávy, upečených rohlíčků a buchet.
„Když se bavím s vedoucími jiných stacionářů a chci ten halenkovský
nějak popsat či vymezit, můžu klidně říci, že do našich specifik patří časté
výlety či jiné aktivity venku. A je to tak správně,“ vysvětluje činnost zařízení jeho vedoucí Vojtěch Petroš.
Aktivit není málo. Každý den se dělá něco jiného. Vždy na daný měsíc
je vytvořen zvláštní plán, do kterého se mohou klienti stacionáře zapojit. „Často se jdeme s klienty projít kousek po Halenkově, nedávno jsme
společně vyrazili na Kohútku. Na ranči v Karolince jsme si prohlédli koně,
hříbátka i jiná zvířata, třeba právě vylíhlé kuřátko,“ pokračuje ve vyprávění
Vojtěch Petroš, který je současně sociálním pracovníkem pro stacionář.
Klienti se mohou také zúčastnit pravidelných bohoslužeb konaných
v Novém Hrozenkově nebo v letních měsících u kapličky v Lušové. „Na
sklonku června nás navštívili žáci z halenkovské základní školy a canisterapeutický pes. Program v létě jsme se samozřejmě snažili přizpůsobit
i horkým letním teplotám. A když bylo horko úmorné, že nemělo cenu jít
ven, bylo možné si ochladit nohy v masážní koupeli s mořskou solí,“ dodává s úsměvem na tváři vedoucí stacionáře. V plánu jsou také cvičení, procházky, vaření regionálních či exotických jídel, rukodělné činnosti a jiné.
(lb)

Poradna Svaté Rity
Dotaz: Moje maminka si nemůže na
poště sama vyzvedávat svůj důchod.
Její zdravotní stav se zhoršil, na poštu
si sama nedojde. Je prosím nějaká možnost, abych důchod mohla za ni vyzvednout?
Odpověď:
Máte možnost využít Ustanovení
zvláštního příjemce důchodu.
Podnět k zahájení správního řízení
může podat na obecním úřadě oprávněná osoba (tedy Vaše maminka), rodin-

ný příslušník (požádáte sama), nebo jiná
osoba..
Pokud přijdete v této záležitosti na
obecní úřad osobně, lze podnět sepsat
formou tzv. podání.
Pokud obec zjistí, že existují důvody
pro ustanovení zvláštního příjemce důchodu, zahájí správní řízení. Obecní úřad
ustanoví zvláštního příjemce s jeho souhlasem (což bude případ Vaší maminky)
s ohledem na skutečnost, že oprávněná
osoba nemůže s ohledem na svůj zdravotní stav důchod přijímat. Zvláštní příjemce

je povinen dávku použít pouze ve prospěch oprávněného.
Pokud by pak v budoucnu došlo k nějakým pochybnostem o využití důchodu,
zvláštní příjemce je povinen na žádost
oprávněného, nebo obecního úřadu, který jej ustanovil, podat písemné vyúčtování
dávky, která mu byla vyplácena, a to do 1
měsíce.
Závěrem: obrátíte se na obecní úřad
v místě bydliště maminky, a požádáte o zahájení řízení o zvláštním příjemci důchodu.
Eva Slováčková, sociální pracovnice

Změny v knihovně
Obecní knihovna v Novém Hrozenkově prošla letos výraznou změnou! V červnu opustila svoji pozici knihovnice
Hanka Pekárková, která dostala nabídku práce v místě bydliště. Od 1. 6. 2019 nastoupila na post kulturní referentky
v obci Hovězí. Hance patří obrovský dík za to, co pro naši
knihovnu za posledního dva a půl roku udělala.
Na její místo jsem nastoupila po šestnácti dnech zaučování a předávání Hančiných vědomostí a zkušeností. Vím, že je to
málo, ale bohužel jsem květen a červen musela skloubit se za4

městnáním v Rožnově pod Radhoštěm a knihovnou. Ale jak se
říká, člověk hozený do vody se naučí plavat nejlépe. Naštěstí
prázdniny jsou v knihovně obdobím klidu, tak akorát na rozkoukání. V září jsem absolvovala kurz knihovnického minima ve Zlíně.
Hance moc děkuji za trpělivost a předané rady. I nadále je mým
přítelem na telefonu! Práce knihovnice mě velmi baví a budu se
snažit pokračovat tak, aby čtenáři stále navštěvovali knihovnu
s očekáváním a radostí.
Petra Valíčková
www.novyhrozenkov.cz

Listopad 2019

Kaleidoskop obce

Střípky z poutě na Velehrad
Na Velehrad jsme se 12. září vypravili naším sociálním
autobusem a strávili jsme tam pěkné chvíle. Mohli jsme obdivovat nádherný interiér baziliky se všemi jejími zajímavostmi a třeba i nově instalované sochy sv. Cyrila a Metoděje na
vstupních pilířích. Byl čas si zajít do cukrárny na kávu, navštívit prodejnu knih, nebo si jen tak posedět na lavičce na prosluněném prostranství u baziliky. Na mši, kterou celebroval P.
Josef Čunek, jsme vyslechli slova, která nám pomáhají k duchovnímu růstu.
(Judita Grycmanová, Charita)

Letošní rok byl pro včelaře úspěšný
Rok 2019 byl pro chovatele včel z hlediska výnosu medu velmi dobrý. Nelze to
však říci v každé oblasti kraje. Je obecně
známo, že vsetínský okres rozhodně na
nedostatek včelstev netrpí. Právě naopak.
Příliš mnoho včelstev však není výhodou,
jak by se mohlo na první pohled zdát. Jak
se lidově říká, všeho moc škodí. Pro včely
totiž ubylo pastvy.
Lidé kácí ve velkém staré a ještě zdravé lípy, a to zejména
pro potřebu lipového dřeva. Také jarních zahrádek plných
rozkvetlých květin ubývá. Lidé se zhlédli v malé travičce a eliminovali nádherně kvetoucí místa. Jarního medu, který bývá
z kvetoucích stromů a kvetoucích luk, bylo velmi málo a čekalo
se na rozpuk celkové květeny.

Pastvu pro včely poskytuje také les, který vydává lesní
a spádkový med. Jaké bylo ale zklamání včelařů, když v úlech
objevili med, který nemají moc rádi. Říká se mu modřínový
med, a ten nelze z plástů jednoduše vytočit. Celé rámky se
musí proto namočit do teplé vody. Tento med nelze klasicky
použít, vhodný je pouze na jiné medové výrobky a hlavně
medovinu. Přesto však měli včelaři kvalitního medu dostatek.
Cena medu se pohybuje od 180 – 200 Kč za kilo.
Mezi našimi členy jsou včelaři, kteří obdrželi nebo obdrží
vysoké včelařské vyznamenání. Vloni to byl pan Vl. Mynarčík
z Čubova a v letošním roce byl na vyznamenání navržen Josef
Hodulák z Horňanska. Oba jsou v rámci včelařství zkušenými
odborníky. Závěrem bych chtěl poprosit občany naší lokality,
aby se chovali k přírodě ohleduplně a zbytečně nepoužívali
chemické a jiné látky, které včelám škodí.
předseda včelařů Ing. F. Novosad

NEJLEPŠÍ ŠTRÚDL upekli mladí muži
Hodnotit „cukrářské“ umění letos
nebylo jednoduché. Každý z porotců
dal zabrat svým chuťovým buňkám
a při udělování bodů se musel mnohdy dlouze zamýšlet a rozhodovat, který štrúdlík je přeci jen ten nejlepší.
Letošní soutěž, která je již několik let součástí Dne otevřených dveří
v naší Charitě, měla skutečně velkou
odezvu. Do soutěže bylo přihlášeno 22
vzorků jablečných štrúdlů -7 dospělých a 15 dětských. Štrúdly od dospělých přišly hodnotit také loňské vítězky
Natálie Kašperová a Eleonora Křenková.
Vyhrála paní Marie Vaculíková z Nového Hrozenkova, která získala dárkový
koš ze Dvora u kříža. Druhé místo v kategorii dospělých vybojovala paní Hanka
Hučíková z Hovězí a třetí místo obsadila
slečna Terezka Orságová také z Nového
Hrozenkova. Tyto výherkyně si odnesly
www.novyhrozenkov.cz

dárkový balíček přeměněných plodů zahrady z Veselého gruntu v Janové.
Na prvním místě v dětské kategorii, ve které se sešlo úžasných patnáct
štrúdlů, se umístilo duo chlapců ze základní školy Nový Hrozenkov. Richardu
Novotnému a Martinu Hrnčiříkovi náleží za vítězství krásný dort od cukrářky
Anny Pavelkové. Druhé místo obsadilo
chlapecké trio z hrozenkovské školy,
a to Petr Mikula, Michal Hořelica a Dominik Janík. Třetí místo pak náleží dvojici děvčat taktéž z hrozenkovské školy,
jsou jimi Martina Sušilová a Simona
Pekařová. Druhé i třetí místo bylo obdarováno Sladkým balíčkem z Vinotéky
u kruháče.
Děkujeme všem, hlavně pak dětem,
za jejich sladké výtvory, které udělaly
obrovskou radost našim klientům. A těšíme se zase příští rok.
(jg)
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Rozhovor
Žít lehce
Rodina Karvašova pochází ze západního Slovenska a momentálně obývá
dřevěný domeček v údolí Brodská. Rozhodli se, že chtějí žít co nejvíce v souladu s přírodou, a dlouho hledali místo,
kde zapustí kořeny. Nový Hrozenkov
a zdejší krajinu si jednoduše zamilovali.
Laca a Ivu Karvašovy můžeme potkat
na nejrůznějších společenských akcích,
kde se aktivně zapojují do kulturního
dění. Vědomě se rozhodli žít jinak než
většina dnešní konzumní populace. Žít
lehce. Co to znamená? To možná prozradí rodící se dokument, který přibližuje život netradičních rodin s tradičními hodnotami.
Ivo, můžeš nám blíže představit vaši
rodinu?
Ráda. Jsme pětičlenná rodina s třemi
dětmi. Nejstarší dvacetiletý syn je autista
s dětskou mozkovou obrnou. Nechodí
a potřebuje péči. Mladší dcery mají šestnáct a dvanáct let. Obě děvčata jsou převážně vzdělávaná doma. Starší teď začala
chodit na vysněnou střední školu.
Proč jste se rozhodli žít jinak než většina lidí?
Nejprve jsme podnikali. S narozením
autistického syna jsme začali život přehodnocovat. Co má a co nemá smysl a význam? Nemuseli jsme řešit finance díky
dobře placené manželově práci, ale čas na
sebe jsme neměli. Spláceli jsme dvě hypotéky. Když jsme se podívali do budoucnosti, uvědomili jsme si, že náš život dům se
„třemi koupelnami“ nenaplní. Snažili jsme
se najít jednoduchou a smysluplnou cestu
jak žít šťastně spolu.
Našli jste ji?
Těžko říct. Myslím, že to nám ukáže čas.
V každém případě jsme mnohem spokojenější, rodina je kompaktnější. Naučili jsme
se žít spolu, žijeme svobodněji, ale zároveň
umíme přijmout zodpovědnost, která jde
ruku v ruce se svobodou.
Proč jste se rozhodli dát dětem základní vzdělání doma?
Jednak jsme to chtěli vyzkoušet a jednak jsme chtěli být co nejvíce spolu. Jsme
si jisti, že jim můžeme předat více, než by
toho byla schopna škola. Dnešní svět je
přehlcený informacemi. To, co je ale v živo6

tě důležité, škola většinou
neřeší. Nemyslím si ale, že
škola by byla špatná. Chceme, aby naše děti byly připraveny na vstup na střední
školu s tím, že už ví, kdo jsou
a co opravdu od života chtějí. Já jsem si to uvědomila až
v dospělosti a cesta k tomu
byla mnohem složitější. Nebojíme se, že by naše děti trpěly sociálním odloučením,
protože navštěvují spousty
kroužků.
Jak vypadá domácí vzdělávání dětí?
Mnozí rodiče mohou mít obavy, zda to
sami zvládnou. Zda na to mají dostatečné vzdělání…
Naše kmenová škola je Březová (okres
Uherské Hradiště). Podle jejich vzdělávacího programu mohou děti mít skypovou
hodinu, ale nemusí. Učí se z knih, internetu, mohou si vybrat učebnice. Dvakrát
do roka ale chodí na přezkoušení do této
školy. Rodič je při tom vede, přebírá odpovědnost a musí mít k tomu samozřejmě
i vzdělání. Na první stupeň stačí rodiči maturitní zkouška. Pokud chce dítě vzdělávat
i na druhém stupni, musí už mít vysokou
školu. Naše starší dcera hodnotí domácí
vzdělávání tak, že jí něco vzalo, ale spoustu
jí dalo. Z mého pohledu ji přivedlo k zodpovědnosti a samostatnosti.
Čím se živíte, aby vám vaše práce
umožnila být co nejvíce spolu?
Chtěli jsme na prvním místě dělat
něco smysluplného. Založili jsme spolek
Ladiva zaměřený na trvalou udržitelnost
a soběstačnost s radostí. V rámci tohoto
spolku vznikl ekologicky zaměřený bezobalový obchůdek. Filozofie obchůdku je
pomoci lidem žít zdravěji. Je tu zejména
pro ty, kteří nejsou lhostejní k osudu naší
krajiny a prostředí, v němž budou žít naše
děti. Nabízíme lidem potraviny, drogerii a kosmetiku bez obalu, nebo alespoň
v ekologických obalech. Cítíme, že dnešní
způsob života je slepá ulička pro lidstvo
a snad všichni už vidí, že není dlouho udržitelný. Pořádáme jarmarky pro šikovné lidi
z Valašska, kteří nabízejí své rukodělné výrobky. Nejde o vytváření konkurence, ale
o podporu, výměnný obchod a sousedskou výpomoc.

Kde vás tedy případní zájemci mohou najít a jak se s vámi spojí?
Obchůdek Ladiva najdete v Karolince
v domě služeb naproti Sokolovny. Nepodařilo se nám bohužel sehnat prostory přímo v Novém Hrozenkově, ale nevzdáváme
se a doufáme, že nakonec vhodné místo
pro Ladivu objevíme právě u nás v Hrozenkově. Potkáte nás i na nejrůznějších akcích.
V nejbližší době to je prosincové Vánoční
zastavení v Halenkově pod hlavičkou Valašského pramene. Chystáme kurz zpívání
k vlastní duši, bylinkový kurz s Vláďou Vystáskem, šicí a tvořivé dílny a mnoho jiného. Bližší informace najdete na webových
stránkách www.lad-iva.cz.
Pochopila jsem tedy správně, že smyslem vašeho počínání je být soběstační?
Ano, ale soběstační s radostí. Dříve byli
lidé také soběstační, jenže to bylo vykoupeno obrovskou dřinou na úkor rodiny
a zdraví. Pořád jsme závislí na systému, ale
jsme na cestě k soběstačnosti. Pěstujeme
permakulturně, tzn. že přizpůsobujeme záhonky danému prostředí, neustále se snažíme ve valašském kamení zúrodňovat půdu.
Sami si pěstujeme květák, brokolici, papriky, zkrátka zeleninu, abychom ji nemuseli
v obchodě vůbec kupovat. Plodiny sejeme
střídavě, aby se podporovaly. Věnujeme se
různým rukodělným pracím, abychom si
mohli spoustu věcí vyrobit sami. Do našeho obchůdku zveme lidi, kteří nás a další
zájemce mohou něco užitečného naučit.
Obchůdek je jen semínko, které jsme zasadili a doufáme, že poroste. Že se rozroste
v společenství lidí, kteří se budou vzájemně
podporovat a pomáhat si v růstu.
Za rozhovor poděkovala
Iva Lušovská
www.novyhrozenkov.cz
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Knihovna
Co se dělo v knihovně
Během prvního pololetí se
v knihovně uskutečnilo mnoho
kulturních i vzdělávacích akcí.
A to jak v rámci Klubu maminek dopoledne, tak i během
večerních besed pro širokou
veřejnost. Přesněji to bylo 35
vzdělávacích a 15 kulturních
akcí. Počet návštěvníků vzrostl
na 605 dospělých i dětí.
V únoru až březnu pořádalo
Centrum pro rodinu Vsetín kurz
nazvaný Manželské večery. Při
osmi setkáních mohly páry diskutovat o rodině, vztazích, komunikaci atd. V únoru proběhla
beseda s Lenkou a Vojtěchem
Ryzovými, rovněž na téma komunikace. Akce probíhaly v rámci
Národního týdne manželství.
Březen je měsíc čtenářů. Zavítala k nám paní spisovatelka a knihovnice z Karlových Varů Ludmila Křivancová, která se
s návštěvníky podělila o osobní zkušenost s depresí. Knihovnu
navštívila také valašsko-meziříčská spisovatelka Alena Mornštajnová, která přijela představit své úspěšné knihy Tiché roky,
Slepá mapa, Hana, Hotýlek a Strašidýlko Stráša. V září za námi
přijel cestovatel Jan Husák, který přednášel o území doslova za
humny aneb „Karpaty: Křížem krážem.“ V rámci týdne knihoven,
který probíhá první týden v říjnu, jsme pozvali paní Zdenku Haplovou z Masarykovy veřejné knihovny Vsetín, která připravila
pro žáky II. stupně základní školy vyprávění na téma „Josef Sousedík – valašský rodák, vynálezce, podnikatel a politik.“
Maminky sobě
V Klubu maminek se také nezahálelo. Všechny akce, které si
maminky vymyslely a uspořádaly, ani nejde vypsat, na to není
prostor. Zmínit lze snad jen ty nejzajímavější. V zimě za maminkami přijela paní Eva Hurtová přednášet o potravinách a koření
jako léku u dětí, paní Elena Zdráhalová se rozdělila o své zkušenosti s ekologickou domácností, Jana Kunderová z Centra pro
rodinu ukázala, jak na bazální stimulaci dětí. Klub maminek navštívila také paní psycholožka Irena Smékalová, která poradila
ženám, jak zvládat stres. Kuba Kopecký vyráběl v knihovně krpce, Míša Cíchová prezentovala dětské knihy. Mimo to maminky
vytvářely Montessori pomůcky, malovaly na trička i na sklo, vyrobily si květináč či brož. Nechyběla ani rozcvička s básničkami,
zpívání a tančení. Když venku vysvitlo první jarní sluníčko, děti
to vytáhlo ven a navštívily vodníka Brodského, který měl veliký
úspěch!
Školáci v knihovně vítáni
V květnu k nám zavítali prvňáčci z naší základní školy. Že
jich ale letos bylo! Rozdalo se 30 knih pro prvňáčka „Kde se nosí
krky.“ Ale nic nebylo zadarmo. Děti musely předvést své čtenářské dovednosti. Všechny krásně četly a za odměnu dostaly
krásnou knihu. Knihovnu navštívily děti z MŠ, pro které bylo
www.novyhrozenkov.cz

připraveno představení divadelního souboru BUBU. Děti ze ZŠ,
třeťáky a páťáky obohatila svojí novinářskou praxí paní Michaela Vetešková besedou s názvem Dílna malého novináře.
Rodiče představili nejmenší občánky městyse
V březnu a začátkem července se uskutečnilo znovuzavedené Vítání občánků. Rodiče přivedli celkem 15 dětí a podepsali se
do pamětní knihy. Děti a rodiče byli obdarováni dárečky z úřadu
městyse, od knihovny obdrželi tašku s bezplatnou roční rodinnou registrací do knihovny a speciální knižní dárky. Ty knihovna
získala díky mezinárodnímu projektu Bookstart: S knížkou do
života. Dárkové sady Bookstart obsahují knížku pro děťátko,
knížku s radami a doporučeními pro rodiče, seznam doporučené literatury pro nejmenší děti a audioknihu. Akcí se zúčastnilo
56 návštěvníků včetně dětí, rodičů, sourozenců, ale přišly i babičky, prababičky… Svým milým vystoupením nás potěšily děti
z mateřské školky Střed, které doprovodila paní učitelka Emilie
Janáčová, za což jí patří velký dík. Od poloviny letošního roku
také převzala organizaci Vítání občánků na svá bedra paní matrikářka Sylva Šarmanová. Poděkování za příjemnou spolupráci
patří tedy i jí a rovněž paní starostce, která je nedílnou součástí
této akce.
Nový program zpřehlední služby
Na závěr nesmím zapomenout na nový, modernější program Verbis pro knihovny, který byl částečně dotován z programu Veřejné informační služby knihoven. Název projektu je
Modernizace automatizovaného knihovního systému KP SYS.
V naší knihovně byl nainstalován v květnu letošního roku a pro
návštěvníky webového katalogu přináší přehlednější a kvalitnější služby. Starý program rovněž neodpovídal novému nařízení GDPR, platnému od května 2018. No a …jak se říká: Za
vším hledej ženu. Velký dík patří Hance Pekárkové za realizaci
projektu, dotažení do samého konce a také městysi Nový Hrozenkov za spolufinancování projektu.
knihovnice Petra Valíčková
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Hexagonál provází dobré výkony i přízeň diváků
Druhý srpnový víkend uspořádali místní vzpěrači na
jezeře Balaton tradiční vzpěračský Hexagonál. Letos proběhl již 25. ročník této akce, na níž se prezentují siláci
z širokého okolí.
Z celé Moravy se sjelo do Nového Hrozenkova 60 závodníků,
kteří soutěžili v kategoriích žáků, juniorů, žen, juniorek a mužů.

Závody doprovázelo pěkné slunečné počasí. Výkony soutěžících
sledovalo mnoho diváků. Závody zpestřilo i vystoupení vsetínských zápasníků a silných mužů pod vedením Adama Švehly. Poděkování patří všem sponzorům, kteří k uspořádání Hexagonálu
přispěli.
(fo,il)

Veteráni přeborníky republiky
Vzpěrači soutěžili v první půlce
roku v lize mladších žáků, kde figurují na 4. místě. Oporami týmu se stali
zejména Jakub Zapalač, Jaromír Hurta a Petr Žálmánek. Nejlepší výkony
v družstvu podával Václav Mikula.
Své zastoupení má Nový Hrozenkov
také v lize juniorů. Mezi mladé vzpěrače,
kteří nás reprezentují v této kategorii,
patří Jakub Koňařík, Václav Škarpa, Jakub Zapalač a Jakub Zapalač ml., Luboš
Píšek, Jakub Píšek a Matyáš Bukovjan.
Hrozenkovští junioři se zúčastnili Mis-

trovství České republiky do 17 let, kde
se stala přebornicí ČR Natálie Labajová
a 3. místo v této soutěži obsadil Jakub
Zapalač.
Hrozenkovské vzpěračky soutěží jak
v první, tak v druhé lize žen. V první lize
předvádějí své vzpěračské umění Lenka
Kenisová – Orságová, Petra Orságová,
Tereza Králová a Natálie Labajová. Díky
jejich výkonům figuruje hrozenkovské
družstvo na 3. místě. V druhé lize do soutěže nastupují Helena Korytářová, Anna
Plevová, Marie Orságová, Pavla Jakešová

a Natálie Labajová.
Ve druhé lize mužů vzpírají Rostislav
Trlica, Petr Slabý, Vojtěch Paška, Jiří Pavelka, David Hladil. Tým se může opřít
zejména o výkony Petra Slabého. Krásného úspěchu dosáhli hrozenkovští veteráni, kteří se v Brně stali přeborníky
České republiky. Kromě Marie a Františka Orságových se představila také Lenka Orságová – Kenisová a hlavně Karel
Vojvodík, který oslavil již 80 let. Klobouk
dolů.
(fo,il)

Mladší žáci vítězí, přesto přišli o trenéra
Mladší žáci zopakovali loňské vítězství v krajské soutěži skupiny A i s hodně mladým týmem, jehož polovina
spadala ještě věkově do starší přípravky. O to je vítězství
cennější.
Družstvo mladších žáků získalo celkem 48 bodů a skóre
119:31, přičemž slavilo celkem 16 vítězství a pouze dvakrát
prohrálo. Trenéři Zdeněk Štuler a Miroslav Kovář jsou se svými svěřenci velmi spokojeni. K největším střeleckým oporám
týmu patřil Marek Štuler, který soupeřům nasázel celkem 51
branek. Jen pro představu – je to dvakrát více gólů, než dokázali vsítit o dva roky starší soupeři z jiných týmů. Jeho talent neunikl trenérům týmu Slovácka, kde také nyní zkouší
své umění. „Přeji jemu i ostatním klukům, kteří přešli hrát na
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Vsetín, ať se jim hodně daří!“ vzkazuje hrozenkovským odchovancům trenér Miroslav Kovář.
Pochvalu si samozřejmě zaslouží celý tým. Všichni trénovali a hráli za svůj tým s maximálním nasazením. Uznání si vysloužili i od známých týmů jako je Holešov, Chropyně, Hulín,
Luhačovice, Louky či Bystřice pod Hostýnem. „Škoda, že se
k takovým šikulům nenašel nový trenér, a to jsme dost velký region. Zatím trénují dohromady se staršími žáky u Jirky
Gajdoše. Já jsem přešel k dorostu a Zdeněk trénuje na Vsetíně.
Škoda, že jsme ho neudrželi alespoň ještě rok. Udělal tu obrovský kus práce. Ať se ti, Zdeňku, daří!“ přeje svému kolegovi
trenér M. Kovář.
(il)

www.novyhrozenkov.cz
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Starší žáci deklasovali soupeře
Vítězství v krajské soutěži skupiny A vybojovali ve své kategorii také
starší žáci. Našim fotbalovým nadějím se podařil tedy husarský kousek,
neboť se stali lídrem tabulky stejně
jako naši mladší žáci.
Pod vedením trenéra Jirky Gajdoše
nepoznali starší žáci v základní hrací
době porážku. Z 54 možných získali
fantastických 51 bodů. O zbylé tři body
je připravila 2 krát remíza, kdy jednou
na pokutové kopy vyhráli a jednou
prohráli. Sezóna snů přinesla mladým
fotbalistům neuvěřitelné skóre 110:13.
Tým válcoval jednoho soupeře za druhým. „Navzdory celkovému skóre to
nebylo vždy jednoduché. Kluci ale dali
do hry svoje velké srdce, a to dělá tým,“
prozrazuje tajemství úspěchu trenér Mirek Kovář.
Mezi nejlepší střelce se zařadili Šimon Plánka s 31 góly, Mirek Kovář s 21
góly, dále T. Koňařík a M. Koňařík. Za
odměnu a mnohaletou píli mohli kluci
odjet na soustředění do Itálie, kde nejen pilně trénovali, ale užili si také plno

legrace a her. Jen je škoda, že nesehnali
nějakého italského soupeře. „Většinu
nákladů se nám podařilo pokrýt z příspěvku od obcí Nového Hrozenkova,
Karolinky a Velkých Karlovic. Mockrát
děkujeme!“ vzkazuje trenér Kovář.
A co čeká mladíky dál? Sedm fotbalistů přechází do družstva dorostu (5 z

nich jsou Hrozenkovjané). Už nyní se
stávají oporami nového týmu. Zatím 2
x vyhráli a jednou prohráli. „V dorostu
mám devatenáctičlenný kádr. Oproti
loňskému roku zatím kluci pilně trénují. Doufám v slušné umístění. Držte nám
palce!“ uzavírá Mirek Kovář.
(il)

Body pro košíkovou a fotbal
Škola není jen o trápení hlaviček, ale taky o trénování
nožiček a tělíčka vůbec. Pořádně se protáhnout v tělocvičně po několikahodinovém sezení v lavici je rozhodně potřeba. Naši osmáci a deváťáci jsou šikovní sportovci a jdou jim
především košíková a kopaná.
Po vítězství starších žáků v okrskovém kole a postupu do
okresního kola v košíkové se chlapcům z osmé a deváté třídy

podařilo vyhrát i okrskové kolo v kopané. V domácím prostředí ostatní družstva zcela přesvědčivě přehráli a postoupili do
okresního kola ve Valašském Meziříčí. V okresním kole statečně
bojovali Pavel Chromčák, Šimon Plánka, Mirek Kovář, Martin
Hrnčiřík, Jakub Hájek, Šimon Babica, František Dujka a Adam
Pekař.
(zš,il)

Zima budiž pochválena
Na zaručené prognózy meteorologů ohledně sněhové
nadílky se už dávno nedá spolehnout. A tak se lyžaři, sáňkaři, snowbordisti i běžkaři musí při vyhlížení bílé peřiny
spolehnout na pranostiky. Co si o letošní zimě myslí mravenci? A jak vypadá sukně cibule? Uvidíme.
Snad k našim školákům, kteří se těší na své lyžařské
kurzy, bude paní Zima přívětivá. Abychom je správně naladili, zavzpomíná na loňský
lyžařský výcvik Týna Khazalová: „Zúčastnilo se 47
žáků 2. stupně společně
s panem ředitelem Hašou a 4 instruktorkami.
Bohužel přírodního sněhu ubývalo, a proto jsme
opět vyrazili za skvělými
podmínkami na Kohútku. Paní instruktorky byly
nové, ale usmívaly se na
www.novyhrozenkov.cz

nás i známé tváře z dřívějších lyžařských výcviků. Ze začátku
byl sice problém si nás všechny zapamatovat, my jsme si na ně
ale zvykli rychle a naše vztahy byly přátelské. Lyžaři se rozdělili
do čtyř kategorií (začátečníci, C, B, A) a snowbordisté brázdili
kopec v jedné samostatné skupině.
Počasí nám přálo, kromě posledního dne nás obdařilo svou
přízní sluníčko. Trochu nám vadilo množství dalších lyžařských
výcviků a škol na svahu. Ale
i to se dalo zvládnout a výcvik
jsme zakončili společným
závodem. Tentokrát i snowboardisti měli vlastní kategorii a všechny časy, i ty začátečnické, byly podařené. Výcvik
nám utekl rychle a sněhové
podmínky vyšly akorát. Devátá třída si užila svůj poslední
lyžák a děkuje všem!“
(tk, il)
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Valaši se učí slovácké tance
Členové folklorního souboru Ostrévka se zúčastnili akce UČÍME SE LIDOVÉ TANCE – SPECÁL. Navazuje na
lekce tance, které se na jaře konaly
v Uherském Brodě. Patří mezi ně např.
tance moravských Chorvatů, strážnický Danaj a tance kunovské sedlcké.
Lekce se tanečníkům moc líbily,
a proto se rozhodli pokračovat v jednodenní tancovačce speciál, určené pro
všechny milovníky folklóru, kteří nemají
možnost se naučit jednotlivé tance. Událost se konala v sobotu odpoledne 19.
října v Horním Němčí, kde se tři taneční
páry naučily nivnické tance z Horního
Němčí, šotyšku z Dolního Němčí, čardáš
z Nivnic a další. Jedny z tanců byly i boršické sedlcké, které si páry zatančily na
známou píseň Rež, rež, rež. Celé odpo-

ledne hrála k poslechu a tanci hudecká
muzika Kopaničár. Od 17:00-1:00 se vystřídali zkušení lektoři lidových tanců
a konec akce patřil společné zábavě.
Pro taneční páry z Ostrévky to byl
oříšek. Musely zvládnout nové písně,
kroky, poskoky. Když měli ogaři zaverbovat, zjistili, že neví, co mají dělat, protože
znají hlavně cifry odzemku. V současné
době se učí i jiné regiony. Nový tanec
předvedou 18. ledna na Valašském bále
v Novém Hrozenkově. Zajímavostí je, že
na Slovácku má každá vesnice vlastní
folklorní soubor, a je jedno, zda je počet
obyvatel 800 nebo 3000. Ostrévka doufá, že zájem o folklór a tradice se bude
i na Valašsku a v Novém Hrozenkově
rozrůstat stejně jako na Slovácku.
Adam Bělíček

Spievanky, spievanky
Spievanky, spievanky, Ej, slniečko
horúce, Okolo Jarošova … a také jiné
písně má Hafera nově ve svém repertoáru. Že nejsou valašské? Hrozenkovské?
Nevadí, je třeba poznat i jiné regiony
bohaté na krásné melodie. A my se stále rádi učíme nové, přestože repertoár
Hafery čítá na 300 písní. Mohli jste je slyšet na vystoupeních Hafery při „Setkání
lidí dobré vůle“ na Kohútce, nebo na
Letokruzích. Zde jsme poprvé za svou

existenci společně zpívaly v programu
s „Karlovjankama“ a v jejich i v našem
podání zazněly i hrozenkovské hečené.
Povedly se!
V dubnu jste se také mohli připojit
k masopustnímu průvodu, který prošel
centrem městyse a poté pochoval basu
v místní hospodě. Pokud se průvod
uskuteční i příští rok, kdokoliv kdo má
nohy, chuť a masku, ať jde s námi. Zpívá
se vše, na co si kdo vzpomene.

Rádi také zpíváme pro radost starším
lidem, a tak již po několikáté zazpívala
Hafera na konci dubna v Diakonii Jabloňová na Vsetíně.
Písně k obřadům, zvykům jsou ale
nejžádanější. Svědčí o tom velká obliba
čepení nevěsty na svatbách. Za tento
rok jsme čepili 7 nevěst, nejen v povodí
Vsetínské Bečvy, ale i na Čeladné, Švarné
Hance, Masarykově chatě či v Bezměrově.
(lk)

Apetýt s Haferou v rozhlase
Na konci května jsme byli hosty v pořadu Apetýt v Brněnském rozhlase. Po dlouhém domlouvání s moderátorkou paní Lucií Hostačnou jsme se v úterý 28. 5. ráno vydaly autem směr Brno. Jelikož studio rozhlasu je malinké,
nemohla se zúčastnit celá Hafera, ale jen část. Po domluvě
jely Lucka, Boženka, Jitka J., Jitka P. a nejmladší Petra nás
čekala v Brně, protože tam studuje.
Cesta ubíhala rychle, zpívaly jsme, opakovaly texty, vybíraly
písničky a připravovaly se na rozhovor s paní moderátorkou.
Díky spolehlivé navigaci jsme nebloudily v centru rozkopaného Brna a dorazily včas. Před budovou rozhlasu na nás již čekala Petra a plné očekávání jsme společně vešly do rozhlasu. Před
recepcí jsme potkaly hvězdu moravské dechovky Pana Jiřího
Helána. Prohodili jsme pár slov o Hafeře a taky o Hrozenkovu,
kde v květnu zazpíval nejen maminkám. Byly jsme ze setkání
tak překvapené, že jsme se s ním zapomněly vyfotit. Ale ze
studia máme spoustu fotek! Přijetí v rozhlase bylo milé, srdečné a upřímné. Paní recepční nás zavedla ke studiu, kde se mělo
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nahrávat, dostaly jsme malé občerstvení, než přijde paní Lucie
Hostačná. Mladá, sympatická žena milující lidovou kulturu, původem od Hodonína, nás srdečně přivítala, seznámila s průběhem natáčení pořadu a vše mohlo začít.
Popovídaly jsme o Hrozenkovu, o krojích, o zvycích i tradicích. Zazpívaly jsme hrozenkovské písničky. Zavzpomínaly
jsme na Haferové začátky, na sběr písní na Hrozenkově, vyšívání kordybánek. Při prohlížení fotek z kronik jsme zmínily Aldamáš, Starodávnou valašskou svatbu, Končiny, Svatojánské či
další hrozenkovské akce a pozvaly všechny posluchače k návštěvě nejen našeho městyse, ale i celého Valašska.
Setkání bylo velmi příjemné a také dojemné. Nevěřila jsem,
jak silné emoce v člověku vyvolá zpěv pěti ženských, které zpívají, jak se říká „z plných plic a od srdéčka.“ Paní Hostačná se
svěřila, že již s prvními tóny našeho zpěvu měla „slzy v očích.“
Záznam pořadu lze přehrát na internetu: https://brno.rozhlas.
cz/hoste-apetytu-pevecky-soubor-hafera-7981406
Lucie Koryčanská
www.novyhrozenkov.cz
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Novinky se základní školy
Základní škola zahájila nový školní rok se 189 žáky. Do první třídy
nastoupilo 19 žáků, které přivítala
nová paní učitelka Mgr. Petra Švecová. Kolektiv nově doplnila Mgr. Ivana Kašparová, která povede letošní
páťáky a kterou mnohé děti znají
z folklorního souboru Jasénka.
Vybavenost školy roste
Během prázdnin se rekonstruovaly
prostory suterénu jídelny, kde se připravily elektrorozvody pro plánovanou
učebnu výtvarné výchovy. Od II. pololetí
budeme připravovat zkušební provoz
a dovybavovat vše potřebné pro keramickou dílnu. Podařila se revitalizace
školní žákovské kuchyně, která se rozšířila z původních 2 na 5 nových pracovišť pro vaření. Ta jsou nově doplněna
o funkční digestoře a vzduchotechniku.
Za realizaci děkujeme pánům Černochovi (nábytek), Václavíkovi (vodo-topo)
a Černotovi (elektro). Děkuji i panu školníkovi M. Šulákovi a paním uklízečkám.
Nového žákovského nábytku se dočkala
také letošní VI. třída a učebna přírodopisu. Učebna němčiny a VII. třídy je desátou učebnou, která byla doplněna o dataprojektor a ozvučení. Na prvním stupni
máme 3 interaktivní tabule SmartBoard
a na rok 2020 plánujeme další.

Schodolez pro Jirku
Škola je díky výtahu a jedné mobilní
plošině téměř bezbariérová. Přesto nebylo 2. patro školy staré budovy a pavilonu I. stupně, kde se nachází počítačová
učebna, dosažitelné pro žáka na vozíčku.
Od letošního školního roku může Jirka na
počítače díky zapůjčení tzv. schodolezu.
Děkujeme Auxiliu o.p.s. za zapůjčení tohoto zařízení na tento školní rok!
Plánované projekty
V těchto měsících se společně s vedením obce intenzívně zabýváme dalšími investičními akcemi, které budou
směřovat do školy. Obec získala dotaci
na zateplení staré budovy školy, výměnu oken a kotlů. Na jednáních zastupitelstva se aktuálně řeší možnosti úvěru.
Je v zájmu nejen školy, ale celé obce, aby
se tento projekt realizoval a v návaznosti
se započalo se zázemím nové sportovní
haly. Nový vzhled školy se stane moderní dominantou v centru obce. Společně
s plánovanou sportovní halou posune
Nový Hrozenkov do centra zájmu dění
v regionu. Připravovaná hala otevírá široké možnosti sportovního vyžití jak pro
školu, sportovce a oddíly z obce a okolí,
tak pro rekreační a profesionální sportovce z celého Valašska.
Mgr. Igor Haša

Neztratit se v bludišti
Ostravská televizní soutěž Bludiště pořádně prověřila schopnosti hrozenkovského soutěžního týmu
Meďoši, který si poradil se všemi nástrahami a po třetím kole odešel neporažen. Jestlipak se najde mezi
školáky další družstvo, které naváže na úspěchy Meďošů?
To se pokusili zjistit kantoři a deváťáci poslední týden
loňského školního roku, když uspořádali hrozenkovského Bludišťáka. Na deseti stanovištích prokazovali žáci
své vědomosti a sportovní schopnosti. Hlavním úkolem
však nebylo vyhrát za každou cenu. V této týmové soutěži šlo také o zábavu a možnost poznat se i mimo školní
lavice. Horké dopoledne bylo jako stvořené k tomu, aby
se účastníci pořádně zchladili porcí zmrzliny nebo pod
sprškou vody.
Všichni soutěžící horlivě zápolili a snažili se získat co
nejvíce indicií, aby mohli zjistit heslo dne, díky němuž
lze znásobit bodový zisk. Nejlépe si vedla V. třída, která
zvítězila na I. stupni a VIII. třída nenašla přemožitele na
druhém stupni. Vítězové obdrželi putovní plyšáky bludišwww.novyhrozenkov.cz

ťáků a žáky VIII. třídy opět přihlásíme do televizní soutěže Bludiště. Uvidíme, zda si je vybere dramaturgyně
pořadů ČT Ostrava pro letošní rok.
(zš, il)
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Recitátoři i počtáři slaví úspěchy
Recitovat báseň nebo jiný umělecký text není vůbec
jednoduché. Stačí si jen vzpomenout, jaké nadšení ve třídě zavládne, když paní učitelka oznámí svým žáčkům, že
se budou učit básničku zpaměti. Mluvit přirozeně, nepřehrávat, zaujmout porotu a navíc zvládnout trému. To vše
reprezentanti naší školy umí na jedničku.
Velkou radost nám udělal zejména Radovan Dujka (III.
kategorie: 6. - 7. třída), který exceloval v recitační soutěži
v Rožnově pod Radhoštěm. Svým suverénním výkonem vybojoval 1. místo a postoupil do regionálního kola v Uherském Hradišti.

Ze školního kola si vybojovaly postup do 26. ročníku soutěže v uměleckém přednesu Chrám a tvrz do Vsetína dvě žákyně školy, a to Klára Vičíková (V. třída) a Aneta Morávková
(VII. B). Tato soutěž je specifická tím, že žáci přednáší poezii
a prózu pouze českých autorů.
Ve školních lavicích se také soutěžilo v matematice, kde
zápolily s úkoly dvě desítky žáků. Nejlepší řešitelé Lukáš Kučera a Lukáš Lizúch postoupili do okresního kola a 42. ročníku
Pythagoriády, kde byl Lukáš Lizúch oceněn jako úspěšný řešitel v kategorii 5. ročník. Je na místě vyzdvihnout, že je žákem
teprve III. třídy, ale na matematiku dochází do V. třídy.

Za zážitky přes půl Evropy
V závěru června se 41 žáků naší
školy vydalo autobusem do Paříže
a Londýna. V Paříži jsme si vylezli
na slavnou Eiffelovku, projeli se lodí
po Seině a viděli ohořelou katedrálu Notre Dame. Dalším zážitkem
byl přesun Eurotunelem na Britské
ostrovy. První zastávkou v UK bylo
krásné přímořské městečko Hastings. Měli jsme pěkné neanglické
počasí, skoro jako v Saint Tropéz.
Největší úspěch neměl hrad ani pašerácké jeskyně (Smugglers adventures) nebo moře, ale nákup v obchodě
Primark. Pozdě odpoledne jsme vyjeli
do Londýna, kde nás čekala ohromná
dopravní zácpa. Alespoň jsme si uvědomili, jak je Londýn obrovský. Děti
odcházely na nocleh do hostitelských
rodin s menšími obavami, ráno se však
vrátily s úsměvem, takže vše proběhlo více než v pohodě. V Londýně jsme

viděli spoustu památek, navštívili Mu- Velmi děkuji žákům naší školy, mé paní
zeum vědy a pluli rychlolodí po Temži. a paní Janě Kocurkové za doprovod
Po posledních nákupech nás už čekala žáků
24 hodinová namáhavá jízda autobuMgr. Vladimír Vičík
sem zpátky do Nového Hrozenkova.

ZPRÁVIČKY Z MŠ VRANČA
Plavu, plaveš, plaveme
Od ledna do dubna děti od tří let
absolvovaly 10. lekcí předplaveckého
výcviku, při kterém se seznamovaly
s vodou, různými pomůckami, cvičily správné dýchání, pohyby nohou,
správnou polohu těla, ponořování,
učily se plavat na břichu i na zádech
nejdříve v malém a nakonec ve velkém bazénu. Paní instruktorky zařazovaly hry také na procvičování barev,
rychlost a šikovnost. Děti dostaly velkou pochvalu, za odměnu se na závěr
svezly na tobogánu, obdržely mokré
vysvědčení a záložku do knihy. Absolvováním výcviku získaly děti další důležitou dovednost.
Bc. Lenka Gaberová
12

Indiánský dětský den
Všichni jsme se převlékli do kostýmů, paní učitelky děti namalovaly
a děvčatům upletly copy. Děti přeskakovaly „oheň“ a tím byly pasovány na
indiány, obdržely čelenku a talisman
se svým indiánským jménem. Potom
si sedly k ohni, posílaly si dýmku míru,
zahrály na chrastítka a bubny s doprovodem originálních indiánských písní, na které si i zatančily. Pak si vyzkoušely
obratnost, šikovnost a mrštnost při házení koulí do lapače snů, jízdě na koni
překážkovou dráhou, chytání koně do lasa, házení na obruče, lovení ryb, hodu
do dálky, chůzi ve dvojici se zavázanýma nohama, skákání v pytli, tvorbě náhrdelníků a skládání obrázků. Indiáni byli odměněni zmrzlinou s burisony a vydali
se hledat poklad podle fialových fáborků, který nakonec našli u totemů vedle
hotelu Permoník. Nadšení se vrátili zpět, kde je čekaly dárkové balíčky. Akce se
vydařila, počasí nám přálo a těšíme se zase na příští rok.
Bc. Lenka Gaberová
www.novyhrozenkov.cz
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Školní tantamy

Oslava Dne Země
Předloni jsme pověsili budku, loni zasadili slívu a letos
jsme se dne 25. 4. 2019 zúčastnili programu v Panské zahradě na Vsetíně, kde byly pro děti připraveny různé stanoviště s rozličnými úkoly. Děti odpověděly správně na všechny
otázky ohledně třídění odpadu, svezly se na raftu a mohly
si pohladit sovu ze záchranné stanice. Za odměnu dostaly
balonky, omalovánky a naše mateřská škola také tašky na
tříděný odpad a památeční keramický list na pověšení na
strom. Dětem se výlet moc líbil, přijely plné zážitků.
Bc. Lenka Gaberová

MŠ STŘED: Kniha je můj kamarád, co nevím, dovím se snad
A copak se děti z mateřinky dozvěděly? Už v březnu
jsme si domluvili další setkání v naší knihovně. Povídalo se, promítalo a trochu i kouzlilo s knížkou o barvách.
Brzy nato byla třída předškoláků vybrána v projektu „Čteme s knížkou“ akční skupinou Valašsko. Tomu ale předcházela
příprava už ve školce včetně výroby vlastní knížky, kterou si
děti samy ilustrovaly i podepsaly. Vzdělávací program začal návštěvou p. knihovnice ze vsetínské Masarykovy knihovny v naší
MŠ. Představila dětem několik knih, pak se četlo, a protože jsou
mrňouskové zvídaví, také se diskutovalo. Přijali jsme pozvání
do velké městské knihovny, kde se děti roztrousily mezi regály
knih jako mravenečci. Aby ne, když pro ně byla připravena beseda U nás v mraveništi. Při vyprávění plnily děti různé zábavné
i tvořivé úkoly a navíc měly tuto akci zcela zdarma.
E. Janáčová
Můj první gól!
Tuto akci uspořádala v Karolince Asociace fotbalistů
pro děti od předškoláků až po 2. třídu z N. Hrozenkova, Karolinky a V. Karlovic na podporu sportu.
Na 10 stanovištích si v průběhu celého dopoledne zkoušeli malí sportovci pohotovost, výdrž, práci s balonem a nechyběl ani krátký fotbalový zápas. Zpocení, jelikož nám celou dobu urputně fandilo sluníčko, ale šťastní, co všechno
jsme zvládli, jsme opouštěli fotbalové hřiště. Věřím, že pro
mnohé děti to byl nevšední a inspirativní zážitek. Je zapotřebí ale podpory rodičů. V naší třídě Sluníček to funguje,
máme už 4 fotbalisty (teď už jsou prvňáčci), tak uvidíme,
kam to dotáhnou.
(E. Janáčová)

Závěr školního roku patřil předškolákům
Říká se konec dobrý, všechno dobré. Snad to platí
i u nás, protože ukončení školního roku si užívali hlavně
děti, rodiče i my učitelky. Pohádku pod širým nebem zahrála div. společnost z Uherského Hradiště. Kašpárkovi byl
nakonec svěřen veledůležitý úkol, a to pasovat děti na školáky.
Ostatní pohádkové bytosti předávaly budoucím prvňáčkům knížky a drobné dárky. Na děti pak čekal skákací
hrad, nějaké to občerstvení a kdo už měl hlad, šel si opékat
špekáčky. Po týdenním shonu byl taky čas na popovídání
ať už na dece nebo u ohniště. Odnášeli jsme si příjemný
pocit z krásně stráveného prosluněného odpoledne.
Myslím, že tento rok byl hodně akční. Vzpomněla bych
www.novyhrozenkov.cz

ještě výlety všech tříd do vsetínského zámku s programem
Valašsko v pověstech. I letos přijela lektorka z Brna, tentokrát s nástrojovým programem. Ani já jsem neodolala si
vyzkoušet např. šamanskou hůl se zvukem deště, dřevěné
kvákající žáby, nástroje se zvuky moře a hromu. Děti se
pak zklidnily závěrečnou meditací. Před zápisem se předškoláci opět seznamovali s prostředím ZŠ, hostovali v 1.
třídě a deváťáci pro ně připravili v tělocvičně bezvadnou
dráhu. Sportovních aktivit jsme si letos opravdu užili.
Poslední novinkou je sloučení obou MŠ pod jedním vedením, a to p. ředitelky Mgr. Lucie Kopecké. Nový školní
rok už je v plném proudu, a ráda bych popřála všem dětem
i pedagogům, aby to byl rok úspěšný a pohodový.
Za MŠ Emilie Janáčová
13
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V hledáčku
Ladíme chutě podzimu
Maso, hermelíny, cukety, hříbky i mrkve položené na
grilu voní po celé zahradě. V altánu je nachystáno posezení,
voda se sirupem, něco na mlsání. Je teplo až horko, ale i tak
každý čas od času zvedne hlavu a podívá se na mraky. Ze tří
stran jsou černé, blýská se, ale bouřka nás míjí. Je poslední
srpnový pracovní den a pro klienty jsme ve stacionáři nachystali rozloučení s prázdninami.
Sešlo se nás zde spousta, myslím, že jsme si to všichni užili.
Někde jsem četl, že podle statistiky pravidelně griluje každý třetí
Čech. A my se přece ve stacionáři snažíme o to, aby uživatelé
využívající naši službu trávili čas tak, jak je to v populaci běžné.
O pár dní později jsme vyrazili do Velkých Karlovic. Prohlédli
jsme si kostel a prošli se po okolí. Výlet jsme zakončili posezením
v cukrárně. Další dny jsme třeba pekli pohanku se zelím a se slaninou, vařili tvarohové knedlíky, nebo smažili domácí koblížky.
Vyráběli jsme podzimní dekorace či ozdobné magnetky.
Asi největší akcí října je domácí zabijačka na Charitě v Halenkově. No, pravda, trochu přeháním. Naším hlavním úkolem
je práce s klienty, věnovat se jim, ne honit prase po dvoře. Každopádně máme rádi pravou zabíjačkovou atmosféru. Zatímco
dříve jsme ve stacionáři hodně pekli, zaměřujeme se nově i na
chlapské chutě, protože v poslední době začalo do stacionáře
chodit více mužů. V říjnu nás tedy kromě „zabijačky“ potěší i vaření guláše a sekané.
Aktivit máme přichystaných mnoho, stále si ale říkám, že
to není ve stacionáři to nejdůležitější. Nejde o to, abychom se
ukázali, že děláme to či ono. Každá aktivita má hlubší význam.
Někdy jde jen o odreagování, někdy různé zajímavé činnosti vedou k „rozpovídání“ i tišších klientů. Někdy jsou příležitostí pro
to uživatelům ukázat, že o ně někdo stojí, má o ně zájem, chce
se jim věnovat a naslouchá jim. Někdy se s aktivitami pojí více

drobnějších prací, které uživatelé sami zvládnou a cítí tak pocit
vlastní užitečnosti. V neposlední řadě vedou k budování vztahů
uživatelů se svým okolím.
V Denním stacionáři Slunečnice zajišťujeme péči o seniory či
osoby s mentálním nebo tělesným postižením tzv. ambulantní
formou – konkrétně v Halenkově ve Víceúčelovém charitním
domě. Znamená to, že se jim zde smysluplně věnujeme, pokud
je to potřeba, zajistíme i dovoz a odvoz. Nacházíme si čas na tvoření, cvičení, povídání, trénování paměti i výlety. Pokud byste
rádi této služby využili pro sebe nebo své blízké, o které pečujete, můžete se na mě obrátit na telefonní číslo 739 507 126. Rád
za Vámi přijedu a předám všechny potřebné informace. Nebo se
za námi můžete sami přijet podívat.
Vojtěch Petroš,
vedoucí Denního stacionáře Slunečnice

Hasiči se zaměřili na propagaci
Práce hasičských sborů je v každé obci velmi potřebná.
Dobrovolníci pomáhají ve svém volném čase a většinou
zcela zdarma všude tam, kde je potřeba. Na hasiče spoléháme nejen při hašení požárů, ale také při jiných živelných
pohromách nebo při nenadálých krizových situacích. Pomocných rukou není nikdy dost, proto se hasiči také zaměřují na propagaci své práce.
Nejeden klučina sní o tom, že se stane v dospělosti hasičem. Podpořit dětské sny přijeli naši hasiči do mateřské školy ve Vranči, kde předvedli dětem výjezdovou techniku. Ani
holčičky a kluci z mateřinky Střed nepřišli zkrátka a mohli se
zblízka seznámit s výjezdovým vozidlem a hasičskými pracovními nástroji. Naši novou cisternu mohla veřejnost obdivovat také u příležitosti oslav a výročí sborů dobrovolných
hasičů ve Všemině, Staré Vsi a na Halenkově.
U hasičů není potřeba jen silných mužů, ale také práce
žen. Již několik let organizují naše hasičky bazárek s dětským oblečením a dalšími potřebnými věcmi pro děti. Díky
elektronické registraci se jejich práce zrychlila a zefektivnila
natolik, že se eliminovalo dlouhé čekání při přebírání zboží.
O tom, že jsou maminky s dětským bazárkem spojeny, svěd14

čí fakt, že do hrozenkovské zbrojnice jezdí prodávat i nakupovat maminky ze všech koutů okresu Vsetín.
Přehled výjezdů zásahové jednotky SDH Nový Hrozenkov v letošním roce:
15.1. Technická pomoc – odklizení sněhu ze střechy
28.1. Požár stodoly (Velké Karlovice)
15.2. Technická pomoc - transport pacienta (Nový Hrozenkov)
22.2. Požár - výbuch plynové láhve (Halenkov)
22.5. Technická pomoc při bleskových povodních:
- ucpaná kanalizace, pomoc při pytlování písku (Halenkov)
- čerpání vody (Nový Hrozenkov)
23.5. Technická pomoc – čistění propusti (Nový Hrozenkov)
24.5. Záchrana osoby (Nový Hrozenkov)
15.6. Technická pomoc – čistění propusti (Nový Hrozenkov)
24.7. Technická pomoc - čistění kanalizace (Nový Hrozenkov)
26.8. Likvidace bodavého hmyzu (Nový Hrozenkov)
Ivana Lušovská
www.novyhrozenkov.cz
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Hrozenkobraní aneb pásli ovce Valaši
Již tradiční červencovou akcí pořádanou v Památníku Antonína Strnadla bylo Hrozenkobraní. Tématem 4.
ročníku se stalo pastevectví. Návštěvníci měli možnost
nejenom ochutnat, ale také vidět výrobu sýra od pana
Pavlici ze Stanovnice a zakoupit si sýry z kozí farmy Radima Přímala z Vartovny.
Paní Studenská předvedla, jak se z vlny tradičně plstily
na formě jednoduché klobouky mokrou metodou. Tímto
způsobem si mohly děti vyzkoušet plstění kuliček nebo
obalu na mýdlo apod. S pastevectvím souvisejí také rozličné
předměty z kůže, jako např. krpce, řemeny, opasky a biče,
které byly na Hrozenkobraní k zakoupení. Mnozí obdivovali
řemeslnou zručnost paní Míši, která návštěvníkům poodhalila, jak se do kůže dají vyrážet různé ornamenty. Z takto
zdobené kůže potom šila peněženky, pouzdra a obaly, spony, náramky a jiné.
Nedílnou součástí života na salaši byly vždy nejrůznější
nádoby vyrobené ze dřeva. Tyto předměty jsou běžně k vidění na stálé výstavě salašnictví v Památníku A. Strnadla.
Při příležitosti Hrozenkobraní jsme ale tuto expozici rozšířili
o vzácné předměty, které měli možnost obdivovat už návštěvníci salašnické výstavy v Novém Hrozenkově v roce
1936 a které jsou nyní uloženy v Muzeu regionu Valašsko,
odkud jsme si je pro tuto příležitost vypůjčili. Nezůstali jsme
dlužni ani vysvětlení, co je to mosorové dřevo a jakým způsobem se z něj nádoby vyráběly, či jak se zpevňovalo různými druhy dřevěných obručí.
Mlsné jazýčky uspokojila slaná i sladká ochutnávka z kuchyně Eriky Ďurdíkové, ale také stará jednoduchá valašská
jídla z pohanky, brambor a zelí. Zapíjelo se tradičně žinčicí
nebo domácími limonádami ZRUK šikovných děvčat Danky
a Lidky, které alternativními způsoby připravovaly výborné

kávičky z olomoucké pražírny. A kdo si nevybral, měl možnost pochutnat si na osvědčeném zvěřinovém guláši od našich myslivců.
Ve stáncích byly k vidění i zakoupení výrobky z keramiky,
proutí, hračky, zvonky, hrábě, perníčky i frgály. Celý den se
prolínala areálem výborná muzika. Od 11 hodin rozezněla
tóny cimbálová muzika Krkostěna, kterou doplnilo taneční vystoupení Ostrévky, a od 15 hodin rozjela svůj koncert
skupina Dareband, na níž si posluchači vynutili půl hodiny
přídavků.
Již teď pracujeme na tom, aby i příští ročník Hrozenkobraní byl neméně úspěšný. Hlavním tématem 5. ročníku
bude sklářství. Byli bychom rádi, kdyby nás kontaktovali
občané Nového Hrozenkova, kteří mají doma nějaké staré
sklářské výrobky a byli by ochotni zapůjčit je na výstavu.
Jana Krystyníková a Vlasta Jochcová

Na chleba sa těžko dělá
Už pátý ročník akce „Na chleba sa těžko dělá“ se uskutečnil poslední srpnový den v Památníku Antonína Strnadla.
I letos se soutěžilo o nejlepší chleby. A sešlo se jich 28!
Nejrůznějších pšeničných i žitných, se semínky, ořechy, cibulí
i česnekem, pivní i dýňový, s parmezánem i rajčaty. Zkrátka bylo
z čeho vybírat a nebylo jednoduché vybrat ten nejlepší.
Chleby hodnotila tříčlenná porota v čele s paní Zdenkou
Andrýskovou z místní pekárny, pomáhaly jí paní Lidka Hrňová
a Erika Ďurdíková. Nejlepší byl podle
poroty kváskový pšenično-žitný zemákový od Miro Moravčíka z Dinotice. Hodnotili i účastníci akce, a těm
zase nejvíce chutnal pšeničný cibulový od Renaty Čírtkové z N. Hrozenkova, která vyhrála i loňský ročník. Věcné ceny výhercům předala starostka
městyse paní Stanislava Špruncová
a věnoval je farmářský obchůdek Ladiva z.s. a městys Nový Hrozenkov.
Na této akci se podílí také Muzewww.novyhrozenkov.cz

um kardinála Štěpána Trochty z Francovy Lhoty a od patrona
muzea pana Kliše jsme dostali pšeničnou mouku namletou
z obilí vypěstovaného na políčku kardinála Trochty. Chleba
upečený v našem Informačním centru z této mouky byl taktéž
k ochutnání. Pšenici vypěstovali ve Francově Lhotě spolu s dětmi, které půjdou ke svatému přijímání. Děti pomáhaly se všemi
pracemi od setí, ručního sklízení, mlácení a mletí mouky, z níž
jim budou napečeny hostie k prvnímu svatému přijímání.
Bylo to vydařené odpoledne, ogaři
z Ostrévky se postarali, aby nikomu nevysychalo v hrdle a cérky zase napekly ke kávičce výborné věnečky pro mlsné jazýčky.
O zábavu se postarala cimbálová muzika
Krkostěna a zatančili tanečníci z dětského
folklórního souboru Vranečka. Ohlasy na
soutěž jsou jen kladné, pekaři a pekařky se
ptají, jak se umístili, a už máme příslib, že
se zúčastní i další rok.
Vlasta Jochcová
15
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Naši žáci zazpívali pro Český rozhlas
„Opravdoví Lidé si nemyslí, že mají hlas k tomu, aby mluvili.
Mluvit mohou hlavou a srdcem. Když používáme k hovoru hlasu, upadneme do nicotných, nepotřebných a méně duchovních
rozhovorů. Hlas je určen ke zpěvu, k oslavě a k léčení.“
Marlo Morgan, Poselství od protinožců
Velkou oblibu si získala na naší škole pěvecká soutěž Superstar. Zúčastňují se jí děti všech tříd a hlavním pořadatelem byl pan učitel Jakubkovič. Porota, v níž zasedly paní učitelky Tydlačková, Kinclová, Maliňáková a pan učitel Zdráhal,
neměla posuzování pěveckých výkonů jednoduché. Více
jak tři desítky zpěváků potvrdily, že se v Novém Hrozenkově
neustále objevují nové pěvecké talenty. Velkou pochvalu si
zaslouží všichni zúčastnění. Stupně vítězů si vyzpívali v jednotlivých kategoriích:
I. kategorie (1. třída): 1. Barbora Vráželová, 2. Jana Černotová, 3. Viktorie Štelclová,

Zahradní slavnost
Bylo, nebylo, jednoho krásného dne slunce jasně svítilo.
Na charitním kalendáři v Domě pokojného stáří,
přečetli jsme si datum 5. září.
Již několik let máme radost,
že každý rok pořádáme Zahradní slavnost
a vůbec nám nevadí, že tato byla již patnáctá v pořadí.
Maso i koláče společně jsme chystali,
byla to zábava, hezky jsme se zasmáli.
Květiny v zahradě zdobily stoly i záhony,
vůně z chystaných dobrot se linula na hony.
V altánu ve stínku sešly se rodiny, dědečci, babičky,
společně si povídali i zpívali písničky.
K tomu hrála zvesela,
šikovných ogarů z Polanky kapela.
Kdy bude další Zahradní slavnost, to ještě nevíme,
ale už teď na ni se těšíme.
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II. kategorie (2. a 3. třída): 1. Tereza Černá, 2. Lukáš Stančík, 3. Eliška Štelclová,
III. kategorie (4. a 5. třída): 1. Klára Vičíková, 2. Isabella Haničáková, 3. Beata Randuchová,
IV. kategorie (6. a 7. třída): 1. Radovan Dujka, 2. Aneta
Morávková, 3. Michal Stančík,
V. kategorie (8. a 9. třída):1. Martina Ježíková, 2. Natálie
Vrchovská, 3. Simona Pekařová.
Velkou odměnou byla možnost žáků zazpívat si v Českém rozhlasu Zlín. Pan učitel Jakubkovič je členem skupiny
Defekt Rock a společně s dětmi se představil redaktorce Andrei Kratinové. Žáci během natáčení zazpívali za doprovodu učitelů Jakubkoviče (kytara) a Zdráhala (buben) písničky
skupiny Defekt Rock, ale také populární hity kapely Kabát
nebo pohádkovou klasiku Tři oříšky pro Popelku.
(zš,il)

Letošní výstavy v areálu
Památníku Antonína Strnadla
Od 19. května do 31. července měli návštěvníci památníku možnost zhlédnout krásnou výstavu obrazů pana Karla
Bubílka z Chvalčova, žáka prof. Karla Langra, jenž byl zakladatelem Památníku A. Strnadla a jehož pamětní místnost
jsme v památníku otevřeli v loňském roce.
4. srpna proběhla slavností vernisáž výstavy obrazů naší výtvarnice paní Jitky Šarmanové z Nového Hrozenkova. Mohli jste
se potěšit přírodními scenériemi z Nového Hrozenkova, Stanovnice, ale i Itálie. Na své si přišli také ti, kdo mají rádi květiny. Tato
výstava byla otevřená do 31. října 2019. V prostorách informačního centra jsme pro letošní rok připravili výstavu Lidová strava
na Valašsku, na které se mohli návštěvníci dovědět nejen složení,
ale i způsoby přípravy stravy na Valašsku od 17. do poč. 20. století. Výstava byla doplněna předměty běžně používanými pro
získávání či přípravu pokrmů v tomto období na Valašsku, které
byly částečně vypůjčeny z Muzea regionu Valašsko ve Vsetíně
a částečně pocházejí z darů našich občanů. Součástí výstavy byl
i trenažér na dojení krávy, který si s oblibou zkoušeli malí i velcí návštěvníci, jichž bylo prozatím více než 1500. Výstava měla
původně končit již 30. září, ale z důvodu odkladu dalších oprav
budovy informačního centra byla i tato
výstava přístupná
až do 31. října 2019.
Jana
Krystyníková
www.novyhrozenkov.cz
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Medvíďata poznávají přírodu
Je to již rok, co pod mysliveckým spolkem Nový Hrozenkov začal
fungovat myslivecký kroužek určený všem dětem školního věku, které mají zájem o myslivost, přírodu
a děje v ní. V loňském roce bylo do
kroužku přihlášeno 18 dětí z Nového
Hrozenkova, Halenkova a Karolinky. Kroužek probíhal každý čtvrtek
v 17:00 u myslivecké chaty a nejinak
tomu je i v letošním roce (berte to
jako pozvánku, hlavně pro ty, co mají
zájem se do kroužku nově přihlásit).
Mladí příznivci přírody si pro svůj
kroužek vybrali dle mého názoru velmi příznačné pojmenování – Medvíďata z Nového Hrozenkova. Již v prvním roce fungování kroužku slavili
úspěchy. Při okresním kole Zlaté srnčí
trofeje (soutěž mladých příznivců myslivosti v rámci celého našeho okresu
s možností postupu do celostátního
kola) se na prvním místě ve starší B
kategorii umístila Tereza Haničáková
s téměř dvacetibodovým náskokem.
Toto klání je převážně vědomostní

a poznávací. Všichni zúčastnění soutěží v testové části a v poznávací části,
která se skládá ze zoologie, botaniky
a kynologie. Soutěž uzavírá střelba
ze vzduchovky. Na podzim proběhla také okresní soutěž ve střelbě ze
vzduchovky tzv. Přebor vzduchovkou, zde se umístil na prvním místě
ve starší kategorii také náš člen Jan
Strnadel.

Všem stávajícím i budoucím členům mysliveckého kroužku Medvíďata
z Nového Hrozenkova přeji do nadcházejícího kroužkového roku hodně
odhodlání v přípravách na nadcházející soutěže, hodně pozitivních poznatků a zážitků nejen v kroužku, ale především v přírodě.
S provoláním Myslivosti zdar
Ing. Daniela Malíková

Hafera na cestách aneb Montenegro
Poslední srpnový týden podnikla Hafera nejdelší zahraniční cestu od svého založení. Původně se měla zúčastnit Mezinárodního folklorního festivalu v Černé Hoře, ve
městě Herceg Novi, ale z organizačních důvodů ze strany
pořadatele jsme účast na tomto festivalu odmítli. Jelikož
byl autobus již domluvený, penízky našetřené, dovolená v práci domluvená, rozhodli jsme se odjet k moři na
soustředění. Akce se zúčastnila jenom část Hafery, neboť
někteří zpěváci či zpěvačky si na tak dlouhou cestu autobusem netroufli, nebo jim to nedovolilo jejich zdraví.
A tak se volná místa doplnila rodinnými příslušníky a členy souboru Javořina, s kterými Hafera již několikrát spolupracovala. Po 20 hodinách strávených v autobuse jsme
šťastně přijeli do černohorského městečka Sutomore, kde
jsme strávili 5 dní ve tříhvězdičkovém hotelu s polopenzí
asi 400 m od pláže. Každý den jsme se koupali! Moře bylo
nádherné! Bylo čisté, teplé, bez potápění jsme viděli malé
rybičky, které nám „léčily“ naše nožky. Ochutnávali jsme
speciality Balkánu, poznávali okolí a zpívali. Nejen v hotelu, ale i na lehátkách na pláži nebo přímo v moři a samozřejmě taky v autobuse.
Navštívili jsme starobylé městečko ve skalách Stari Bar,
nové město s přístavem Novi Bar, odvážnější si v teplém
dni vylezli na nedalekou rozlehlou zříceninu sutomorského hradu s překrásným výhledem na pohoří nad Sutomore, samotné město a na otevřené moře.
www.novyhrozenkov.cz

Při pobytu u moře jsme dopřáli lázně našim hlasivkám, pokožce, celému tělu. Ještě teď při pohledu na fotky či vzpomínky na společné zážitky nás hřeje sluníčko
a v očích pálí slaná voda. Takové soustředění bychom měli
zopakovat. Ale snad někde blíž, ať jedeme všichni. Protože
každý z Hafer si takový relax zaslouží!
Lucie Koryčanská
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Advent ve znamení Hudby
Advent je čas ladění na blížící se vánoční svátky.
Zklidnění a vnitřní harmonii nám mohou přinést i tóny
houslí Václava Hudečka a jeho hostů, kteří vystoupí
v rámci adventního koncertu v hrozenkovském kostele
sv. Jana Křtitele v pátek 13. prosince.
Na koncertě, který připravila Charita Nový Hrozenkov,
vystoupí také virtuos a dirigent Lukáš Klánský. Patří k nejvýznamnějším a nejžádanějším českým klavíristům mladé generace. Díky oceněním na mnoha mezinárodních soutěžích
a úspěšným vystoupením na festivalech v ČR, ale i v Evropě,
se stal jak vyhledávaným sólistou, tak komorním hráčem.
Třetí osobností adventního koncertu bude vítěz Akademie Václava Hudečka roku 2019. Letošní ročník se nesl ve
znamení vyrovnaných výkonů. Proto byla hlavní cena udělena dvěma studentům, a to Matteu Hagerovi a Kateřině Krejčové. Matteu Hager získal housle postavené a darované mistrem houslařem Jaroslavem Kohoutem. KATEŘINA KREJČOVÁ
si odnesla cenu hejtmana ZK Jiřího Čunka, dále cenu ředitele
Západočeského symfonického orchestru Milana Muzikáře,

pozvání k sólovému vystoupení s uvedeným orchestrem
a v neposlední řadě účast na adventních a vánočních koncertech Václava Hudečka. Právě ona vystoupí na hrozenkovském
adventním koncertu. Cena vstupenky je 360 Kč a rezervovat
si ji můžete na tel. čísle: 734 685 464. Výtěžek koncertu bude
použit k zakoupení automobilu určeného k provozním účelům Domu pokojného stáří v Novém Hrozenkově.
(jg, il)

Přidej se k nám a nauč se tancovat!
Folklorní soubor Ostrévka zve na NÁBOR NOVÝCH
ČLENŮ. Hledá nadšené a zapálené lidi do svého středu
od 15+ do 99 let, trénujeme každý pátek od 19:30 ve
Vranči (Nový Hrozenkov 215). Máš rád pohyb a chceš se
odreagovat od práce? Chceš zkusit něco nového a pořádat kulturní akce? Zajímají tě tradice, kroje a lidová
kultura? Chceš poznat skvělou partu přátel, kteří stále
podnikají nějaké akce? Poslouchat lidovou hudbu, zazpívat si společně s cimbálovou muzikou?
Společně chodíme na túry, do divadla, kina... Navštěvujeme kulturní akce, jezdíme na Štěpánskou a Martinskou
zábavu ve 20 lidech. Pořádáme minimálně tři folklorní akce
za rok: Šmigrustovou zábavu na Velikonoční neděli, Svatojánské ohně v období svátku Jana Křtitele, připravujeme
7. Valašský bál v Novém Hrozenkově, který se bude konat
18. Ledna 2020. Úzce spolupracujeme s místními spolky
a účastníme se různých kulturních akcí (masopust, stavjání
ostrévky, kácení máje, Letokruhy, dožínky, mikuláš...). Mezi
úspěchy lze zařadit spolupráci s Národním muzeem v přírodě v Rožnov pod Radhoštěm, Muzeem regionu Valašsko
ve Vsetíně, Natáčení pořadu Za našima humny… Kontaktuj
nás, nudit se určitě nebudeš! Ozvi se našemu uměleckému

vedoucímu, rodákovi z Nového Hrozenkova Zdeňkovi Tichému, telefon +420736731162 nebo na email ostrevka@
gmail.com. Láska k folklóru kvete v každém z nás. Staň se
Ostrévčanem.
Adam Bělíček

Přijďte besedovat
V listopadu nás navštíví Michal Štěpánek se svou cestopisnou besedou. Během jeho poutavého vyprávění se podíváme do Íránu. Tato beseda se uskuteční v knihovně 27.11. v 18:00 hodin. Michal Štěpánek k nám zavítá ještě v únoru
s povídáním o Gruzii! Termíny besed s přesnými časy budou upřesněny a vyvěšeny na plakátech, webových stránkách
i na facebooku.
knihovnice Petra Valíčková
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VII. Valašský bál v Novém Hrozenkově
Folklórní taneční soubor Ostrévka Vás srdečně zve na 7. Valašský bál v Novém Hrozenkově, který se koná 18. ledna 2020 od 19.00
v Lidovém domě. Večer a noc plná hudby,
zábavy a tance, dobrého jídla a pití Vám zpříjemní cimbálová muzika Kotár a Krkostěna
a jejich tanečníci.
Vstupenky si můžete zakoupit od neděle
1. prosince 2019 NOVĚ v Informačním centru
Nový Hrozenkov. Více informací +420 606 783
442, rezervace icnovyhrozenkov@seznam.cz.
Cena vstupenky s večeří 250,- Kč, bez
večeře 150,- Kč. Krojovaní dostanou dárek!
(Možnost platit přes účet a vstupenky si vyzvednout na místě). Na všechny se moc těšíme!

Svatý Mikuláš se blíží
Po skončení rolnických prací nastává na Valašsku doba zimního klidu.
O rozruch se však postará soubor Ostrévka, který se podílí na obchůzce
k svátku svatého Mikuláše. Skotačivý
průvod zastavuje kolemjdoucí, ale
i auta. Zajistí hodného Mikuláše, který vše sleduje a dopisuje knihu hříchů
společně s andílky. Na zlobivé děti čeká
pekelná cesta s čerty. Ve čtvrtek 5. prosince bude družina připravena a těší se
především na hodné děti, které se můžou za modlitbičku či básničku těšit na
ovoce, maškrty, figurky…
Objednávky přijímáme na telefonu
+420 736 731 162 v pracovní den po
17:00. Platí pouze pro Nový Hrozenkov.

Modlitbička
Andělíčku, můj strážníčku,
opatruj mi mou dušičku.
Opatruj ji ve dne v noci,
od škody a od zlé moci.
Andělíčku strážce můj,
duši, tělo opatruj.

Vánoční pohádka plná příběhů
Kde můžete slyšet Haferu do
konce tohoto roku? V neděli 1. 12.
zapějeme na Halenkově při rozsvícení vánočního stromu a svým
zpěvem také zpestříme Vánoční
jarmark na základní škole (10.
12.).
V současné době probíhají velké
přípravy na Vánoční koncert, který se
tentokrát uskuteční se vzácnými hosty. Naše pozvání přijal Národopisný
soubor Formani a Dětský folklorní
soubor Sejkorky ze Slatiňan z východních Čech, Zvonky dobré zprávy
z Kateřinic, ale také domácí Dětský
folklorní soubor Vranečka a Malá Kotula. Ke krásné muzice, zpěvu i tanci
www.novyhrozenkov.cz

si budete moci také zakoupit Pralinky s příběhem – pralinky, které pomáhají – ručně
vyráběné pralinky klientů valašskomeziříčské
diakonie. Koncert „Vánoční pohádka“ bude
opravdu plná příběhů a uskuteční se v sobotu 14. 12. 2019 v 16:00 hodin v sále hotelu
Lidový dům v Novém Hrozenkově. Všechny
Vás srdečně zveme a určitě přijďte! Malé „Sejkorky“ a soubor „Formani“ svůj program tvoří
pro děti. V předvánočním čase jim vždy chtějí udělat radost a seznámit je s každoročním
tajuplným příběhem narození Ježíška. Přijďte, i když budete naplněni klasickou hudbou
pana Hudečka, který zahraje v kostele již
v pátek. Budeme se na Vás těšit!
Lucie Koryčanská
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Svatojánské ohně
Svatojánský oheň zalél Jánský plut
V období, kdy slunce na nebi stojí
nejvýše, naši pohanští předkové oslavovali slunovrat. Taneční folklorní soubor Ostrévka oslavil Svatojánské ohně
v pátek 21. června 2019 od 18:00 – připomněli jsme si, že oheň je významný
symbol samotného slunce, pálili jsme
„Jána – Jánskou vatru“.
Mladá chasa se sešla i letos u Svatojánských ohňů na Balatoně, kde završila několikaměsíční přípravy vystoupením „PÁLIŤ
JÁNA“. Program zahájily malé děti z Vranečky společně s cimbálovou muzikou
Malá Kotula pod vedením Mariány Frydrychové. Večer se nesl v poklidném duchu,
ale během chvíle přišel silný Jánský plut
(déšť v období svátku Jana Křtitele), který
změnil nadobro průběh celého večera. Ostrévka byla najednou bez zvukaře a louka
se proměnila ve velkou bařinu, rekvizity
a kroje -všechno mokré… Folkloristé se
však nenechali zastrašit silnou bouřkou,
ani jánské pluty přece Valachy nevyplavija.
Hosté měli jedinečnou příležitost vidět Ostrévku tancovat v dešti. Nakonec se počasí
umoudřilo, program pokračoval a davy lidí
nás přišly podpořit.
Pomalu se vkrádala noc plná tradic,
kterými nás provedla moderátorka Iva
Hromadová. Nesměly chybět ani zpěvačky zpívající hlasité písně, aby je šlo slyšet
až na druhý kopec. Letos jsme do programu zapojili ženský pěvecký sbor Karlovjanky. Dalším vystupujícím, který hrál
i za nepříznivých podmínek, byl gajdoš
Petr Sovják z Neubuze. Zahrál na moravké
gajdy valašské písničky a zapískal i fujarské
melodie na valašsků koncovku. Po silném

plutu nabral celý program velké zpoždění
a muselo se improvizovat, povolat druhého zvukaře, vybrat vodu z malého ohniště a začít s ukázkou rozdělávání ohně.
Rychle si ustlat postýlku pro svatého Jána.
Iva Karvašová nám řekla o devateru kvítí
a kde jej sbírat v období letního slunovratu. S Vlastou Jochcovou jsme si udělali
karobové kuličky – svatojánský chlebíček.
Pro ty nejmenší byl připraven Svatojánský
poklad pod vedením divadelního souboru
Haluz.
„Páliť Jána“ tak zněl název svatojánského příběhu v podání Ostrévky v úzké
spolupráci s dětským folklorním souborem Vranečka pod vedením Jany Krystyníkové a cimbálovou muzikou Krkostěna
s primášem Jendou Ohryzkem. Celý den
chasa od rána až do večera chystá Svatojánské ohně. Od chystání dřeva, vyhazování metel (čím výše metlu chlapec vyhodí,
tím větší sláva jej čeká). Nesměly chybět
pověry o zlatém kapradí a magické kouzlo svatojánské noci. To vše a mnohem více
se promítlo ve scénáři, v němž měl hlavní
slovo pastýř Joža a nesmělá dívka Rozina.
Znalostí pastevecké problematiky se
také zabýval rodák z Nového Hrozenkova Joža Ország Vranecký starší,
který nejenže ovce sám choval,
ale měl i zkušenosti se starými
hrozenkovskými bači. Od otevření salašů až do Jána nesmí
ani bača ani Valach do dědiny
přijíti, leč nutná by nastala nějaká potřeba. Jednou ze zajímavostí byl zákaz převlékání košil.
Nesměli opouštět salaš v době

pastevecké sezóny. Celá výbava spočívala
v jedné košili, která byla natřená slaninou
a zakouřená tak, že zcela zčernala. Sloužila
jako ochrana před hmyzem a nesměla se
po celé léto vyměnit. Zákaz se však nakonec zkrátil do svátku Jána Křtitele. Po půlnoci si může bača košili sundati a umýt se.
Slavnost svatojánských ohňů se zakořenila v srdci našich předků natolik hluboko, že
se ji církvi nepodařilo nikdy zakázat.
Nakonec i jánská vatra vzplála a společným tancem jsme se protančili až do
ranní rosy. Děkujeme všem, kteří se na akci
podíleli, kéž by tento obyčej nevyhynul
nadobro! Krásné chvilky zachytila Monika
Pavlíčková a Martin Korytář.
Autor textu: Adam Bělíček, telefon
+420731897342
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