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ZPRAVODAJSTVÍ Z RADNICE

Vážení čtenáři novohrozenkovského
Zpravodaje, vážení občané,
čas se neúprosně blíží ke konci roku
2014, blíží se zároveň konec volebního
období zastupitelstva městyse zvoleného v roce 2010. Je čas bilancovat a hodnotit vše, co se během tohoto volebního
období 2010–2014 událo.
V roce 2010 jsme navázali na již rozpracované akce, jako bylo zateplení,
výměna oken a zdroj tepla v Mateřské
škole ve Vranči, kde se zároveň upravily
prostory pro konání výstav, vytvořila se
zde zkušebna pro folklórní soubory Hafera a Vranečka, zřídila se nová ředitelna
a dle požadavků hygieny byla zrekonstruována kuchyň. Z hospodářské budovy Mateřské školy ve Vranči se za pomoci
hypotečního úvěru vybudovala bytová
jednotka 4+1 o výměře cca 150 m2, která
se pronajímá.
Důležitou akcí v roce 2011 byla rekonstrukce budovy zdravotního střediska.
V rámci této akce se vyměnily okenní výplně, celá budova se zateplila a dostala
nový kabát. Objekt jsme nově nazvali víceúčelovou budovou, neboť v současné
době zde poskytují služby nejen praktičtí lékaři, ale zároveň je zde kosmetika,
kadeřnictví, fitness studio, prodlužování
řas, masáže, pojišťovna a nově jsou zde
otevřeny prostory pro kurzy šití a prodej
látek. Budova je tedy kompletně využita.

Během roku 2012 byla přestěhována
do nových prostor naše knihovna. Forestě, která zde pobývala dvacet let, skončil
nájem, a proto jsme uvolněné prostory
ihned využili. Konečná úprava nás ovšem teprve čeká, neboť bychom chtěli
knihovnu umístit do bývalých prostor
prodejny Husqvarna.
V roce 2013 jste jistě zaregistrovali
nově opravenou radnici, na jejíž rekonstrukci jsme dostali dotaci ze Státního
fondu životního prostředí. V rámci dotace se vyměnila okna, budova se zateplila
a novou střechu jsme zaplatili z rozpočtu městyse. Již nyní je díky této akci znát
úspora energií za vytápění.
V rámci úspor nám Energetická agentura Zlín provedla průzkum trhu na dodávky nejlevnějších energií a díky ní
nyní šetříme až 75.000,-Kč ročně za plyn
a energie v dalších našich objektech.
Nově byla opravená i hospodářská
budova u Památníku Antonína Strnadla,
která ohrožovala návštěvníky padajícími
střešními taškami a poškozeným štítovým zdivem. Z dotace SZIF i z rozpočtu městyse jsme vyřešili letitý problém
nedostatku výstavní plochy. Myslím si,
že se můžeme pyšnit pěkně vyhlížející
budovou, která dříve sloužila jako ,,Maštale“. Pokud jste v Maštalích ještě nebyli,
máte možnost zhlédnout zde do konce
října výstavu fotografií váženého pana

Bitnera a zároveň ohodnotit celkovou
rekonstrukci. Jste srdečně zváni.
Nejen budovy, ale i mosty a cesty
byly opraveny v tomto krátkém volebním období, a to na více místech našeho
městyse. Jmenuji jen heslovitě opravené místní komunikace: Ráztoka, Břežitá,
Babínek, Závodí, Brodská, Vranča – Ulice, Lušová atd. Kompletně nově zrekonstruované jsou dva mosty v Brodské, na
které jsme dostali dotaci z Ministerstva
pro místní rozvoj. Pro pěší se konečně
začal budovat dlouho očekávaný chodník na Čubově, který by měl být dokončen v roce 2015, pokud k tomu bude
nakloněno nové zastupitelstvo a pokud
dostaneme dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Zatím jsme chodník budovali jen z vlastních prostředků.
Na rozcestí Brodská jsme v roce 2012
opravili za pomoci dotačního příspěvku
z Ministerstva obrany ,,Pomník padlých
hrdinů v první světové válce“. V témže
roce doznala oprav i hřbitovní zeď, která
byla již v polorozpadlém stavu. Na konec
hřbitova jsme zakoupili a postavili na
betonové panely nový kontejner, který
slouží ke sběru hřbitovního odpadu. Jakmile bude schválen nový územní plán,
mělo by se začít s kompletní opravou
hřbitova. Na úřadě již máme připravenou studii, jak by měl hřbitov v budoucnu vypadat.
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Velké poděkování dostali zastupitelé
od našich dobrovolných hasičů za zakoupení nového osobního vozu Master
pro výjezdy zásahové jednotky. Devítimístný vůz byl zakoupen bez dotační pomoci, a o to více si ho naši hasiči
považují. Z dotačních prostředků kraje,
které jsou v určité částce každoročně
připsány na účet městyse, dovybavujeme výjezdovou jednotku potřebnými
zásahovými pomůckami a oblečením.
Výjezdová jednotka sboru dobrovolných
hasičů je neodmyslitelnou oporou vedení radnice, protože bez její pomoci by se
jen těžce řešily krizové situace a mimořádné události, o čemž jsme se přesvědčili nejen při bleskové povodni na konci
července. Děkujeme i my za pomoc, kterou hasiči dobrovolně poskytují.
Rovněž sportovcům sdruženým do Tělovýchovné jednoty Sokol Nový Hrozenkov jsme se snažili vyjít vstříc alespoň
každoročním peněžním příspěvkem na
jejich činnost. Náklady na jejich činnost
však dalece převyšují poskytnutý příspěvek, proto sportovci nezahálejí a sami se
snaží svými aktivitami, jako jsou různé
soutěže, sportovní klání, provozování občerstvení na hřišti atd. přispět do
svého společného rozpočtu. Pro malé
sportovce a děti jsme vybudovali nové
dětské hřiště na hřišti fotbalovém, kde
se můžou jak se patří vyřádit. Dokončujeme i další dětské hřiště, a to v areálu
Mateřské školy Střed, na které jsme dostali dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj. Malé dětské hřiště bude sloužit jen
pro účely školky a doufáme, že se dětem
nové herní prvky budou líbit.
Všechny dotace, které se nám podařilo získat, nám byly poskytnuty jen na
základě správně vypracovaných žádostí,
bez jakékoliv pomoci vlivných lidí. Naopak jsme se dozvěděli, že někteří poslanci bránili v poskytnutí dotace z Ministerstva financí na výtah a stavební
úpravy ve zdravotním středisku. Žádost
o tuto dotaci je podána a doufáme, že
nám bude přiznána.
V současné době, kdy končí dotační
období 2007–2013 z EU, se nám podařilo
získat dotace na vše, o co jsme požádali. Za nejdůležitější považujeme získání
dotace na sesuvy v Babínku, a to ve výši
6,760 mil. Kč Týkají se úpravy vodoteče
a vybudování železobetonové zdi, která
ponese tíhu celého svahu, na němž je
vybudovaná místní komunikace. Dále
dotace ve výši 3,457 mil. Kč bude použita na novou střechu, nová okna, dveře,
nové balkóny a zateplení fasády domu
s pečovatelskou službou v Horňansku.
Získali jsme rovněž dotaci na pořízení
samosběrného vozu, který sníží prašnost v našem městysi. Dotace je ve výši
3,342 mil. Kč.
Na opravu vodního toku ve Vápence
jsme obdrželi dotaci ve výši 1,394 mil.
Kč. Jedná se o zatrubnění vodního toku
ve dvou místech, pro účely přejezdu les-

nické techniky a zachování kvalitní pitné
vody.
Dotace, o níž jsme vás již informovali, je dotace na úpravy druhé poloviny náměstí. Za poskytnutou dotaci
z prostředků ROP regionu soudružnosti
Střední Moravy a část prostředků uvolněných z rozpočtu městyse bude kompletně zrekonstruováno náměstí před
Jednotou, úřadem městyse a knihovnou. Ráz náměstí zůstane zachován, což
znamená, že zde zůstanou parkovací
místa, ale již v omezeném počtu, a to 19
míst. Bude vybudován nový autobusový
záliv s přístřeškem, který bude oddělen
od parkovacích míst chodníkem pro
pěší. Nově bude vybudován přechod
pro chodce před vstupem do Jednoty.
Vydlážděn zámkovou dlažbou bude celý
zbylý prostor, po kterém budou přijíždět
a odjíždět automobily. I chodník před
lékárnou a poštou dostane nový vzhled,
nově je plánováno i veřejné osvětlení.
Doufáme, že celá akce, kterou provede firma TM Stav Vsetín, proběhne bez
větších problémů, samozřejmě s vaší
tolerancí a pochopením při částečném
omezení provozu. Ukončení celé akce je
dle smlouvy o dílo naplánováno na 24.
listopad letošního roku.
Některé výše jmenované akce, na které nám byla poskytnuta dotace, ještě nejsou vysoutěženy, což znamená, že ještě
neznáme zhotovitele stavby, neboť dle
metodik jednotlivých ministerstev musí
být vybrána firma ve výběrovém řízení
nediskriminačně, podle předem daných
kritérií. Všechny akce pak musí být dle
pokynů pro poskytnutí dotace vyúčtovány, řádně uhrazeny a předány. Administrace dotací je složitá a náročná. Vše
se dá zvládnout s neustálou kontrolou
dodržování termínů vyúčtování jednotlivých akcí.
Kromě získávání dotací se vedení radnice zaměřilo i na úsporné hospodaření,
a to nejen samotného úřadu, ale i na
hospodaření jednotlivých zřízených příspěvkových organizací, které každoročně dostávají příspěvky z rozpočtu městyse.

Hospodaření příspěvkové
organizace Základní školy
za minulé období

Nejméně uspokojivé byly výsledky ze
„Zápisu z výsledku kontrol“ v základní
škole, kde finanční výbor shledal nedostatky v celkovém hospodaření. Nemalé
prostředky se zde vynakládaly během
posledních let za výpočetní techniku
a další hmotný majetek (vysavače, telefony, sekačky, atd...), který byl následně
vyřazován z majetkové evidence, aniž
by byl nabídnut zřizovateli (obci) k možnému upotřebení nebo k odsouhlasení
s vyřazením. Celková výše likvidovaného majetku za poslední roky činila 4,296
mil. Kč.

V březnu letošního roku rada městyse
rozhodla na základě školského zákona
č. 472/2011 Sb. o vyhlášení konkurzu na
ředitele základní školy. Tato nová změna
školského zákona umožňuje zřizovateli
příspěvkové organizace vyhlásit na základě vlastního uvážení nebo na návrh
školské rady nebo České školní inspekce konkurs. Do konkursu se přihlásilo
celkem 6 uchazečů, z nichž 5 splňovalo
předepsané podmínky konkursu. Rada
městyse na svém zasedání jmenovala
do funkce ředitele školy pana Mgr. Igora
Hašu.

Odvolání ředitelky
Mateřské školy Vranča

Změny ve vedení dozná i Mateřská škola Vranča, neboť rada městyse
Nový Hrozenkov na svém zasedání dne
17. 9. 2014 odvolala paní ředitelku Jitku
Plátkovou z funkce, a to z důvodů jejího
pochybení ve vedení. Na začátku července se na nás obrátila zaměstnankyně
Mateřské školy Vranča s žádostí o prošetření výpovědi z pracovního poměru
a výpovědi dohody o pracovní činnosti,
obojí uzavřené na dobu neurčitou. Výpověď, jak zaměstnankyně tvrdila, nebyla podepsána její rukou, o čemž nás přesvědčil odborný znalecký posudek, který
jsme zadali vypracovat soudnímu znalci,
specializovanému pro obor písmoznalectví, ruční písmo a kriminalistiku.
Na závěr bychom chtěli říct, že jsme
se po čtyři roky snažili se svým nejlepším vědomím a svědomím vést radnici
tak, abychom se za naši práci nemuseli
stydět, aby hospodaření nevykazovalo
,,ztráty“, ale ,,zisky“, a to především ve
vzhledu a půvabu naší malebné valašské
vesničky.
Náročné a nepříjemné jsou kontrolní
činnosti, které patří k této práci, náročná je administrativa nejen dotací, ale
i vedení úřadu vůbec. Vše by bylo možná jednodušší, pokud by bylo dostatek
finančních prostředků, ty bohužel však
chybí snad všude kolem nás.
Přejeme vám, milí spoluobčané, ať
v následujících volbách do zastupitelstva městyse Nový Hrozenkov vyberete ty správné zastupitele, kteří
zase o něco dále posunou náš městys.
Pavel Jochec, starosta
Stanislava Špruncová, místostarostka

Ohlédnutí za volebním obdobím předsedkyně finančního
výboru

Uplynuly již 4 roky, co jsem byla zvolena do zastupitelstva, blíží se nové volby
a nastává čas bilancování.
Při našem zvolení v roce 2010 činil dluh
městyse na 1 obyvatele 5338 Kč. Přestože
situace nebyla dramatická, bylo rozhodnuto, snažit se o úsporná opatření.
V průběhu let byly některé úvěry zaplaceny, jiné se nově uzavřely, ale máme
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i dlouhodobý úvěr, kterým se financovala
stavba domu s pečovatelskou službou,
který ještě splácíme, ale budova již potřebuje zoufale opravu.
Nejen novým rozpočtovým určením
daní, ale i pečlivým a uvážlivým nakládáním s rozpočtovými prostředky se podařilo v tomto volebním období dluh podstatně snížit. K 31. 8. 2014 činil dluh na 1
obyvatele městyse 1654 Kč.
Průběžně se kontrolovaly i subjekty zřízené městysem, kterým byl schválen příspěvek z rozpočtu obce. Některé subjekty
si pečlivě hlídaly náklady, ale bohužel se
našel i subjekt, který finanční prostředky
nevynakládal vždy hospodárně a efektivně. Když bylo poukázáno na některé nedostatky, bylo mi dokonce vyhrožováno.
Myslela jsem si, že tyto metody minulého
režimu jsou již minulostí. Proto bych přála novým zastupitelům, aby se s takovým
jednáním nikdy nesetkali.
Vážení občané, doufám a pevně věřím
tomu, že v následujících volbách budou
do zastupitelstva zvoleni občané, kteří
roli zastupitele budou chápat jako poslání a ne funkci o moci a kteří se budou pravidelně zúčastňovat zasedání, neboť jenom aktivní účastí na zasedáních mohou
ovlivňovat budoucnost našeho městyse.
Ing. Marie Vrtělová

Účast zastupitelů na jednání ZM v období 2010–2014

Za volební období 2010–2014 se zatím konalo celkem 18 zasedání zastupitelstva
městyse Nový Hrozenkov, účast jednotlivých zastupitelů je vyjádřena v procentech.
1. Buček Jiří

zastupitel a člen finančního výboru

2. Čaník Karel

radní a předseda kontrolního výboru

3. Černota Josef

zastupitel

4. Mgr. Haničáková M.

zastupitel

100,0 %

5. Jochec Pavel

starosta

100,0 %

6. Bc. Kopecká L.

zastupitel a člen kontrolního výboru

77,7 %

7. MUDr. Lehnert M.

zastupitel

88,8 %

8. Ing. Novosad F.

zastupitel

44,4 %

9. MVDr. Novosad Jiří

radní, člen finančního výboru

10. Ing. Ondruš J.

zastupitel

83,3 %

11. Strnadel M.

zastupitel

66,6 %

12. Stupka V.

zastupitel

88,8 %

13. Bc. Špruncová S.

místostarostka

14. Ing. Vrtělová M.

radní, předseda finančního výboru

15. Zbranková V.

zastupitel, člen kontrolního výboru

94,4 %
100,0 %
88,8 %

100,0 %

100,0 %
94,4 %
100,0 %

Aldamáš ukončil žně
Údolími Nového Hrozenkova se rozléhá zvonění koňských podkov, veselý zpěv a hlučný smích rozdováděné
chasy. Na formanských vozech projíždí dědinou folklorní soubor Hafera
a co nejsrdečněji zve na odpolední
dožínkovou slavnost a aldamáš. Jako
by se to ale Hrozenkovjanů netýkalo.
Do areálu Památníku Antonína Strnadla jich zamíří podpořit tanečníky
a zpěváky žalostně málo, více je tu
snad i přespolních. Je smutné, když je
účinkujících víc než diváků.
Průvod ženců a žnic se vydává na
malé políčko pod Památníkem. Brzy
sviští kosa a klas za klasem se pokládá
na zem. Jedni se ohánějí kosákem, další
sbírají a vážou otépky. Při práci si všichni
prozpěvují valašské písničky a občas si
ve verších dělají legraci z jednotlivých
ženců. Mladé prostovlasé dívky v červených sukních proplouvají polem a nabízejí osvěžující vodu z malovaného džbánu. Na vše dohlíží gazděna a gazda ve
slavnostním hrozenkovském kroji, které
letos představovali Eva a Břetislav Kopečtí. Občas nachytají a hubují rozverné
mladíky, kteří se před prací zašívají na
kraji políčka, nebo rozpustile škádlí děvčata a odvádějí je od práce.
Hotovo. Poslední snop uvázán a nezbývá než předat hospodáři dožínkový
věnec. Chasa se chlubí, jak poctivě pracovala, a ponouká gazdu, aby jí za odměnu uspořádal aldamáš. Hospodář je

spokojený, takže nic nebrání tomu, aby
mohla dožínková slavnost vypuknout.
Cimbálová muzika hraje, chlapci roztáčejí sukně svých galánek a vše, co má
ústa a hlas, zpívá. Omladina roznáší koláče a klobásky a tu a tam zamíří i do řad
diváků, kteří se spontánně přidávají k tanečnímu veselí a nechávají se tanečníky
ze souboru Ostrévka provést na zeleném
travnatém parketu.

Často z úst Hrozenkovjanů zaznívá, že
by si přáli, aby bylo v městysi víc kulturního vyžití a akcí. Ale když už si někdo
tu práci dá a připraví skutečně zajímavý
program, až příliš často se stává, že to
Hrozenkovjany vlastně nezajímá. A přitom bylo se na co dívat!
Text a foto: Ivana Lušovská
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Vzpomínková akce
Dne 24. 8. 2014 spolek Hafera z Nového Hrozenkova, folklorní soubor Ostrévka a dechová
hudba připravily pietní vzpomínku na občany
Nového Hrozenkova – účastníky a padlé v 1.
světové válce.
Vzpomínka začala už při mši svaté, kdy pan
farář Marek Poláčik četl zápisy o válce z farní
kroniky. Vzpomněl i známou historku o kostelních zvonech.
Po mši svaté se všichni zúčastnění vydali
k pomníku padlým v 1. světové. Pomník byl
vysvěcen po rekonstrukci. K pomníku byla
položena kytice s trikolórou a zapáleny svíčky.
Před mší i po ní mohli všichni zhlédnout část
fotografií z kroniky P. Františka Šimka (v letech
1915–1918 kaplana v Novém Hrozenkově),
aby v něm byly uloženy fotografie vojáků
z Nového Hrozenkova.
Album fotografií připravila Hafera a zájemci
jej mohou zhlédnout ve Vranči.
Jitka Plátková

PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA – STOLETÉ VÝROČÍ
Letošního roku se asi nejvýznamnější výroční připomínkou stává vypuknutí velké války, neboli 1. světové. O těchto letních prázdninách to bude právě 100 let, kdy císař pán
František Josef I. povolal do vojny také desítky
hrozenkovských mladých synků. Původně
málo významný konflikt se však stal roznětkou
ke krvavé válce. Rukovali další a další mladí.
Válka najednou začala být dlouhá a bez vidiny
konce. Mnozí se během války dostali na krátký čas na dovolenku domů, velká část vojáků
však zpátky do kasáren již nenastoupila a po
zbytek války se schovávali v lesích blízko svého bydliště. I když jim hrozil trest zastřelením
za dezerci, byli ochotní toto riziko podstoupit. Věděli totiž, co jich čeká na frontě. Tento
způsob dezerce, dezerce na frontách a vybudování legií většinu odvedenců zachovaly při
životě.
I přesto na bitevních polích zahynulo během těch čtyř let kruté války 125 Hrozenkovjanů. Jejich jména jsou vepsána na památníku
u našeho kostela a každý z těch „našich“ pad-

lých si zaslouží, abychom obzvláště letos nemíjeli toto sousoší se
samozřejmostí, ale aby naše
myšlenka alespoň nakrátko
putovala směrem k těm, kteří svůj život tak předčasně
ukončili v nesmyslné válce.
Je však třeba také si uvědomit, že z této poslední války,
ve které naši příbuzní bojovali za náš moravský národ,
jsme vyšli jako vítězové. Tato
válka se stala naprostým evropským „kotrmelcem“. Pozůstatek
„ospalého“ feudálního žití předválečné
společnosti válka odvlekla nenávratně pryč.
Po skončení války se uspořádání společnosti
rychle mění, přicházejí nové společenské poměry, nastává sociální růst nejchudší vrstvy
lidí. Rokem 1914 začíná krutá přeměna společnosti nejen v celé Evropě, ale i na Hrozenkově.
Martin Valíček

Zahradní slavnost v Charitě
Začátkem září si v charitním „Domečku“
vždycky vzpomeneme, že je vhodný čas na
konec léta uspořádat poslední velké společné
posezení pod širým nebem – naši Zahradní
slavnost.
Na pátek odpoledne 5. září jsme tedy pozvali obyvatele charitních domů v Hrozenkově i v Halenkově a jejich blízké, aby přišli
s námi chvíli posedět a pobavit se v zeleni a při
muzice.
Počasí bylo krásné, bylo teplo a zahrada
za hrozenkovskou Charitou se zcela zaplnila
účastníky slavnosti a účinkujícími. Bylo připraveno různorodé občerstvení a také špekáčky
opékané nad trnkovým dřevem. Pobavit nás
přišli členové pěveckého sboru Hafera a folklórního souboru Ostrévka. Velmi se jim to po-

vedlo, bylo stále na co
se dívat a co poslouchat
a tanečníci z Ostrévky
provedli po travnatém
parketu v tanci i mnohé
z diváků.
Rozešli jsme se, až
když slunce zapadlo
za Palúch a začalo být
chladnavo. A jeden
z obyvatel domu si nechal na rozlúčku zahrát
tu krásnou písničku
„Když jsem šel z Hradišťa“, takže se nám šlo
moc dobře domů.
Dana Žáková

Odvedenci do první světové války (1914)
Sedící zleva: František Leskovjan, František Koňařík
(padl?), František Tydlačka (padl?).
Stojící zleva: Pavel Václavík, Josef Randuch, Josef
Helis, Josef Mikula, Vincenc Kovář, Jaroslav Koňařík,
Josef Koňařík, Pavel Tkadleček, Jan Vachala, Pavel
Chromčák (padl?).

Rozhovor
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Na slovíčko

s Vladimírem Sušilem, ředitelem závodu Valachy Man
Triatlonový závod Valachy Man se stává rok od roku populárnějším. Letos se na
start postavilo přes 700 účastníků včetně
dětí. Většina závodníků se do Nového Hrozenkova vrací s železnou pravidelností,
protože jim prostředí Balatonu a skvělá
atmosféra závodu učarovaly. Velkou zásluhu má na tom hlavní organizátor a ředitel
závodu Vladimír Sušil. V rozhovoru nám
prozradil, jaké strasti a slasti pořádání tak
velké akce obnáší.
Jak se zrodila myšlenka uspořádat
v Novém Hrozenkově triatlon a kdo za
ní stál?
První triatlon jsem uspořádal na Balatonu v roce 2005 a bylo tam 20 kolegů z práce. Poté byla rok pauza a od roku 2007
děláme triatlon pravidelně, nejdřív to byli
zaměstnanci HP, pak chtěli závod vyzkoušet známí a před třemi lety už byl zájem
tak velký, že jsme závod otevřeli veřejnosti
oficiálně a založili Valachy Mana.
Kolik ročníků má Valachy Man za sebou a zaznamenali jste nějaký posun
(např. v počtu startujích atd.)?
Valachy Man má za sebou tři ročníky,
předešlé ročníky pod názvem HP Man. Každým rokem je u nás víc a víc účastníků, tento rok závodilo 575 dospělých a 140 dětí.
V čem je tento triatlon výjimečný?
Výjimečný je atmosférou, prostředím
a taky je to asi jediný triatlon, který má distanční start. Jednotlivci startují za sebou
po dvaceti sekundách.
Jaké novinky jste si letos přichystali
pro závodníky?
Tento rok jsme trošku natáhli trať pro
kolo, a to z důvodů bezpečnosti. Vyhnuli
jsme se prudkému a nebezpečnému sjezdu k malé Stanovnici a také jsme udělali divácky atraktivní přemostění silnice
u Kačáku. Získali jsme tak vstupní bránu
na VM, diváci měli snadnější pohyb a závodníci o malinko těžší start běhu a doběh
do cíle. Lépe se nám díky přemostění podařilo řídit dopravu. Další výrazná novinka
byly dětské závody.
Při tak velkém počtu závodníků jde
jistě o organizačně náročnou akci. Co jí
předchází a na co nesmíte zapomenout,
aby vše klaplo?
Organizace je velmi náročná. Naštěstí
už máme nějaké zkušenosti z let minulých
a víme přesně, co, kdy a kde udělat. Nicméně i tak samotná příprava tratí a areálu
zabere dva dny a úklid jeden. Po závodě
vše vyčistíme a vrátíme do původního stavu. Tady chci poděkovat panu starostovi
Pavlu Jochcovi, který nám hodně pomáhá,
a taky děkuji všem z Hrozenkova, bez jejich pomoci bychom to nezvládli. A mám
radost, že triatlon už na Hrozenkově našel
pevné místo v kalendáři.
Valachy Man je známý tím, že přitahuje celebrity. Jaké slavné osobnosti si

vyzkoušely terény v Novém Hrozenkově a jak si vedly?
Nejznámější asi Lukáš Bauer a Ondra
Synek, vedli si výborně, jsou to skvělí sportovci.
Jaký zájem je o triatlon mezi Hrozenkovjany? Máte přehled o tom, kolik se
jich závodů účastní a s jakými výsledky?
Hrozenkov je sportovní obec a i triatlonu se účastní místní sportovci. Myslím, že
jich bylo kolem 20. Vzpomenu nejmladší
účastníky Martina Hájka a Roberta Valíčka
jun. Nejstarším účastníkem byl Jan Venglář a nejrychlejší Hrozenkovjan Jirka Hájek.
Zkusil jste si vy sám závod na vlastní
kůži? Pokud ano, jak jste se na něj připravoval?
Zatím jsem žádný triatlon nevynechal.
Připravuji se na každý triatlon, i když
upřímně tento rok velmi málo oproti rokům minulým.
Moderování se ujal známý televizní
sportovní komentátor Stanislav Bartůšek. Jak jste s ním navázali spolupráci?
Standa je triatlonový srdcař a minulý
rok nám ho doporučil manager Lukáše
Bauera. Vyzkoušeli jsme ho a byl famózní.
Závod se mu velmi líbil a i prostředí ho nadchlo, takže se na tento rok už sám ozval.
Spolupráci se Standou plánujeme i do budoucna, není lepší moderátor.
Chovají se závodníci při triatlonu
sportovně v duchu fair play, nebo jste
už museli řešit nějaké protesty?
Drtivá většina se chová velmi slušně,
nezaznamenal jsem nějaký závažný problém. Ale co se týče dětských závodů,
tam nás to hodně poučilo. Někteří rodiče jsou nesoudní a připadá mi, že nepřijelo závodit dítě, ale právě daní rodiče.
Bohužel s takovými rodiči už jsem měl tu
čest.

Co myslíte, která část triatlonu dělá
závodníkům největší potíže?
Začátečníkům dělá potíž překonat
strach a přihlásit se. Ale je to zbytečný
ostych. Pro ty, kteří sportují a nebo už závodili vícekrát, je nejtěžší běh. Jde o poslední disciplínu a síly už dochází, je to
i můj případ.
Myslíte, že je v závodě rozhodující
pouze fyzický fond závodníka, nebo
může pomoct i taktika?
Je dobré, když se taktika skloubí s fyzickým fondem. Dobré je i znát trať a terén.
Chystáte pro nás do budoucna nějaké novinky?
Určitě chystáme a už teď mám něco
v hlavě. Musíme se neustále zlepšovat
a dělat závod atraktivní a férový. Třeba se
jednou dočkáme, že Valachy Mana bude
vysílat Česká televize přímým přenosem.
Uvidíme.
Pocházíte ze Zlína, ale nyní bydlíte
s rodinou v Novém Hrozenkově. Jak se
vám tady žije?
Narodil jsem se na Vsetín, pak žil přes
30 let ve Zlíně a teď jsem v NH. Žije se mi
tu dobře, našel jsem tu nové přátele, kteří
mi výrazně pomáhají s pořádáním triatlonu.
Co byste vzkázal těm, kteří přemýšlí
nad svým startem v triatlonu, ale mají
strach např. z neúspěchu?
Co je to neúspěch na amatérské úrovni??? Přece je perfektní se postavit na start
a pořádně si to užít. Sportovat by měla nejlépe celá rodina. Když závodí rodič, potom
má dítě k tomu mnohem blíž. Vidí vzor.
A na děti bychom měli se sportem myslet
především, protože doba počítačů sportovním aktivitám moc nenahrává. Takže
příští rok na Valachy Mana celá rodina.
Za rozhovor děkuje Ivana Lušovská
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Hasiče pozlobila parní lokomotiva
i přívalové deště
Letní prázdniny ještě pořádně ani nezačaly a naše výjezdová jednotka hasičů
už měla plné ruce práce. U příležitosti Formanského dne ve Velkých Karlovicích
projížděla Horním Vsackem několikrát denně parní lokomotiva s historickými
vagóny. Požár suché trávy, který hasiči rychle lokalizovali, pravděpodobně zapříčinila právě jiskra z parní lokomotivy.
Další požární poplach byl vyhlášen 26.
července. Tentokrát vyjížděla zásahová
jednotka k ohni v bytovce č. 507 u Bezky-

du. Majitel natíral podlahu fermežovým
lakem a hadr nasáklý touto tekutinou vyhodil do odpadkového koše. Došlo k sa-

movznícení hadru, od něhož vzplál také
koš. K nehodě došlo naštěstí v síňce, kde
byl tak malý prostor, že zde kyslík brzy vyhořel a požár se tak sám uhasil.
O dva dny později udeřil další živel. Po
přívalovém dešti se ucpal kanál pod hlavní komunikací ve Vranči. Místní potůček se
následkem toho začal rozlévat po silnici
a zatopil několik zahrádek a studní rodinných domků. Situace byla komplikována
tím, že propust o průměru 80 cm byla
zcela zanesena kamením. Vedení obce
sem povolalo sice bagr, ale stroj se s tímto
problémem nedokázal vyrovnat. Nezbylo, než kanál vyčistit holýma rukama. Po
pěti hodinách usilovné práce se podařilo
vodu opět svést do propustku. Dobrovolným hasičům pomáhali také zaměstnanci
pracovní čety městyse a místní obyvatelé.
Poplach byl vyhlášen v 16.15 hod. a na základnu se hasiči vrátili třicet minut před
půlnocí. „Další dva dny jsme se zaměřili
na čištění studní. Děkuji všem 15 hasičům,
kteří se tohoto těžkého zásahu zúčastnili.
Dále bych chtěl připomenout, že se blíží
topná sezóna a občané by si měli nechat
zkontrolovat komíny a kouřovody,“ dodává na závěr velitel hasičů Karel Čaník.
Text: Ivana Lušovská, foto: Zdeněk Kysučan

Pozvánka
SDH Nový Hrozenkov srdečně zve
na Hasičský maškarní ples, který se
uskuteční 10. ledna 2015 v Lidovém
domě. O dobrou hudbu se postará
Polančanka a večerem nás provede
Luboš Oravec. Samozřejmostí je bohatá tombola. Vstupné s večeří 220
Kč, bez večeře 150 Kč. Masky jsou vítány, nejsou však podmínkou. Dětský
maškarní bál je naplánován na 24. leden.
Těší se vaši hasiči.

Oznámení pro rodiče
V letošním školním roce budeme přijímat nové děti do folklórního kroužku
Drobotina, a to sice děti z 1. třídy a děti
předškolního věku (minimálně pětileté).
Zkoušky Drobotiny se budou konat jako
vždy v pondělí od 14:00 do 15:00 v budově ZŠ Nový Hrozenkov v naší zkušebně
v přízemí u šaten. První hodina proběhne
v pondělí 15. září ve 14:00. Na tuto hodinu by měli přijít s dětmi i rodiče, bude to
hodina především informativní, rodiče se
budou moci zeptat na všechny podrob-

nosti práce v kroužku. Do těchto hodin
vyžadujeme pro děti: oblečení na cvičení (nejlépe tričko, mikinu, tepláčky, obuv
s pevnou patou (jarmilky nebo školní papučky) a pro děvčátka sukýnku). Na provoz kroužku vybíráme od dětí 200,- kč na
pololetí. Tyto peníze budou použity pro
děti: na drobné odměny v hodině, toal.
papír, kapesníky, také na případný výlet, který s dětmi podnikáme, na pentle
a drobnosti potřebné pro vystoupení
a na opravy krojů.

Děti, které navštěvují folklórní kroužek Vranečka, budou mít zkoušky takto:
Vranečka nejmladší

pondělí 15:15–16:45

(druhá a třetí třída)

Vranečka starší

pondělí 17:00–18:45

(třetí, čtvrtá a pátá třída)

Vranečka nejstarší

pátek 17:15–19:00

(druhý stupeň)

Tancování pro dospělé

pondělí 19:00–21:00
Jana Krystyníková

Oznámení
Vstupenky k dostání již od 15.
října 2014 u paní Kulčákové (Úřad
městyse Nový Hrozenkov tel.: 724
164 794).

Sbor dobrovolných hasičů se rozhodl znovu obnovit tradici železné soboty. Pokud
máte doma nějaký nepotřebný železný šrot, nachystejte ho v sobotu 11. 10. před váš
dům, hasiči ho odvezou.

Ze školních lavic
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Rozina se loučila s prázdninami Co nového
v naší školičce?

Občanské sdružení Rozina dětem je dobrou duší našich dítek školou povinných. Pro prvňáčky připravilo dárkový balíček na uvítanou, který malým nováčkům vyčaroval na tváři široký úsměv. První sobotu v září uspořádalo sdružení
také oblíbenou akci „Rozloučení s prázdninami“.
Travnatá plocha za budovou
základní školy se v sobotu odpoledne proměnila v jedno velké
dětské hřiště. Místní dobrovolní
hasiči seznamovali děti se svým
zásahovým vozidlem a pro školáky připravili malý požární útok
na terč, který si děti mohly samy
vyzkoušet. Hlavně ti nejmenší by
vydrželi srážet kuželky a konzervy
proudem vody celé hodiny. Hasiči
jim pumpovali vodu do stříkaček
ručně a určitě je musely pořádně
bolet ruce. Občas některé dítko
zamířilo proud vody místo na terč
právě na dobrovolníka v hasičské uniformě a zlilo ho od hlavy
k patě. Za trpělivost i ochotu patří hasičům
dík.
Velká fronta dětí stála u stolečku, kde
paní kadeřnice Lucie Jágerská vytvářela na
hlavách dívek velmi pěkné účesy. Spletené
cůpky, drdoly a barevné melíry zdobily hlavy
mnoha holčiček. Neméně „zákazníků“ měla
u svého stolečku také paní učitelka Batrlová,
která malovala dětem na tvář nejrůznější motivy a obrazce podle přání. Brzy po hřišti pobíhaly kočky, tygřice, žabky a vyskytla se i jedna
korálovka červená, prudce jedovatá. Ještě že
ty barvičky šly večer docela dobře smýt.
Střelecké umění si mohli kromě dětí vyzkoušet i rodiče. U improvizované střelnice
asistovala paní učitelka z MŠ Vranča Naďa
Plánková. Trpělivě vysvětlovala, jak se se
vzduchovkou zachází a jak nejlépe zamířit,
aby se diabolek zabodl co nejblíže desítky
v malém terči.
Nejvíce legrace si děti užily ve velkém
nafukovacím hradu, kde dováděly téměř do
vysílení. Kdo měl skákání málo, mohl zkusit
hopsat na trampolíně a našlo se i pár odvážlivců, kteří se dali do skákání v pytli. Zajímavé
bylo pozorovat, jak si na soutěžní trati vedou děti, které se ji snažily zdolat v plavacích
ploutvích.
Ty nejmenší lákal malý bázenek s rybičkami. Děti se je pokoušely nejprve chytat udi-

cemi, ale velmi často sklouzly k tomu, že se
prostě jen čabraly a měly velkou radost, že se
můžou někde vymáchat. Dospělý by možná
nevěřil, kolik radosti připraví dětem obyčejný
bublifuk. Jeden automatický rozprašoval mýdlové bubliny po celém hřišti a holky i kluci se
s nimi pořádně vyřádili.
O hudbu se staral Jirka Buček, odpolednem provázel Milan Cmaro a občerstvení
připravily maminky ze sdružení Rozina dětem. Napekly domácí štrúdle, dětem dělaly párky v rohlíku, hranolky, koupit se daly
sladkosti i něco na zapití. Výnos z prodeje
opět věnují na nějakou hezkou akci pro školáky.
Připravit tak velkou akci není jednoduché. Zabere to hodně času a úsilí. Členové
sdružení Rozina dětem se snaží, aby naše
děti měly v obci vyžití. Největší odměnou
jim je, když se zúčastní hodně dětí, kterým
udělají radost. Na akci přišlo kolem stovky
dětí a rodičů. Ale mohlo by jich být mnohem víc. Je škoda, že ostatní seděli doma,
vždyť přece není samozřejmost, že někdo
věnuje svůj osobní čas a úsilí zdarma pro
druhé. Važme si, že máme v obci lidi, kteří
chtějí pro děti pracovat, a ukažme, že si jich
vážíme alespoň tím, že je podpoříme svou
účastí!
Text a foto: Ivana Lušovská

Prázdniny utekly jak mávnutím kouzelného proutku a už tu máme zase nový
školní rok. Z naší mateřské školy odešlo
24 předškoláčků do 1. tříd základních škol
(pozn: někteří do ZŠ Nový Hrozenkov, jiní
do ZŠ Huslenky či ZŠ Karolinka). Na uvolněná místa jsme přijali nové děti, a tak k 1. září
nastoupilo celkem 75 dětí.
Paní učitelky vkusně vyzdobily třídy, šatny a chodby MŠ, aby se dětem u nás líbilo
a dobře se cítily. Tímto bych chtěla p. učitelkám poděkovat za čas, ochotu a úsilí, které
obětovaly k vylepšení naší školky.
K dobré pohodě jistě přispěje i zlepšení podmínek. Po prázdninách máme nově
zrekonstruované kuchyňky na výdej jídla (nové dlažby, kuchyňské desky, včetně
nové myčky nádobí u Sluníček) a také nové
koberce v hernách.
Ke konci prázdnin započala realizace
nového dětského hřiště na zahradě MŠ. Je
to sestava herních prvků pro děti, v celkové
částce 501 545 Kč, přičemž dotace z Ministerstva pro místní rozvoj činí 351 081 Kč
a MŠ se podílí částkou 105 464 Kč.
Chtěla bych poděkovat vedení městyse,
především místostarostce Bc. Špruncové za
vyřízení a získání dotace na toto vybavení,
které budou naše děti využívat v dalších
letech.
V plánu akcí na nastávající školní rok
jsme společně pro děti připravili pestrý
program, výlety, procházky do přírody
a nebudou chybět divadla v MŠ i v Karolince (30. 9. 2014 Jů a Hele, 10. 11. 2014 Ulice
plná kouzel).
Dále máme domluvenou logopedickou
péči pro děti s vadami výslovnosti, kterou
platí mateřská škola a pro rodiče je tato
služba zdarma. Od září začíná kroužek angličtiny a dle zájmu také kroužek ,,zdravého
pískání“. Tradicí se stalo vytvoření školního
časopisu, ve kterém jsou zachyceny nejdůležitější akce uskutečněné v průběhu školního roku. Ani loňský školní rok 2013/2014
nebyl výjimkou, a tak si naši občané mohou
zkrátit čas v čekárnách lékařů prolistováním tohoto časopisu.
Zbranková Věra
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Ze školních lavic

Základní škola má nové vedení
Od srpna letošního roku zastává funkci ředitele ZŠ Nový Hrozenkov Mgr. Igor Haša.
Jeho zástupkyní se stala Mgr. Erika Kinclová.

Mgr. Igor Haša a Mgr. Erika Kinclová

Mgr. Igor Haša (1976)
Vzdělání
1995–2001 – Fakulta pedagogická OU, Ostrava, Technická výchova, Výtvarná výchova
2004 – Fakulta Tělovýchovy a sportu OU, Ostrava, Instruktor školního lyžování
2003 – Fakulta tělovýchovy a sportu UK,
Praha, Instruktor školního lezení na umělé
stěně, Instruktor lezení na skalách
2009 – Zdravotník Červeného kříže
Mgr. Igor Haša působil od roku 2002 na
základní škole v Luhu, kde pracoval jako učitel druhého stupně pro předměty výtvarná
výchova, technická výchova, informatika
a fyzika. Byl koordinátorem a manažerem EU
projektu Peníze školám 2011–2014, díky němuž dokázal zajistit prostředky na vybavení
tříd digitální technikou a vybavení počítačových učeben.
Jako vedoucí projektu EU projektu Blíž
k přírodě – blíž k sobě měl na starosti přeshraniční spolupráci se slovenskou obcí Pruské. Šlo o tříletý projekt s aktivitami týkajícími se turistiky i cykloturistiky na Valašsku,
ekologie a kulturních tradic a v jeho rámci
se uskutečnil také týdenní lyžařský kurz na
Kasárnách. Součástí projektu byla revitalizace školní zahrady.

Stojí za realizací projektu a výstavby horolezecké stěny v tělocvičně školy v Luhu. Jako
zakladatel školního oddílu sportovního lezení mládeže zaznamenal četné úspěchy členů
oddílu v rámci moravského poháru. V roce
2002 založil a následně vedl horolezecký oddíl pro školní mládež. Organizoval lezecké
závody do 18 let Vsetínský pohár. Letos se
uskutečnil již desátý ročník této soutěže.
Mezi jeho další úspěchy lze zařadit účast
žákyň s vlastnoručně zhotovenou funkční lodí na Holešovské regatě a spolupráci
s SPŠS Vsetín při sdílení dílen pro žáky ZŠ,
např. kovárny nebo dřevomodelárny.
Co se týká volného času, baví ho vysokohorská turistika, výtvarné a řemeslné činnosti, zimní turistika a lyžování. Jeho velkým
koníčkem je v poslední době hlavně rodina.
Mgr. Erika Kinclová (1975)
Vystudovala pedagogickou fakultu, praxi
vykonávala na základní škole v Brně. Její doménou je výuka chemie a rodinná výchova,
příprava žáků na chemické olympiády a meziškolní soutěže. Vyučuje také zeměpis, svět
práce, rodinnou a občanskou výchovu. Zakládá si především na komunikační schopnosti s dětmi a schopnosti upoutat a nadchnout žáka pro daný problém, vymýšlet

nové, interaktivní a zajímavé metody učení.
Považuje za důležité prohlubování zájmu
dětí o přírodu a společenské dění. Na sobě
si cení organizačních schopností a smyslu
pro tvorbu a realizaci projektů, schopnosti vést skupinu a zadávat skupinové práce.
V neposlední řadě také schopnosti zorganizovat nejrůznější exkurze s vazbou na konkrétní učivo. Vypracovala formou učebnice
diplomovou práci na téma „Banka motivací
pro výuku chemie na základní škole“, kterou
úspěšně využívá doposud.
Dvě otázky pro nového pana ředitele:
Jaká je Vaše vize základní školy v Novém Hrozenkově?
„Využijeme podhorského prostředí, ve
kterém se škola nachází, a budeme vzdělávat
žáky k zdravému životnímu stylu, ochraně
přírody, životu v horách a turistice. Podporujeme a rozvíjíme systém bezpečné školy
takzvaně „rodinného typu“. Respektujeme individuální potřebu každého a poskytujeme
vzdělávání, které žáky připraví pro uplatnění
v současném běžném životě v prostředí vzájemného respektu a pozitivního sociálního
klimatu.
Další rozvoj školy lze úspěšně stavět na
stávajících kvalitách školy a pedagogickém
sboru. Pokud chce být škola vnímána jako
úspěšná, respektovaná instituce, musí neustále pracovat na svém „dobrém jménu“, na
svém vzhledu a neustále usilovat o dosažení
co nejvyšší kvality zejména v oblasti výchovně-vzdělávací, materiálně-technické, personální a oblasti vnějších vztahů.“
Co byste zařadil mezi nejdůležitější
cíle, které Vás v následujícím období čekají?
„Nová vlastní tělocvična jako nové komunitní centrum, tedy prostor pro realizaci
mimoškolní aktivity pro děti a její podpora.
Budou se zde realizovat sportovní kroužky,
pořádat sportovní soutěže, reálný je pronájem veřejnosti, cvičení pro ženy, seniory apod. Dále bude nutná úprava zahrady
a okolního areálu školy (parku), řešení oplocení a vchodů do areálu, nová parkovací místa pro rodiče, zlepšení příjezdových komunikací ke škole, parkování kol a relaxační zóny.
Pokusíme se vytvořit atraktivní a esteticky
podnětné prostředí školy a zlepšit partnerský
vztah mezi školou – žákem – rodiči. Chceme
více zapojit rodiče do akcí a dění ve škole.“

Hasičský bazárek dětských věcí
Možnost elektronické registrace, více informací na www.bazarek-hrozenkov.cz
Příjem věcí:

28. září

13–16 hod.
do naplnění kapacity sálu

Prodej věcí:

29. září – 3. října

09–16 hod.

Výdej věcí:

6. října

09–15 hod.

(il)

Představujeme
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Tři vzpěračky – čtyři mistrovské tituly
V červnu proběhlo v Holešově mistrovství České republiky mužů, žen
a juniorek do 23 let. Za Hrozenkov
startovaly v kategorii žen do 69 kg
Marie Podešvová a Lenka Kenisová Orságová, v kategorii do 75 kg Petra
Orságová.

Podešvová vzepřela v nadhozu 58 kg a v trhu 48 kg a skončila tak na krásném druhém místě za Lenkou Kenisovou, která nadhodila 103 kg a trhla 83 kg. Ve své váhové kategorii vybojovala zlato i Petra Orságová jak mezi ženami, tak mezi juniorkami. Stala se tak dvojnásobnou
mistryní ČR. Také Marie Podešvová se mohla nakonec radovat z mistrovského titulu. V kategorii žen ji sice porazila Lenka Kenisová – Orságová, ale mezi juniorkami už žádnou přemožitelku
nenašla. V ženské lize po dvou kolech družstvo žen suverénně vede, a pokud se Hrozenkovjankám bude dařit i v posledním kole na podzim, je velká šance, že obhájí loňské zlato. (il)

Lenka Orságová – Kenisová (31 let)

- absolventka policejní školy v Holešově
- zařazena do reprezentace ČR ve vzpírání
- vzpírání se věnuje od 13 let
- Českou republiku reprezentuje od 16 let
- mnohonásobná mistryně republiky v juniorských kategoriích
- držitelka všech juniorských rekordů ve váze do 59 kg, 63 kg a 69 kg
- mnohonásobná mistryně republiky v kategorii žen
- připravuje se na olympiádu v Rio de Janeiru
- osobní rekord v nadhozu 117,5 kg a v trhu 95 kg

Petra Orságová (23 let)

- kondiční trenérka a výživová poradkyně
- vzpírá od 15 let
- ráda jezdí na koni, má ráda děti
- několikanásobná mistryně ČR v kategorii juniorek do 17 let, do 20 let
a 23 let
- několikanásobná mistryně ČR v kategorii žen
- osobní rekord v nadhozu 91 kg a v trhu 78 kg

Marie Podešvová (16 let) (vlevo)

- studentka policejní školy v Holešově
- věnuje se vzpírání 2 roky
- mezi její koníčky patří hlavně sport
- mistryně ČR juniorů do 17 let, do 20 let a 23 let
- druhá na mistrovství republiky žen ve váze do 63 kg a 69 kg
- osobní rekord v nadhozu 60 kg, v trhu 50 kg

Kateřina Orságová (14 let) (vpravo)

- žákyně ZŠ Nový Hrozenkov
- vzpírá rok
- nadějná juniorská závodnice
- startuje v dorostenecké lize
- osobní rekord v nadhozu 37 kg, v trhu 30 kg

Marie Šuláková (16 let)

- studuje střední školu v Brně
- vzpírá 2 roky
- dobře zpívá, hraje v kapele
- přebornice republiky do 16 let ve váze do 75 kg
- osobní rekord v nadhozu 50 kg a v trhu 40 kg
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Fotbal

Otava Cup

8. srpna patřil sportovní areál pod
Kyčerkami starým pánům, tedy hráčům starším třiceti pěti let. O prestižní
trofej tradičního fotbalového turnaje
tentokrát bojovalo celkem pět týmů.
V jedné skupině se mužstva utkala systémem každý s každým. V semifinálovém
souboji porazil FC Bukovice tým Kohút-

ky (1:0) a SP Hovězí si poradilo s Hlivoni
(1:0). V boji o třetí místo byli úspěšnější
Hlivoni, kteří nasázeli Kohútce tři góly. Ve
finále rozhodl penaltový rozstřel, v němž
porazil FC Bukovice pány z Hovězí 3:1.
Turnaji přálo slunečné počasí, ale
vzhledem k předchozím vytrvalým dešťům byl terén značně rozmáčený. Utkání

Hlivoni

řídil sudí Libor Skalický. Nejstarším hráčem byl vyhlášen Antonín Koňařík (66
let), nejlepším střelcem Zdeněk Kovalcze a cenu pro nejlepšího brankáře si odnesl Jan Hutyra. Díky patří všem dobrovolníkům, kteří připravili areál a zázemí
turnaje.
fota: Štěpánka Jochcová, text Ivana Lušovská

Kohútka

Starší fotbalová přípravka
Také
letos
hájí barvy Nového
Hrozenkova malí fotbalisté ze starší
přípravky. I ve
stávající sezóně
se jim věnuje
trenér Miroslav
Kovář a dobrou
zprávou je, že
také nejmenší
děti od čtyř let
mají svého trenéra. Ujal se jich
Dušan Kováč.
Družstvo starší
přípravky hraje v této sestavě: Karolína
Kopecká, Miroslav Kovář, Martin Hrnčiřík,
Jakub Hájek, René Šarman, Ondřej Zapalač, František Dujka, Radovan Dujka a Vojta Tomášek. V přípravném zápase se děti
utkaly dvakrát s Halenkovjany a hladce
vyhrály. Fotbalisté ze Vsetína se však již
ukázali jako velmi silný soupeř, který je
nad jejich síly. Hrozenkov prohrál 3:10.
První skutečný zápas však hrozenkovská
přípravka zvládla a vyhrála po velkém
boji nad Lidečkem 6:3.
Trenérem začínajících benjamínků se
stal Dušan Kováč. Tréninky jsou v úterý
a pátek od 17 hodin. „Začínáme již s dětmi od čtyř let. Rádi bychom v našich řadách přivítali nové malé hráče. Rodiče,
přijďte se i s dětmi na nás podívat na fotbalové hřiště,“ vzkazuje trenér Miroslav
Kovář.
(il)

Přijďte
si zacvičit
Kde?
Budova TJ Sokol na fotbalovém
hřišti
Kdy?
Vždy od 19 hod.
Pondělí
• sudý týden aerobik
• lichý týden protahovací cviky
Úterý a čtvrtek: jóga
Pátek: rehabilitační cvičení

Rozpis zápasů starší přípravka rok 2014
Datum

Kde a s kým

začátek

7. 9. 2014 neděle

jedeme do Liptálu

14:00 hod

14. 9. 2014 neděle

hrajeme s Halenkovem doma

9:00 hod

21. 9. 2014 neděle

jedeme do Kateřinic

14:00 hod

28. 9. 2014 neděle

jedeme do Karolinky

10:00 hod

5. 10. 2014 neděle

hrajeme s Val. Příkazy doma

9:00 hod

11. 10. 2014 sobota

jedeme do Val. Polanky

10:00 hod

19. 10. 2014 neděle

hrajeme s Hovězím doma

9:00 hod

26. 10. 2014 pátek

jedeme do Hošťálkové

16:30 hod

Sport
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Balaton ovanul DRAČÍ DECH

Oblíbená hrozenkovská vodní nádrž se 16. srpna dostala do spárů Balatonské saně. Žádný strach, není to
příšera z hlubin ani Lochneska. Organizátoři tak nazvali první ročník valašského závodu desetimístných dračích lodí.
Kdo si udělal čas a přišel se podívat,
jak Balaton brázdí dračí lodě, rozhodně
neprohloupil. Sjelo se tady celkem osm
týmů z celého okolí a je velká škoda, že
Hrozenkovjané nedali dohromady žádnou posádku. Sedm z osmi odvážných
kolektivů sedělo v dračí lodi v sobotu
ráno vůbec poprvé. V odpoledním závodu to ale vůbec nebylo znát, protože
všechna družstva mohla celé dopoledne
pilně trénovat. Zkušeného kormidelníka
každé lodi navíc zajistili sami pořadatelé.
Tým organizátorů si říká „Dračí dech“
a pochází z města Hranic. Dragonboatingu se intenzivně věnují už 8 let a jsou
mezi nimi bývalí kajakáři a kanoisté, ale
i naprostí amatéři. Pod hlavičkou Dračího dechu se účastnili v minulých letech
celorepublikové série závodů. Balaton je
uchvátil natolik, že se rozhodli sem přivést své dračí lodě a uspořádat závody.
Pro první ročník byly vyhlášeny dvě
kategorie – Dračice a Fun. V kategorii
Dračice se posádka skládá jen ze samých
žen, kdežto v kategorii Fun jde o posádku smíšenou, v níž musí být minimálně
dvě ženy. Vzhledem k tomu, že se přihlásila také posádka Nautilus, která už
se závody v dračích lodích nějaké zkušenosti má, vypsali organizátoři dodatečně také kategorii Sport. „Vůči ostatním
by nebylo férové, aby byl zkušenější
Nautilus zařazen mezi FUNy,“ říká Dagmar Dohnalová z organizačního týmu.
A jak samotné závody probíhaly? Každá posádka absolvovala celkem 2 rozjížďky a závěrečné finále na trati dlouhé
180 metrů. Rozjížďky probíhaly vždy po
2 lodích a o postupu do finále rozhodoval součet časů z obou jízd. V kategorii
Dračice vyhrála posádka „Valašské kačenky“. V kategorii Fun obsadil 3. místo
„Kuba jezdí pozdě“, 2. místo „Dragon
Soptík Family“ a zlato vybojoval tým
„VHK Vsetín“.

Počasí závodům celkem
přálo, až na finálové jízdy,
kdy se spustil pořádný liják. Posádky ale ukázaly,
že je počasí nemůže rozhodit, a do jízdy daly vše.
Ostatně – když je člověk
celý den na vodě, musí
počítat s tím, že se namočí...
A co nám vzkazují pořadatelé čili Dračí dech?
„Valašsko je krásný kraj
a Balaton naprosto jedinečná lokalita. Překvapila
nás velká vstřícnost místních lidí – jak závodníků,
tak provozovatelů areálu. Moc se nám
tu líbilo a už jsme začali plánovat příští
rok. Už teď řešíme, co vylepšit, jak ještě
zlepšit propagaci i systém závodů. Rádi
bychom, aby se 2. ročník Balatonské
saně konal pod záštitou starosty městyse Nový Hrozenkov a aby se tyto závody

staly pravidelnou položkou v kalendáři akcí obce. Dragonboating je týmový
sport, ve kterém je rozhodující dobrá
parta lidí. Vůbec nevadí, že do lodi sednete poprvé – všechno se má jednou
vyzkoušet. Jde o to užít si atmosféru,
trochu toho adrenalinu a poznat něco
nového.“
Text a foto: Ivana Lušovská

Memoriál F. Kořenka
ovládli Slováci
V sobotu 9. srpna se na
fotbalovém hřišti v Novém
Hrozenkově uskutečnil další ročník hasičské soutěže
v požárním útoku Memoriál
Františka Kořenka. Letos se
zde představili také zahraniční účastníci ze slovenské
strany hranice. A nutno říci,
že jejich výkon se stal ozdobou celé soutěže.
Své síly změřilo celkem
17 družstev, a to v kategorii
muži, ženy a veteráni. Nejsilněji byla obsazena kategorie SDH N. Hrozenkov veteráni
mužů do 35 let, kde na startovní čáru nastoupilo celkem 11 týmů. Požární ny Karolinka, ale jejich velmi slušný čas 15,64
útok nejrychleji dokončili hasiči ze slovenské stačil pouze na druhé místo. Třetím nejlepším
obce Zaturčie, kteří atakovali čas na hranici 15 týmem mužské soutěže se stalo družstvo SDH
vteřin (15,11). Na jejich suverénní výkon doká- Vsetín. V kategorii veteránů se blýskli staří páni
zali zareagovat pouze závodníci z SDH Sklár- z Velkých Karlovic, kteří zvítězili rozdílem třídy.
Jejich čas 17,84 napovídá, že
mohou směle konkurovat
svým mladším kolegům.
V Novém Hrozenkově se
představily také čtyři ženské
týmy. Nejlépe si vedly hasičky
z Jarcové, vyhrály zaslouženě
časem 18,14. Téměř o vteřinu
bylo pomalejší stříbrné slovenské družstvo ze Zaturčie.
Třetí skončily hasičky z Hovězí a čtvrté z Hutiska-Solance.
Text a fota: Ivana Lušovská

SDH Nový Hrozenkov
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Rekordní ročník
triatlonu Valachy Man
Jan Čelůstka se stal vítězem terénního
triatlonu VALACHY MAN, který se konal
v pátek 8. srpna u rekreační nádrže Balaton. V nabité konkurenci se mu tak podařilo obhájit své loňské prvenství.
Závodu se zúčastnil rekordní počet
sportovců: celkem 575 závodníků a štafet. Letos poprvé byl jeho součástí závod
v dětském triatlonu, pořádaný jako mistrovství Zlínského kraje, který se těšil nečekaně velkému zájmu. Zapojilo se do něj
117 malých sportovců, navíc čtyři desítky
menších dětí se zúčastnily vloženého běžeckého závodu.
Absolutní vítěz Jan Čelůstka, český reprezentant a účastník předloňské olympiády v Londýně, zvládl hlavní, dlouhou
trať v čase 1:07. „Byl to moc pěkný závod
s ještě atraktivnější tratí jak loni. Byla sice
i díky dešti náročnější, ale projel jsem si ji
předem, takže jsem věděl, co mě čeká. Počtem závodníků, neuvěřitelnou atmosférou i krásným prostředím Valašska je pro
mě VALACHY MAN jedním z nejlepších
triatlonů v Česku,“ prohlásil v cíli spokojený Jan Čelůstka. „Potěšilo mě i to velké
množství dětských závodníků. Snad jim to

vydrží a triatlon bude stále populárnější,“
dodal.
Překvapením letošního ročníku byl výkon Ondřeje Fojtíka, čtyřnásobného vítěze proslulého bike maratonu Drásal, který
si na VALACHY MANovi vyzkoušel triatlon
vůbec poprvé a hned obsadil druhé místo. Za vítězem zaostal o 2 minuty. „Plavání
ani běhu se nevěnuji, do závodu jsem šel
trochu s obavami, takže s výsledkem jsem
maximálně spokojený,“ usmíval se Ondřej
Fojtík.
Triatlon VALACHY MAN obnášel na krátké trati plavání na 250 m, cyklistickou část
v délce 12 km a běh na 3,6 km. Delší trasa
obnášela plavání na 350 m, 16 km horského kola a 4,5 km běhu. Kdo si netroufl
na všechny tři disciplíny, mohl závodit na
delší trati v tříčlenné štafetě. Nejvíc závodníků, téměř 300, se přitom přihlásilo do
nejtěžšího závodu jednotlivců na dlouhé
trase. Prvního ročníku se účastnilo 170
sportovců, rok poté 350, loni 500 a letošek
si připsal účast 575 sportovců.
„Když jsem VALACHY MANa moderoval loni poprvé, říkal jsem si, že počtem
závodníků, atmosférou i diváckou kulisou

už se toto dá těžko překonat. Mýlil jsem se
– dá! Mám za sebou moderování řady podobných závodů, ale tak plné depo kol na
startu závodu, to jsem opravdu ještě neviděl,“ prohlásil Stanislav Bartůšek, televizní
redaktor a sportovní moderátor, který VALACHY MANa moderoval.
Text a foto: Martina Žáčková

Břežitá Cap pro EASY
Na začátku září proběhl na travnatém
hřišti v Břežité turnaj v malé kopané, který nese název Břežitá Cap. Systémem každý s každým se zde utkalo celkem šest
družstev z Nového Hrozenkova a okolí,

která hrála vždy dvakrát osm minut. Na
dodržování pravidel dohlížel sudí Miroslav Šipula. Celkovým vítězem turnaje se
stal tým EASY. Další umístění: 2. Břežitá,
3. Černé, 4. Hlivoni, 5. FJP, 6. Skokani. Vel-

kou zásluhu na vydařené sportovní akci
má hlavní organizátor Karel Novotný
a jeho tým. Pro diváky i hráče bylo připraveno bohaté občerstvení a výborný
guláš.

Skokani

Břežitá

Hlivoni

FJP

Easy

Černé

Text: Ivana Lušovská, foto: Jiřina Čaníková
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Hexagonál ozdobily dobré výkony
a vzpěračky v plavkách
Hlavní organizátoři vzpěračského Hexagonálu František a Marie Orságovi naplánovali tuto tradiční akci na 26. červenec a nutno říci, že nemohli zvolit lepší
termín. Horký letní den přilákal k Balatonu vzpěrače a vzpěračky všech věkových
kategorií a také spoustu diváků, kteří
sportovcům fandili a vytvořili příjemnou
atmosféru.
Na 21. ročníku Hexagonálu se nejprve
představily nejmladší vzpěračské naděje.
Hrozenkov měl žhavé želízko v ohni především v kategorii juniorů, kde exceloval
devatenáctiletý Vlastimil Kopecký. Nad
hlavu zvedl úctyhodných 135 kg v nadhozu. Mezi muži byl nejsilnější Tomáš
Matykiewicz, jenž nadhodil 165 kg. Mezi
juniorkami se nejlépe dařilo Elišce Pudivítrové z Prahy. V nadhozu dostala nad hlavu 78 kg. V kategorii žen se žádné překvapení nekonalo. Zvítězila Lenka Kenisová
výkonem 75 kg trh a 100 kg nadhoz.
Hezkou tečkou na závěr bylo společné focení vzpěraček, které si v plavkách
zapózovaly s činkou. Jejich fotografie se
objeví na titulní straně vzpěračského kalendáře pro rok 2015.
(il)

Minizávody ve stáji Utah

Začátkem srpna změřila děvčata ze stáje
Utah opět své síly na tradičních Minizávodech. Tentokrát se do boje o vavříny pustilo
celkem šest účastnic.
Minizávody se skládaly ze tří částí, které měly prověřit, jak si jezdkyně stojí nejen
v praktických dovednostech při práci s koněm, ale také po teoretické stránce. Jízda
zručnosti byla letos ztížena ještě tím, že si
dívky nemohly určit, s jakým koněm ji absolvují, ale musely si čtyřnohého partnera vylosovat. Další disciplínou bylo sklání
uzdečky na čas a poslední část Minizávodů
představoval testík zjišťující vědomosti týkající se života koní. Děvčata musela zodpovědět otázky typu, jaká by měla být teplota

vody k pití pro koně, kolik zubů má hřebec,
jak se jmenoval bělouš císaře Napoleona, co
je to flámování nebo mash. Celkovým vítězem Minizávodů se stala Hanka Pruknerová,
druhá skončila její sestra Lucie a třetí místo
vybojovala Jana Vávrová Po závodech dívky nemusely spěchat domů, protože za své
dobré výkony byly odměněny možností
přenocovat ve stáji. Následující den na ně
čekaly další soutěže a zábava.
Sestry Lucie a Hana Pruknerovy reprezentovaly stáj Utah a Nový Hrozenkov na parkurových Hobby závodech, které pořádala
stáj IP Huslenky. Obě jezdkyně nastoupily
do křížkového parkuru. Lucie Pruknerová
s tmavou hnědkou Lissy už za sebou měly
Lucie Ráčková a klisna Genesis vyhrály Hobby závody
v křížkovém parkuru.

jedny závody, které však nedokončily, neboť
Lucii při prvním nacválání vypadl třmen,
a přestože se několik skoků statečně držela,
přece jen skončila její jízda pádem. Tentokrát
však absolvovala s klisnou parkur čistě a vybojovala krásné třetí místo. Hanka s bělkou
Dissianou startovaly poprvé v životě a vedly
si výborně, protože ani ony neshodily žádnou překážku. Měly však pomalejší čas, který je odsunul na šesté místo. Prvenství v křížkovém parkuru přesto patřilo zástupcům
z Nového Hrozenkova. Nejlepší jízdu totiž
předvedla Lucie Ráčková s hnědkou Genesis
ze stáje Břežitá.
Text: Ivana Lušovská
foto: Petra Vrchovská a Jiřina Čaníková

Na fotografii jsou zachyceny účastnice Minizávodů.

Zajímavosti

14

Závěr prázdnin patřil formanům

Poslední prázdninový víkend se uskutečnil 2. ročník Hubertovy jízdy formanů. Na louky vedle jezdecké stáje Utah se sjelo celkem 18
formanů se svými párami. Pořadatelé si připravili pestrý program, který přilákal na pět stovek diváků.
Hubertova jízda byla odstartována v deset hodin, kdy se formani se svými vozy
a v doprovodu dechové kapely vydali v průvodu na spanilou jízdu městysem. I letos přichystal hlavní organizátor František Tymrák
několik ukázek, které návštěvníkům přiblížily práci formanů a jejich koní.
Během Formanské jízdy měli vozatajci
projet předem připravenou trať, na které museli zvládnout slalom mezi stromy,
přejezd přes dřevěnou lávku, osmičku kolem barelů, průjezd hlubokým příkopem,
couvání a ostrou zatáčku. Rozhodující byl
čas a přesnost provedení. Nejlépe si s nástrahami Formanky poradil František Koňařík z Brodské s párou Šohajem a Aronem.
O sedm vteřin pomalejší byl druhý František
Tymrák s Cigánem a Simonem a třetí skončil
Martin Šimčík z Kychové se Sanym a Gandym.
V jízdě zručnosti měli formani předvést,
jak jejich koně zvládají práci s kládou. Rovněž v této ukázce museli projet trať na čas
a co nejpřesněji. Nejlepší souhru při přemístění klády předvedl Jan Pochyba z V. Karlovic
s Burem a Aronem. Za ním se umístil slovenský forman Peter Hronec se Svenem a Šaňou a bronz patřil Cigánovi se Simonem,
které vedl František Tymrák.
Co je koňská síla, předvedli formani a jejich
čtyřnozí partneři v těžkém tahu. Vyřazovacím
způsobem táhli koně plně naložené sáně 20
metrů. V prvním kole vážil náklad saní rovnou
tunu a v každém dalším kole se přidávalo po
sto kilech. Jedinečný výkon předvedli Jindřich Jochec z Vranče s ryzákem Mirou, kteří
bez tří metráků zdolali 2 tuny. Velmi sympatické na této dvojici bylo také to, že Jindřich
Jochec při pobízení koně vůbec nezvýšil hlas,
natož aby použil hrubé slovo. Mira se opíral

Hnědáci Mišo a Honza byli vyhlášeni nejkrásnější párou Hubertovy jízdy.
Vedl je nejstarší forman Stanislav Kocurek.

do saní poctivě a statečně a bylo na něm
znát, že je to srdcař a pro svého pána pracuje
opravdu rád. 1700 kg zvládli také František
Tymrák a Aron, ale ujeli kratší vzdálenost než
vítězové. Třetí dvojice Luďěk Pavelka z Karolinky a hnědák Art odtáhli 1500 kg. Těžký tah
si vyzkoušeli formani také s párou a tady si
nejlépe vedli koně Františka Koňaříka.
Cenu za nejkrásnější páru celé Hubertovy jízdy si odnesl osmdesátiletý Stanislav
Kocurek z Čubova, který je majitelem hnědáků Mišo a Honzy a zároveň nejstarším formanem. Při práci s koňmi si ale s mnohem
mladšími kolegy vůbec nezadal.

Celkovým vítězem Hubertovy jízdy formanů se stal František Koňařík. Na nejlepší
formany čekaly poháry a věcné ceny. Stejně jako v loni provázel dnem Luboš Oravec
a k dobré atmosféře přispěla i hrozenkovská
dechovka. Organizátoři v čele s Františkem
Tymrákem děkují za účast všem formanům
i divákům a vzkazují, že už se těší na další
ročník.
Foto: Martin Žárský a Ivana Lušovská,
Text: Ivana Lušovská

S nástrahami trati Formanské jízdy se velmi dobře
vyrovnala i fríská klisna Jaroslava Procházky.

Nejlepším formanem dne se stal František Koňařík s Šohajem a Aronem.

Formanská jízda v podání Františka Jochce
z Babínka a jeho krásné páry.
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