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Tvůrci Zpravodaje Nového
Hrozenkova jsou všichni
přispěvatelé, všechny instituce
a spolky, které pravidelně nebo
méně pravidelně přispívají
svými články, fotkami...
Všem Vám a zároveň
všem obyvatelům městyse
Nový Hrozenkov přejeme
klidné a krásné prožití
vánočních svátků a mnoho
úspěchů v novém roce 2022!

www.novyhrozenkov.cz

Letní rekonstrukce u Broučků

Slovo místostarosty
Vážení obyvatelé městyse Nový Hrozenkov,
blíží se závěr roku 2021, který je už druhý v pořadí poznamenán složitými okolnostmi a situací. Co se děje kolem nás, my neovlivníme. Naše úkoly,
naši práci za nás nikdo neudělá. Velké zakázky, na které nestačímevlastními silami, svěřujeme po tendrech vítězným firmám. Menší, nebo práce,
které jsme schopni vykonat ve vlastní kompetenci, svěřujeme našim dvěma pracovním četám, které tvoří zaměstnanci městyse. Máme je neformálně rozdělené na „úklidovou“, kterou vede Jan Kokáš a „stavební“, kterou vede Roman Strnadel. V tomto roce jsme úspěšně dokončili mnohé
práce, rekonstrukce a stavby. Považuji za důležité přiblížit Vám některé z nich.
A/ Rekonstrukce bytu v obecním domě č. p. 902 – bývalé školní byty – kompletní rekonstrukce bytu – výměna oken, dveří, realizace podlahového topení,
nová elektroinstalace, kompletní zdravotechnika. Dále u tohoto objektu byla uskutečněna rekonstrukce vstupu do objektu, plus výměna splaškové a dešťové
kanalizace pod vstupem. Před objektem byly provedeny terénní úpravy, stejně jako před školou (práce nad rámec projektu „Zateplení školy“).
B/ Mateřská škola Vranča – kompletní rekonstrukce podlahy v části třídy a herny (cca 90 m2) včetně rekonstrukce topení - všechny přípravné
práce. Z důvodu ukončení platnosti elektrorevize byla rovněž v prostorách školky provedena částečná oprava elektroinstalace - všechny přípravné
práce. Na závěr byl opraven vstup do budovy a celá školka byla vymalována. Vedení obce oceňuje nasazení pracovních čet v době prázdnin –
červenec a srpen. Školka díky tomu mohla být otevřena jen s týdenním zpožděním, jehož důvodem bylo 8týdenní zrání a vysychání betonu (celý
proces byl rozdělen do sekcí a etap s časovými návaznostmi).

Začátkem července začala v budově
Mateřské školy ve Vranči dlouho očekávaná
a plánovaná rekonstrukce podlah ve IV. třídě
Broučků. Vše začalo vystěhováním veškerého vybavení, odstraněním dřevěného obložení
stěn, původních několika vrstev podlahových
krytin, vnitřních dveří a venkovního zábradlí.
Pokračovalo se odkopem a vývozem hlíny,
návozem štěrku, instalací vnitřní drenáže,
podlahového topení a betonáží. Následovala nová elektroinstalace, výměna radiátoru, odpadní trubky, omítání stěn, zazdění
a obložení původního výdejového okénka,

instalace venkovní drenáže s odstraněním
zeleně, položení zámkové dlažby, vrácení
zábradlí na původní místo a dosypem štěrku
na příjezdovou cestu. Poté byla provedena
výmalba stěn, nátěr všech zárubní, radiátoru a venkovního zábradlí. Nakonec byla
položena vinylová podlaha, nainstalovaly
se nové vnitřní dveře vč. obložek a mohli
jsme nábytek s hračkami nastěhovat zpět.
Dozdobil se interiér a třída Broučků se mohla
konečně otevřít dne 20. září. Během provozu
byly ještě jedny dveře natřeny magnetickou
vrstvou a instalovány dvoukřídlé zasunovací

dveře mezi třídu a hernu. Nezaháleli jsme ani
na zahradě, kterou jsme dovybavili ponkem,
kuchyňkou, interaktivní tabulí a herními
prvky (dalekohled, periskop, telefony, dopisní
schránka, kormidlo, dřevěná bedna na
hračky). Za mateřskou školu, rodiče a děti
děkujeme zřizovateli nejen za vstřícný přístup
a financování, ale i za zajištění veškerých
vnitřních i venkovních prací, koncový úklid
a trpělivost při řešení nenadálých komplikací.
Bc. Lenka Gaberová

C/ Rekonstrukce kontaktní stěny mezi školou a starou tělocvičnou – po zbourání oprava celé zdi – dotyková stěna – příprava na finalizaci – zateplení. Na tomto objektu byla dále provedena příprava stavebního otvoru k osazení nových dveří.
D/ Práce na Sběrném dvoře – kromě veškerých zednických prací nejvíce hodin trávily čety při terénních úpravách, zpevňování ploch a také položení kompletně nových přípojek všech instalací. Součástí Sběrného dvora je automobilová váha, pro kterou jsme připravili všechny náležitosti
a momentálně je již plně funkční a k dispozici. Zde bude také nová základna pro obě pracovní čety, které Nový Hrozenkov má a Úřad městyse řídí.
Tzv. „úklidová četa“, kromě všech svých pracovních povinností a pravidelných výkonů v rámci ročních období a potřeb městyse, vykonává také
čištění příkopů pro odvádění dešťové vody v rámci katastru městyse, zejména na účelové komunikaci Vranča - Kohútka. K tomu patří i fyzicky
náročné a docela nebezpečné čištění gabionů (opěrných zdí).
E/ V průběhu roku, a hlavně k jeho závěru, se „stavební četa“ podílela na opravě čtyř komunikací, které městys nechal nově vyasfaltovat. Opravy
zahrnovaly přípravu podloží komunikací – tzv. silniční těleso, odvodnění, a po položení asfaltu zpevnění krajnice vysypáním kameniva frakce
0–32 mm v kompletní délce všech opravených komunikací.
Lokace – Horňansko
Lokace – Pod Korábkem – dvorová cesta
Lokace – Mateřská školka střed – zadní cesta
Lokace – Vranča – začátek cesty Do Chatoviště.

Venkovní drenáž

Finální venkovní úprava povrchu

F/ Rekonstrukce šaten a zázemí pro novou sportovní halu v základní škole, kterou provádí firma na smlouvu a naše čety se jenom podílí, bude
ukončena až koncem měsíce února 2022. Důvodem zpoždění jsou neúměrně dlouhé dodací lhůty a nedostatek stavebního materiálu, stejně jako
ve zbytku republiky.

Nová herna

G/ „Stavební četa“ těsně před zahájením letní sezóny na „Kačáku“ vybudovala silniční těleso z kameniva frakce 0–64 mm jako příjezd k bufetům od
pevné komunikace a také provedla stavební práce k osazení automatické závory na dálkové ovládání na této přístupové cestě k příslušenství na jezeře „Na Stanoch“. Finální povrch na komunikaci bude vytvořen ze zatravňovacích betonových dílců v průběhu druhé poloviny jara v příštího roku.
H/ Po zdařilé rekonstrukci mostu do „Číny“ vykonaly naše pracovní čety nad rámec projektu terénní úpravy břehů řeky Bečvy v těsném sousedství mostu.
V minulém čísle hrozenkovského zpravodaje jsme Vás informovali o možnosti získání dotace ve výši 30 % nákladů na projekt kompletní rekonstrukce objektu knihovny. Vzhledem k tomu, že byla vyhlášena obdobná výzva Ministerstvem pro místní rozvoj, kde ale můžeme získat 8o %
uznatelných nákladů, městys požádal o dotaci ještě jednou. Výše sumy, o kterou městys usiluje v této druhé žádosti, je až 9,8 milionu korun.

Kuchyňka, ponk, interaktivní panel

Prvky na herní sestavě

Nové omítky v herně

Rekonstrukce podlahy v herně

Pokud se nám nepodaří dotace získat, městys je připraven pokrýt náklady na rekonstrukci z vlastního rozpočtu. Kompletní a zásadní adaptace
objektu je nutná, protože jakékoliv dílčí opravy postrádají smysluplný efekt a jsou plýtváním finančních zdrojů.

Úřad městyse Nový Hrozenkov vyslovuje poděkování všem svým pracovníkům, pracovním četám i řadě brigádníků. Naše
pracovní čety vyjíždějí téměř za každého počasí za svými úkoly, za svou prací. I když jsou tito lidé často na očích, málokdo si
uvědomuje, kolik práce ve prospěch obyvatel, k údržbě městyse, v průběhu roku udělají. Děkujeme a přejeme jim všem hodně
zdraví a sil do roku 2022!
Zároveň připojujeme přání krásných a pokojných svátků Vánoc a mnohem klidnější nový rok 2022 všem obyvatelům městyse
Nový Hrozenkov. Láskou bychom neměli šetřit v první řadě k sobě a samozřejmě k nejbližším...
Tak začíná cesta k míru v nás i ve společnosti...
Pavel Jochec,
místostarosta městyse Nový Hrozenkov
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Vánoční
hvězda

Mladí vzpěrači
vybojovali
3. místo v ČR

Pryšec nádherný (Euphorbia pulcherrima),
známý též jako vánoční hvězda a ve spojených státech jako Poinsettia, je rostlina
z čeledi pryšcovitých, která pochází z Mexika
a dalších států Střední Ameriky, kde je známá
jako Noche Buena, tedy Štědrý den. Pro své
červené a zelené listy je spojována s vánoční
výzdobou.

V Bohumíně proběhlo MR ČR ve vzpírání mladších žáků a žákyň a zároveň proběhlo finále družstev ml. žáků. Z Nového Hrozenkova se do finále
probojovalo družstvo mladších žáků. Ti zároveň
bojovali o tituly MR ČR a vedli si velmi dobře.
Ve váze do 49 kg získala titul MR ČR Sára
Šarmanová (trh 32 kg, nadhoz 38 kg), ve váze do
67 kg vybojoval titul MR ČR Jan Šulák (trh 37 kg,
nadhoz 40 kg) a třetím závodníkem, který získal
titul MR ČR ve váze do 81 kg byl Jaromír Hurta
(trh 40 kg, nadhoz 57 kg).
Je to první družstvo mladších žáků, které se
dostalo do celostátního finále a za SKVOZ Horní
Suchá a SK SWG Bohumín obsadili fantastické
3. místo. Všem třem gratulujeme a děkujeme.

Zleva Jaromír Hurta,
Sára Šarmanová
a Jan Šulák, před činkou
František Orság, trenér

Keramická
dílna
Velký zájem o práci
s keramikou je také u dospělých

Tolik citace z Wikipedie. Vánoční hvězda je
také symbolem pomoci. Školní družina každoročně vyhlašuje prodej vánočních hvězd. Výtěžek putuje k neziskové organizaci Šance, která
pracuje na dětské klinice Fakultní nemocnice
Olomouc, centru pomoci hematologicky,
onkologicky a chronicky nemocným dětem.
Letošní prodej více jak sedmdesáti hvězd
vynesl příspěvek ve výši 8 400 Kč. Děkujeme
všem a přejeme krásné svátky!

Od října je v provozu keramická dílna nejen pro
žáky školy, ale i pro rodiče a veřejnost. Zájem
je velký a určitě v průběhu dalšího roku se
objeví volná místa. Každý týden se daří vypalovat plná pec výtvorů dětí a rodičů. Mnozí si tak
vyrobili ty nejkrásnější dárky pro své blízké.
V listopadu byla připsána na účet školy dotace
EU ve výši 480 tis. Kč. Závazek zařadit výuku
keramiky do výuky školy se daří. Zájem o keramiku mají i samotní učitelé. Pro další zájemce
například pro práci na hrnčířském kruhu
připravujeme workshop s profesionálním
keramikem Alešem Dančákem. Na tuto akci
se můžete těšit v první polovině roku 2022.
Chtěl bych poděkovat BcA. Monice Bednaříkové, která je odpovědnou vedoucí dílny a jejím
přičiněním tato keramická dílna vznikla.

Rekonstrukce šaten a zázemí pro TV
Hlavní stavební práce ve škole po novém nátěru
školy budovy B (1. stupeň) probíhají skrytě
v suterénu. Kontrola odhalila havarijní stav odpadů. Rekonstrukce tedy započala skutečně od
podlahy, včetně bourání příček. Hlavní vstup pro
žáky a rodiče do šaten se upravuje a jeho podoba
se přiblíží vzhledu ostatních rekonstruovaných
vstupů. Byly vyzděny nové příčky pro budoucí sprchy a zázemí pro tělocvičnu. Součástí je zateplení

Konstrukce nového vstupu
do školy ze školního dvora

a hydroizolace podlah, rozvody vody a podlahového topení. V těchto dnech se pokládají keramické
obklady. Škola, a zejména žáci společně s učiteli,
museli dva týdny strpět hlučné práce spojené
s vysekáním nových rozvodů elektroinstalace,
internetu, rozhlasu, kamer apod. Buduje se nový
vstup ze školního dvora. Od pondělí 20. do středy
22. prosince bude probíhat napojení elektroinstalace na novou rozvodnou skříň. Polovina školy

Rekonstrukce hlavního vstupu
pro žáky a rodiče - prosinec

Rekonstrukce odpadů v suterénu šaten

bude v této době bez možnosti připojení k elektřině a mimo provoz bude ze stejného důvodu
vytápění budovy školy. Z provozně technických
důvodů bylo vyhlášeno ředitelské volno. Práce
budou pokračovat i mezi svátky a naplno opět
i lednu, kdy v závěru měsíce plánujeme instalovat
nové šatní skříňky pro žáky školy. Pokud se vše
podaří, pak se můžeme těšit na otevření šaten
v únoru 2022.

Rekonstrukce hlavního vstupu
pro žáky a rodiče

Rekonstrukce šaten

Zdravotní plavání pro žáky
Termín zdraví je spojován jak s psychickou, tak
i s fyzickou pohodou. Pokud mluvíme o zdraví
z pohledu fyziologického, myslíme tím především
funkčnost hlavních systémů, z pohledu učitele
tělesné výchovy systému srdečně-cévního a svalového. Dobrá kondice těchto systémů je spojována s pohybovými činnostmi, a to především
zatížením vytrvalostního charakteru. Najdeme
však i další důvody, pro které se řadí plavání mezi
nejzdravější a často doporučované sporty.
Proto jsme zařadili pro všechny třídy návštěvu
Vodního světa ve Velkých Karlovicích, kde pod
dohledem instruktorů proběhla výuka plavání.

Ukázka práce z keramické dílny

Pozitivní vztah k tomuto sportu je třeba pěstovat
od útlého dětství a doporučujeme rodičům, aby
s dětmi občas navštívili bazén.
Od listopadu pravidelně jezdí do Městských
lázní ve Vsetíně 2. a 3. ročník na povinnou plaveckou výuku. V průběhu přerušení výuky došlo
ke změně plavecké školy. V současnosti jsou
žáci vedeni instruktory Alceda Vsetín, které
obdrželo akreditaci pro výuku plavání. Plavecký
výcvik se řídí aktuálními platnými opatřeními
vydanými MŠMT.
Mgr. Igor Haša, ředitel školy

Nejmladší žáci
při glazování keramických výtvorů
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Podzim v knihovně
Konec roku 2021 se blíží, podzim byl a je provázen mnoha nařízeními
a opatřeními, ale i přesto jsme v knihovně stihli s příchodem nového
školního roku uskutečnit několik akcí.
V úterý 21. září se v knihovně sešel Klub maminek. Jejich úvodní
setkání po prázdninách bylo čistě o povídání a sdělování dojmů
z prázdnin a dovolených. V podvečer jsme se mohli podívat prostřednictvím pana Roberta Baziky na Srí Lanku. Jeho barvité vyprávění,
promítání fotek a videí nás seznámily s rozmanitostí a množstvím přírodního i kulturního bohatství, jaký tento věčně zelený a horký ostrov
nad rovníkem nabízí. Viděli jsme pozůstatky velkolepých královských
měst, nasávali posvátný klid zdejších chrámů, toulali se po horách
nebo pozorovali zvěř zdejších džunglí a národních parků. Očima jsme
chutnávali nepřeberné barvy a vůně ostrovní kuchyně, procházeli se
nekonečnými háji kokosových palem, pozorovali želvy i velryby.
V říjnu jsme se mohli dozvědět od paní Lenky Vráželové zajímavé věci
o výživě seniorů. Beseda byla zaměřena velmi prakticky, nejen na seniory a volně navazovala na červnovou besedu o Alzheimerově chorobě.
Ukázali jsme si například, jak by měl vypadat ideální jídelníček, co by
měl obsahovat, včetně technologické úpravy potravin.

Ve školce je opět živo
Adventní kalendář z dřevěných latěk vypadal na výrobu velice složitě.
I tohoto náročného tvoření se maminky chopily statečně. Děkujeme
Peti Křupalové ze spolku Centrum pro rodinu za nápady a dodání
všech pomůcek ke tvoření. Poslední listopadové úterý se budou
zpívat a přednášet české písničky a básničky.
Cestopisnou besedu Kyrgyzstán s Michalem Štěpánkem, která se
měla uskutečnit na konci listopadu, jsme kvůli zhoršující se epidemiologické situaci u nás bohužel zrušili. Náhradní termín bude uveřejněn.
Děkuji všem, kdo do knihovny chodí, ať už jako čtenář, návštěvník
různých akcí, do Klubu maminek, či na PC, WiFi. O každé návštěvě
knihovny, výpůjčce, zobrazení webových stránek a Facebooku se vede
podrobná statistika. Jak jsme si vedli v roce 2021, bych vás chtěla
obeznámit v dalším, prvním vydání Zpravodaje 2022.
Přeji vám všem krásný předvánoční čas, pevné zdraví, lásku a v klidu
a míru prožité vánoční svátky.
Petra Valíčková

7. října 2021 se uskutečnila beseda pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ Velikáni za
zrcadlem. Spisovatelka Martina Bittnerová představila dětem Boženu
Němcovou a Karla Hynka Máchu. Jaké měli dětství, záliby a jejich
umělecké osudy. Jelikož jsem tou dobou absolvovala kurz Pedagogického minima pro knihovníky ve Zlíně, beseda se uskutečnila ve škole.

Otevírání podzimu
Výjimečně teplé a slunečné říjnové počasí nás s dětmi hodně lákalo
k procházkám barevnou podzimní přírodou. A chtěli jsme si to užít
s celou školkou, tedy i s rodiči, kteří k nám neodmyslitelně patří.
Vrátka podzimu jsme společně otevřeli jedno páteční odpoledne.
Pro děti bylo připraveno 9 stanovišť. A co je čekalo? Tak např. hledaly
klíče v mouce, písku a rýži, tvořily z jablek, kreslily, lovily ryby aj. Každý dostal kartičku, na kterou děti dostávaly razítka za splnění úkolu
na daném stanovišti. Kdo měl splněno, vybral si u p. Boženky dárek.
Nejvíc šly na odbyt 3D samolepky, ale i bublifuky a pexesa přišly
vhod. Když měli všichni hotovo, rozprchli se po areálu zahrady hledat
„poklad“ , který hlídal skřítek Podzimníček. To by ale nebyly zvídavé
děti, aby se jim to nepodařilo. Poklad skýtal sladké dobroty, kterých
bylo pro všechny dost. A protože k odemknutí je zapotřebí klíč, každé z dětí jej na závěr dostalo. Tím ale naše společná akce neskončila. Dospěláci měli možnost si konečně popovídat, pobavit se, nikam
nespěchali a děti se dovedly na zahradě samy zabavit a vzájemně
se poznat za všech tříd. Smích je koření života, a toho jsme si taky
užili díky zábavným historkám maminek. Nechybělo ani občerstvení,
o které se postarali jak šikovné pekařky z řad maminek, tak i zaměstnanci MŠ. Však někteří odcházeli skoro za tmy. Myslím, že můžu za
všechny říct, že naše první setkání dopadlo víc než dobře.
Podzim se co nevidět překulí do zimy , děti už si píší Ježíškovi
o dárečky a já přeji nám všem poklidné Vánoce, abychom aspoň na
chvíli zapomněli na nepříjemné věci, které nás nejspíš čekají, a dokázali se radovat v kruhu svých nejblížších.

V Klubu maminek se v říjnu besedovalo o domácím vzdělávání dětí,
malovalo se na putovní kamínky, tvořil se podzimní věnec, či jen povídalo u kávy a čaje.
Na přelomu října a listopadu jsem v knihovně přivítala žáky 5. a 6. třídy
naší ZŠ. Zopakovali jsme si uložení knih v knihovně dle barevného
značení a následně děti vyhledávaly požadované tituly ve webovém
katalogu a poté v knihovnických regálech. Bylo tu velmi živo a veselo.
Knihovna sice obrácená vzhůru nohama, ale bylo vidět, že se mládež
baví, a to je důležité.
V listopadu přišli do knihovny druháci a třeťáci na besedu o dětských
ilustrátorech. Zaměřili jsme se na Helenu Zmatlíkovou, Adolfa Borna,
Markétu Vydrovou a Zdeňka Milera. Děti si poslechly jejich krátké
životopisy, shlédly pohádku Mach a Šebestová, či Krtek a raketa.
Dozvěděly se, že Krteček byl opravdu ve vesmíru a co vlastně slovo
ILUSTRÁTOR znamená. Po promítnutí pár ukázek ilustrací se rozdělily
do čtyř skupin a každá měla za úkol najít knihy ilustrované daným
autorem v knihovně. Všem se podařilo splnit zadaný úkol, děti se
seznámily opět o něco více s knihovnou a většina se jich do knihovny
i zaregistrovala. Za což jsem velice ráda, protože je důležité rozvíjet
čtenářskou gramotnost již od útlého věku. A nezapomeňme, že: „Co se
v mládí naučíš, ve stáří, jako když najdeš.“ Kéž by jim to vydrželo.
Listopadový program Klubu maminek byl opět nabitý zajímavými
tématy. Představovaly se zajímavé dětské knihy. Maminky přišla
navštívit starostka městyse paní Špruncová a odpovídala jim na
opravdu různorodé otázky. Setkání bylo příjemné a my jí děkujeme za
její cenný čas. Další úterý se tvořilo a vyrábělo. Lampičky si maminky,
samozřejmě s důležitou pomocí dětí, vyrobily ze sklenic od zavařenin.
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A už tu máme zase nový školní rok. Během prázdnin jsme zrenovovali venkovní terasu s herními prvky pro pohybové aktivity dětí, a mimo
jiné ji využíváme i k plnění některých úkolů z projektu Cvičíme se
Sokolem, do kterého se i letos zapojila celá školka. Zatímco ty
menší a nově nastupují děti přivykaly novému prostředí, ty nejstarší
na rozkoukávaní neměly čas. Hned druhý týden nám začal plavecký
výcvik ve Vsetíně. Tentokrát pod vedením Alceda, které vystřídalo
plaveckou školu z V. Meziříčí. Po úspěšném zvládnutí kurzu jsme se
během září na Vsetín vydali ještě jednou. Tentokrát ale vlakem, což
bývá pro děti docela zážitek. Cílem našeho výletu byl zámek. Hned
ve vestibulu jsme se setkali s medvědem, naštěstí jen vycpaným.
Představte si, že to byl ten náš hrozenkovský Míša, který se tu potuloval, a protože byl hodně kurážný, tak místo v lese skončil nakonec
jako muzejní exponát. V prostorách zámku jsme si prohlédli expozice
z historie Valašska, děti měly i možnost si prakticky vyzkoušet různé
makety, třeba jak se plaví dřevo. Pak nás čekal výstup věží, kde
v každém patře jsme mohli pozorovat různé biotopy přírody. Vystoupali jsme až k hodinovému stroji a posledním zážitkem byl nádherný
výhled z ochozu věže na panorama Vsetína. Ale zpět do školky. Děti
shlédly dvě divadelní představení a z Brna jsme přivítali lektorku
s muzikoterapií. V příběhu O malé hvězdě jsme se rázem ocitli ve
vesmíru a sledovali osudy hvězdy, která se chce dostat na zem, a to
za doprovodu netradičních hudebních nástrojů. S pomocí velkého
bubnu, znázorňujícího našeho praotce, tibetských mís, zpěvu a tance
s šátky jsme doprovodili padající hvězdu na naši zem.

Krásné Vánoce za MŠ
Emilie Janáčová
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Vánoce v Novém Hrozenkově
před sto lety
Stejně jako dnes, i v minulosti bývaly Vánoce považovány za nejkrásnější období roku. Zvláště tajuplný
Štědrý večer byl spojen s mnoha zvyky a magickými
praktikami, které měly zajistit zdraví rodiny i dobytka a také dobrou úrodu v příštím roce. K některým
se dnes s nostalgií vracíme, jiné nám připadají spíše
úsměvné. Na rozdíl od našich předků ale naše obživa
není závislá na domácí úrodě, ani náš život není tolik
svázán s tradičním hospodářským rokem.
S věštěním se začínalo už na sv. Lucii. Od svátku této
světice až do Vánoc se pozorovalo počasí a zaznamenávalo do koleček, křídou vyznačených na trámu
nebo nade dveřmi. Den se rozdělil na čtvrtiny, čemuž
odpovídala čtyři pole v kolečku značící týdny v měsíci. Prázdné okénko pak znamenalo jasné počasí, plné
bylo-li zamračeno, tečky zase ukazovaly na sníh nebo
déšť. Dvanáct koleček zakreslených do Štědrého dne
pak bylo obrazem počasí na jednotlivé měsíce v příštím roce. Na Hrozenkově je zaznamenána i pranostika: „Jak je na Lucu pěkně jasno, budú sa dobře
odstavjat telata a jahňata.“
Vlastní oslava Vánoc začínala až Štědrým večerem.
Celý den nebyl v minulosti pokládán za sváteční, ale
probíhal ve znamení příprav k štědré večeři i k dalším
vánočním svátkům. Byl to také poslední den přísného půstu, který se držel od začátku adventu. Kdo se
postil, uviděl večer „zlatů krokvu“ nebo „krokvu s laťú“.
Už během dne se prováděly zmiňované prosperitní
praktiky. Tak například, gazděna, které slepice zanášely vejce po sousedech, měla nasbírat na svém dvoře
hrst třísek, obejít s nimi stavení do kola a hodit je pak
na svou střechu. Která je poněkud lakomá a chce, aby
naopak sousedčiny slepice u ní nesly, měla nasbírat
po jejím dvoře hrst třísek a hodit je na svou střechu.
Přitom se měla mít na pozoru, aby ji zvláště ostražitá
sousedka nepřistihla, sic by mohla špatně „vyprodať“.
Děvčata zase chodívala toho dne k Bečvě, házela do ní
kameny, dávajíce pozor, jak to zazní. Jestli to róchne,
dostane sedláka, jestli žbluňkne, dostane ožralce, jestli
to zaklepoce, dostane mlynáře aj.
Jak se celý den odbýval, popsal ještě v nářečí
novohrozenkovský sedlák a národopisný pracovník Joža Ország Vranecký starší (1867–1939). „Ráno
je půst, v poledne sa pojí kúšček chleba se sušeným
ovocem a potem už nic až večer. Všeci majú hleděť,
aby spolem vyšli, bez křiku, bez hádky, s dětmi už to
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tak nejak zaonačit, aby nebylo třeba ich biť, ani nijak
kárať, aj se súsedy pěkně, aj s dobytkem, no s každičkým každým edem v dobrotě, aby celý rok byla dobrá
vůle. Klučky sa trochu potřú medem, aby dům byl
každému milý a vzácný. Jak už gazděny majú v peci
a na kútku všecko uchystané, chasa ve chlévě statek
pokluděný, začnu chystať stoly. Izba sa eště raz zamete, lebo už sa nesmí ani zametať až na Sčepána. To sú
smeti z požehnaného dňa a dyž ich nasype pod statek
(dobytek), celý rok mu to osoží (přinese užitek). Též
nede vynášajú děvčata smetí v pachuli (v zástěře) na
křižné cesty a počúvajú, s kerej strany sa neco ozve,
z tam odtal přijde ženich.
Večer sa dvéři zavřely na záporu, v domě nesmjél byť
žádný cuzí. Psi a kočky sa pozvyháňaly ven, na prah
sa nasypalo popela, aby čarodejnice musely napřeď
spočítať ten popel a nemohly škodiť, zaky v izbě
stolujú. Potem sa vystřelilo z pistule, to odháňá zlé
duchy z povětřá. Přitáhly sa k sobě dva stoly, gazdovský aj chasský, trnože sa opantaly řetazama a zamkly
na zámek. Při večeři měli všeci nohy na řetazy – to
nekradú zloději a nohy sú celý rok tvrdé jak železo
a nebolá. Ludé držá pohromadě tajak ty ohnívka v tom
řetazu. Na stoly sa prostřely obruse, před každého pod
obrus po špetce soli, před kým sa rozpustí, ten do roka
umře. Ze stěny sa zdělal dožínkový věnec a položil
doprostředka. Do něho postavil sa kvitník s rozmarýnem, lebo střapatým muškátem, to jako že nám dnes
vypučel nový strom života. Na pravo od věnca dal sa
nenačatý pecen chleba s nožem, nalevo ščedrovečerní uzlík se všeckým zbožím, co sa doma urodilo, též
cibula, česnek, zemáky, slanina, všeckého po špetě, aj
pár stříbrných peněz, co by aj ty sa při domě celý rok
držely.“
Když už se všichni usadili ke stolu, povstali ke společné modlitbě. Hospodář přečetl úryvek z evangelia
sv. Jana: „Na počátku bylo Slovo a Slovo bylo u Boha
a to slovo bylo Bůh.“ Následovala modlitba před jídlem. Prvním chodem bývaly „oplatky s medem, pak
hřibová polévka s pohančenou kaší, krupice s medem,
mastná kaše pohančená, hrách, múčanka, zemáky
s cibulí, jablečník, vařené suché hrušky a ščípalky, rozličné vdolky a naposled svěží ovoce. Za jídla nesluší se
mluviti mnoho, nebo hlasitě. Teprve po rozkrajování
jablek začne rozprávka. Po té pije se pivo, jenom pivo,
kořalky na ten den nikdy. Po jídle vstanou, pomodlí se
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a mohou se rozejíti. Když se všechno uklidí, zamete
se ještě jednou, neboť na Boží narození, nesmí se ani
zametati. Rovněž pro dobytek musí se snésti zásoba
píce do chléva, aby na Boží narození edem prám za
jasla sa hodila. Všichni se konečně umyjí a zpívají
dlouho do noci vánoční písně.
Složení sváteční večeře se v hrozenkovských rodinách podle majetnosti různilo, jak popsal vsetínský
učitel Matouš Václavek (1842–1908) v Moravském
Valašsku v roce 1894. „V zámožnějších rodinách je
předně polévka ščedračka: uvaří se napřed hrách nebo
čočka, pak se přidá k tomu hřibů, suchých trnek, hrušek a zemákův, a to vše dohromady se vaří; polévka
je pak velmi chutná. Potom jsou pěry mastné, nadité smaženými nebo suchými trnkami, dále krupice
mastná, cukrem, skořicí nebo medem a perníkem
posypaná; potom mastné knedlíky a štrudl –jabkový,
nebo jabčenica (rozvařená jablka). Jsou také vdolky,
jablka, suché trnky, ořechy aj.“
Ti chudobnější se často spokojili s hřibovou polévkou, zelím s chlebem a krupicí s máslem a cukrem.
Končilo se obyčejně vdolky, sušeným nebo čerstvým
ovocem. Dnes oblíbený smažený kapr s bramborovým salátem se na Valašsko více rozšířil až po druhé
světové válce. Obvyklou součástí sváteční večeře se
postupně stával až od konce 50. let minulého století, ač v některých rodinách je doposud místo salátu
jako příloha podávaná bramborová kaše s ovocným
kompotem.
Zbytky od štědrovečerní večeře se nesměly vyhodit,
ale dávaly se kravám, aby hojně dojily, kočce, aby
hodně chytala myši, psovi, aby věrně hlídal dům
a myším, aby tuze neškodily. Slepicím se sypal hrách
do „dorúčky“ (malé dřevěné měrky na obilí), aby dobře
nesly a nezanášely. Která hospodyně mínila nasazovat husí nebo slepičí vejce, musela při večeři potichu
sedět, aby kvočny dobře kvokaly a následně i seděly
na vejcích.
Nejvíce zvyků uplatňovala svobodná děvčata, která
se chtěla vdávat. Po večeři chodívaly cérky pro dřevo.
Nabraly do náruče, donesly do jizby a teprve spočítaly, kolik polínek nabraly. Sudý počet značil ženicha,
lichý, že se ještě nevydá. Chodívaly také poklepávat
„kutačkú“ (nástroj, kterým se prohrabávalo hořící
dřevo v peci, nebo se jím vsazovaly hrnce do pece)
na dvířka od kurníku. Ozval-li se kohout, příští rok
se vdá, ozvala-li se slepice, zůstala doma. Některé šly
třást chebzem – bezem a přitom říkaly: „Třasu, třasu
chebz, kde je můj milý, nech tam štěká pes“. Odkud se
ozval psí štěkot, odtud měl přijít ženich.
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Po večeři se lidé spolu bavili, často právě i věštěním
osudu, například rozkrajováním jablek. O štědrovečerní půlnoci se říkalo „že voda je vínem a dobytek
rozpráví.“
Následující svátek Božího narození se světil v kostele účastí na slavnostní bohoslužbě, zapovězena
byla jakákoliv práce. Rodina se držela pospolu,
nechodilo se po návštěvách. Na oběd se jedlo maso
v různé úpravě. Jak popisuje M. Václavek: „Napřed
zelé s chlebem, pak hovězí maso, pohančená mastná kaše, uzenina s hrachem, pšeničná doma třená
krupice, míchané zemáky a naposled hovězí polévka s lokšami.“ Naopak svátek sv. Štěpána byl spojen
s návštěvou příbuzných, koledou a vinšem, což
se opakovalo znovu na Nový rok. První den v roce
hospodyně pekla hrubý vdolek, kterému se říkalo
„nové léto“. „Postrkala do něho toléj kuřích pérek,
kolej ludí v chalupě bylo a musela si zapamatovať, čí
keré pérko je. Kemu pozní, bude chorý, kemu nepozní, bude zdravý a kemu zhoří, umře“.
Začátek roku byl spojen s kolední obchůzkou trojice
chlapců – pastýřů. Vyznačovali se vysokými papírovými čepicemi tvaru homole polepenými sv. obrázky
na hlavách. Tito koledníci navštěvovali domácnosti
s přáním: „Vinšujem vám štěstí, zdraví na tento nastávající nový rok. Na statečku rozmnožení, na svých dítkách potěšení a na poli hojné úrody. A co si od milého
Pána Boha našeho žádáte, aby vám to milý Pán Bůh
dal: menší hříchy, větší radosti, po smrti nebeské království. Pochválen buď Pán Ježíš Kristus.“
A tímto starodávným novoročním vinšem, který
adresuji i všem čtenářům hrozenkovského zpravodaje
do roku 2022, končí i naše malé ohlédnutí za Vánocemi našich předků.
Petr Liďák

Pastýři před chatou Kohútka, r. 1933
(z fotoarchivu Valašského muzea v přírodě)
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Informační centrum
a Památník A. Strnadla

Z hasičské kroniky

Rozhovor

foto: Zdenek Bill

Když člověka provází láska k zvířatům...
Nenápadná, skromná, rozvážná, trpělivá... To mne napadlo už při prvním našem setkání v létě roku 2011. Docela strohý obraz. Jenže Ivetka Haferníková je tohle všechno a přitom žije opravdu neobyčejný život. Koně ji provází od dítěte a teď tak trochu ona doprovází koníky v jejich stáří. Na Čubově,
ve stáji Utah ovšem nejsou jenom koníci. Je zde doslova malinká zoologická zahrada.
Prosím tě, Ivetko, v krátkosti – kolik let a kde všude jsi pracovala
s koňmi?
Koním jsem propadla od dětství, začala jsem jezdit v dostihové stáji
u trenéra pana Františka Holčáka. Po dokončení střední zemědělské
školy jsem v této dostihové stáji nastoupila jako pracovní jezdec.
Tomuto zaměstnání jsem se věnovala 20 let.V roce 2002 jsem se osamostatnila a začla podnikat v ustájení koní pro rekreační ježdění.
Jak a za jakých podmínek je možné ustájit ve stáji Utah své koníky?
Ustájuji většinou koníky pro rekreační ježdění, vyřazené dostihové
koně, poníky. Jen nejsem zařízená pro ustájení hřebců.
Jaká je kapacita stáje, kolik koní je v ní nyní a kolik jich je přímo
tvých? Jaká zvířata můžou děti u vás vidět?
Kapacita stáje je 14 boxů, mám své dva koně, spíš už důchodce. Blesk
má 29 let, Honza 28 let a ještě mám poníka Dárka. Můžete u mě vidět
kozy, husy, kachny, slepice, oslíka Matyáše, kočky a psy.
Někdo mi říkal, že stáj Utah nabízí svou kapacitu pro přestárlé dostihové koně. Také, že jste připraveni zajistit důstojné stáří
a odchod nejen bývalým šampiónům. Jaký nejznámější koník zde žil
a dožil? Máte teď nějaké koníky, o které se staráte a budete starat do
jejich posledních dní?
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Je docela smutné, že o přestárlé a nemocné koně se lidé nechtějí starat a snaží se jich zbavit. U nás ve stáji se snažíme, aby si koník užíval
spokojeného důchodu až do svého konce. Můj první koník o kterého
jsem se starala od hříběte a po skončení dostihové kariéry, si u mě
užíval do 32 let. Spokojeně zde dožili Kizi 28 let, Nikko 32 let, Czanka
28 let. Nejstaršími koňmi jsou teď Blesk 29 let a Honza 28 let. Slíbila
jsem jim, že jim zajistím spokojený důchod do poslední chvilky, vrátím
jim, co oni dva mi hezkého dali.

A už se zase blíží konec letošního roku a já se pokusím zrekapitulovat
náš hasičský rok 2021.
Z důvodu covidu se nemohly uskutečnit některé akce, na které jsme
v průběhu roku byli zvyklí. Z důvodu covidu se nekonala Valná hromada,
tradiční Hasičský ples ani karneval pro děti. Na jaře se neuskutečnil
tradiční dětský bazárek, mše svatého Floriána, Čestná stráž na Bílou
sobotu v kostele.
Po rozvolnění, v květnu, jsme se sešli na 1. výborové schůzi. V červnu
jsme uvařili pouťový guláš, který všem moc chutnal. V červenci se
uskutečnila na místním fotbalovém hřišti soutěž Memoriál Františka
Kořenka.
Co nás ale těší nejvíce, je práce s mladými hasiči, ve které se nám i přes
všechna omezení daří. Důkazem je účast mladých hasičů na soutěžích
s pěknými výsledky.
Od května jsme se scházeli každý první čtvrtek v měsíci na výborových
schůzích, kde hlavním tématem byla další činnost našeho sboru.
Z důvodu rekonstrukce bytu a sálu v Hasičském domě se neuskutečnil
podzimní dětský bazárek.
Nejvíce práce měla naše výjezdová jednotka, a to z důvodu nepříznivých klimatických jevů. V měsíci listopadu se v naší obci uskutečnilo
námětové cvičení.
Na závěr chci popřát všem našim členům a jejich rodinným příslušníkům hodně zdraví a rodinné pohody v nadcházejícím roce 2022. Naše
poděkování patří i vedení Městyse Nový Hrozenkov.

Ve výstavní síni našeho informačního centra máme pro milovníky
historie připravenou krásnou výstavu „Modrá“ o historii používání modré
barvy v různých oblastech lidové kultury. Tuto výstavu se nám podařilo
doplnit o předměty dochované z poslední barvířské dílny v Novém Hrozenkově. Posledním barvířskou dílnu v Novém Hrozenkově měl mistr
barvíř Pavel Ország Vranecký v polovině 19. století. V dílně barvil látky
na povlečení, šátky i ženské zástěry – fěrtochy. Ze tří set barvířských
forem, které vlastnil, si můžete na výstavě prohlédnout 10 forem zapůjčených z Muzea regionu Valašsko ve Vsetíně a také dvě zapůjčené od
paní Miluše Valigurové roz. Ječmenové. Z Valašského muzea v přírodě
v Rožnově pod Radhoštěm jsme na výstavu zapůjčili barvířský kruh, na
který Pavel Ország Vranecký napínal potištěné plátno k barvení.
Po zániku barvířské dílny v Novém Hrozenkově, přijížděl ještě začátkem
20. století na pravidelné jarmarky do Nového Hrozenkova prodávat své
výrobky barvíř z Rožnova pod Radhoštěm, mistr Černoch. I z této dílny
máme na výstavě jak fěrtochy, tak i formy, kterými byly tištěny. Tyto
fěrtochy byly potištěny nejen bílými vzory, ale také vzory bílo-modrými,
na které bylo potřeba mít speciální formy, tzv. formy do soutisku. Tyto
formy nám ze svých depozitů zapůjčilo Národní muzeum v Praze.
K výstavě máme připraveny také dílničky, kde si děti i dospělí mohou
vyzkoušet voskovou batiku či soutisk různých forem. Dílničky je třeba
domluvit alespoň 1 den předem.
Výstavou vás rádi provedeme:
Středa, čtrvrtek, pátek
9:00–12:00 a 13:00–16:00
V předvánočním týdnu 20.–24. prosince 2021 máme zavřeno.
Po telefonické domluvě vás rádi provedeme i o víkendu nebo jiný den,
kdy máme zavřeno.
Jana Krystyníková

Šárka Bubelová, kronikářka SDH

Máš nějaké přání, nějaký sen? Toužíš po nějakém nevšedním zážitku?
Veškeré přání i sny mi splnili koně, protože mě provází celým mým
životem. Jen chci využít tuto možnost k poděkování panu Josefu
Országovi - Vraneckému za jeho vstřícnost a pomoc v těžké situaci, ve
které jsem se nacházela. Moc si toho vážím a moc děkuji.
Co dodat na závěr o člověku, který našel svůj smysl života, nepotřebuje
ke štěstí nic víc, jenom to, co má, co je mu dopřáno a je za to nade vše
vděčný...?! Neumím najít vhodná slova. Děkuji, Ivetko! Přeji Ti krásné
zážitky s koňmi, se zvířaty a především lidmi, který si zaslouží pobýt ve
tvé společnosti...
miro
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Spolek Rozína dětem

jsme mohli. Je zde vidět, že jsme dětem přispěli na výlet do Prahy, rozloučili se dárky s deváťáky, přivítali prvňáčky úvodním balíčkem v první
třídě a na konci roku jsme jim nechali roznést mikulášskou nadílku.

Vážení rodiče, milí spoluobčané,

Účel platby (2019)

dovolte, abych Vás touto cestou seznámila s akcemi, které jsme pro děti
v letošním roce uspořádali.
Po uvolnění vládních opatření se nám povedlo v červnu uspořádat dětský
den, který, i přes nepřízeň počasí, se vydařil a děti si mohly projít pohádkovou cestu. Na této cestě mohly potkat vodníky, čerty, princezny, mlynáře,
hejkala a další. Na každém stanovišti splnili malý úkol a na konci své cesty
byly děti odměněny malým dárkem. U Myslivecké chaty se mohly vyřádit na
skákacím hradě, zatančit si na písničky, které nám celou dobu hrály, občerstvit se spolu s rodiči a nebo si nechat namalovat něco na obličej. Velké díky
patří Tereze Kocurkové a jejím dětem z kroužku dobrovolných hasičů, spolu
také z řad dospělých dobrovolných hasičů, kteří dětem dovezli na ukázku
hasičskou techniku.
Dále jsme deváťákům na konci roku rozdali dárkové poukázky pro nákup
nových pomůcek v papírnictví Olšák a děvčata byla obdarována květinou,
kluci dostali symbolicky „dětský šampus“. I já bych jim osobně ráda touto
cestou poděkovala za kytici, kterou mi předali. Ve spolupráci s třídními
učitelkami prvních tříd jsme prvňáčkům dodali pomůcky do výtvarné výchovy a pracovních činností. Jsme rádi, že můžeme alespoň takto odlehčit
rodičům při nástupu dětí do školy.
Po dvou letech se nám konečně podařilo úspěšně uspořádat oblíbený Podzimní pochod broučků. Děti i rodiče mohli navštívit prodejní stánek, kde jsme
prodávali svařák, bramborové placky, koláčky, různé mlsání pro děti, a po
celou dobu měli děti k dispozici čaj. Také jsme nabízeli svítící meče i rohy,
které jsou u dětí jsou velmi oblíbené. Veškerý výdělek ze stánku jde zpátky
do spolku a byl použit na částečné pokrytí nákladů této akce. Také jsme pro
děti zajistili malování na obličej, různé aktivity na zabavení, včetně skákacího
hradu. Po celou dobu nám hrála hudba a děti z druhého stupně nám postupně představovaly jednotlivé aktivity, které děti mohly vyzkoušet. Kolem šesté
hodiny k nám dorazil dětmi oblíbený brouček, se kterým se mohly děti vyfotit.
Brouček nás doprovodil na naší lampionové procházce a samotném uspávání broučků. V 19:15 toho večera se všichni přítomní mohli podívat na krásný
ohňostroj. Děkuji všem, kteří jste přišli a zúčastnili se naší největší akce.
V závěru letošního roku se s dětmi základní školy rozloučíme Mikulášskými balíčky. Věřím, že děti budou spokojené a třeba i rodičům něco domů
donesou.
Budeme rádi, když Vás i Vaše děti uvidíme i v příštím roce na našich akcích.
Můžete nás podpořit i Vy finančním darem, který můžete posílat na účet
spolku číslo 2901307009 / 2010.
Velmi si vážíme přízně rodičů i přátel ROZÍNY DĚTEM. Bez Vás bychom
nemohli být a akce pro děti organizovat.

Příjem

Dotace z Městyse

20 000,00 Kč

Členské příspěvky

19 350,00 Kč

Tržby broučci

12 080,00 Kč

Tržba dětský den

210,00 Kč

Tržba jarmark
Příspěvek osmáci - Praha
Příspěvek 1. stup. na autobus divadlo + 2. stup.
Dárky pro deváťáky
Balíčky pro prvňáčky
Režie dětský den, broučci, jarmark
Mikulášské balíčky
Celkem

5 901,00 Kč
5 000,00 Kč
21 490,00 Kč

7 797,00 Kč

1 995,00 Kč
2 554,00 Kč
29 248,40 Kč
4 941,00 Kč
65 228,40 Kč

65 338,00 Kč

Rok 2020, rok plný zvratů a uzavírek v našich životech, byl jednou
velkou neznámou pro nás pro všechny. Snažili jsme se pro děti
vymyslet alespoň některé pasivní příspěvky, které mnozí z Vás jistě ani
nepostřehli, což naprosto chápeme.
V následující tabulce vidíte, že jsme opravdu alespoň pasivně děti
odměňovali. Rozloučili jsme se dárky s deváťáky, přivítali úvodním
balíčkem první třídu dle přání jejich paní učitelky, dětem koupili
mikulášské balíčky. Každý rok žádáme o dotaci u Městyse Nového
Hrozenkova. Měli jsme schválenou dotaci na naše běžné akce ve výši
30 000 Kč, kterou jsme bohužel neměli jak profinancovat a její rozdíl
jsme do rozpočtu městyse z větší části vrátili.
Účel platby (2020)

Výdej

Příjem

Dotace Městys Nový Hrozenkov

30 000,00 Kč

Členské příspěvky 2020

19 900,00 Kč

Dárky pro deváťáky
Balíčky pro prvňáčky

1 819,50 Kč

Mikulášské balíčky

6 400,00 Kč

Ostatní režie

1 500,00 Kč

Celkem

-17 778,50 Kč
14 432,50 Kč

32 121,50 Kč

Celkově z roku 2020 nám zbyly finance ve výši 17.689 Kč. Také jsme
opět zažádali o dotaci od Městyse ve výši 30.000 Kč, ale bylo nám
schváleno pouze 20.000 Kč, které jsme již profinancovali na jejich účel.
V následující tabulce vidíte, kolik peněz nám zůstalo, jaké byly tržby
na našich dvou velkých akcích. Režie, ve kterých jsou veškeré nákupy
všeho potřebného na tyto akce, jsou vždy vyšší, než je jejich samotný
příjem. Nejspíš se ptáte, proč tomu tak vlastně je. V těchto režiích jsou
atrakce pro děti, jako je skákací hrad, který jsme měli na dětské dnu
zapůjčen a také naposledy na Pochodu broučků. Po samotném Pochodu broučků jsme Vám zajistili ohňostroj, který věříme, že se líbil dospělým i dětem. Každým rokem se náklady na jeho uspořádání zvyšují.
V tuto chvíli stále čekáme na poslední dvě faktury, které jsou již uvedené v režiích, ale nejsou ještě uhrazeny.

Vážení rodiče a příznivci spolku Rozína Dětem,
rodiče žáků základní školy Nový Hrozenkov zažádali na třídních schůzkách o vyúčtování členských příspěvků, které do spolku Rozína dětem
vložili naposledy na jaře 2020.
Ráda bych Vám předložila touto cestou srozumitelné celkové vyúčtování za rok 2020 až do dnešního dne.
Rok 2020, s ohledem na pandemickou situaci nepřál pořádání akcí,
i přesto jsme ale na děti nezapomínali a děti odměňovali pasivně (dárky pro deváťáky, balíčky pro prvňáčky, mikulášské balíčky).
Ráda bych zde zmínila i rok 2019 a rozvedla jej více, alespoň pro Vaši
představu. Příjmy spolku Rozína dětem v tomto roce byly takřka stejné,
jako výdaje za celý tento uvedený rok. Jak je patrné z níže uvedené
zkrácené verze (ale vše je uvedeno souhrnně), pro děti jsme dělali, co

Účel platby (2021)

Výdej

Převod zůstatku z účtu 2020

Příjem
7 470,00 Kč

Zůstatek hotovosti v pokladně

10 219,00 Kč

Dotace Městys Nový Hrozenkov

20 000,00 Kč

Tržba den dětí
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3 871,00 Kč

15 202,00 Kč
37 535,60 Kč

Dárky pro deváťáky

3 918,80 Kč

Balíčky pro prvňáčky

3 349,58 Kč

Celkem

44 803,98 Kč

56 762,00 Kč

Jistě jste si mnozí z Vás spočítali, že v současné chvíli a k dnešnímu
dni nám fyzicky zbývá necelých 12.000 Kč. Z většiny těchto peněz
bychom rádi ještě dětem koupili mikulášské balíčky. Bohužel v tuto
chvíli nejsme schopni říct, jak finančně budou náročné. Po aktuální
nabídce jsme se zatím nedívali. Poslední dva roky jsme dětem zakoupili různé oříšky a ovoce v čokoládě.
K vašim dotazům, proč chceme další příspěvky do spolku Rozína
dětem. Nenutíme Vás a ani nemůžeme a vždy všude uvádíme, že jsou
dobrovolné. Důvodem pro zvýšení příspěvku je zvyšování nákladů na
veškeré režie. Pokud si myslíte, že když nejsme vidět, že zahálíme, opak
je pravdou. V této době nikdo ani pořádně neví, co bude zítra, za týden,
měsíc. Rádi bychom uspořádali i daleko více akcí pro děti, nicméně naše
finanční, organizační i časové možnosti jsou omezené.
I nadále hledáme další dobrovolníky z řad rodičů. Je dobré se zapojit
a pomoci třeba i s drobnostmi. Každá akce je pro mne i můj malý tým
(5 lidí) časově náročná. Spolek Rozína dětem je neziskový a pro děti.
Jestliže nám nějaké finance navíc zůstanou, vkládáme je do další akce.
Věřím, že veškeré informace zde uvedené jsou srozumitelné a pro
Vás přínosné. Každý rok za spolek Rozína dětem podáváme daňové
přiznání, vedeme daňovou evidenci a vše archivujeme.
Na závěr bych ještě ráda zdůraznila, že vše je dobrovolné, jak příspěvky do spolku, tak i pomoc při organizaci akcí pro děti.
Jestliže máte jakýkoliv další dotaz, můžete mne osobně kdykoliv
kontaktovat na mail kordyn@centrum.cz, případně na telefonním
čísle 737 533 887. Mnozí z Vás mne znají a mohou mne oslovit i při
osobním setkání.
Za spolek Rozína dětem předsedkyně spolku
Kateřina Jaroňová

4 713,00 Kč

Vrácení nevyčerpané dotace Městysu

Ing. Kateřina Jaroňová, předsedkyně spolku
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Výdej

Tržba broučci

Dětská redakce
Vážení přátelé, přichází čas vánoční a v dětských duších a hlavičkách se hromadí přání a sny. Za všechny hrozenkovské děti
jedno moc pěkné a milé...
Dopis Ježíškovi
Milý Ježíšku,
letos na Vánoce bych si pod stromeček moc přála běžky abych
mohla chodit běžkovat s mamkou, jestli teda bude ten sníh :)
pak bych si přála taky novou aktovku protože tam ta už mi je
moc malá,
no a jako poslední dárek bych si přála andulku se kterou bych
si hrála a chtěla bych ji naučit mluvit.
Moc Ti děkuju, a ať jsou o Vánocích všichn šťastní
Julie Khazalová
Toto krásné a intimní přání bychom si nedovolili uvést bez souhlasu Júlinky Khazalové a její maminky.
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Sezóna mladých hasičů
Naše sezóna byla velice pestrá. Plná zážitků,
nových zkušeností, příležitostí, radostí i slz.
Kromě náročných tréninků jsme si vyzkoušeli
zkušební branný závod s dětmi ze Staré Vsi,
které zde byly na soustředění. Rodiče měli možnost ratolesti vidět na domácí soutěži „Memoriál
Františka Kořenka“, kde své znalosti předvedly
i nejmladší děti z přípravného družstva.
A úspěchy mladých hasičů? Děti se účastnily
ligy TFA – nejsilnější mladý hasič. Liga TFA je
tříkolová soutěž, a první nás čekalo hned ve Stanovnici, kde se mláďata umístila na 1. místě. Po
tomto úspěšném zahájení děti začaly intenzivně
pracovat. Začaly se víc a víc zajímat o určité
disciplíny, navzájem se začaly více podporovat
a vyplatilo se. Další kolo proběhlo ve Veselé,
kde se děti umístily na 3. místě. Poslední část
mláďata čekala v Huslenkách. Zde bylo umístění
také na 3. místě a celkově si tak děťátka vybojo-

vala krásné 2. místo v celé lize TFA. Všichni byli
velice úspěšní, dařilo se jim, a to i v jednotlivcích.
Tomáš L., který působí již v kategorii starších,
si v celkovém počtu ligy zabojoval o 3. místo,
Jindřich F. za kategorii mladších získal 2. místo,
taktéž v celé lize „O nejsilnějšího mladého
hasiče Valašských kotárů“. Ovšem tím jsme
neskončili. Další a poslední letošní úspěch jsme
si přivezli od našeho družebního sboru ze Staré
Vsi. Zde proběhla pohárová soutěž v požárním
útoku. Skupina A získala 2. místo a skupina B si
vybojovala krásné 4. místo.
Rok to byl tedy opravdu úspěšný. Zakončili jsme
ho soustředěním, kde měly děti různé atrakce,
hrály se soutěže a nezabavily se tak pouze děti,
ale i dospělí.
Radosti u nás bylo opravdu dostatek, ale
zažili jsme si také zklamání a to ze strany dětí.
Mláďátka naše, teď budu mluvit přímo k vám.

Výjezdy SDH
Nový Hrozenkov

Říkám to stále a budu se neustále opakovat. MY
jsme na vás pyšní. Jak vedoucí, tak i instruktoři,
pomocné síly, další členové a naše rodiny. Důležité je si tréninky i soutěže užít, pěkně od srdce.
To pro nás znamená moc. Vidět, že vás tento
sport baví a máte ho rády. Úspěch už je pak, jak
se říká, jen „třešnička na dortu“.
A stejně jako minule bych všem chtěla poděkovat za jakoukoliv pomoc a podporu, kterou
nám dáváte. Všech si moc vážím, ale nejen já,
i ostatní z týmu.
Na závěr bych Vám všem chtěla za celé družstvo mladých hasičů popřát příjemné prožití
vánočních svátků a do nového roku hodně
zdraví, štěstí, lásky a osobní pohody.

13. 10. 2021
Požár klestí po těžbě dřeva, Nový Hrozenkov – Kohútka.
Jednalo se o požár klestí po těžbě dřeva v těžce přístupném terénu,
kdy na místo zásahu vyjely pouze terénní automobily. Voda se vozila
kyvadlově od přistavené cisterny kousek od horské chaty Kohútka.
Na místě zasahovali hasiči SDH Nový Hrozenkov, Halenkov, Karolinka
a HZS Vsetín.
28. 10. 2021
Požár klestí a hrabanky po těžbě dřeva, Nový Hrozenkov – Lušová.
I tento požár se nacházel v těžce přístupném terénu. Byl vyhlášen 2.
stupeň požárního poplachu, na místě zasahovalo celkem 13 vozidel,
kdy se terénními automobily vozila voda od přistavených cisteren.
Oheň zasáhl plochu 100 x 15 metrů. Na místě zasahovali hasiči SDH
Nový Hrozenkov, Halenkov, Karolinka, HZS Vsetín a HZS Zlín.

Tereza Kocurková,
vedoucí kolektivu mladých hasičů

Plevová vyvzpírala
2. místo v ČR

Prověřovací cvičení
Dne 5. 11. 2021 proběhlo v Novém Hrozenkově prověřovací cvičení.
Cílem tohoto cvičení byla likvidace požáru, vyhledávání a evakuace
osob v zakouřeném prostředí, vyhledávání tlakových lahví, evakuace
osoby z výšky, hloubky, dálková doprava vody, procvičení radiokomunikace u zásahu a otevírání uzavřených prostor. Cvičení se účastnily
jednotky SDH Nový Hrozenkov, Halenkov, Huslenky, Hovězí, Zděchov
a Karolinka-Stanovnice.
Zdeněk Kysučan

Minulý víkend proběhlo ve vzpěračské hale v Horní Suché Mistrovství
ČR žáků a juniorek do 15 let.
Ve váze do 75 kg startoval a dobře si vedl Petr Žalmánek, který obsadil
hezké 4. místo.
Výborně si zde vedla Anna Marie Plevová, která obsadila po velkém
souboji vynikající 2. místo ve váze do 67 kg. Plevové 2. místo je unikátní, protože v letošním roce už vybojovala 3 medaile z mistrovství ČR,
což se nepodařilo asi 15 let žádnému závodníkovi v oddíle vzpírání.
Je třeba poznamenat, že letošní sezóna byla pro poddíl vzpírání velmi
úspěšná, protože juniorští závodníci v letošním roce získali 7 medailí
z MČR.
Gratulujeme!

Dorost sd. FC VKK/Nový Hrozenkov
V letní přípravě jsme se zúčastnili turnaje
1. ročníku Valašské dorostenecké ligy pořádané TJ Juřinka. Ve skupině jsme odehráli tyto
zápasy:
VKK - TJ Juřinka 2:4, Ratiboř - VKK 3:5, Lidečko - VKK 2:2.
Jelikož jsme se nedostali do finálové fáze,
tak jsme hráli ve skupině o umístění, kde
jsme vyhráli nad sd. Kelč/Police 7:1 a obsadili
konečné 5. místo.
Novou sezónu 2021/2022 KS dorostu sk.
A jsme odehráli s dvěma prohrami, dvěma
remízami, šesti výhrami a v polovině soutěže
obsadili velmi pěkné druhé místo za suverénními Slušovicemi. Ke konci sezony jsme se
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potýkali s velkou marodkou a jsme velmi rádi,
že nám pomohli a první zkušenosti získávali
starší žáci Gášek Jiří, Paška Robin, Ráček
Adam a Valoušek Petr.
Někteří naši hráči svou šikovnost uplatňují
i v mužských kategoriích, jako například Kovář
Miroslav, který už stabilně nastupuje v našem
A týmu a do našeho B týmu také nastupují
a získávají zkušenosti hráči Pavelka Martin,
Koňařík Matěj, Babica Šimon, Koňařík Tomáš,
Chromčák Pavel, Gajdoš Jiří, ale i ostatní naši
kluci jsou příslibem do budoucna a nadějemi
našich týmu.
V podzimní sezóně jsme nastupovali s těmito
hráči: Pavelka Martin, Tomek Jan, Pekař

František Orság, trenér

Adam, Koňařík Matěj, Chromčák, Pavel,
Babica Šimon, Plánka Šimon, Koňařík Tomáš,
Hrabovský Jan, Gajdoš Jiří, Borák Filip,
Toman Matouš, Holčák Lukáš, Dujka Radovan,
Horák Ondřej, Kovář Mirek, Gášek Jiří, Paška
Robin, Ráček Adam, Valoušek Petr.
Jiří Gajdoš, trenér

9. Prázdninové
dobrodružství
Vážení rodiče, milí táborníci,
9. PRÁZDNINOVÉ DOBRODRUŽSTVÍ se uskuteční od 30. 7. do 7. 8. 2022,
letošní tábor jsme o dva dny prodloužili. Prázdninové dobrodružství je
pro děti od ukončené 2. třídy do 7. třídy. Děti se můžou těšit na mnoho
zážitků, her, ale také na nové i staré přátele. Registrace bude spuštěna
v březnu. Na webových stránkách se můžete podívat na fotky z minulého tábora https://www.prazdninovedobrodruzstvi.cz/a2021/.
Můžete nás sledovat na Facebooku či Instagramu.
Na táborníky se těší celý tým animátorů.
Helena Frydrychová, hlavní vedoucí
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Přijdou v lednu tři králové?
Blíží se Vánoce a pro naše pracovníky to znamená příprava Tříkrálové sbírky.
Po zkušenostech s předešlou sbírkou připravujeme dva možné scénáře. Oblíbenou variantou, kterou bychom si všichni přáli, je klasické koledování dětí,
které by měly do ulic vyrazit 7. – 9. ledna 2022. Variantou druhou je tzv. online
sbírka, kdy bude zřízen bankovní účet, kam můžeme všichni přispívat. Při této
formě přispívání vás prosíme o uvádění PSČ obcí regionu, kde Charita Nový
Hrozenkov působí (Hovězí, Zděchov, Huslenky, Halenkov, Nový Hrozenkov,
Karolinka a Velké Karlovice), aby tento příspěvek mířil rovnou na Charitu Nový
Hrozenkov. Abychom tuto formu podpořili, budou rozmístěny zapečetěné
pokladničky na obecních úřadech a farách v našich obcích. O dalším umís-

tění pokladniček budeme informovat prostřednictvím obecních rozhlasů
začátkem nového roku. Pokud však situace dovolí, uslyšíte z rozhlasu
o vrcholících přípravách malých i velkých koledníků, kteří vám přinesou
koledu do vašich domovů.
A co bude z výtěžku sbírky financováno? Obnovení vybavení kuchyně
a zahrady Denního stacionáře Slunečnice, vybudování nového sociálního
zařízení se sprchou pro nově zřízená dvě lůžka ke stávajícím třem naší
odlehčovací služby. A jako každý rok, pomůžeme rodinám, které se dostanou do tíživé situace.
Mgr. Martina Pončíková, Charita Nový Hrozenkov

Milí přátelé charitního díla,
věříme, že jako každý rok (výjimky však existují),
tak i letos, se v prvních lednových dnech za
Vámi opět vydají do ulic, na kopce i na samoty
„tři králové“. Vážíme si Vaší podpory v minulém
roce, i když podmínky neumožnily osobní setkání s Vámi, přesto jste nám na různých místech,
nebo přes internet zaslali finanční prostředky na
rozvoj naší další činnosti. Děkujeme. V našem
regionu se vybralo 471 452,- Kč.
Díky výtěžku této sbírky (2021):
· jsme mohli použít finanční prostředky na úhradu zastřešené haly pro parkování služebních
aut našich terénních pracovníků. Hlavně v zimních měsících je důležité mít je pod střechou.
· jsme finančně přispěli rodinám, které se ocitly
v těžké situaci.

Vaše důvěra je pro nás závazkem a současně
povzbuzením pro naši práci.
Další ročník Tříkrálové sbírky proběhne od 7. do
9. ledna 2022.
Z nové sbírky (2022) chceme:
· podpořit Denní stacionář Slunečnice – obnovit a doplnit vybavení kuchyně, která slouží
také k aktivitám v průběhu roku. Na zahradě,
která je součástí domu, zřídit bylinkové
a rybízové zákoutí.
· podpořit Odlehčovací službu, u které došlo
k navýšení z 3 na 5 lůžek, vybudováním nového
sociálního zařízení se sprchou.
· stále chceme pomáhat rodinám, které se
dostanou do problematických situací, jako je
nemoc, nepředvídatelná událost, apod.

Charita Nový Hrozenkov zajišťuje:
Charitní pečovatelskou službu
Osobní asistenci
Denní stacionář Slunečnice
Domácí zdravotní péči
Odlehčovací službu
Domov pro seniory
Odborné sociální poradenství sv. Rity
Sociální rehabilitaci Lávka
Mobilní hospicovou péči Doma
Půjčovnu kompenzačních pomůcek
Sociální dopravu
Prosíme o Vaši štědrost.
Ing. Danuše Martinková
Charita Nový Hrozenkov, Nový Hrozenkov 504, 75604,
tel.: 571 451 548, reditel@nhrozenkov.charita.cz
www.nhrozenkov.charita.cz

Charita Nový Hrozenkov mýma očima
Když jsem přemýšlela, kam se chci na praxi podívat, tak mě jako první
napadla právě naše místní Charita. Především proto, že mě zajímalo, co se pod tímto pojmem všechno skrývá, a kdo za ním stojí. Znala
jsem totiž do té doby ne úplně celou část a jsem vděčná, že jsem měla
možnost tohle zjistit, a alespoň na chvíli se stát součástí.
Během praxe jsem zjistila, že se bude konat i Setkání seniorů, a jelikož
jsem pro každou společenskou akci, tak jsem neváhala a účastnila se
taky. Do té doby jsem upřímně neměla ani tušení, že něco takového se
tady pořádá a přišlo mi to jako skvělý nápad. Setkání probíhalo 30. září
2021 ve Velkých Karlovicích, nejprve byla od tří hodin svátost smíření,
pak mše svatá v podání skvělého místního pana faráře. Mezitím, co
byli všichni v kostele, jsme chystaly pohoštění a vyhřívaly prostory
v pastoračním domě, aby se mohli všichni zahřát. Když se naši senioři
začali scházet, tak už se jen povídalo, jedlo, pilo, hodovalo a dokonce
se navazovala i nová přátelství. Ta se dokonce týkala i mě, a asi budu
mít co dělat, abych všechny moje nové přátele zvládla navštívit. Byla
jsem mile překvapená, kolik se jich přišlo společně zasmát. Upřímně
musím říct, že jsem nevěřila, že v člověku dokáže starší člověk vyvolat
tolik emocí. Především ale radost ze života, ta na setkání rozhodně

nechyběla. Mě samotnou, a věřím, že nejen mě, jejich spokojené tváře
zahřály u srdíčka. Zazpívalo se několik známých písniček s panem
harmonikářem. Vypila se káva a čaj, snědly chlebíčky a buchta od naší
Aničky a naši staříčci odcházeli s úsměvem na tváři v doprovodu holek
pečovatelek, které je dovezly zpátky domů. Možná je pro někoho z nás
až nepředstavitelné, jak může být pro někoho staršího takové odpoledne obohacující nebo minimálně příjemným zpestřením chladného
podzimu.
Za celou praxi jsem měla možnost nahlédnout do všech druhů služeb
Charity, a kdybych měla Charitu Nový Hrozenkov popsat pár slovy,
tak je to místo, kde se sešli lidé s velkým srdcem a touhou pomáhat.
Práce tady totiž není pro každého. S odhodláním pro tuhle práci se asi
fakt musí člověk narodit a věřím, že všichni jsou tu na správném místě.
Já měla tu možnost a čest se aspoň chvíli podílet na chodu této
organizace a musím říct, že tato zkušenost mě obohatila natolik, že
z ní budu čerpat ještě dlouho. Také se mi dlouho nestalo, že bych se
cítila někde tak dobře. Moc za to děkuji a věřím, že jsme se v Charitě
neviděli naposledy.
Valentýna Čecháková, praktikantka
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