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Hodnocení roku 2007

Vážení občané, milí čtenáři našeho 
zpravodaje, je konec roku 2007, nastal čas, kdy 
je potřeba zhodnotit celoroční práci. Proto 
dovolte, abych v rychlosti proletěla celým 
uplynulým rokem a popsala, co se v našem 
městysi udělalo.
Začátek roku byl ve znamení stavebních a 
výkopových prací. Dostavěla se terasa na hřišti
před hospodářskou budovou, kterou má 
v nájmu TJ Sokol Nový Hrozenkov, prováděly 
se výkopy pro kanalizační šachty, na které už 
nezbyly peníze z akce ,,Čistá řeka Bečva“.
Za úřadem městyse se zbouralo nevyužívané 
hospodářské stavení a místo něj se postavilo 
parkoviště s pěti parkovacími místy. Před 
radnicí byla provedena zemní úprava, byly 
vysázeny plazící rostliny, vytvořena skalka a 
část prostoru byla vysypána bílým kamenem. 
V Lidovém domě byla konečně provedena 
plynofikace, která městys přišla na více jak
900.000,-Kč, dále byly provedeny stavební 
úpravy restaurace dle návrhu manželů 
Zapalačových, kterým touto cestou  děkuji za 
řízení celé akce. V dubnu začala rekonstrukce 
naší hasičské cisterny, trvala až do září a její
oprava nás přišla na 1.040.000,-Kč, přičemž
celý milion jsme dostali ze státního rozpočtu.
Při této příležitosti byla nově vestavěna
lamelová vrata v hasičské zbrojnici, neboť ta
stará již dávno odsloužila. Ochotní hasiči sami 
zbrojnici vymalovali a nově natřeli podlahu. 
Poděkování patří tedy i jim. 
Začátkem léta jsme zadali firmě Skanska a.s. 
zakázku na opravu těch nejhůře poškozených 
místních komunikací, a to komunikací u 
stavebnin v Horňansku, ve Vranči a ve dvorech 
na Čubově. 
Celá akce nás vyšla na 1.600.000,-Kč.
Pokračovalo se budováním chodníku v
Brodské, na který jsme rovněž dostali ze 
státního rozpočtu finanční injekci formou 
státní dotace. Protože celou akci prováděla 
naše pracovní jednotka HČ, ušetřili jsme 

nemalou částku. Za celý chodník jsme zaplatili 
1.100.000,-Kč.
Na konci července nám Rozpočtový výbor 
Parlamentu ČR povolil čerpat částku 
3.000.000,-Kč, kterou zajistil pan poslanec
Ing. František Novosad na akci ,,Stavební 
úpravy Mateřské školy střed“. Úpravy 
zahrnovaly nové zastřešení  již dlouhou dobu 
problematické hospodářské budovy MŠ, 
plynofikaci a vnitřní stavební úpravy. Další 
vnitřní úpravy, celkové zateplení budovy a 
novou fasádu by měla řešit druhá etapa.
Během roku se zadaly k přípravě projekty na:
- chodník Čubov,
- Cyklostezku Bečva,
- lávku přes Bečvu do Závodí,
- vodní areál ,, Na Stanoch“,
- přechody přes silnici II. třídy v městysi,
- 5 bytových jednotek v Hasičském domě 
Vranča,
- prodloužení vodovodních a kanalizačních 
řádů,
- rekonstrukci zdravotního střediska.
Některé projekty jsou už hotovy, ostatní budou 
dokončeny v příštím roce.

Posuďte tedy sami naši práci a pokud budete 
mít jakékoliv připomínky, dotazy, návrhy,  
klidně nám je přijďte sdělit.

A protože končí starý rok a co nevidět tu bude 
nový, přeji Vám nejprve krásné a příjemné 
prožití svátků vánočních, ale hlavně vydařený 
a šťastný nový rok 2008.
                                       starostka S. Špruncová                        

Hasičský sbor převzal renovovanou 
Tatru

    Vážení spoluobčané, přiblížíme a 
připomeneme Vám slavnostní hasičské 
odpoledne. SDH Nový Hrozenkov se 
starostkou Janou Kysučanovou ve spolupráci 
s místní radnicí v čele se starostkou 
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Stanislavou Špruncovou uspořádali veřejné 
posezení po rekonstrukci tří garážových vrat a
převzetí rekonstruované hasičské Tatry CAS 
32. O úvod  pokračování oslavy se postarala 
místní dechová hudba, která zpříjemnila i 
posezení ve vyklizené zbrojnici. Pozvání 
našeho sboru přijaly a zúčastnily se 
uniformované delegace i tiskový mluvčí HZS 
Zlín Ivo Mitáček, který také fotografoval a 
některé snímky vyvěsil na internet. Pro další 
členy našeho sboru
a přítomné občany venkovní předání vozidla 
okomentoval hasič Lubomír Oravec, který dal 
slovo ke krátkým projevům zúčastněným 
hostům. Po křtu Tatry následoval nezbytný 
přípitek a pak bylo zajištěno posezení ve 
zbrojnici a sále Hasičského domu. Pořadatelé 
připravili pohoštění ve formě chutného guláše, 
domácích klobás, zabijačkových pochutin
a nechybělo nealko i alko pití včetně točeného 
piva. 
V mezičase slavnosti opravená Tatra měla 
ostrý výjezd do Zděchova na námětové cvičení 
okrsku číslo šest, kterého se zúčastnili řidiči
Petr Žárský, Jan Šulák, Josef Závorka a 
Zdeněk Kysučan ml. 
,,Slavnostní odpoledne i večer se vydařil, za 
což patří poděkování občerstvovací, gulášové a 
technické partě, vedení městyse a zvláštní 
uznání patří Františku Novosadovi za získané 
finance,“ řekl druhý den v neděli velitel SDH 
Nový Hrozenkov Karel Čaník a pochválil i 
uklízecí četu, v níž byl i on členem. 
                                                      Pavel Sušil

Novohrozenkovská dechovka hrála v 
bazilice

     V říjnu zorganizoval člen kapely Josef 
Orság st. poutní zájezd na Svatý Hostýn. 
Autobus, který řídil Josef Šarman 
z Vranče, byl  přistaven  k nákupnímu 
středisku. Po příjezdu naše dechová hudba 
ve složení Karel Stupka, Tomáš Mazáč, 
František Kocurek, Jan Plánka, Stanislav 
Stupka, kapelník Miroslav Václavík, Josef 
Korytář, Vojtěch Helis, Radim Pekař, Josef 
Orság ml., Alois Hořelica, František 
Frýdek, František Provázek, Michal Orság, 
Roman Orság, zahrála třikrát na schodech 
k bazilice Panny Marie svatohostýnské 

poutní skladbu ,,Chválu vzdejme 
Moravané“. Poté následovalo občerstvení
v poutním domě a pak dechovka a další 
členové poutního výletu přešli do baziliky, 
kde hudebníci s tamním varhaníkem 
odehráli několik písní při hlavní mši svaté, 
kterou celebrovali olomoucký světící 
biskup P. Josef Hrdlička a rektor 
svatostánku P. Jiří Šolc, SJ. Po mši 
dechovka zahrála duchovním u tamní fary 
v jiné tónině, což bylo odměněno farním 
občerstvením. Poté byl čas na nákup ve 
stáncích po obou stranách schodů 
k bazilice. 
Před odjezdem na Horní Vsacko účastníci 
poutě vzdali hold bývalému kapelníkovi,
panu Vladimírovi Orságovi, který se již 
letošního výletu neúčastnil. 
,,Poutní zájezd na Svatý Hostýnek se 
vydařil a všichni odjížděli na Valašsko 
nadmíru spokojeni,“ řekl tiskový mluvčí 
novohrozenkovské dechovky František 
Frýdek.
                                                      Pavel Sušil   

Povinná výměna řidičských průkazů

    Vážení občané, kteří ještě nemáte 
vyměněný řidičský průkaz (dále jen ŘP) 
vydaný do roku 1993, neprodleně tak 
učiňte na Městském úřadě Vsetín ještě do 
konce roku, předejdete tak možné pokutě,
kterou může městský úřad po novém roce 
občanovi uložit. 
I ti občané, kteří vlastní ŘP, ale již nejezdí, 
jsou povinni ŘP vyměnit nebo můžou 
jednoduše průkaz odevzdat. 
Pracovní doba na MěÚ Vsetín je mezi 
vánočními svátky prodloužena, a to:
27.12. čtvrtek od 08.00 do 17.00 hod,
31.12. pondělí do 13.00 hod. Informace 
Vám poskytnou na tel. čísle 571  491 577 
nebo 571 491 542.  
                                                          S. Špruncová

Svoz komunálního odpadu

           Upozorňujeme občany, že svoz 
komunálního odpadu proběhne v řádném 
termínu, tedy 25. a 26. prosince 2007.
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V novém roce 2008 se nic nemění, první 
svoz proběhne 8.- 9. ledna, jen údolí 
Břežitá se bude svážet ve čtvrtek a pátek 
v sudém týdnu. Harmonogram svozu 
komunálního i tříděného odpadu je 
přiložen ke zpravodaji.
                                                   S. Špruncová

Výstava betlémů a první jarmark

     Do neděle 16. prosince bylo možné 
zhlédnout v sále našeho hasičského domu 
u kostela třiačtyřicet vánočních betlémů, 
z toho sedmnáct papírových a ostatní byly 
z různého materiálu, např. z vizovického 
těsta, perníku, dřeva, skla či šustí. Většinu 
exponátů zapůjčilo Regionální muzeum 
Valašska ve Vsetíně  a několik betlémů 
poskytli soukromí majitelé od Velkých 
Karlovic po Vsetín. Za podpory naší 
radnice a hasičů místního sboru tuto 
předvánoční akci zorganizovala kulturní 
pracovnice městyse Jana Krystyníková. 
V neděli 2. prosince při vernisáži výstavy 
proběhl první předvánoční jarmark před a 
uvnitř hasičského domu. V sále se 
návštěvníkům představily domácí ,,dračky“
peří Jiřina Malíková, Anna Langerová a 
Marie Hoduláková. Háčkování a 
paličkování předváděla Zdenka Trlicová,
vánoční baňky malovala Jana Šipulová a 
štípané holubičky ukazovala Božena 
Vráželová.
Odpoledne vystoupil sbor Hafera, který na 
housle doprovázela Jitka Koňaříková, na 
harmoniku farář P. Jozef Strečka a na 
druhé housle Ladislav Jochec. Třešničkou 
na jarmarečním ,,dortu“ pak byla před 

zbrojnicí soutěž smíšených párů v řezání 
dvou smrkových špalků ruční pilou 
hrbaňou a rozsekání vždy na čtyři díly. Vše 
komentovala Vlasta Jochcová z Brodské. 
Soutěžilo devět dvojic a nejrychleji obě 
disciplíny předvedli a prvními vítězi se 
stali Libor Krystyník s Martinou 
Krystyníkovou, druzí byli Jiří Michálek se 
starostkou městyse Stanislavou 
Špruncovou a třetí post obsadili sourozenci 
Richard a Gabriela Slámkovi. Jejich otec 
Ruda prodával chutné vepřové speciality a 
černou polévku – prdelačku. ,,Vydařenému 
jarmarečnímu dění venku příliš počasí 
nepřálo, ale vše napravil červený svařák, 
zabijačkové domácí pochutiny, mikulášské 
a vánoční laskominy či valašský trdelník 
několika chutí. Uznání patří všem, kteří se 
na této kulturně-předvánoční adventní 
neděli podíleli,“ zhodnoceně doplnila Jana 
Krystyníková, hlavní pořadatelka akce, 
která v této podobě jistě získá budoucí 
tradici pořádání.

                                                 Pavel Sušil

                                                                      
Získaná dotace ze Zlínského kraje

      Dne 5.7.2007 se uskutečnilo ,,Setkání
lidí dobré vůle“ na hřebeni Javorníků.
Na akci, která nastartovala budoucí 
významné kulturně- společenské setkávání 
občanů přeshraničních regionů Česka a 
Slovenska, nám Zlínský kraj, odbor 
kultury, poskytl příspěvek ve výši 20.000,-
Kč.
Doufáme, že příští rok bude akce stejně 
úspěšná jako byla i letos.        
                                                  S.Špruncová                                                                                                                                            
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Cena ,,Pro Amicis Musae“ udělena
panu Mojmíru Trávníčkovi 

     Dne 4.12.2007 byl slavnostní  den nejen 
pro pana Mojmíra Trávníčka, ale i pro 
Městys Nový Hrozenkov samotný, neboť 
se může pyšnit tím, že má tak významného 
občana. Panu Trávníčkovi udělila Rada 
Zlínského kraje cenu za přínos kulturnímu 
rozvoji regionu ,,Pro Amicis Musae“ za 
jeho celoživotní ediční a literárně-kritickou 
činnost. Tímto bychom chtěli poděkovat
za jeho tvůrčí činnost a popřát mu stejně 
aktivní a plodnou tvorbu do dalších let tak,
jako tomu bylo doposud.
                                                   S.Špruncová

Oslava narozenin v Domě s peč. službou

          Stalo se již tradicí, že se obyvatelé 
DPS ,,Na Korábku“ setkávají při oslavách
význačných životních jubileí. Tak tomu 
bylo i 17. listopadu 2007, kdy se paní 
Emilie Plánková dožila úctyhodných 
85 let. Příjemné a družné odpolední 
posezení za spolupráce většiny obyvatel 
DPS zajistila správcová domova paní 
Drahomíra Orságová a navíc se postarala i 
o hudební zpestření díky ochotě pánů Fr. 
Galetky a Josefa Orsága. Takováto setkání 
dokazují, že obyvatelé domova nežijí 
osaměle, ale dokáží se radovat z každého 
příjemného okamžiku svého života. 
Nezbývá než paní D. Orságové poděkovat 
za její obětavost nejen při realizaci této 
oslavy, ale i celého chodu DPS a paní E. 
Plánkové popřát do dalších let pevné 
zdraví a radost ze života.

                                             Jindřich Vajdík

     

Naši fotbalisté po podzimu třetí

     V říjnovém Zpravodaji byl avizován 
zápas jedenáctého kola okresního přeboru 
(OP) N. Hrozenkov – Choryně, kdy naši 
deklasovali soupeře 4:0. Do choryňské 
svatyně góly vsítili Marek Kalina, Ondra 
Mikula, Roman Ohryzek a Dalibor Orság. 
Ve 12. kole se zajíždělo do Horní Bečvy a 
za vítězství 3:2 dovezli naši tři body. 
Dvakrát skóroval D. Orság a třetí gól dal 
Ondra Šulák.  Ve 13. kole závěrečného
podzimního OP na naše hřiště u Bečvy 
vyběhli hráči Horní Lidče a po poločase to 
bylo 1:1. Podle ohlasů diváků to byl 
vynikající mač s mužstvem na druhé příčce 
OP. Nakonec hra N.Hrozenkov – Horní 
Lideč skončila 3:2, poslední góly dali M. 
Kalina, R. Ohryzek a D. Orság. Po 
podzimu 2007 čelo tabulky OP vypadá 
takto: 1. Valašské Meziříčí B, 26 bodů 
          2.   Horní Lideč,  26 bodů,
          3. Nový Hrozenkov, 23 bodů ( 7x 
vítězství, 2x remízy, 4x prohry, skóre 
27:17). Skalní fanoušci věří v dobrou 
zimní přípravu a po jaře 2008 doufají 
v umístění nad dolní část tabulky 
okresního přeboru. Pěkné by bylo udržet 
podzimní umístění. 
                                                  Pavel Sušil

Na vydání tohoto zpravodaje se podíleli: 
Pavel Sušil, Stanislava Špruncová. Jindřich Vajdík




