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Schválený rozpočet pro rok 2021
– Městys Nový Hrozenkov
Rozpočet příjmů:

Vážení obyvatelé Nového Hrozenkova,
vážení čtenáři!
Život se nám všem zamotal. Někomu snad i zkomplikoval, někomu možná paradoxně zjednodušil.
Některé věci se kupříkladu nedají dělat jako před časem. K některým třeba není ani vůle.
Pro některé nastal čas ke změně.
Změnu zaznamená i Zpravodaj městyse Nový Hrozenkov. Bude vycházet čtyřikrát do roka.
Všichni můžeme, můžete přispět k tvorbě našich „novin“! V měsících únor, květen, srpen a listopad
budeme očekávat a přijímat vaše články a příspěvky. Vždy do pátého dne v daném měsíci vás
požádáme o příspěvky a vy máte prostor nejpozději k poslednímu dni uvedených měsíců vaše
články dodat.
Úroveň a obsah Zpravodaje budete tedy z velké části určovat i vy. Budeme rádi, když se zapojíte
a něco spolu posuneme dál.
Začátkem února jsme oslovili pravidelné přispěvatele do Zpravodaje městyse. Pro jeho finalizaci
jsme dali dohromady nový tým. Spolupráce s Vámi všemi, nejenom zatím oslovenými dopisovateli,
nám naši práci na Zpravodaji může ulehčit.
Určitě jste si všimli, že se snažím dělat věci jinak a velice často je to ta náročnější cesta. Myslím
si, že bychom měli chtít víc i od nás samotných. A je to zcela přirozené, je to lidská podstata, jen
je třeba ambice, přání, cíle a neustále se zvyšující potřeby tak nějak „říznout“ elementární pokorou.
Prosíme o vaši aktivní účast, pro začátek o shovívavost a společnou naději.
Tu teď všichni potřebujeme nejvíce!
Za knihovnu Petra Valíčková
a miro

Na prvním čísle Zpravodaje pro rok 2021 se podílejí:
Petra Valíčková – knihovna Nový Hrozenkov
Jaroslav Krčmář – studio Rožnov, fotograf a dokumentarista
Lenka Novotná – studio GD3D, grafika, sazba, produkce
Miro Jan Anton Moravčík

Daňové příjmy:
Daň z příjmů - závislá činnost
Daň z příjmů - samostatná výdělečná činnost
Daň z příjmů - srážková daň
Daň z příjmů - právnické osoby
Daň z příjmů - právnických osob za obec
Daň z přidané hodnoty
Daň z nemovitosti
Celkem příjmy se sdílených daní:
Poplatek za komunální odpad
Poplatky ze psů
Pobytové poplatky
Poplatky za užívání veřejného prostranství
Daň z hazardních her
Správní poplatky
Celkem poplatky:
Celkem daňové příjmy:
Nedaňové příjmy:
Příjmy z vlastní činnosti:
Lesní hospodářství
Kulturní centrum + vstup do Maš
Přímy z pronájmů VaK
Knihovna
Vstupné PAS
Prodej publikací
Místní rozhlas
Příjmy z jezera
Nájemné obecní byty (vč. záloh)
Nájemné nebyt. prost. (vč. záloh)
Pohřebnictví
Komunální služby
Pronájem pozemků
Prodej popelnic
Příjmy od Eko-komu, Asekolu
Parkovací automat
Činnost místní správy
Celkem nedaňové příjmy:
Kapitálové příjmy:
Celkem kapitálové příjmy:
Dotace:
Příspěvek na VPP úřad práce
Celková dotace
Dotace řešení separovaných odpadů NIV
Dotace řešení separovaných odpadů IV
Dotace technické vybavení sběrného dvora NIV
Dotace technické vybavení sběrného dvora
Celkem dotace:
Příjmy celkem:

Rozpočet výdajů:

Ostatní veterinární péče
Lesní hospodářství
Správa v lese
Kulturní centrum
Příspěvek Sdružení Valašsko Horní Vsacko
Silnice opravy (závodí, stará cesta) + zimní údržba
Dokončení most do Číny
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
(chodníky)
Prodloužení chodníků
Provoz parkoviště
Dopravní obslužnost
Pitná voda
Pitná voda Brodská,Čubov
Pitná voda – projekt Vranča
Kanalizace
Kanalizace – projekt Vranča
Mateřská škola
Základní škola včetně jídelny
ZŠ výměna kotlů, oken - podíl obce
ZŠ - úroky k úvěru

tis. Kč
9 000,5
100
900
5 810
500
19 000
1 500
36 810,5
1 400
35
250
20
200
30
1 935
38 745,5
800
80
136
10
20
4
10
440
1 250
1 100
78
30
30
10
200
900
2
5 100

pol.1111
pol.1112
pol.1113
pol.1121
pol.1122
pol.1211
pol.1511
pol.1340
pol.1341
pol.1342
pol.1343
pol.1381
pol.1361

§ 1032
§ 2141
§ 2321
§ 3314
§ 3315
§ 3319
§ 3341
§ 3429
§ 3612
§ 3613
§ 3632
§ 3639
§ 3639
§ 3722
§ 3725
§ 2219
§ 6171

0
0
15
817,5
1 173
82
51
1 364
35 02,5
47 348
tis. Kč
15
650
18
790
301
3 000
3 000 6121
150
150
300
270
100
1 000
450
100
450
1 362
3 420
4 000
180

6121

6121
6121
6121
6121

pol. 4116
pol. 4112
pol. 4116
pol. 4216
pol. 4116
pol. 4216

§ 1014
§ 1032
§ 1036
§ 2141
§ 2143
§ 2212
§ 2212
§ 2219
§ 2219
§ 2219
§ 2292
§ 2310
§ 2310
§ 2310
§ 2321
§ 2321
§ 3111
§ 3113
§ 3113
§ 3113

ZŠ zázemí + napojení tělocvičny + demolice
10 000 6121
Knihovna
809
Rekonstrukce knihovny
1 000 6121
Památník Antonína Strnadla
30
Ostat. zál. kultury dotace JPZ Gastro Company
150
Ostatní záležitosti kultury, kronika, plesy
100
Obnova a zachování míst. kultur. památek
20
Příspěvek Římskokatolické farnosti
50
Rozhlas a televize
30
Místní zpravodaj, prezentace
100
Vánoční osvětlení,jarmark,poutě,Setkání lidí d.v.
100
Vítání občánků
30
Tělocvična pro ZŠ
20 000 6121
Tělocvična pro ZŠ – úroky k úvěru
100
Tělovýchovná zařízení – příspěvek Sokolu
200
Tělovýchovná zařízení
10
Využítí vol. času dětí a mládeže – příspěvky
150
Ostatní zájmová činnost a rekreace (jezero)
250
Bytové hospodářství
850
Bytové hospodářství – rekonstrukce bytu 458
844
Nebytové hospodářství
1 000
Veřejné osvětlení
450
Pohřebnictví
150
Pohřebnictví – rekonstrukce
1 000 6121
Územní plán
250
Komunální služby
4 000
Mzdové náklady na VPP
15
Výkup pozemků
60 6130
Sběr a svoz komunálního odpadu
1 100
Sběr a svoz ostatních odpadů
212
Sběr a svoz tříděných odpadů
280
Motivační program MESH
80
Řešení separ. odpadů NIV dotace + podíl obce
1 380
Řešení separ. odpadů IV dotace + podíl obce
97 6121
Technické vybavení sběrného dvora NIV
61
dotace + podíl obce
Technické vybavení sběrného dvora IV dotace
1 604 6121
+ podíl obce
Sběrný dvůr
500
Příspěvky spolkům, obyvatelstvu
200
Veřejná zeleň
250
Příspěvek Charitě svaté Rodiny
500
Požární ochrana
175
Domy hasičů
200
Protipov. opatření
20
Krizové situace (pol. 5903)
100
Zastupitelstvo městyse
2 600
Činnost místní správy
3 500
Projednávání přestupků
20
Služby banky
30
Pojištění funkčně nespecifikované
270
Odvody DPH
300
Příspěvek MASVHV, Sdružení mikroreg., sdruž.
60
měst a obcí
Finanční operace (daň z příjmů za obec)
500
Vratka volby
1
Výdaje celkem
75 494
Z toho:
Příspěvky PO:

4 782

Provozní výdaje celkem:

27 901

Kapitálové výdaje:

42 811

FINANCOVÁNÍ

Úvěr na stavbu sportovní haly
Úvěr na zázemí + napojení sportovní haly
Splátky úvěrů ZŠ
Zapojení prostředků ze ZBÚ
Financování celkem
Sociální fond:
Tvorba fondu
Čerpání fondu

tis. Kč
20 000
10 000
-2 004
150
28 146
80
80

§ 3113
§ 3314
§ 3314
§ 3315
§ 3319
§ 3319
§ 3326
§ 3329
§ 3341
§ 3349
§ 3399
§ 3399
§ 3412
§ 3412
§ 3419
§ 3419
§ 3421
§ 3429
§ 3612
§ 3612
§ 3613
§ 3631
§ 3632
§ 3632
§ 3635
§ 3639
§ 3639
§ 3639
§ 3722
§ 3723
§ 3725
§ 3729
§ 3729
§ 3729
§ 3729
§ 3729
§ 3729
§ 3900
§ 3745
§ 4345
§ 5512
§ 5512
§ 5212
§ 5213
§ 6112
§ 6171
§ 6171
§ 6310
§ 6320
§ 6399
§ 6409
§ 6409
§ 6402

Co se děje v knihovně?
Nynější doba covidová nepřeje pořádání žádných kulturních akcí. V knihovně se nemohou setkávat maminky,
neboť ta je již od 28. prosince 2020 pro veškeré návštěvníky uzavřena.
Harmonogram besed je naplánován,
žádost o dotaci podána. V lednu
jsem byla nucena zrušit cestopisnou
besedu s Martinem Ondráškem,
v únoru zrušila svou cestu k nám
spisovatelka a cestovatelka Danka
Šárková. Měla připravené nejen
setkání s dětmi ze základní školy, ale
i s dospělými při večerní cestopisné
besedě. Akce se ruší, lidé nemohou

vstoupit na půdu knihovny… Budiž
nám útěchou alespoň možnost otevření tzv. Výdejního okénka. V naší
knihovně je umístěno u vstupních
dveří, kde je nainstalován zvonek.
Vy zazvoníte a výměna dokumentů
proběhne právě tam. Prosím vás
o objednání knih a domluvě na čase
předání předem. Předejdete tak
zmatenému pobíhání knihovnice

po knihovně a hledání knih, které jste
ještě nečetli. Ano, i takové čtenáře
u nás knihovně máme a díkybohu
za ně! Děkuji vám za to, že nám
i v této nelehké době zachováváte
přízeň a navštěvujete knihovnu alespoň “mezi dveřmi“, půjčujete si knihy,
časopisy, společenské hry. Prostě
díky za to, že čtete!

Statistika není nuda
Dovolte mi, abych vám představila knihovnu v číslech a shrnula tak rok 2020.
Jak jsme si, v tak prapodivné době, vedli?
Knihovní fond
Do knihovny bylo nakoupeno 549
nových knih. 1 651 titulů bylo v roce
2020 vyřazeno. Říkáte si, proč takový nepoměr? Standard pro dobrý
knihovní fond udává, že doporučený
rozsah objemu celkového knihovního
fondu činí 2 až 3 knihovní jednotky
na obyvatele. V naší knihovně bylo
ke konci roku 2020, 11 693 knihovních jednotek. Městys měl k 31. 12.
2020 cca 2 572 obyvatel. Knihovní

fond v naší knihovně by měl tudíž
obsahovat cca 7 700 knih. Proto je
nutné vyřazovat. I z důvodu, aby bylo
místo pro knihy nové. Vyřazené knihy
vám následně nabízím ve výprodeji
o letních prázdninách. Pro neprodané
knihy si po ukončení výprodeje přijede
tzv. Knižní záchranka. Spolupracuji
s touto institucí již druhým rokem.
Knihy nevykupují, přijímají je jako
dar. Knihám následně najdou nový

účel v některém z jejich dobročinných
projektů. Mně odpadá starost s odvážením do sběru, kde je nutné knihy
nejdříve zbavit desek a plastových
obalů. Zároveň bych chtěla upozornit
občany našeho městyse, že knihovna
staré knihy nepřijímá. I vy máte možnost využít Knižní záchranku. Kontaktujte je přes web knihomilove.cz, nebo
na telefonním čísle 601 266 166.

Návštěvnost knihovny
Knihovnu vloni fyzicky navštívilo 4 794 návštěvníků, z toho bylo 393 návštěvníků kulturních akcí, 175 návštěvníků vzdělávacích akcí a 50 návštěvníků akcí, kdy knihovna není hlavním pořadatelem. U nás se jednalo o kurz šití
s Renatou, či o přednášku o přírodní kosmetice. 4 891 uživatelů navštívilo virtuální prostředí knihovny.
Za rok 2020 bylo celkem vypůjčeno
14 035 dokumentů, z toho 1 406 periodik. 9 419 knih byla krásná i naučná
literatura pro dospělé, 2 707 knih bylo
vypůjčeno dětem. Je smutné, jak trend
čtení klesá, nejen u nás, ale i v celém
světě. Čtenářů ubývá, knihy nahrazují
mobily, počítače, tablety. Děti sedí
doma, hrají PC hry, nečtou, nesportují, ale hloupnou a tloustnou. Přitom
čtenářská registrace do naší knihovny
stojí 30 korun na rok pro dítě, 60 korun
pro dospělého. Někdo si knihy kupuje
domů. To je moc pěkná věc, je třeba
podpořit knihkupce v dnešní době uza4

vřených obchodů. Další věcí jsou ceny
knih, také neustále rostou. Mým velkým
problémem je také místo. Knihu koupím, přečtu a pak se na ni práší na poličce. Proto jsou tady pro vás knihovny.
Knihu, kterou nenajdete u nás, lze objednat v knihovně jiné. Jen pro zajímavost,
v loňském roce jste si přes meziknihovní výpůjční službu (MVS) objednali
a vypůjčili 183 knih převážně z Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně,
Krajské knihovny F. Bartoše, ale i z jiných
knihoven v ČR. Tímto bych chtěla moc
poděkovat Báře Jochcové, která knihy
vrací do knihovny ve Zlíně, jelikož tam

pracuje, a tím pádem může být pro vás
čtenáře meziknihovní výpůjčka zcela
zdarma. V ostatních případech se snažím vybírat knihovny, které nabízí MVS
bezplatně, vždy je ale nutné poslat knihu
zpět a zaplatit poštovné.
Vzhledem k situaci, která nás potkala,
nejsou ale statistiky nakonec vůbec
špatné. Registrovaných čtenářů bylo
ke konci sledovaného období 402,
z toho 121 dětí do 15 let.
Už se velmi těším na osobní shledání
s vámi a přeji si, aby vás, čtenářů, jen
přibývalo.
Petra Valíčková
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A tak si žijeme v naší školce
Loňské prázdniny utekly jako voda,
pozapomněli jsme na Covid a 1. září
jsme s elánem započali nový školní
rok s celkovým počtem 72 dětí ve
3 třídách. Předškoláků bylo letos
hodně a třída Sluníček nestačila,
proto bylo 10 děti umístěno i ve třídě
Berušek. Hned začátkem roku rodiče
projevili velký zájem o mimoškolní
aktivity. Prozíravě jsme předplavecký
výcvik naplánovali hned v září, ale pro
velký počet dětí bylo nutné vytvořit
dvě skupiny. Ta první to stihla a mají
svá vysvědčení už doma, ta druhá se
snad taky ještě dočká. No a lyžařský
výcvik, ten se stále odkládá.
Začátkem roku se nám ještě zdařilo
pár akcí, než se vše uzavřelo. Sluníčka se vydala na výlet na Hovězí,
do lůna přírody v Dubči. Od poslední
návštěvy před 2 roky nás u studánky
překvapil skřítek „Dubčínek“ vytesaný
ze dřeva. Nečekaně jsme pak vyplašili
srnčí rodinku a v napětí pozorovali, jak
se od nás vzdalují ladnými kroky.
V celé školce pak proběhl projektový
den „Zdravík v ZOO“, po jehož skončení děti obdržely diplomy a ochucená
mléka. Když jsme u zdraví, musím
ještě vzpomenout milou návštěvu
p. Pekařové, zdravotní sestry, která pro
děti připravila besedu na téma „Moje
tělo a zdraví“ i s dárečky pro děti.
Ještě v říjnu se nám podařilo uskutečnit bezplatnou akci z nabídky

MAPu a se všemi předškoláky jsme
se luxusním autobusem vydali
do Vysokého Pole. Kdybyste nevěděli, kde se nachází, tak prozradím,
musím ale přiznat, že i my jsme
tápali. Je to kousek od Valašských
Klobouk, kde Evicentrum vybudovalo
statek s hospodářskými budovami.
Děti se po příjezdu na místo nejprve pořádně posilnily dobrotami ze
svých batůžků, pak jsme si vyslechli
zajímavosti o celém statku s ukázkami vajíček v několika velikostech.
Viděli jste třeba vajíčko velikosti
hrášku? Nebudu prozrazovat komu
patří, zajedte se tam s dětmi podívat
a dozvíte se to. Hlavní cíl výletu byla
ovšem zvířata, o která tam celoročně pečují. Děti na jednom místě
mohly pozorovat všechna zvířata
od nejmenších kuřátek až po největší a těmi byli koně. Taky jsme si
prohlédli mlátičku obilí ve stodole,
což je v dnešní době už rarita. A tím
další cestování vzalo za své.
Ale protože naše p. ředitelka je akční,
podařilo se jí ještě zajistit pracovní
aktivitu pro rozvoj manuální zručnosti dětí, těch nejstarších. Z vícero
možností jsme vybrali tu nejsložitější
a to „krmítko“. P. učitel, kterého jsme
přizvali jako odbornou pomoc, nás
přesvědčoval, že je to náročné pro
naše děti, ale po dvou hodinách jsme
měli hotovo. A jak to probíhalo? Děti
nejprve smirkovaly už nařezané kom-
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ponenty, pan učitel vrtal, p. Radka
stloukala stříšky a děti pak za asistence p. učitelek přitloukaly vše
k sobě. A poslední část, zatloukání
stříšky, šla už dětem snadno. Pohled
na překvapené rodiče při vyzvedávání dětí, co že si to odnáší domů, byl
obzvláště příjemný. Někteří tatínkové
ani nechtěli věřit, že výrobek pochází
z MŠ a ne z obchodu.
A najednou tu byl Mikuláš, ten naštěstí do naší MŠ zavítal, i když bez čerta
(prý se bál Covidu), ale Vánoce už
proběhly v poklidu, jen jsme vynechali
společné setkání s rodiči. Máme
únor a my jsme si ho zpříjemnili
masopustním průvodem masek, aby
tradice nezanikly a následně karnevalem, kdy nejen děti, ale i dospělí
dali průchod svému temperamentu
a veselosti. Kéž by s přicházejícím
jarem té radosti a optimismu bylo
více. Zima ale stále ještě vládne, tak
na závěr pár veršů Františka Novotného:
Jak je to krásné
mít ruce zkřehle mrazem
Když někde na dosah
je kapsa tátova
Když démantové slzy
z rampouchu kanou na zem
a mámin čaj s medem
je náhle nad slova.
Janáčová Emilie

5

Můžeme distanční výuku, při použití potřebného množství fantazie, považovat za dostačující náhradu?
Distanční výuka je obrovskou snahou zachovat kontakt
s žáky a udržovat vzdělávání při životě. Nic lepšího
v této situaci nelze není. Jedině návrat žáků do škol.
Přemýšlíte Vy a Váš pedagogický sbor nad nějakým
řešením kompenzace rozdílu mezi běžnou a distanční
výukou?
Velmi si cením, že první a druhé ročníky ZŠ mohou
být ve škole (mohly být v době vzniku rozhovoru, poz.
redakce). Ostatní žáci i učitelé se přizpůsobili nastalé
situaci. Něco jsme uzavřením škol ztratili, ale něco nového získali. Podařilo se přenést školu do online prostředí.
Využíváme aplikaci Teams Office 365. Za posledních 30
dnů jsme realizovali téměř 800 online hodin a proběhlo
1 300 textových zpráv a sdělení. Mám radost z toho, co
se nám podařilo.
Má distanční výuka nějaká pozitiva?
Nepamatuji se, kdy rodiny a školy byly takto propojeny,
jako dnes. Kdy měli možnost rodiče živě nahlédnout
do zákulisí školství? Nikdy jsem neslyšel tak často přání
rodičů a žáků, aby se normálně učilo. Překvapil mě
zájem rodičů, kteří přemýšlí o tom, co učíme. Všichni se
ale těšíme na návrat do školy.
Má distanční výuka nějaká negativa?

Rozhovor

Je to sociální izolace dětí. Komunikace pak probíhá
pouze po síti a mobilu, někdy ani to ne. Každým týdnem
se zhoršuje motivace a morálka docházky. Na distanční
výuku doplácí nejvíce děti ze sociálně slabších rodin.
Myslíte si, že přechod na kompletní distanční výuku je
v bližší nebo i vzdálené budoucnost reálný?

s panem ředitelem Igorem Hašou o slovech
mimořádný, distanční a zásadní...

Dovedu si představit pouze ty situace, kdy bude pouze
část období výuky v distanční podobě. Například v době,
kdy žáci jsou dlouhodobě nemocní, odjedou do lázní,
na sportovní soustředění apod. Máme dnes nástroje, jak
spolupracovat na dálku.

S panem ředitelem se známe od roku 2018, kdy jsme společně iniciovali pro Nový Hrozenkov zápis „Rekord pro Jirku“
do České knihy rekordů. Naše přátelství bych označil jako „distanční“, a právě tento pojem je tématem našeho rozhovoru.

Pokud ano, jaké standardy by to celé muselo mít?

Pane řediteli, není to klasický rozhovor, nabízím několik otázek a myšlenek a dáme Vám prostor.

Systém online výuky máme zaběhnutý od jara 2020.
Prostředí nahrazuje virtuální třídy a výuku odborných
předmětů. Sdílíme video, obraz, zvuk, texty. Máme živé
vysílání, umíme vytvořit elektronické testy, zadání, která
kontrolují termíny splnění apod. Od března budeme
zkoušet elektronickou žákovskou knížku. Od dalšího
školního roku nahradíme zcela třídní knihy, docházku
a omluvenky budou v elektronickém informačním systému Škola Online.
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S příslušnou dávkou nadsázky bych řekl, že jsme kolegové, ale já, ačkoliv vystudovaný odborný pedagogický pracovník, jsem nikdy neučil.
Myslím, že ve školství je momentálně potřebné i další slovo, a to „mimořádné“... Určitě ve smyslu mimořádného nasazení a invence mimořádných osobností. Protože to, co způsobila tato mimořádná situace, bude chtít opatření a řešení
ve stejném smyslu.
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Škola v Novém Hrozenkově podstupuje mnoho změn.
Všechny směřují k zlepšení výuky, nebo podmínek
pro žáky i vyučující. Pro ředitele a také sbor opravdu
náročné období, rekonstrukce, stavba tělocvičny, diametrálně rozdílný přístup k vyučování, ale také hlavně
se vším, co se děje okolo nás... Učitelé přece mají také
své rodiny, své děti, nebo vnoučata... Vytrácí se důvěra, lidé častěji pochybují, ztrácí vnitřní harmonii...
Máte v souvislosti s momentálním děním kolem školství nebo přímo výuky nějaké pochybnosti?
Problémů je hodně, ale jsou tu od toho, abychom je
řešili. Rekonstrukce ve škole i stavba nové tělocvičny
finišují. Raduju se z věcí, které se daří.
Svého času byli rodiče preferující domácí výuku spíš
ojedinělý jev, společnost ani školský systém je nepřijímaly lehce. Myslíte si, že po těchto zkušenostech bude
společnost tolerantnější k alternativním způsobům
vzdělávání?
Domácí vzdělávání je alternativní formou. Rodiče mají
možnost výběru. Distanční vzdělávání mě ujistilo,
že není pro většinu žáků vhodné. Vzdělávání není jen
o vědomostech a dovednostech. Za jeden den ve škole
získá dětský mozek tisíce podnětů, které v prostředí
domova pouze napodobujete.
Jaké nejčastěji problémy rodiče při distanční výuce
s dětmi řeší a jak jim škola a učitelský sbor mohou
pomoci?
Rodičům, kteří neměli vhodné technické vybavení jsme
zapůjčili desítku tabletů a notebooků, tak aby mohli
komunikovat zvukem a obrazem. V opakovaném dotazníkovém šetření byla většina rodičů spokojena s formou
i rozsahem online výuky. Mnozí kolegové komunikují
s rodiči i s žáky 7 dnů v týdnu, někdy i ve večerních hodinách. Časy odevzdaných úkolů mě nepřestávají udivovat. Rodiče si často stěžují na špatnou kvalita internetového připojení. V tom nepomůžeme.
Pane řediteli, poslední otázka – změnilo se něco
zásadního ve Vašem životě a v životě Vaší rodiny
za poslední měsíce? Můžete dodat ještě pár slov závěrem pro děti, Vaše žáky a jejich rodiče...?
Změny se dějí každý den. Mějte cíl, ať víte, kam jdete.
Děkuji za rozhovor a čas....
miro
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Slovo starostky
Vážení čtenáři novohrozenkovského zpravodaje,
v úvodu mi dovolte popřát vám v letošním roce hodně
zdraví, štěstí a hlavně pevné nervy, které budeme všichni
potřebovat. Rok 2021 začal ve stejném režimu, jak tomu
bylo vloni na jaře a na podzim, tedy v nouzovém stavu se stále přísnějšími opatřeními, které vydává vláda
z důvodu šíření nemoci COVID-19. Opatření rozhodně
dodržujte, chraňte sami sebe a v případě že onemocníte,
berte prosím ohled na vaše okolí, neboť zdraví máme
všichni jen jedno.
Letošní zima nás překvapuje svými výkyvy počasí, a tak
nám nezbývá nic jiného, než se s tím vším smířit a dělat
si radost z věcí kolem nás. Za sebe můžu říct, že mám
velkou radost z nově postavené tělocvičny Základní školy, na kterou jsme čekali více jak 25 let. Financovat její
výstavbu nám částečně pomohlo Ministerstvo financí.
Tělocvična by měla být dostavěna o dva měsíce dříve,
tedy do konce června letošního roku, za což děkuji firmě
TM Stav Vsetín, která výstavbu realizuje. Další významná akce, která nás čeká v základní škole je rekonstrukce
8
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šaten v budově B. V přízemí budovy B školy, bychom rádi
vybudovali nové sociální zázemí, převlékárny a do šaten
bychom pořídili úplně nové skříňky pro děti základní
školy a také pro hosty nové tělocvičny. Klece, ve kterých
v současné době mají děti oblečení a kde a přezouvají,
jsou nevzhledné a zastaralé. Čeká nás rovněž demolice
staré tělocvičny, kterou bychom chtěli zbourat letos
o prázdninách.

Dále bychom chtěli nechat zhotovit projekt rekonstrukce
Lidového domu a jeho okolí. Lidový dům je jedna z důležitých budov v majetku městyse, která si zaslouží celkovou obnovu, z důvodu její strategické polohy a významnosti. Pokud máte nějaký nápad nebo se chcete podílet
na návrhu projektových prací, neváhejte mně kontaktovat. Lidový dům bychom chtěli zrekonstruovat tak, aby
se všem líbil a byl další dominantou v našem městysi.

V letošním roce bychom chtěli začít s dlouho očekávanou rekonstrukcí hřbitova, která by spočívala v bourání
přístupové, schodišťové dlažby, osazení chodníkových
obrubníků a výměně nové mozaikové dlažby chodníků.
Hřbitov bychom chtěli osvětlit, takže při výkopových
pracích budeme do země vkládat kabely pro veřejné
osvětlení a ozvučení. Vše se musí provádět s ohledem
na pietní místo, takže celková rekonstrukce se zřejmě
nestihne tento rok. V plánu máme totiž ještě rekonstrukci kolumbária, vytvoření nových hrobových míst, rekonstrukci hřbitovní zdi a také bychom chtěli provést nové
rozvody užitkové vody na zalévání.

Na závěr mi dovolte informovat vás o změně redakce
našeho zpravodaje, nově bude náš zpravodaj připravovat
spolu s knihovnicí paní Valíčkovou pan Miro Moravčík,
který svými nápady jistě přispěje ke čtivosti novohrozenkovského zpravodaje, za což mu již nyní děkuji.
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Stanislava Špruncová
starostka
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O poklad strýca Juráša 2020
Každým rokem vyhlašuje Masarykova knihovna ve Vsetíně literární soutěž pro děti od 6 do 15 let s názvem
O poklad strýca Juráša. Pod vedením paní učitelky Vlaďky Štelclové z naší základní školy odevzdalo své práce
v provedení poezie a próza celkem 13 dětí. Téma tentokrát znělo: Lež jako věž. Z místního kola postoupilo do kola
okresního 11 prací. V našem novém vydání hrozenkovského zpravodaje budeme práce publikovat. V prvním čísle
začneme prózou od nejmladších dětí.

O tulipánové Růžence
Autor: Eliška Štelclová, 5. třída
V jednom nádherném zámku žil král a královna. Moc se trápili, protože neměli žádné miminko, a tak byli moc smutní.

a král s královnou ztuhli. Tulipánová víla přišla k Růžence a začarovala ji, aby obrostla tulipány a všichni usnuli.

Jednou se královna procházela po zámecké zahradě
mezi záhony tulipánů. Uviděla na tulipánu malinkatou
včeličku. Ta jí lidským hlasem pravila: „Do roka se ti
narodí se dcera, krásná jako tyhle tulipány, laskavá
a hodná. Ale v den osmnáctých narozenin bude ohrožena zlou tulipánovou vílou, která chce ovládnout celý
svět. Jeden člověk ji zachrání, ale nemůžu ti říci víc.”

Kolem zámku se toulal princ ze stříbrného království
a chtěl vysvobodit Růženku ze zakletí, ale nepovedlo se
mu to a obrostl sám. Tak to bylo i s princem ze zlatého království. Nakonec připutoval princ, o kterém se
nevědělo, odkud je. Ten se přiblížil k princezně a neohroženě ji vysvobodil. Vzbudilo se celé království. A všichni
začali děkovat za vysvobození.

Malá včelička vzlétla a královna jí děkovala. Rychle se
vrátila do zámku a celou příhodu vyprávěla králi. Král
byl velice potěšen. Brzy se královně narodila krásná
dcerka. Dali ji jméno Růženka. Král s královnou byli
šťastni. Královna se vrátila do zahrady mezi tulipány,
aby ještě jednou mohla poděkovat včeličce, ale už ji tam
nenašla. Vrátila se za svou malinkou dcerkou. Růženka
rostla a hrála si s míčem a pejskem na zahradě. Růženka vyrostla a nastal den jejích osmnáctých narozenin.
Začala oslava a všichni byli šťastní, jenom král s královnou si dělali starosti. Když byla oslava v nejlepším, objevila se zlá tulipánová víla. Všichni se přestali radovat

Princezna se do neznámého prince zamilovala. Odvedla si ho na zahradu a tam se ho zeptala: „Odkud jsi,
princi, a jak se jmenuješ?” Princ jí hned opověděl: „Já se
jmenuji Miloslav a jsem ze země zapadajícího slunce.”
Růženka navrhla vydat se na projížďku na koni. Miloslav s Růženkou jeli do lesa a tam si povídali a povídali
a povídali. Když se vrátili, požádali rodiče o svatbu.
Konala se veliká převeliká svatba, všichni se radovali.
Růženka a Miloslav měli spoustu dětí, král a královna ani
nestíhali vozit kočárky. Takto končí pohádka o tulipánové Růžence.

O modré Karole
Autor: Julie Khazalová, 5. třída
Byla jednou jedna holčička a ta se jmenovala Karola,
nosila pořád modré oblečení, modré džíny a triko. Karola
bydlela u svého otce v bytovce ve městě. Každé ráno ji
otec vozil do školy, kde měla tři nejoblíbenější kamarádky: Emily, Leu a Lucku. Lea a Lucka byly dvojčata. Nachytávaly rády svojí maminku, že Lea je Lucka a Lucka je
Lea. Karola byla ráda, že má aspoň je, protože se zrovna
nejlíp neučila. Karolin táta miloval lesy, pokaždé když
Karola měla jet k dědečkovi, který měl domeček u lesa,
tak její slova zněla nějak takhle: ,, neeee, mně se nechce,
mám hodně úkolů, nemůžu!“ Karola tam jezdit nechtěla,
protože tam nebyl signál. Její otec ji zkoušel přemluvit,
že prý by tam jel hned, ale Karola odmítla. Jednou se její
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táta na ni naštval kvůli tomu, že dostala další pětku. Poslal ji
k dědečkovi odnést modem na internet. Nedalo se nic dělat,
tatínek byl neoblomný. Musela se tedy vydat na cestu. Když
čekala na tramvaj, koupila si noviny na čtení. Psali v nich, že
ze ZOO, která je ve městě, utekl hroch.
Karola pak musela jít pěšky škaredou cestou lesem.
Najednou něco zašustilo v křoví a vylezl z něj hroch.
Holčička se na něj dívala, ale místo toho, aby začala ječet
a utíkat, tak si hrocha vyfotila. Hroch byl prý velice chytrý,
dokonce uměl psát. Chtěl se Karoly na něco zeptat, ale
ona mu nerozuměla. Zapnula si tedy na mobilu překladač
a dala hrochovi mobil, ať jí to napíše. Napsal: ,,Ahoj, kdepak bydlí ten tvůj děda, co mu neseš ten modem?“
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Karola odpověděla ,,No, tady tou cestou pořád rovně,
a potom je odbočka vlevo, tam ještě kousek rovně
a jseš tam.“
Hroch hezky poděkoval a odešel. Karola si řekla, že tu
fotku musí hned poslat Emily, Lucce a Lei, ale zjistila, že
tam není signál, tak šla dál. Hroch rychle doběhl k dědečkově domečku a dostal strašný hlad. Vešel dovnitř, ale
uvnitř nenašel nic k jídlu. Z hladu snědl dědečkovi matraci z postele, plněnou voňavým senem. Náhle uslyšel,
že se Karola blíží k domečku. Rychle si lehl do postele
místo matrace a dělal, že spí...Karola zaťukala na dveře, ale protože nikdo neotvíral, sedla si na lavičku pod
okno a vytáhla z kapsy mobil. Zjistila, že je tam vynikající
signál, tak toho hned využila. Začala telefonovat. Nejdříve
Emily, potom Lucce a pak Lei. Vykládala jim o tom, že asi
potkala toho uprchlého hrocha.

ný. Vydal se tedy na cestu k dědečkovi, zjistit co se děje.
A hroch, ten si zatím spokojeně spal v posteli bez matrace.
Tatínek dojel k dědečkovi, zeptal se Karoly kde je dědeček.? ,Já nevím“ odpověděla, obešli domek a v tom přišel z lesa dědeček s plným košem hub. Vešli do kuchyně a v posteli uviděli spícího hrocha. Karola zavolala
do ZOO, že našli ztraceného hrocha, ať si pro něj přijedou. Přijeli dva odchytávači, zabalili hrocha do prostěradla a odvezli ho zpátky do ZOO.
Po tom seděli s tatínkem a dědečkem až do večera
u stolu v kuchyni, čistili přinesené houby a společně
se smáli tomu, co dneska zažili. Karola si na modem
a telefon ani nevzpomněla a zjistila, že je kolem spousta
zajímavých a hezkých věcí a že u dědečka se jí vlastně
moc líbí. A tak tam začala s tatínkem jezdit každý víkend
a taky o prázdninách.

Mezitím si Karolin táta začal dělat starosti. Nemohl se
dovolat ani dědečkovi, a Karola měla telefon stále obsaze-

Karkulka
Autor: Liliana Miloslava Fronczak, 6. třída
Tento den mívám nejraději. Je neděle a každou neděli
chodívám za svou tetičkou. Tentokrát jdu ale sama, protože rodiče jeli do města. Upřímně, ani trochu se nebojím. Hledám košík, do kterého dám čerstvě upečené
buchty a svěží džus vymačkaný z jablek v naší zahradě. Ještě tomu chybí něco krásně voňavého. No jistě,
květiny. Utrhnu jich pár cestou, už je na čase vyrazit.
U nás na vesnici se povídá, že v lese žije opravdový
ďábel. Toho bych se i bála, ale pořád jsou to jen hloupé
báchorky. Říká se, že žije v černém lese, který je hned
vedle pěšinky a hlídá tam kouzelné růže. Jejich vůně je
tak nádherná, že vám vytvoří úsměv na tváři a udělá vás
šťastnými. To by tetička potřebovala, vůbec se neusmívá.
Kráčím si a poskakuju při pískání mé oblíbené melodie. Přemýšlím a přemýšlím a zvědavost mi přece jen
nedá. Zamířím do černého lesa. Střídám nožku s druhou, pobroukávám si pod nosem, až najednou slyším
šustit něco v křoví. Nedělám si starosti a pohopkávám
dál svou cestou. Pokračovala jsem v broukání a připadalo mi, že mě někdo sleduje. Rychle se otočím a opět
nic. Ztichla jsem a zpomalila krok. Pro jistotu jsem se
otočila ještě jednou a jediné, co jsem zahlédla, byla šedá
šmouha. Ale jakmile jsem se otočila zpět, stál přede
mnou sám ďábel! Leknutím jsem ucukla.
„Copak tu pohledáváš, děvče?” zeptal se mně hlubokým
hlasem.
„Sháním kouzelné růže pro tetičku.“
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„Kouzelné růže povídáš. No to nebude zadarmo.”
Hrozně jsem ty růže potřebovala, tetička musí být zase
veselá!
„Jestli chceš kouzelné růže,” pokračuje, „musíš mi dát
jednoho hříšníka, kterého s sebou vezmu do pekla.“ „Až
ho seženeš,” podal mi zvoneček, „zazvoň na něj a já
přiběhnu.” Dořekl poslední slovo a už byl pryč.
Šla jsem tedy zpátky na pěšinku směrem domů, a uvažovala jsem, co budu dělat. Pak jsem dostala skvělý
nápad. Zazvonila jsem na zvoneček. „Kde je hříšník?” ptá
se ďábel. Ale já byla mazanější. „Nejdřív růži,” nakázala
jsem přísným hlasem. Když už jsem pevně svírala růži
v ruce, vytáhla jsem z kapsy malé zrcátko a ukázala ho
na něj. „To ty jsi ten hříšník!” na to se ďábel lekl a utekl
zpátky do pekla.
Teď už jsem si klidná a spokojená zase pohopkávala
s úsměvem na tváři k tetičce. Byla to chvilka a už jsem
viděla dým z její chaloupky. Stála jsem u dveří a zaklepala jsem. Zrovna v té chvíli zavál větřík a vůně z květiny se
přenesla na tetičku, které se hned vykouzlil pravý úsměv.
Vevnitř jsem jí nabídla buchty a společně jsme strávily
úžasný večer plný smíchu. Od té doby už se lidé nebojí
chodit do černého lesa, a když má někdo špatnou náladu, stačí si přičichnout k růži a je šťastný.
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Zachováme zdravá včelstva?
V poslední době se šíří zprávy
o úhynech včelstev. Zatímco předloni
byly větší úhyny na Horní Bečvě, loni
zůstala polovina úlů v nedalekých
V. Karlovicích bez včel. Neexistuje
jednoduchá odpověď na to, proč
k tomu dochází, ale zásadní je
rozšíření parazita kleštíka včelího
(varroa destruktor) a změny životního prostředí.
Kleštíka si lze představit jako klíště,
které by v poměru včely k člověku
mělo na člověku velikost batůžku
cca 20 cm. Podobně jako klíště šíří
kleštík virové a bakteriální infekce
a navíc vysává z těla včely důležité
látky, čímž včelu oslabuje. Zdroje
šíření kleštíka lze tušit ve špatně
ošetřovaných včelstvech a zalétlých
rojích, ale nelze je jednoduše zjistit.
Včelaři se snaží pravidelně včelstva
ošetřovat s minimálním dopadem
na život včel a kvalitu včelích produktů. Bez syntetických „léčiv“ se zatím
nedaří účinně omezit rychlé roz-

množování roztočů a udržet zdravá
včelstva. Nové technologie využívají
k odstranění roztočů zdánlivě šetrnější organické kyseliny, ale zkuste
opatrně vdechnout výpary kyseliny mravenčí. Až přestanete slzet
a kýchat, zjistíte, jaký je to pro včely
stres a účinné dávky jsou blízko
hranice přežití včel.

ze 16.století se praví: „Co se týče
všelijakého dříví, ze kterého včely
užitek a pastvu mají, jakožto lípy,
javory, rokyty, třešňoví, vrby a krušiny, nemá se žádný opovážiti rubati
jich, na což ouřední osoby z jedné
každé dědiny aneb města bedlivě
pozor dáti mají …“

Stav přírody v našem okolí se
v některých ohledech zlepšuje, ale
víc se o tom mluví než činí. Tvořivá
činnost člověka připravuje včelám
mnohdy nepřirozené prostředí
a snižuje jejich odolnost. V lesích,
na polích a zahrádkách se používají
chemické prostředky, které se dostávají do rostlin i do zdrojů vody. Lidé
z různých důvodů likvidují stromy
a keře, travnaté plochy u svých domů
často sekají a byliny ve svém trávníku tráví herbicidy. Místo vůně pampelišek a jetele voní spálený benzín
a místo bzučení hmyzu rachotí motor
sekačky. Ve včelařských artikulích

Vliv změn prostředí i léčiv se sčítá,
vytváří včelám zhoršené životní
podmínky a oslabuje jejich imunitní
systém. Včelař, který zná svoje včely
a krajinu, kde má včelstva, může
nejlépe posoudit, jaké další zdraví
škodlivé faktory jeho včelám hrozí.
Proto by měl každý přispět k tomu,
abychom se nejen pro dobro včel, ale
i pro nás a naše okolí snažili vysazovat stromy a udržovat rozmanitost
barev a vůní našich zahrad, zahrádek
i veřejných prostorů.
Za včelařský spolek
Jiří Kudrna

Ze života SDH Nový Hrozenkov

Netradiční
tříkrálová
sbírka
Jiná, nová, neznámá, taková byla
Tříkrálová sbírka v roce 2021. Nejistota se nás držela zuby nehty.
Budou moci koledníci obejít všechna údolí a kopečky, nebo zůstanou
doma? Kdo přinese lidem požehnání? Kde všude umístit kasičky? Co
když nám lidé nepřispějí? Nakonec to
nějak dopadlo. Kasičky jsme rozmístili na veřejná místa a čekali 24 dní.
Bylo to napínavé. No, a když jsme
25. den začali kasičky rozpečeťovat,
zmocnil se nás překrásný pocit. Lidé
si nás našli. Nezapomněli. Sice se
nevybralo tolik co loni, ale to co se
vybralo, ta obrovská podpora lidí je
neskutečná. Pocit, že tolik z vás věří
v Charitu Nový Hrozenkov, nám dává
obrovskou energii.
Letos pomůže 58 % výtěžku Tříkrálové sbírky klientům Domu pokojného
stáří. Finance poslouží na zpříjemnění každodenního života.
Kdybyste chtěli ještě Tříkrálovou
sbírku podpořit, máte možnost
do 30. dubna 2021 prostřednictvím
ONLINE KASIČKY na stránkách
https://www.trikralovasbirka.cz/.
Eva Čechová

Výsledky tříkrálové
sbírky 2021
VELKÉ KARLOVICE...............................51 921 Kč
KAROLINKA..........................................30 917 Kč
NOVÝ HROZENKOV..............................83 105 Kč
HALENKOV...........................................71 513 Kč
HUSLENKY...........................................10 630 Kč
ZDĚCHOV.............................................29 607 Kč
HOVĚZÍ.................................................62 663 Kč
online koleda*......................................46 080 Kč
CELKEM....................................... 386 436 Kč
*Výsledek online koledy je k datu 27. 1. 2021. Na Tříkrálovou sbírku
můžete přispívat prostřednictvím ONLINE KASIČKY až do 30. dubna

DĚKUJEME!
Děkujeme všem, kteří se podíleli na organizování sbírky.
Děkujeme vedoucím skupinek, kteří nadepsali nad dveře požehnání.
Děkujeme obcím, které naše pokladničky umístily na úřadě a propagovaly sbírku ve svých zpravodajích, na webových stránkách
a prostřednictvím rozhlasu.
Děkujeme farnostem, že jsme mohli umístit kasičky v kostelích
a za propagaci sbírky (na webových stránkách, ve vývěskách
a v ohláškách).
Děkujeme informačním centrům Karolinka a Velké Karlovice.

U nás, v našem životě, je co nejmenší pohyb ve smyslu
profese, to znamená hašení nebo všeobecně
pomoci lidem i zvířatům, vlastně pozitivní. To ovšem
neznamená, že by se u nás nic nedělo.
Výjezd jsme letos zaznamenali dosud jen jeden
– 8. února 2021 ke spadlému stromu ve Vranči.

SDH Nový Hrozenkov v rámci svých veřejných
a sociálních aktivit, za posledních několik měsíců
bylo dvakrát darovat krev – 23. září 2020 sedm členů
našeho sboru a letos – 27. ledna 2021 nás bylo deset
– Jan Šulák, Jaromír Tkadleček, Michal Vrážel, Zdeněk
Kysučan, Jiří Chuděj, Erika Šindlerová, Martin Šindler,
Milan Vrána, Alena Vránová a Michal Orság.

Děkujeme za možnost umístění kasiček do obchodu JEDNOTA
ve Zděchově, ve Velkých Karlovicích a drogerii Jany Holišové
v Karolince.

Hlavně děkujeme všem lidem,
kteří přispěli na Tříkrálovou sbírku 2021!

Za SDH Nový Hrozenkov Zdeněk Kysučan
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Broučci z Vranče
Občanská poradna
Vsetín má svoji
pobočku i v Novém
Hrozenkově
Občanská poradna Vsetín poskytuje bezplatné odborné konzultace
v oblasti rodinných, majetkoprávních
a pracovněprávních vztahů, dluhů,
bydlení, trestního práva, pojištění
a spotřebitelské problematiky. Přímo
na úřadu městyse v Novém Hrozenkově provozuje svoji stálou pobočku.
Pro občany Nového Hrozenkova
a okolí jsou k tu k dispozici každý
sudý čtvrtek mezi 8. a 15. hodinou.
Poradna aktuálně navázala spolupráci s projektem Nedlužím státu, který
umožňuje všem občanům ČR si ověřit, zda nemají žádné závazky vůči
veřejné správě. Češi totiž dluží státu
celkem 22 miliard korun, nejčastěji
za nedoplatky na daních či poplatky
za psy a popelnice. Přitom velká část
dlužníků o svých dluzích vůbec neví.
Dlouhodobě se Občanská poradna
Vsetín účastní také Dnu bez dluhů.
Jeho cílem je poradit dlužníkům, kde
s řešením dluhů začít a jak postupovat. Důležitou součástí je také

prevence zadlužení. „Letošní ročník
se však kvůli zhoršené epidemiologické situaci nemohl uskutečnit,“
informuje vedoucí občanské poradny
Ivana Měrková a dodává, že je to
velká škoda, protože téma dluhů je
bohužel velmi aktuální.
Podle organizace Otevřená společnost, která provozuje mapu exekucí,
je v Novém Hrozenkově celkem 111
osob v exekuci, na kterých je vedeno
dohromady celkem 575 exekucí. Jedná se o údaj z roku 2019. „Lze předpokládat, že kvůli poklesu ekonomiky
míra zadlužení poroste,“ domnívá se
ředitelka organizace Soňa Zelíková.
V současné době totiž značná část
lidí přichází o své pravidelné příjmy.
Poradna se však nezabývá pouze dluhy. „S klienty se zaobíráme problematikou nekalých spotřebitelských praktik, nabízíme orientaci v sociálních
dávkách, v řešení rozvodů a následné
péče o děti, dědických a sousedských
sporech,“ vyjmenovává Měrková.

Poradna se zabývá také mediací čili
řešení sporů mimosoudní cestou.
Jelikož mnohé z problémů dopadají
také na duševní pohodu klientů, je
součástí poradny také psychologické
poradenství. I tato služba je bezplatná.
Občanská poradna Vsetín je členem
Asociace občanských poraden, jež
sdružuje 36 podobných organizací
v celé České republice. Občanská
poradna Vsetín je součástí Vzdělávacího a komunitního centra Integra
Vsetín, které v oblasti sociálních
služeb pomáhá od roku 2004.
Více informací naleznete na webu
vkci.cz, na tel. čísle 774 262 243
nebo na facebookové stránce
Občanská poradna Vsetín.

Milá návštěva z knihovny
S knihou Oksany Bula „Zubr si hledá
hnízdo“ za námi do školky přišla
naše paní knihovnice. Dětem pustila
písničku Září, zeptala se jich, jestli
mají rády zimu, co se jim líbí na zimě
a co v zimě dělají. Dozvěděly se, jaká
mají zvířátka obydlí, která, kdy a kde
se ukládají k zimnímu spánku a jaké
zásoby si chystají. V pohádkovém
příběhu se seznámily se zubrem (kde
žije, jak vypadá) a jeho kamarády
tukony. Poučné dopoledne se nám
líbilo a těšíme se, co nám připraví
paní knihovnice příště.
Zdravotní přednáška plná smíchu
Svatý Martin nám sníh nedonesl,
za to k nám přišla veselá sestřička
Blanka Tomková s milou asistentkou Laurou. Zábavné dopoledne
začalo uvítací říkankou o lidském
těle a pohybovou písničkou Hlava,
ramena, kolena, palce. Děti si zahrály
na malé maminky a tatínky, k čemuž
dostaly do školky uvítací balíček pro
skutečné maminky, zopakovaly si
téma minulého týdne, prohlédly si
maketu lidského těla Břéťu, měřily

krevní tlak tlakoměrem, poslouchaly
srdce stetoskopem a obvazovaly si
různé části těla. Dostali jsme spoustu dárečků, ze kterých jsme vytvořili
lékařský koutek (stříkačky, obvazy,
emitní misku, stojany se zkumavkami,
operační čepice, dezinfekci, přebalovací podložky, infuze, XL pexeso),
sladkosti a paní učitelky operační
oblečení, roušky, rukavice, dezinfekční gely. Za všechno moc děkujeme
a příští rok zase nashledanou.
MTUNI
Polytechnického projektového dne
Malé technické univerzity se účastnily děti od 4 let. Akce se konala
v Azylovém domě na Vsetíně.
Lektorka děti motivovala pohybovou
písničkou Postavíme domeček, ptala
se, jaké máme budovy v městysi
a k čemu slouží. Ukázala dětem plán
cesty a rozdala puzzle do skupinek.
Děti si vymyslely název svého města
(Hračkárnov) a stavěly si vybrané
stavby z kostek. Lektorka dětem
ukázala různé druhy map, vysvětlila
pojmy kartograf, parcela, postup při
stavbě, orientaci v mapě a pohled

krojovaných folklórních souborů, nýbrž černobílé i barevné momentky ze svateb od dvou valašských fotografů
- Josefa Vrážela a Vladimíra Skýpaly. Jak sami autoři
říkají: „Valašská svatba není stylizovaná nereálná pohádka, ale krásná spontánní lidová zábava. Naše ambice je
právě takové okamžiky zachytit a možná ukázat něco,
co samotným účastníkům svatby uniklo. Milé, vtipné
i jímavé okamžiky.“

Barbora Čandová
Pracovník PR
Vzdělávací a komunitní
centrum Integra Vsetín o.p.s.

Se sociální dopravou
k lékaři i na očkování
Potřebujete zajet k lékaři anebo jste objednaní na očkování proti Covidu-19
a nemáte možnost, jak se tam dostat? Rádi Vám tuto službu zprostředkujeme.
Nabízíme odvoz naším sociálním autem, včetně asistovaného doprovodu.
Samozřejmě lze odvézt i osoby na vozíčku.

Více informací na telefonním čísle: 734 875 592
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z ptačí perspektivy. Děti překreslovaly stavby do mapy, jezdily po městě
autíčky, nakupovaly stavby za kostičky, které získaly za splněné cvičební
úkoly, stavby si pak ve skupinkách
umístily do své mapy. Nakonec obdržely diplom Stavitel města.

Kultura
Památníku A. Strnadla jsme ani v této zvláštní době
nesložili ruce do klína a chystáme pro všechny zvídavé
návštěvníky nové výstavy. Doufáme, že už 16. května
vás budeme moci všechny uvítat na vernisáži fotografické výstavy „Valašská svatba“. Nečekejte však fotky
www.novyhrozenkov.cz | Zpravodaj číslo 1/2021

Téměř 400 let vládli na našem území Habsburkové. Bylo
jich 16. Každý z panovníků nechával razit mince či tisknout „bankocetle“ se svými portréty. Jak vypadaly? Jakou
měly hodnotu? Jak dobrými a prozíravými panovníky
byli? O tom se budete moci dozvědět na výstavě „Peníze
králů a císařů jednoho rodu“, kterou pro vás připravujeme
v prostorách informačního centra.
Těšíme se na vaši návštěvu.
Jana Krystyníková
kulturní referent
15

Organizace, spolky, firmy, instituce, fyzické osoby a subjekty podporující aktivně nebo pasivně, invenčně nebo
finančně společenský, kulturní a sportovní dění v městyse Nový Hrozenkov.
Městys Nový Hrozenkov – úřad městyse Nový Hrozenkov, Mikroregion Valašsko - Horní Vsacko, MAS mikroregionu Valašsko - Horní Vsacko, Zamet s.r.o., TM stav s.r.o., Obchod s palivy Marie Hořčicová, JPZ GASTRO company s.r.o., Poly Agency s.r.o., Horský hotel Portáš, Horský hotel Kohútka, SCOVECO s.r.o., ZŠ Nový Hrozenkov, Pekárna Kulčák s.r.o., HALUZ
ochotnický soubor Nový Hrozenkov, FS Ostrévka, SDH Nový Hrozenkov, Myslivecký spolek Nový Hrozenkov, PS Hafera,
Lidový dům Nový Hrozenkov, Kolařství Augustin Krystynik, Cykloservis Krystynik, Martin Strnadel, dřevovýroba, výroba
a prodej šindele, Grafický ateliér GD3D, Studio Rožnov s.r.o., Penzion Na parní pile Halenkov, Restaurace U vleku Karolinka,
Valašské letokruhy a tým Valleto, Orel jednota Nový Hrozenkov, TJ Sokol Nový Hrozenkov.
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