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Vážení občané, čtenáři novohro-
zenkovského zpravodaje

již uplynul druhý měsíc roku 2015 a my 
vám v tuto netradiční dobu přichystali další 
novohrozenkovský zpravodaj plný infor-
mací, kulturních akcí a  událostí, které se 
staly v našem malebném městysi od pod-
zimu loňského roku. 

podzimní volby do 
zastupitelstva

V říjnu 2014 proběhly volby do zastupi-
telstev obcí. V  našem městysi se vše obe-
šlo bez komplikací a  bez podání stížností 
k  soudu, proto mohli nově zvolení zastu-
pitelé 5. listopadu na prvním ustavujícím 
zasedání zvolit vedení městyse. Já osobně 
děkuji touto cestou za podporu, kterou jste 
mi ve volbách projevili. Je to pro mne zá-
vazek, a  proto se budu snažit, abych spo-
lečně s nově zvolenými zastupiteli o něco 
dále posunula naši milovanou obec. Sa-
mozřejmě že jsou vítány vaše nápady, rady 
a možnosti, které nám pomůžou vytvořit si 
v městysi pěkné prostředí a podmínky pro 
spokojený život. 

terénní vůz pro hasiče
My na radnici v  započaté práci po-

kračujeme dál. Na konci listopadu jsme 
podali žádost o  dotaci na terénní auto-
mobil pro výjezdovou jednotku dobro-
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volných hasičů, a  to na Zlínský kraj. Te-
rénní vůz by měl sloužit pro výjezdovou 
jednotku sboru právě do špatně dostup-
ného terénu.

celkový účet za rekonstrukci 
náměstí

V  prosinci dokončila firma TMstav revi-
talizaci náměstí, v současné době probíhají 
dokončovací administrativní práce nutné 
pro kolaudaci. Celková cena za rekonstruk-
ci náměstí se vyšplhala na částku 5,169 mil. 
Kč, dotaci jsme získali ve výši 2,979 mil. Kč. 
Jsme rádi, že až na malé komplikace vše 
proběhlo bez nějakých větších obtíží. 

dotace na sanace mostů 
a sesuvy půdy

Dobrou zprávu jsme dostali hned na za-
čátku nového roku. Z Ministerstva pro míst-
ní rozvoj jsme získali dotaci ve výši 6,189 
mil. Kč na dva mosty a sesuv půdy v Malé 
Vranči, které zůstaly poškozené po loňské 
červencové povodni. Opravy by měly být 
provedeny ihned, jakmile to dovolí poča-
sí. Na dobré povětrnostní podmínky čeká 
i další akce a to realizace sesuvu v Babínku, 
kterou provede firma Rebount, neboť vy-
hrála výběrové řízení. Sanace sesuvu bude 
provedena za částku ve výši 8,760 mil. Kč, 
přičemž dotaci na tuto akci dostaneme ve 
výši 6,760 mil. Kč. 

Revitalizace parku
Letos v  únoru byly vyhlášeny výzvy na 

možnosti čerpání dotačních prostředků 
z  fondů EU. Rozhodli jsme se proto, že na-
chystáme další žádost o dotaci na revitaliza-
ci parku a přilehlé místní komunikace u zá-
kladní školy a komunikace k mateřské škole. 
Tato poslední výzva z Regionálního operač-
ního programu skýtá možnost řešit úpravy 
parků, místních komunikací a  chodníků za 
peníze z EU, proto bychom byli rádi, kdyby 
se nám opět podařilo dotaci získat.

Rekonstrukce domu s pečovatel-
skou službou

Jakmile se více oteplí, začneme zároveň 
i  s  rekonstrukcí Domu s  pečovatelskou 
službou. Na rekonstrukci jsme dostali ze 
SFŽP dotaci ve výši 3,457 mil. Kč, přičemž 
celkové náklady činí 5,994 mil. korun. Fir-
ma TESP, která rekonstrukci provede, již 
nechala na domě zaměřit okna a vchodo-
vé výplně. Rekonstrukce by měla být do-
končena do května letošního roku. 

chodníky
Další akcí, kterou připravujeme, je pro-

jektová dokumentace na chodníky kolem 
silnice II/487 od mostu na Vranči až po ko-
nec našeho katastru a to společně s ŘSZK, 
které chystá rekonstrukci této hlavní cesty 
v letech 2016–2017. 
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Pokračování výstavby chodníku na 
Čubově, směrem na Horní Čubov, je při-
chystáno pro naši pracovní četu. Snad se 
nám letos podaří dokončit chodník po 
celé délce Čubova. Finanční prostředky 
ve výši 3 mil. korun na výstavbu odsou-
hlasilo zastupitelstvo na svém zasedání 
v prosinci loňského roku. Celkový rozpo-
čet na letošní rok jak příjmů, tak výdajů 
jsme pro informaci vložili do tohoto zpra-
vodaje. 

Hned na začátku roku 2015 jsme poda-
li žádost o dotaci na Státní fond dopravní 
infrastruktury na část chodníku - směrem 
od Vachalů po autobusovou zastávku na 
Břežité, společně s autobusovým zálivem 
na pravé straně směrem do Vsetína. Uvi-
díme, jak budeme úspěšní. 

Vážení občané, snad jsem vám alespoň 
ve zkrácené verzi přiblížila chystané akce 
na letošní rok. Doufáme, že se nám podaří 
bez větších problémů zrealizovat naše plá-
ny.

Volný pohyb psů po městysi
Co se týká provozních věcí, poplatky za 

odvoz odpadů v letošním roce se nenavy-
šují, rovněž zůstávají stejné i  poplatky za 
psa. Jen bych chtěla touto cestou oslovit 
majitele psů a  požádat je o  to, aby nepo-
rušovali obecně závaznou vyhlášku o pra-
vidlech pohybu psů na veřejnosti. Každý 
majitel by si měl zabezpečit psa tak, aby 
nepobíhal volně po celém katastru měs-
tyse a  neobtěžoval občany. Každý pes by 
měl být označen známkou, kterou si vy-

zvednete, pokud ji už nemáte, při zaplacení 
poplatku za psa na úřadu městyse. Pes se 
po veřejném prostranství může pohybovat 
pouze za doprovodu fyzické osoby. Pokud 
se tak nestane, upozorňuji, že majitelé psů 
budou za porušování vyhlášky pokutováni. 

Přeji vám hodně zdraví a  spokojenosti 
v letošním roce, plno životního elánu a op-
timismu, které jsou nezbytné pro překo-
nání problémů a  těžkostí a pokud budete 
potřebovat informace o chystaných akcích, 
o dění v našem městysi, zastavte se za námi 
na úřadě, rádi vás uvidíme. 

Stanislava Špruncová
starostka městyse 

Ve dnech 10. 10. – 11. 10. 2014 se uskutečnily volby do zastupitelstva městyse. Občasné Nového Hrozenkova tak měli možnost zvolit 
si 15 zastupitelů, kteří budou stát v čele obce další 4 roky. Svůj hlas přišlo k volebním urnám odevzdat necelých 54 % Hrozenkovjanů.

Nejvíce mandátů zís-
kala ČSSD, a to čtyři. Po 
třech mandátech získa-
ly strany ODS, KDU-ČSL 
a  Pro rozvoj městyse. 
Dva mandáty připadly 
Nestraníkům a  Novo-
hrozenkovjané nezískali 
mandát žádný. 

VOLby dO ZaStupitELStVa měStySE 2014

zpracováno dle Českého statistického úřadu

Mvdr. jiří Novosad ODS 360 hlasů 13,47 %
Ing. jan valíček ODS 269 10, 07 %
MUdr. jaroslav procházka ODS 218 8,16 %
Ing. Bc. František Novosad ČSSD 460 10,59 %
Mgr. Hana Burdová ČSSD 364 8,38 %
Stupka vlastimil ČSSD 354 8,15 %
Mgr. andrea Střelecká ČSSD 325 7,48 %
Ing. jindřich ondruš KDU - ČSL 480 16,4 %
věra Zbranková KDU - ČSL 397 13,43 %
pavel jochec KDU - ČSL 389 13,16 %
Mgr. jitka Haferníková Nestraníci 259 14,14 %
Ing. roman orság Nestraníci 177 9,66 %
Bc. Stanislava Špruncová Pro rozvoj městyse 511 16,29 %
jiří Buček Pro rozvoj městyse 341 10,87 %
Karel Čaník Pro rozvoj městyse 318 10,14 %

zpracováno dle Českého statistického úřadu

Na usnášející zase-
dání zastupitelstva se 
dostavilo všech 15 za-
stupitelů, kteří složili 
slavnostní slib. Volbám 
starosty a  rady měs-
tyse přihlíželo asi 35 
občanů. Jako způsob 
volby uvolněného sta-
rosty, místostarosty 
a členů rady si zastupi-
telé zvolili tajné hlaso-
vání. 

Strana kandidát
ČSSD Mgr. Hana Burdová
Pro rozvoj městyse Bc. Stanislava Špruncová
KDU - ČSL nenominovala kandidáta
ODS nenominovala kandidáta
Nestraníci nenominovali kandidáta

Strana kandidát
ČSSD Mgr. Hana Burdová
Pro rozvoj městyse nenominovala kandidáta
KDU - ČSL nenominovala kandidáta
ODS pavel jochec
Nestraníci nenominovali kandidáta

Strana kandidát
ČSSD nenominovala kandidáta
Pro rozvoj městyse Karel Čaník
KDU - ČSL nenominovala kandidáta

ODS věra Zbranková 
Ing. jan valíček

Nestraníci nenominovali kandidáta

Volba starosty

Volba místostarosty

Volba rady městyse

Bc. Stanislava Špruncová obdržela 10 hlasů, 
Mgr. Hana Burdová získala hlasů 5. Starostkou 
městyse byla zvolena bc. Stanislava šprun-
cová.

Mgr. Hana Burdová získala 6 hlasů, pro Pav-
la Jochce hlasovalo 9 zastupitelů. Místostaros-
tou městyse se stal pavel Jochec. 

Všichni nominovaní kandidáti na členy rady 
městyse obdrželi 10 platných hlasů. Členy rady 
městyse se stali Karel Čaník, Věra Zbranková 
a ing. Jan Valíček. 

Ivana Lušovská

Finanční výbor
Do finančního výboru byli zvoleni:

1. Jiří buček. Stal se předsedou finančního 
výboru. Hlas mu dalo 10 zastupitelů, 5 za-
stupitelů se zdrželo hlasování. 
2. ing. marie Vrtělová. 8 zastupitelů hla-
sovalo pro, 4 zastupitelé proti a 3 se zdrželi 
hlasování.
3. mudr. Jaroslav procházka. 8 zastupi-
telů hlasovalo pro, 7 zastupitelů se zdrželo 
hlasování. 

do zastupitelstva městyse byli zvoleni tito kandidáti:

Kontrolní výbor 
Do kontrolního výboru byli zvoleni:

1. mVdr. Jiří Novosad. Stal se předsedou 
kontrolního výboru. Hlasovalo pro něj 9 za-
stupitelů, 6 se zdrželo. 
2. mgr. Zuzana pavlíčková. 10 zastupitelů 
hlasovalo pro, 4 proti a  1 se zdržel hlaso- 
vání.
3. bc. Lucie Kopecká. 13 zastupitelů hlaso-
valo pro, 2 se zdrželi. 
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ScHVáLENÝ ROZpOČEt pRO ROK 2015
- měStyS NOVÝ HROZENKOV

daňové příjMy:
Daň z příjmů - závislá činnost 5210 pol. 1111
Daň z příjmů - samostatná 
výdělečná činnost

450 pol. 1112

Daň z příjmů - srážková daň 600 pol. 1113
Daň z příjmů - právnické osoby 5800 pol. 1121
Daň z příjmů - právnických osob 
za obec

460 pol. 1122

Daň z přidané hodnoty 12250,2 pol. 1211
Daň z nemovitosti 1150 pol. 1511
Celkem příjmy se sdílených 
daní:

25920,2

Poplatek za komunální odpad 1200 pol.1340
Poplatky ze psů 69 pol.1341
Pobytové poplatky 200 pol.1342
Poplatky za užívání veřejného 
prostranství

50 pol.1343

Poplatky z ubytovací kapacity 60 pol.1345
Odvod výtěžků z VHP 90 pol.1351
Odvod z VHP 100 pol.1355
Správní poplatky 30 pol.1361
Celkem poplatky: 1799
Celkem daňové příjmy: 27669,2
Nedaňové příjMy:
příjmy z vlastní činnosti:
Lesní hospodářství 800 § 1032
Informační centrum 25 § 2141
Knihovna 10 § 3314
Vstupné PAS 10 § 3315
Prodej publikací, vstupné z kul. akcí 54 § 3319
Místní rozhlas 6 § 3341
Nájemné obecní byty vč. záloh 1350 § 3612
Nájemné nebyt. prost. vč. záloh 900 § 3613
Pohřebnictví 50 § 3632
Komunální služby 500 § 3639
Pronájem pozemků 280 § 3639
Prodej popelnic 10 § 3722
Příjmy od Eko-komu, Asekolu 80 § 3725
Domy hasičů 30 § 5512
Činnost místní správy 4 § 6171
Příjmy z dividend 100 § 6310
Celkem nedaňové příjmy: 4209
KapItálové příjMy:
Příjem z prodeje bytovky 795 2000
Příjem z prodeje pozemků k 795 200
Celkem kapitálové příjmy: 2200
dotaCe:
Celková dotace 732,8 pol. 4112
Dotace přeshraniční spol. 3664 pol. 4232
Dotace LC Babínek 1245 pol. 4116
Dotace na zateplení a výměnu 
oken DPS

3265 pol. 4216

Dotace na zateplení a výměnu 
oken DPS

192 pol. 4213

Dotace zatrubnění LC 1393 pol. 4113
Dotace náměstí 2979 pol. 4223
Dotace sesuvy Babínek 6384 pol. 4216
Dotace sesuvy Babínek 376 pol. 4213
Dotace na VPP 72 pol. 4116

roZpoČet příjMů:

Doplatek na volby do zastupitelstva 
obcí

10

Celkem dotace: 20312,8
příjMy CelKeM: 54441

roZpoČet výdajů:

Lesní hospodářství 300 § 1032
Správa v lese 15 § 1036
Informační centrum 564 § 2141
Příspěvek Sdružení Valašsko Horní 
Vsacko

165 § 2143

Silnice + zimní údržba 800 § 2212
Silnice - Cezhraničné dopravné 
prepojenie(NIV)

4030 § 2212

Oprava mostu u vlak. zastávky 
Čubov

200 § 2212

Oprava mostu Malá Vranča 200 § 2212
Oprava MK Malá Vranča 540 § 2212
Cesta ke Stupkom - oprava 317 § 2212
Ostatní záležitosti pozemních 
komunikací

100 § 2219

Ostatní záležitosti poz. kom.
- chodník Čubov

3000 6121 § 2219

Ostatní záležitosti poz. kom. - chod-
ník podél silnice II/487 - projekt

200 6121 § 2219

Cyklostezka - invest. příspěvky 
SVHV

631 6349 § 2219

Dopravní obslužnost 231 § 2221
Pitná voda 100 § 2310
Pitná voda - projekt 100 6121 § 2310
Kanalizace 100 § 2321
Kanalizace - projekt 100 6121 § 2321
Kanalizave - úroky k úvěru 4 § 2321
Příspěvek Čistá řeka Bečva 363 § 2321
Potok Vranečka 210 § 2333
Sesuv Vranča 200 6121 § 2333
Sesuv Babínek 8760 6121 § 2333
Mateřská škola Vranča včetně 
jídelny

355 § 3111

Mateřská škola střed 850 § 3111
Mateřská škola střed - výtah 200 6121 § 3111
Základní škola 3000 § 3113
Jídelna základní školy 551 § 3113
Knihovna 550 § 3314
Knihovna - stav. úpravy, dětské 
oddělení

200 § 3314

Památník Antonína Strnadla 15 § 3315
Ostatní záležitosti kultury, koncert 170 § 3319
Obnova a zachování míst. kultur. 
památek

5 § 3326

Příspěvek Římskokatolické farnosti 100 § 3330
Rozhlas a televize 15 § 3341
Místní zpravodaj, prezentace 60 § 3349
Prapor obce, vánoční osvětlení, 
jarmark

80 § 3399

Sportovní hala 500 6121 § 3412
Tělovýchovná zařízení - příspěvek 
Sokolu

200 § 3419

Tělovýchovná zařízení 20 § 3419

Ostatní zájmová činnost a rekreace 
(jezero)

200 § 3429

Ostatní zájmová činnost a rekreace 
(příspěvky)

60 § 3429

Bytové hospodářství 800 § 3612
Bytové hospodářství - zateplení 
DPS

5774 6121 § 3612

Nebytové hospodářství 700 § 3613
Veřejné osvětlení 350 § 3631
Pohřebnictví 200 § 3632
Komunální služby 2380 § 3639
Sběr a svoz nebezpečných odpadů 120 § 3721
Sběr a svoz komunálního odpadu 1000 § 3722
Sběr a svoz ostatních odpadů 160 § 3723
Sběr a svoz tříděných odpadů 280 § 3725
Veřejná zeleň 100 § 3745
Úprava náměstí 1100 6121 § 3745
Příspěvek Charitě Svaté rodiny 300 § 4345
Ostatní sociální péče 6 § 4351
Úroky k úvěrům DPS 180 § 4351
Požární ochrana 50 § 5512
Domy hasičů 300 § 5512
Krizové situace (pol. 5901) 10 § 5512
SDH - spoluúčast na koupi terén-
ního auta

195 6123 § 5512

SDH - příspěvek na oslavy výročí 50 § 5512
Zastupitelstvo městyse 1500 § 6112
Činnost místní správy 2800 § 6171
Projednávání přestupků 30 § 6171
Služby banky 42 § 6310
Úroky vlastní 5 § 6310
Pojištění funkčně nespecifikované 180 § 6320
Odvody DPH 100 § 6399
Vratky veřejným rozpočtům - volby 10 § 6409
Příspěvek MASVHV 6 § 6409
Finanční operace (daň z příjmů 
za obec)

460 § 6409

výdaje celkem 47549
Z toho:
příspěvky po: 4956
provozní výdaje celkem: 21833
Kapitálové výdaje: 20760

FINaNCováNí:
Splátky úvěrů DPS -372
Splátka půjčky TM stav -3700
Splátka půjčky REBOUND -1400
Splátka úvěru úklidový vůz -370
Splátka úvěru SFŽP -250
Úvěr na spoluúčast opravy DPS 2200
Splátka kontokorentu -3000
Financování celkem -6892

SoCIálNí FoNd:
Tvorba fondu 40
Čerpání fondu 40
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 Na konci listopadu navštívil Nový Hrozenkov známý ilustrátor dětských 
knih Honza Smolík. byl hostem akce den pro dětskou knihu, která se uskuteč-
nila v Lidovém domě. 

KOmiKSy děti NEOSLOViLy

ZHOdNOcENÍ a VÝSLEdKy 
třÍKRáLOVé SbÍRKy 2015

charita Nový 
Hrozenkov
otvírá sociální 
podnik

Děti měly možnost namalovat si samy 
komiks na téma Vesmírná dobrodruž-
ství. Paní knihovnice Emilie Pekařová, 
která ilustrátora do Nového Hrozenko-
va pozvala a  celou akci organizovala, 
nechala napéct pro děti velké množství 
perníčků, které si mohly dle libosti na-
zdobit. Velká škoda, že akce se zúčastni-
lo pouze 8 dospělých a 2 děti!!! Připrave-
né materiály ani perníčky však naštěstí 
nazmar nepřišly. Do parády si je vzaly 

děti z místní družiny a krásné malované 
perníčky se později prodávaly na vánoč-
ním jarmarku. 

Občas slýcháme, že „na Hrozenkově se 
nic neděje“. Nějak se nám vytratil duch 
pospolitosti a družnosti. Ty, kteří pro nás 
program připraví, necháme ve štychu 
a nepřijdeme. Potom se ale nesmíme di-
vit, že na Hrozenkově se nic neděje…

(il)

Od prosince loňského roku si může-
te u  Charity Nový Hrozenkov objednat 
úklid svého bytu, domu, chaty, chalupy, 
případně společných nebytových pro-
stor u činžovního bytu a také úklid kan-
celáří. 

Vzhledem k  stále se snižujícím dota-
cím od státu, potažmo od kraje, rozhodli 
jsme se po úvaze, co by obyvatelé naší 
oblasti potřebovali, k  založení úklido-
vé firmy. Proč sociální? Právě z  důvodu 
převodu zisku na financování některé ze 
sociálních služeb, které v současné době 
provozujeme. Nejvíce je stále ohrožen 
Denní stacionář Slunečnice, který již 
druhým rokem zůstává zcela bez dotace, 
přestože je ze strany seniorů a jejich pří-
buzných zájem.

Co můžete od našeho sociálního 
podniku – Úklidové firmy U3 očekávat? 
Chceme vám umožnit návrat po těžkém 
dnu do uklizeného bytu, pomoci s  úkli-
dem Vaší chaty či chalupy, zajistíme 
pomoc s úklidem u Vašich rodičů. Stačí, 
když zavoláte, vysvětlíte, objednáte, my 
přijedeme, uklidíme a  pošleme zprávu 
„vše utřeno, uklizeno, upraveno s po-
zdravem Vaše služba u3“.

máme již dlouholeté zkušenosti 
s  úklidem u  našich klientů v  pečova-
telské službě. teď jsme tady také pro 
Vás.

Ing. Danuše Martinková, ředitelka
ačkoliv je rok 2015 teprve na svém za-

čátku, co se Tříkrálové sbírky týče, už může-
me bilancovat.

Opět se ukázalo, že pokud jde o dobrou 
věc, a  tou naše „TS“ zcela jistě je, chcete ji 
podpořit. Svědčí o tom nejen štědrost Vás, 
dárců, ale také vlídnost, laskavost, ochota 
a přijetí. a za to Vám patří velký dík.

Děkujeme rovněž sponzorům, kteří při-
spěli, ať už finančně či hmotnými dárečky 
na odměny pro děti, které koledovaly. Prá-
vem si ji zaslouží.

V  neposlední řadě děkujeme za spolu-
práci při organizaci místním asistentům, 

Hovězí 88 374 Kč
Huslenky 45 785 Kč
Zděchov 28 793 Kč
Halenkov 82 237 Kč
N. Hrozenkov 132 868 Kč
Karolinka 73 513 Kč
V. Karlovice 97 775 Kč
celkem 549 345 Kč

vedoucím skupinek, kněžím a  pracovní-
kům obecních úřadů a těšíme se na spolu-
práci opět za rok.

a  nyní již k  výsledkům sbírky. Připomí-
nám, že z  celkové částky se Charitě Svaté 
rodiny Nový Hrozen-
kov vrátí 58 %. Letos 
budou tyto finance 
použity na nový pro-
jekt „Lávka - sociální 
rehabilitace“. Určitá 
částka bude také vy-
hrazena pro ty, kteří 
se dostanou do ne-
příznivé situace.

Daria Exnerová, 
koordinátorka TS
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SEtKáNÍ SENiORů

už tradičně pořádané setkání pro se-
niory bylo tentokrát trochu jiné. bylo to 
i tím, že jsme se sešli v kostele v Novém 
Hrozenkově ještě ve vánočním období. 
V  kostele svítily nádherně nazdobené 
stromečky a bylo tam krásně a milo. 

poslední říjnová sobota loňského 
roku byla významným dnem pro ne-
celou čtyřicítku seniorů - členů Orla 
župy bauerovy, kteří měli společné 
setkání v  Novém Hrozenkově. Účast-
nili se převážně ti, kteří jsou členy od 
dětství, a  také organizovali po roce 
1989 obnovu Orla na moravě. 

Župa Bauerova čítá celkem 15 orel-
ských jednot a  zahrnuje oblast vesnic 
a  měst od Hranic přes Hustopeče nad 
Bečvou, Nový Jičín, Veřovice, Mořkov, 
Zašovou a od Velkých Karlovic po Hově-
zí. Župa nese jméno po významném ro-
dáku kardinálu ThDr. Františku Bauerovi 
(1841–1915), profesoru Nového zákona 
a  děkana v  Praze. V  roce 1882 se stal 
biskupem brněnským. V  roce 1904 byl 
jmenován arcibiskupem olomouckým 
a  v  roce 1911 jako sekretář biskupské 
konference Rakouska byl jmenován kar-
dinálem. 

Setkání seniorů se neslo v přátelském 
duchu a vzpomínkách na dobu, kdy ak-
tivně pomáhali při obnově činnosti Orla. 
Mši svatou, kterou celé setkání bylo za-
hájeno, celebrovali rodák z Nového Hro-
zenkova P. Petr Dujka a místní pan farář 
P. Marek Poláčik, který mimo jiné v krát-
kosti přítomným přiblížil průběh rekon-
strukce kostela v Novém Hrozenkově. Ti, 
kteří kostel znali z doby před rekonstruk-
cí, byli udiveni nádhernou proměnou jak 
exteriéru, tak hlavně interiéru kostela 
a velice ocenili současnou jednoduchost 
výzdoby i obnovu stropních maleb.

Po mši svaté se konala pietní vzpo-
mínka u  hrobu zemřelého bratra Pavla 
Krystyníka, dlouholetého starosty Župy 

přátELSKé SEtKáNÍ ČLENů ORLa

K Vánocům patří pohádky a o. Marek nám 
ve své promluvě také jednu pověděl. Vyprá-
věl o právě narozeném dítěti. Ošklivý vlk se 
vloudil do Betléma a chtěl dítěti ublížit. Dítě 
se ho ale svou malou ručkou dotklo a pohla-
dilo vlka po jeho ošklivé srsti. Tento nečeka-

ný dotek, toto pohlazení, vlka proměnilo. 
Vyklubal se z něj krásný člověk. 

Po mši jsme se přesunuli do společenské 
místnosti našeho víceúčelového domu na 
Halenkov, kde bylo připraveno něco dobré-
ho k  zakousnutí. Navzájem jsme se všichni 
přivítali a potom naše pracovnice Mgr. Lud-
mila Heriánová pozvala přítomné seniory 
na setkání, kde bude probíhat trénování 
paměti. Milým překvapením bylo předání 
vánočních balíčků, na které paní ředitelka 
Charity Ing. Danuše Martinková získala pe-
níze z Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Hav-
lové. K  příjemné atmosféře celého setkání 
přispělo také to, že seniorům přišel zahrát na 
harmoniku pan Malina, který využívá služby 
naší Charity, a společně s ním zahráli naši za-
městnanci pan Lukáš Koňařík a  paní Marie 
Surá, za což jim moc děkujeme. Pan Malina 
měl možnost se potkat s přáteli z jeho rodné 
vesnice a popovídat si s nimi.

V podvečerních hodinách jsme se všich-
ni spokojeni rozcházeli domů. Děkuji všem 
našim pracovníkům, kteří se podíleli na pří-
pravě setkání.

Marie Fedorová, Jana Orságová

Bauerovy i  jednoty Orla v  Novém Hro-
zenkově. Potom se účastníci odebrali do 
sálu Lidového domu, kde bylo pro ně při-
praveno pohoštění. V  průběhu setkání 
došlo také na předání ocenění za celoži-
votní práci v Orlu. Čestné uznání a věcný 
dar obdrželi Jan Pítr z Mořkova, antonín 
Maňák z Halenkova-Huslenek a Boženka 
Divínová z Nového Hrozenkova.

Po velice chutném obědě, připra-
veném zaměstnanci Lidového domu, 
následoval odpolední blok programu 
- prohlídka centra Nového Hrozen-
kova a  místního památníku antonína 
Strnadla, kterým přítomné provedla 
paní Jana Krystyníková. Nechyběla ani 
návštěva Valašské galerie výtvarného 

umění s  výkladem paní Haplové, kte-
rá neopomněla upozornit přítomné na 
skutečnost, že jsou zde umístěna výtvar-
ná díla předních valašských umělců. 

Na závěr sobotního setkání se ještě 
někteří prošli po přilehlé japonské za-
hradě a pak už následovalo loučení a od-
jezd domů. 

Velký dík patří všem zúčastněným čle-
nům Orla, ale také všem organizátorům 
a celému realizačnímu týmu. Také děku-
jeme zaměstnankyním galerie a  památ-
níku, vedení Lidového domu a  otcům 
Markovi Poláčikovi a  Petru Dujkovi za 
vstřícnost a podporu celé akce.

Pavel Ohryzek, sekretář Orla N. H.

Ocenění za celoživotní práci v Orlu převzala také paní Boženka Divínová.
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ty děláš osobní trenérku. co je vlastně 
náplní tvé práce a jak ses k ní dostala?

Zajímám se o fitness od základní školy, nej-
dříve jsem se věnovala jen vzpírání, k činkám 
jsem měla blízko a chtěla jsem vědět víc i o for-
mování postavy. Byla jsem unešená krásnými 
fotkami fitness modelek a chtěla jsem vědět 
víc o cvičení a o stravě. Proto jsem si hned po 
škole udělala osvědčení pro trenéra, výživové-
ho poradce a instruktora fitcentra u Petra Sta-
cha. Dále mám osvědčení jako výživový po-
radce od Nutris – aliance výživových poradců.

Na SLOVÍČKO
S VÝžiVOVOu pORadKyNÍ, OSObNÍ tRENéRKOu a 9NáSObNOu 
miStRyNÍ REpubLiKy VE VZpÍRáNÍ pEtROu ORSágOVOu Na 
téma: JaK SE pROJÍSt KE štÍHLOSti

O Vánocích většina z nás „hřešila“ a do-
přávala si hodně sladkostí, což se projevilo 
i na váze. Nový rok bývá obdobím předse-
vzetí. co udělat pro to, abychom naše tělo 
zbavili přebytečných kilogramů?

Hodně lidí si myslí, že když chceme zhub-
nout, nemůžeme jíst. ale o tom to není. Správ-
né je jíst a to klidně i každé dvě hodiny. Důle-
žité je vědět co a kdy. Když někomu vytvářím 
poprvé jídelníček, bývá překvapený, kolik jídla 
denně musí sníst. Platí pravidlo: „Projezte se 
ke štíhlosti“. Důležité je jíst vyváženě a zdravě 
a nebývá to tak těžké jak si mnozí myslí. Jen 
vědět jak na to. 

Čím nejčastěji hřešíme proti zdravému 
stravování? Kde v  našich stravovacích ná-
vycích děláme nejčastěji chyby?

Nejčastější chybou je, že nepřemýšlíme 
nad jídlem. Nechystáme si svačiny dopředu 
a neplánujeme jídelníček. Tak se často stává, 
že celé dopoledne nejíme a potom slupnem, 
na co přijdem. a to je špatně. Pokud bychom 
měli nachystanou krabičku s tím správným jíd-
lem, ani by nás nenapadlo sáhnout po pochu-
tinách a nezdravých věcech. 

pokud se chceme cítit dobře, stačí upra-
vit jen jídelníček, nebo je potřeba začít také 
cvičit? 

Jde to ruku v ruce. Když budeme špatně jíst 
a přitom cvičit, nedočkáme se vždy takových 
výsledků, jaké bychom chtěli. ale vždy je lepší 
dělat aspoň jedno, nežli nic. alespoň ze zdra-
votních důvodů, když ne kvůli vzhledu. Z vlast-
ní praxe ale vím, že když někdo začne cvičit, 
motivuje ho to i k správnému stravování, pro-
tože nechce, aby jeho snaha přišla vniveč.

Kolikrát týdně je dobré cvičit, pokud 
chce člověk redukovat svou hmotnost?

Začátečníkům říkám, že stačí 2x, než si tělo 
přivykne na nový režim. Chvíli to trvá, ale zpra-
vidla se stane to, že jakmile člověk zjistí, jak mu 
nový pohyb dělá dobře a vidí první výsledky, 

chce chodit cvičit častěji. S  mými svěřenci 
se smějeme, že je to jak droga. Droga co nás 
neničí, ale posiluje. I psychicky. a kdo říká, že 
na to nemá čas, vymlouvá se. Nebo se mu 
nechce - chybí mu energie. ale spousta svě-
řenců, co ke mně chodí, si libuje, že cvičení je 
dobíjí a mají mnohem více energie než dříve. 
Chodí už o půl 7 ráno, před prací, nebo večer 
po práci a zvládají to. a maminky na mateř-
ské si můžou vzít děti s sebou, vždy se to dá 
nějak udělat. 

Jaké zkušenosti máš jako osobní trenér-
ka s hubnutím žen, které k tobě pravidelně 
chodí? Kdy se dostavují první viditelné vý-
sledky?

asi jsem měla štěstí na samé dříče, ale 
prostě když se dělá to, co má, výsledky se do-
staví. Kdo říká, že to nejde, dělá něco špatně. 
Já mám speciální váhu, která měří i procen-
ta svalů a  tuků a  většinou do měsíce skoro 
u všech klientů vidíme zlepšení. Někteří rych-
leji, někteří pomaleji. Já mám raději postupné 
pomalé a dlouhodobé hubnutí. ale s každým 
klientem jednám individuálně. Důležité pro 
mě je ne vydělávat na jídelníčcích, ale na-
učit mé svěřence, ať si ho umí sestavit sami. 
Mám radost z  toho, kolika lidem jsem změ-
nila život. Teď už s nimi jen konzultuji různé 
recepty a pomáhají mi vymýšlet vylepšováky 
a mnohdy obohatí i oni mě. Důležité je uvěřit 
tomu, že to vážně funguje. Tělo je jedna vel-
ká chemická reakce. Pochopila jsem, že když 
prostě do něj přidáte jistou sloučeninu, udělá 
reakci. a koho jsem to naučila a pochopil to, 
už nepřestal. Ve skutečnosti je to vážně jed-
noduché.  

ty se kromě cvičení věnuješ také vzpírá-
ní. Není to spíše mužský sport? 

To si myslí hodně lidí, ale jsou to jen takové 
předsudky. Já si to rozhodně nemyslím. 

(il)

oÚ Nový HroZeNKov - SvoZ odpadU v roCe 2015
2,5x 2,5x 3x Celkem 26 svozů / rok

Měsíc I. II. III. Iv. v. vI. vII. vIII. IX. X. XI. XII. interval svozu

Komunální odpad -SKo

13. - 14. 10. - 11. 10. - 11. 7. - 8. 5. - 6. 2. - 3. 1. 11. - 12. 8. - 9. 6. - 7. 3. - 4. 1. - 2.
út, st 
- lICHý týden

27. - 28. 24. - 25. 24. - 25. 21. - 22. 19. - 20. 16. - 17. 14. - 15. 25. - 26. 22. - 23. 20. - 21. 17. - 18. 15. - 16.

28. - 29. 29. - 30.

tříděný odpad - plaSty 14. 11. 20. 22. 29. 26. 29. 26. 25. 21. 27. 25. st/pá - 12x ročně

tříděný odpad - papír 30. 3. 5. 7. 9. 11. pá - 6x ročně 

tříděný odpad - SKlo 16. 11. 8. 3. 11. 8. st/pá - 6x ročně

Nebezpečný
a objemový odpad

JARNí ÚKLID
18. 4. 2015

PODZIMNí ÚKLID
17. 10. 2015 2x ročně

pozn.: Sběr a likvidace nebezpečného a objemného odpadu bude řešen formou MoBIlNíHo SvoZU (datum bude dopředu oznámeno).
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Kvůli zlepšení výuky ruského jazyka, 
zvýšení kreativity a  sebevědomí žáků 
jsme přistoupili k  osvědčenému způso-
bu, tj. periodickému procvičování for-
mou verbální nebo písemné komunikace 
s  rodilými mluvčími. abychom uchránili 
naše žáky před kybernetickou krimina-
litou, navázali jsme spolupráci s  ruskou 
školou v  Nižnim Novgorodě. Prostřední-
kem a garantem se stala korespondentka 
ruské televize, paní Ljudmila Moisejen-
ko, která projevila zájem tuto, v  dnešní 
době neobvyklou, akci natočit na kameru 
a prezentovat ji v celostátní ruské televizi.

Virtuální komunikace proběhla dne 
16. prosince 2014. Prostřednictvím pro-
gramu Skype se žáci 8. a 9. ročníku sezná-
mili s  věkově blízkými žáky z  ruské ško-
ly, se kterými si v  dalším období mohou 
dopisovat. Rodiče tak můžeme ujistit, že 
si jejich dítě bude skutečně dopisovat se 
žákem z této školy. 

Přímého natáčení se účastnili žáci se 
souhlasem rodičů. Zkrácená reportáž 
byla odvysílána 16. ledna 2015 na prvním 
kanálu ruské televize (obdoba naši ČT 1) 
a lze ji zhlédnout na internetu. 

V současné době naši žáci zpracováva-
jí krátké seznamovací dopisy, jež budou 

Virtuální setkání s žáky v Nižnim Novgorodě 

prostřednictvím školy zaslány do školy 
v Nižnim Novgorodě. Věříme, že vzájem-
ná písemná korespondence jim bude 
nápomocna lépe zvládnout nejen azbu-
ku, se kterou se stále potýkají, ale i slov-
ní zásobu a  gramatiku. Nezanedbatelný 

je i předpoklad, že si žáci uvědomí pocit 
zodpovědnosti při poskytování osobních 
údajů, vhodnost použitých slov v písem-
né komunikaci a povede ke zvýšení vyja-
dřovacích schopností. 

(zš)

Děti ze Sluníček pozvaly v  době ad-
ventu své nejbližší, (nescházely ani ba-
bičky) na „vánoční besídku“. Nejprve 
zahrály příběh o narození Ježíška s kole-
dami a popěvky „Hvězda nad Betlémem“, 
po kterém následovaly tvořivé dílny.

Dospěláci spolu s dětmi stříhali, lepili, 
malovali a pro nás učitelky bylo zážitkem 
pozorovat to radostné hemžení v  plné 
třídě. Vidět zručnost všech přítomných 
a sledovat, jak pod jejich rukama vznikají 
stromečky, hvězdy, svícny aj. Byla to taky 
příležitost popovídat si a  společně pro-
žít předvánoční čas ve vzájemné pospo-
litosti. a nescházelo ani vánoční cukroví 
od našich šikovných maminek, kterého 
jsme si všichni dopřávali, zejména děti. 
Bylo to krásné zakončení roku a nezbývá 
než popřát, aby ten letošní rok 2015 byl 
jak u nás v MŠ, tak i u vás doma tvořivý 
a plný vzájemného porozumění.

E. Janáčová

„Už je to tady!“, zvolaly děti 15.10.2014 při 
otevření zrenovované školní zahrady Mateř-
ské školy Nový Hrozenkov. Konečně se totiž 
dočkaly nového, vylepšeného hřiště u  své 
školky. 

Tento projekt byl financován z dotace Mi-
nisterstva pro místní rozvoj za účasti zřizova-
tele a dofinancování ze strany naší mateřské 
školy. Tímto bychom chtěli ještě jednou po-
děkovat vedení městyse Nový Hrozenkov 
za vyřízení dotace. Slavnostního otevření se 
zúčastnili jak zástupci městyse, tak i  místní 

pan farář p. Marek Poláčik, který nám každý 
herní prvek na hřišti posvětil a pronesl velmi 
hezkou řeč o výchově dětí a práci paní učite-
lek. Děti mu jako poděkování vyrobily bet-
lém do místního kostelíka. Celou tuto „slávu“ 
jsme ukončili vyzkoušením si všech průlezek, 
houpaček a dalších prvků na hřišti, soutěže-
mi a malou hostinou z všemožných dobrot, 
které opět napekly naše šikovné maminky, za 
což jim velmi děkujeme.

Bc. Tereza Slováčková

děti mají nové hřiště Sluníčkové
vánoční dílny
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V úterý 10. 2. 2015 na naší škole proběhlo 
oblíbené kolo recitační soutěže. V učebně hu-
dební výchovy se představilo 22 soutěžících 
– vítězů třídních kol I. a II. stupně. Bohužel se 
z důvodu nemoci nezúčastnili zástupci 9. třídy. 
V odborné porotě zasedly naše paní učitelky 
- Mgr. andrea Střelecká, Mgr. Dana Šipulová 
a Mgr. Soňa Dujková, která se zhostila organi-
zace soutěže. 

školní kolo recitační soutěže 2014/2015

Začátkem října se v  mateřské škole ve Vranči konalo divadelní představení 
„O ztraceném medvídkovi“. děti fascinovaně sledovaly putování medvídka a jeho 
kamarádů, kteří se dostali ze zajetí zlého drezéra. příběh však končí šťastným ná-
vratem medvídka domů.

pestrý rok broučků ve Vranči

Koncem listopadu navštívila naši školku 
paní Jana Šipulová a  přinesla s  sebou vá-
noční atmosféru v  podobě zlatých baněk. 
Pod jejím vedením si děti baňky samy de-
korovaly lepením barevných třpytek a  při 
odchodu ze školky rodičům nadšeně uka-
zovaly své originální výtvory.

Tradiční Mikulášská besídka se konala  
5. prosince a měla rekordní účast. Děti při-
pravily rodičům a  dalším členům rodiny 
pásmo valašských koled, říkanek, pohád-
ku O  rukavičce a  tanečky na písničky Míši 
Růžičkové. Na závěr přišel Mikuláš s  čer-
tem a děti obdaroval připravenými balíčky. 

O  občerstvení se postaral kolektiv školky. 
Besídka se vydařila a děti odcházely domů 
plné dojmů. Tímto děkujeme manželům 
Václavkovým a  paní Marii Filákové za vě-
nované sladkosti a paní Petře Jochcové za 
upečení krásné vánoční chaloupky z perní-
ku, která zdobí dětem třídu.

Pohádkovou vánoční atmosféru jsme 
zakončili vánočními dílnami s rodiči a dět-
mi, kteří si společně vyrobili vkusné vánoč-
ní dekorace.

Děkujeme všem za hojnou účast a  už 
nyní se těšíme na velikonoční dílny.

Kolektiv a Broučci z MŠ Vranča

Každý účastník a  příznivec češtiny, který 
uctil její krásu přednesem poezie či prózy, zau-
jal svým projevem - jak porotu, tak i přítomné 
obecenstvo, v závěru soutěže pak byl oceněn 
sladkou pozorností od vedení školy, vítězové 
prvních tří míst obdrželi diplom, a taktéž si za 
nejlepší prezentaci básnických i  prozaických 
textů mohli vybrat některou z  pěkných věc-
ných odměn. Nutno říci, že výkony dětí byly 
obdivuhodné a  výsledky velmi vyrovnané, 
porota měla tudíž náročný úkol – objektivně 
zhodnotit každý jednotlivý umělecký přednes, 
vybrat a stanovit vítěze, přičemž první 2 mís-
ta postoupí do okrskového kola konajícího se 
dne 5. 3. 2015 v alcedu ve Vsetíně. 

Soutěžilo se v 5 kategoriích rozdělených podle tříd: 
0. kategorie
– 1. třída: Tomáš Lušovský, anna Salajová, Josef Orság, amálie Štelclová 
i. kategorie
– 2. třída: Eleonora Křenková, Radovan Dujka 
– 3.a třída: Eva Štulerová, Dominika Pekařová, aneta Uhlířová 
– 3.B třída: aneta Morávková, Vojtěch Hodulák 
ii. kategorie
– 4. třída: adam Pekař, Simona Pekařová, amálie Šipulová 
– 5. třída: Martina Ježíková, anna K. Plátková 
iii. kategorie
– 6. třída: aneta Václavíková, Vojtěch Juřica, Tomáš Barbořák 
– 7. třída: adéla Kopecká 
iV. kategorie
– 8. třída: Martin Střelecký, Robert Valíček 

a jak to tedy dopadlo?
O. ktg. 1. anna Salajová, 2. Tomáš Lušovský, 
3. Josef Orság 
i. ktg. 1. aneta Morávková, 2. Radovan Duj-
ka, 3. Eva Štulerová 
ii. ktg. 1. anna K. Plátková, 2. amálie Šipu-
lová, 3. Simona Pekařová 
iii. ktg. 1. aneta Václavíková, 2. adéla Ko-
pecká, Tomáš Barbořák, 3. Vojtěch Juřica 

ZE ŠKOLNíCH LaVIC 

Začátek listopadu nebývá počasím příliš 
veselý, proto přišlo vhod divadelní předsta-
vení černého divadla Praha, které navštívili 
žáci 2. stupně školy ve Valašském národním 
divadle v  Karolince. Měli jedinečnou příleži-
tost vidět živě loutkohereckou skupinu „LOU-
DaDLO“, která spolupracuje s  Českou tele-
vizí Praha, na pořadech pro děti:  „Hřiště 7“, 
„Studio kamarád“ a  dalších. Představení Ve-
selá pouť zaujalo netradičním pojetím a  in-
teraktivním zapojením dětí do představení 
s možností zúčastnit se děje a na závěr se vy-
fotit s aktéry představení. Takové dopoledne 
se žákům líbilo a obohatilo jejich zkušenost 
nejen s  divadlem. Děkujeme občanskému 
sdružení Rozína dětem, které hradilo veškeré 
náklady. 

(zš)

Černé divadlo 
praha

iV. ktg. 1. Martin Střelecký, 2. Robert Valí-
ček 

Všem žákům děkujeme za účast, přípra-
vu k soutěži i aktivní školní práci, a vítězům, 
kteří budou reprezentovat naši školu dále, 
přejeme na okrskovém kole hodně štěstí 
a málo trémy, držíme jim pěsti a fandíme! 

Mgr. Soňa Dujková 
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Tradicí jarmarku bylo vystoupení žáků 
školy v  kostele, kde uvedli představení 
Živý betlém. Hudební a  pěvecký sbor 
vedla Mgr. Jitka Haferníková a  režie sa-
motné hry se ujala Mgr. Dana Šipulová. 
Tradice historického příběhu ožila díky 

Letošní prodej poinsettií, známějších 
pod názvem vánoční hvězda, vynesl cel-
kový příspěvek na dětskou hematologii 
a onkologii v Olomouci 6 650 Kč. Děkujeme 
paní aleně Čechákové za organizaci, inicia-
tivu a všem, kteří přispěli:

Látalová D., Hodulák V., Novotný R., Mi-
narčík D., Šarman, Čecháková M., Randu-
chová M., Divínová G., Pavlicová, Zapalač J., 
Píšek L., Lukášová S., Herceg M., Plánková, 
Kuželková J., Stupka O., Úlehlová O., Uherko-
vá V., Janík D., Podešvová V., Holcová B., Ko-
curková J., Zbranek, Orságová S., Valíček M., 

živý betlém

VáNOČNÍ HVěZda
Uherková B., Morávková a., Venglářová R., 
Stančík M., Špalek, Jochec M., Kovářová K., 
Orságová J., Kocurek J., Hořelica M., Střelec-
ká, Orságová M., Martináková R., Haničáková 
T., Václavíková a., Strnadlová V., Hodulák J., 
Babica Š., Pekařová S., Koňaříková, Orsá-
gová T., Štulerová E., Kašperová N., Haša I., 
Randuchová M., Zbranková, Hruštinec M., 
Jágerský T., Lušovský T., Kovářová, Jochec J., 
Bukovjan T.

(zš)

úsilí a  chuti pracovat s  dětmi, kterou 
jim obě věnovaly. Byly to měsíce pří-
prav a  nacvičování! Lavice kostela byly 
zaplněny návštěvníky jarmarku, rodiči, 
blízkými i  pedagogy. Je na místě podě-
kovat za odvahu a pochválit více jak dvě 

desítky účinkujících žáků a  žákyň školy, 
kteří odvedli profesionální výkon. I  ti 
nejmladší zvládli na výbornou premiéru 
představení. 

Během jarmarku mohli návštěvníci, 
častěji rodiče a  prarodiče, zakoupit vý-
robky z vánočních dílen žáků ve společ-
ném stánku s  Rozínou dětem. Většina 
výrobků mizela před očima, ať už to byli 
andělíčci žáků IX. třídy, papírové stro-
mečky II. třídy nebo slané a  sladké ba-
líčky VI. třídy. Úspěšný byl i osobní pro-
dej žáků, kteří chodili a nabízeli výrobky 
mezi návštěvníky. Zkušenost a  lekce 
z  prodeje je k  nezaplacení. Výtěžek byl 
předán třídním učitelům, kteří s žáky jis-
tě vymyslí způsob, jak jej použít. 

(zš)

Pěvecký sbor vedla paní učitelka Jitka Haferníková.

Výtěžek z prodeje vánoční hvězdy pomůže onkologicky nemocným.

Na delší dobu osiřel podstavec sochy. 
Byl to téměř rok, než se specializované 
firmě podařilo poškozenou sochu re-
staurovat a  dopravit na původní místo. 
Na konci listopadu se objevuje před 
školou dodávka, ve které ještě na zemi 
odpočíval podstavec a  busta nejslav-
nějšího českého pedagoga Jana amose 
Komenského. Za vydatné pomoci těž-
ké techniky a  pracovníků městyse byla 
s maximální opatrností socha navrácena 
zpět. Vyztužení a slepení dílů spojovací-
mi čepy by mělo zlepšit stabilitu sochy. 
Drobných oprav se dočkal i  památník 
obětem první světové války, který je na 
dohled od sochy u základů školy. Přejme 
sochám a předkům důstojnost a úctu.

Igor Haša

Návrat sochy

Po náročné rekonstrukci se busta vrátila opět na své 
místo.
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podzim je nejen časem společných lovů, 
ale i  střeleckých závodů. V  tomto období 
se členové mS Nový Hrozenkov zúčastnili 
dvou střeleckých soutěží. 

První z  nich byl již tradiční přebor mysli-
veckého sdružení, konaný na místní spolkové 
střelnici v  Čubově. V  počátečních ročnících 
této soutěže se střílelo pouze malorážkou na 
redukované terče kňoura, srnce, kamzíka a liš-
ky. V následujících ročnících pak brokovnicí na 
asfaltové letící terče. V  roce 2014 se pořada-
telé rozhodli soutěžícím opět střelbu o  něco 
zkomplikovat – soutěžilo se totiž ve střelecké 
disciplíně zvané „kombinace“ či „dvojboj“. Tato 
se skládá jak z malorážkové (kulové) střelby na 
již zmíněné čtyři redukované terče na vzdále-
nost 50 metrů, tak také ze střelby brokovnicí 
na letící terče. Kombinace tak přispěla k větší 
napínavosti a  dramatičnosti závodu, kdy po 

Z hlediska mysliveckého hospodaření je 
důležité také zmínit odlov především zvě-
ře v myslivosti škodící – hlavně lišek, které 
vloni i  letos působily potíže chovatelům 
drůbeže a  ostatního drobného zvířectva. 
Je potřeba říci, že myslivci se lovu lišek in-

Střelecký podzim myslivců
prvních položkách bylo pořadí střelců velice 
vyrovnané, avšak následovala ještě broková 
střelba, která finálním pořadím také zamícha-
la (1. místo J. Šulák, 2. místo L. Malík, 3. místo  
P. Valíček). Jak je již zvykem, proběhlo také 
zhodnocení sportovně-střeleckých zážitků 
i výkonů a předání cen na myslivecké chatě. 
První tři byli odměněni velice povedenými po-
háry. Střelci, kteří se umístili do šestého místa, 
pak věcnými cenami. 

Poté střelecké družstvo ve složení Petr Valí-
ček, Josef Hořčica, Lukáš Malík, Tomáš Jochec 
a Jan Šulák, reprezentovalo Nový Hrozenkov 
na Hornovsackých mysliveckých slavnostech, 
pořádaných Mysliveckým sdružením Kátlina 
z Huslenek. Jednou z části slavností bylo totiž 
střelecké utkání mysliveckých spolků z Horní-
ho Vsacka ve střelbě z malorážky, tradičně na 
terče divočáka, kamzíka, lišky a srnce. I zde si 

Hrozenkovští vedli velmi obstojně, když se na 
huslenské střelnici představili v  dobré formě 
a  vystříleli si pěkné druhé místo za favorizo-
vanými Huslenkami. Na třetí příčce se pak 
umístili myslivci z Halenkova. Poté následova-
lo předání cen v rámci mysliveckých slavností 
v  areálu „Rybníček“. Zde byla střelecká druž-
stva odměněna rovněž poháry, medailemi 
a věcnými cenami. Proběhla zde také soutěž 
„O valašského vábníka“, jak již název napovídá 
– ve vábení zvěře, což spočívalo v co nejdů-
věryhodnějším napodobení hlasů srnčete, di-
vočáka, zajíce polního, říjícího jelena a kachny 
divoké. V této soutěži se na třetí příčce umístil 
hrozenkovský Lukáš Malík. V  rámci přehlíd-
ky plemen loveckých psů zde někteří Hro-
zenkovjané také představili své psí svěřence,  
a to drsnosrsté jezevčíky, bavorského barváře 
a jagdteriera. 

Jan ŠulákLov lišek
Účastníci soutěže ve střelbě na čubovské střelnici.

SPOLKY

HaSiČi maJÍ 
StaRONOVé 
VEdENÍ

Letos v  lednu se uskutečnila výroční 
valná hromada dobrovolných hasičů, kteří 
si zde volili nové vedení a výbor pro další 
funkční období. 

Do křesla pro starostu sboru opět usedla 
Jana Kysučanová a jejím zástupcem byl zvolen 
Lubomír Oravec. Velitelem sboru zůstává i na-
dále Karel Čaník. Novým velitelem výjezdové 
jednotky se stal Zdeněk Kysučan. 

Rok 2015 je pro Sbor dobrovolných hasičů 
Nového Hrozenkova velmi významný. Letos 
uplyne totiž 120 let od založení tohoto sboru, 
proto se na osmý srpen chystají velké oslavy. 
Na 3. květen připadají potom oslavy patrona 
hasičů sv. Floriána a konat se bude také jarní 
dětský bazar. Přesný termín bude dostatečně 
dopředu oznámen. 

(il)

tenzivně věnují po celý podzim, zimu až 
dosud. Po tuto dobu bylo uloveno na 30 ks 
tohoto predátora. O zvýšené početnosti liš-
ky obecné svědčí například společná silves-
trovská vycházka, kdy bylo v úseku Čubov 
uloveno v jeden den 6 lišek, což lze poklá-
dat za významné utlumení jejich stavu.

Jan Šulák

Stříbrné družstvo našich střelců. Zleva nahoře: Josef 
Hořčica, Jan Šulák, Tomáš Jochec. V popředí Petr 
Valíček a Lukáš Malík.
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HaSiČi dětEm i dOSpěLÝm
být na chvíli někým jiným. tohle přá-

ní si děti i dospělí mohou lehce splnit na 
dvou výjimečných akcích, které pro ně 
každý rok pořádají místní dobrovolní ha-
siči. ani letos tomu nebylo jinak.

Dětský maškarní bál se tradičně konal 
v  Lidovém domě, kde se to zakrátko hem-
žilo čarodějnicemi, princeznami, vodníky 
a  jinými pohádkovými postavami. Na par-
ketu řádila roztomilá batolata, která se sotva 
naučila chodit, ale také žáčci školou povin-

datum Místo Událost poznámka

1. 1. 2014 Karolinka Požár nádražního domku

22. 1. 2014 Lušové Požár dřevěné chaty exploze plynové bomby

1. 2. 2014 Karolinka Požár zahradní chatky

4. 2. 2014 Halenkov Požár rubiska s klestím

5. 2. 2014 Bzové Požár chaty v objektu se nacházelo 60 dětí, proběhla evakuace osob

1. 3. 2014 N. Hrozenkov Prasklý kotel a zadýmené sklepní prostory v rodinném domě

2. 3. 2014 N. Hrozenkov Požár kůlny na dřevo

7. 3. 2014 Raťkov Požár stodoly

13. 3. 2014 V. Karlovice Požár lesního porost

22. 3. 2014 Halenkov Zadýmený byt zahoření oleje na pánvi

10. 5. 2014 N. Hrozenkov Pomoc při vytažení vozidla z potoka 

26. 5. 2014 N. Hrozenkov Požár chaty v nepřístupném terénu na skalisku chatu zapálil blesk, shořela do základů

12. 6. 2014 Karolinka Planý poplach

21. 6. 2014 N. Hrozenkov Požár garáže rodinného domu ve Vranči

5. 7. 2014 N. Hrozenkov Vznícení trávy u kolejí způsobeno parní lokomotivou

26. 7. 2014 N. Hrozenkov Vznícení hadru od nečistot po nátěru podlahy v bytovce naproti Beskydu

28. 7. 2014 N. Hrozenkov Povodeň ucpala propustek pod hlavní silnicí zaplaveny zahrádky a studny u rodinných domů

16. 10. 2014 N. Hrozenkov Planý poplach

8. 12. 2014 N. Hrozenkov V nákupním středisku praskla vodovodní trubka zatopena část 1. patra

11. 12. 2014 V. Karlovice Požár v kompresorové stanici firmy Timber

přehled výjezdů zásahové jednotky hasičů 
Nového Hrozenkova za rok 2014

ní, kteří si přišli užít hlavně zábavu a soutě-
že. Hasiči byli opět vzorně připraveni a pod 
režijní taktovkou osvědčeného moderátora 
Luboše Oravce zapojovali do hrátek o ceny 
nejen děti, ale mnohdy i rodiče. Nechyběla 
bohatá tombola a dobrá hudba, kterou vy-
bíral DJ Jirka Buček. Letos bylo sladkým dor-
tem oceněno hned devět krásných masek 
a  dítě s  nejlepším převlekem dostalo hod-
notnou věcnou cenu. ale ani ostatní holky 
a kluci nemuseli být smutní. Všechny děti si 

odnesly domů spoustu zážitků a také plnou 
náruč sladkostí. 

Svůj maškarní ples si mohli užít i dospělí. 
Hasiči pozvali do Lidového domu všechny, 
kteří se chtějí dobře bavit. K  tanci i  posle-
chu hrála osvědčená Polančanka a o kultur-
ní vložku se postarali samotní hasiči, kteří 
předvedli nápadité vystoupení na téma 
akvabely. Parket dokázali mávnutím prout-
ku proměnit v bazén s dokonale průzračnou 
vodou a  za hudebního doprovodu a  salvy 
smíchu přihlížejících se pustili do dokonale 
synchronizované sestavy náročných prvků. 
Velký potlesk sklidilo také bubenické vy-
stoupení Míši Jochcové. ani na tomto bále 
nechyběla bohatá tombola a ceny pro nej-
lepší masky. 

(il)

HaSIČI

Sličné akvabely předvedly na maškarním plese pro dospělé dokonale synchronizovanou sestavu.

Děti s nejlepšími maskami dostaly od hasičů výborné 
dorty.
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Nejvýznačnější událostí v  letošním roce 
budou bezesporu oslavy skutečnosti, že od 
konce nejstrašnější války v  dějinách uplyne 
70 let. Je potřeba si toto výročí připomenout, 
oživit vzpomínky na všechny ty, kdo oběto-
vali to nejcennější - své životy. Naše obec byla 
osvobozena 4. května 1945.

Už v loňském roce jsme si připomněli toto 
výročí, když spolu s organizací bojovníků za 
svobodu z Moravské Ostravy a zástupci Poli-
cie České republiky proběhla velmi důstojná 
vzpomínková akce u památníku vedle Saxo-
va mostu. Vzpomínali jsme na účastníky Slo-
venského národního povstání. Jen škoda, že 
se této akce zúčastnilo tak málo občanů.

Knihovna chystá besedu na toto téma s re-
daktorem, panem Stanislavem Motlem, která 
se bude konat 30. dubna 2015 dopoledne 
ve škole pro děti a  odpoledne pro občany 
v 17.00 hodin v sále Hasičského domu. Tímto 
občany srdečně zveme. 

Emílie Pekařová

70 LEt bEZ VáLKy

žijeme v  době míru. Zatím. V  televizi 
nebo v rádiu občas zaslechneme zprávy 
o tom, že na dalekém Východě zuří nepo-
koje, umírají lidé. Je to daleko. Naštěstí, 
říkají si mnozí. Konflikt na ukrajině nás 
pravda už trochu znepokojuje, je to mno-
hem blíž. ale dokud neumírají naši nej-
bližší…

Na dušičky se místní hřbitov rozzáří 
světélky, která věnujeme našim drahým 
zemřelým. Úplně vpravo vzadu, téměř při-
lepený ke hřbitovní zdi, se krčí náhrobek se 
jmény partyzánů. 27. října loňského roku 
uplynulo přesně 70 let, co vyhasl jejich ži-
vot v  rukou německých okupantů. Byli to 
vesměs mladí muži mající život před sebou. 
Přesto se postavili nepříteli čelem a bojova-
li za to, abychom my už své syny posílat do 
války nemuseli. Na dušičky hořelo na jejich 
hrobě 6 svíček. Pravda, o jednu víc než pře-
dešlý rok...

Chlév pasekáře Františka Provázka stá-
val nad údolím Brodská. V  osudný den se 
zde ukrývali partyzáni ze skupiny majora 
Kuzněcova. Češi Rudolf Polcar z Daskabátu, 
Stanislav Slezáček ze Zábřehu, Jan Siuda 
z Frenštátu, František Hradil, neznámý čes-
ký a  2 sovětští partyzáni. V  ten den ráno 
přišlo i 6 partyzánů skupiny rotného Josefa 
Laži z Hovězí. Byli to Jaroslav Maňák, Josef 
adamec, Jan adamec z  Hovězí, Oldřich 
Ondruš ze Vsetína-Jasenic, Jar. Provázek 
z N. Hrozenkova a sovětský partyzán Ivan. 
Plánovali akci proti fašistům na 28.10.1944 
k uctění státního svátku. Ráno si došli k pa-
sekářské rodině Cábově pro jídlo a potom 
odpočívali. Kolem 10 hodiny jedna němec-
ká hlídka pročesávala okolí, když dorazila 
k  Provázkovému chlévu. Uviděla muže, 
který na jejich zavolání nezastavil. Něm-
ci okamžitě zaútočili. Chlév vzplanul jako 

VZpOmÍNKa upáLENÝm paRtyZáNům

pochodeň, na obranu nebyl čas. Téměř 
všichni zahynuli, jen J. Maňák a  J. Prová-
zek byli u rodiny Cábových, Fr. Hradilovi se 
podařilo utéct. Jeden sovětský a neznámý 
český partyzán padli do zajetí, svázali je 
drátem a  odvedli neznámo kam. Z  chléva 
zbylo jen spáleniště a  v  něm ohořelá těla  
6 českých a 2 sovětských partyzánů. Němci 
je nařídili odvézt do N. Hrozenkova a  tam 
31.10.1944 tajně pohřbít do společného 
hrobu. Místní farář p. a. Spurný provedl 
i přes zákaz církevní obřad nad hrobem. 

Místo tragédie bylo po dlouhá léta po 
válce označeno jen obyčejným březovým 
křížem. V roce 1960 mladí turisté z Valašské 

Bystřice při putování Beskydy místo objevi-
li a  začali pátrat po jeho historii. Nakonec 
se jim podařilo navázat spojení s  paseká-
řem Františkem Provázkem. Památník, tak 
jak ho známe nyní, byl slavnostně odhalen 
4. června 1972. Patnáct turistů z  Valašské 
Bystřice nezapomnělo na smutné výročí 
smrti partyzánů ani tentokrát. Na konci říj-
na loňského roku se vydali Bystřičané uctít 
památku upálených partyzánů přímo na 
místo, kde dohořela svíčka jejich života. ani 
městys na upálené partyzány nezapomněl. 
V den výročí položili zástupci obce na míst-
ním hřbitově věnec na jejich hrob.

Ivana Lušovská

TéMa
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Během posledních měsíců proběhla 
řada sportovních i  vzdělávacích a  výtvar-
ných soutěží. Ve sportu se žáci pravidelně 
účastní klání ve florbalu a vybíjené. Do pří-
pravy na soutěže zapojil v rámci sportovní 
přípravy Mgr. Oldřich Pavelka i  mladé ta-
lenty z 1. stupně. Získávají zkušenosti tak, 
aby mohli v příštích letech zúročit trénink 
a sehranost. Úspěchem je postup dívek ve 
florbalu z okrskového turnaje na Hovězí na 
okresní turnaj do Zašové, kde obsadily 4. 
místo. Ve florbalu k nejšikovnějším hráčům 
patří Radek Koňařík, Tomáš Filip a mezi dív-
kami Martina Randuchová a Vendula Kou-
řimská. S malou přestávkou se naši chlapci 
již mnoho let účastní též okresní florbalové 
ligy na Vsetíně, a to se střídavými úspěchy.

Další soutěží byla akce s názvem BRLOH 
(Brněnská logická hra). Za naši školu soutě-
žilo 9 čtyřčlenných týmů. Po tři listopado-

žáci školy v soutěžích
vé pondělky dostaly děti 10 
úloh, které musely do týdne 
vyřešit. Týmy, kterým se po-
dařilo vyřešit 18 a více úloh, 
postoupily do malého finále 
(24.11.). Letos se nám nepo-
dařilo vyřešit dostatek úloh 
na postup do finále. 

Logická olympiáda pro-
bíhala od 1.10. do 14.10. ve 
spolupráci s Mensou ČR. Zú-
častnilo se jí celkem 49 000 
žáků z celé ČR. Do krajských 
kol postoupilo vždy 50 nej-
lepších v kraji. Krajské kolo se 
konalo 7.11. na UTB Zlín. Za školu reprezen-
tovala amálie Šipulová, která v kraji obsadi-
la 27. místo.

V soutěži Přírodovědný klokan úspěšně 
obsadili v kategorii kadet 1. místo Juřicová 

Markéta, 2. místo Tkadleček Jaromír, 3. mís-
to Střelecký Martin a  4. místo Haničáková 
Iveta. 

(zš)

Mgr. Oldřich Pavelka a jeho florbalový tým.

Žáci naší školy byli pozváni na tradiční 
florbalový turnaj 5. ročník TM Stav CUP - 
(2. ročník memoriálu Dana Mikeše) pro 
žáky 1. - 6. třídy ZŠ. 

Turnaj družstev se konal 7. února 2015 
ve sportovní hale Na Lapači. Účastnilo 

Úspěch žáků ve florbalu

družstva ZŠ Val. Polanka ZŠ Vsetín, Sychrov ZŠ Vsetín, Luh ZŠ N. Hrozenkov ZŠ Vsetín, Trávníky Skóre Body Umístění
ZŠ Valašská Polanka 1:1 0:0 0:3 5:1 6:5 5 3.
ZŠ Vsetín, Sychrov 1:1 2:4 1:2 6:0 10:7 4 4.
ZŠ Vsetín, Luh 0:0 4:2 3:0 13:0 20:2 10 1.
ZŠ N. Hrozenkov 3:0 2:1 0:3 3:1 8:5 9 2.
ZŠ Vsetín, Trávníky 1:5 0:6 0:13 1:3 2:27 0 5.

se jej pět týmů ze ZŠ Valašská Polanka, 
ZŠ Vsetín, Sychrov, ZŠ Vsetín, Luh 1544, 
ZŠ Nový Hrozenkov a ZŠ Vsetín, Trávníky.

Naši žáci vybojovali v těžké konkurenci 
výborné druhé místo! 

Mgr. Oldřich Pavelka 

Kluci ze starší přípravky skupiny a okresního přeboru skončili v podzimní části sou-
těže v desetičlenné skupině na pátém místě. Se čtvrtou Valašskou polankou dosáhli na 
stejný počet bodů, horší skóre je však posunulo o příčku níž. 

maLÍ FOtbaLiSté SE ČiNÍ

„Škoda některých 
zápasů, kde jsme 
byli fotbalově lep-
ší, ale přesto jsme 
prohráli. Fotbal se 
hraje na branky, ne 
na tyčky a  zahoze-
né šance,“ posteskl 
si po sezóně hlavní 
trenér přípravky Mi-
roslav Kovář, který 
se dětem svědomitě 
věnuje. Se svými svě-
řenci je ale přece jen 
spokojen, vždyť jako 
jediný tým dokázali 
porazit vedoucí Li-
dečko. „Jediný, kdo 
nás dokázal přehrát, 
bylo Hovězí. S  ostat-
ními celky jsme drželi 
krok, nebo jsme byli 

dokonce lepší. Myslím si, že není tak důle-
žité, kolik bodů uhrajeme, ale jak jsme na 
tom fotbalově a jak to kluky baví. Nemůžu 
přece jen stavě relativně ty lepší a  vůbec 
nedat příležitost méně zkušeným nebo 
mladším,“ vysvětluje trenér. Týmu se po-
dařilo nahradit brankáře. Tohoto postu se 
ujala Kája Kopecká, a  to tak bravurně, že 
útočníci soupeřů byli často zoufalí. 

Oproti loňsku posílili hráči v týmu kolek-
tivitu, a přestože nenastříleli tolik gólů jako 
v  minulé sezóně, skončilo za zády bran-
kářů konkurenčních družstev celkem 51 
gólů. Střeleckými oporami hrozenkovské-
ho manšaftu se stali Mirek Kovář (22 gólů), 
Šimon Plánka (16 gólů ze 4 zápasů) a René 
Šarman (9 gólů). Nový Hrozenkov vyhrál  
4 utkání, dvakrát remizoval a  třikrát si od-
nesl prohru. „Moc mě potěšilo, že i přes ne-
přízeň počasí, chodili kluci vzorně trénovat. 
Nevadil jim ani deštík a někdy jsem je mu-
sel ze hřiště doslova vyhnat,“ usmívá se pod 
vousy Miroslav Kovář. Jeho tým tvořili Kája 
Kopecká, Martin Hrnčiřík, Jakub Hájek, Mi-
roslav Kovář, Šimon Plánka, René Šarman, 
Ondra Zapalač, František Dujka, Radek Duj-
ka, Vojta Tomášek, Šimon Babica, Marek Jo-
chec a Martin Špalek. 

(il)
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Fotbalový oddíl Nového Hrozenkova 
- tJ Sokol Nový Hrozenkov

trénování mladší přípravky se ujal 
dušan Kováč, kterému pomáhají Ond-
ra mikula a  Zdeněk štuler. Kdo je vi-
děl při práci, musí uznat, že to s prťaty 
zkrátka umí. tolik trpělivosti a  umu, 
které vynaloží jen na to, aby mládež-
níkům vysvětlili, co a jak mají udělat, 
jsou naprosto záviděníhodné. 

Za pěkného počasí se to na hřišti hem-
žilo až 18 malými dětmi ve věku od čtyř 
let. Když jsem viděla, jak trenér nejméně 
po osmé vysvětluje střapatému klučíko-
vi, ze které strany oběhnout kužel a kam 
kopnout balon, musela jsem obdivovat 
s  jakou trpělivostí, nadhledem a  umem 
k  dětem přistupuje. Děti poskakova-
ly po hřišti jako blechy, přelévaly se ze 
strany na stranu, ale všechny byly vy-
smáté a  šťastné. Že by se konečně hro-
zenkovskému fotbalu zablýsklo na lepší 
časy? V současné době probíhají trénin-
ky fotbalových benjamínků každé úterý 
a pátek v tělocvičně od 16 do 17 hodin. 
Starší přípravka trénuje v tyto dny od 17 
do 18:30 hodin. Rodiče mohou své děti 
přihlásit u  Dušana Kováče (tel. 603 835 
560) nebo Míry Kováře (734 827 489).

Ivana Lušovská

FOtbaLOVÝ
pOtěR SE 
VZmáHá

Fotbalisté Nového Hrozenkova jsou po podzimní části sezóny 2014/2015 na 3. místě tabulky 
III. třídy se ziskem 28 bodů z 13 zápasů. Tabulka pak vypadá následovně.

pořadí tým Zápasy vítězství remízy vítězství
na penalty prohry Skóre Body

1. Semetín 13 13 0 0 0 54:13 39

2. Lužná 14 9 2 0 3 36:27 29

3. Nový Hrozenkov 14 7 4 3 3 23:15 28

4. Valašská Senice 14 5 6 4 3 29:19 25

5. Loučka 14 6 3 2 5 31:27 23

6. Hošťálková 14 6 2 0 6 35:30 20

7. Růžďka 13 6 1 1 6 32:28 20

8. Juřinka B 13 5 1 1 7 29:26 17

9. Krhová A 13 4 3 2 6 36:35 17

10. Valašská Bystřice B 13 4 3 1 6 22:28 16

11. Ústí 13 5 0 0 8 26:37 15

12. Branky 13 4 2 1 7 22:51 15

13. Střelná 14 3 3 1 8 24:36 13

14. Lačnov 13 1 2 0 10 13:40 5

Soutěži jasně dominuje tým Semetí-
na, který na podzim neztratil ani jeden 
bod a  všechny své zápasy dokázal vy-
hrát. Tým Nového Hrozenkova soutěž 
nezačal dobře. První zápas na půdě Luž-
né prohrál po rozpačitém výkonu 0:1. 
Postupem času se však mužstvo stále 
více sehrávalo, což se odráželo i  na vý-
sledcích a  dosažených bodech. V  prů-
běhu podzimní části se tým Nového 
Hrozenkova postupně probojoval až na 
třetí příčku soutěže. Vzhledem k  dob-
rému počasí byla posledním zápasem 
před zimní pauzou předehrávka prvního 
jarního kola opět s  týmem Lužné, který 
byl o  4 body na druhé příčce. Hrálo se 
tedy, jak se ve sportovní hantýrce říká, 
o 6 bodů. Nový Hrozenkov odehrál jed-
no z  nejlepších utkání na podzim 2014 
a  připsal si velmi důležité 3 body za ví-
tězství 4:2.

O celkovém vítězství Semetína zřejmě 
již nikdo nepochybuje. Ztráta na první 
místo před jarní částí sezóny je však je-
nom 1 bod. Cíl pro konečné umístění je 
tak jasně daný. Nutno dodat, že nebude 
snadné ani odrazit nápor týmů, které 
jsou v tabulce v těsné blízkosti. 

Jarní část sezóny pro mužstvo Nové-
ho Hrozenkova začne na domácím hřiš-
ti zápasem s  prvním Semetínem dne 5. 
dubna od 15:30. 

Radek Kalina

Rozpis jarních zápasů
domácí Hosté termín den

Nový Hrozenkov Semetín 05.04. 15:30 NE

Branky Nový Hrozenkov 11.04. 15:30 SO

Nový Hrozenkov Valašská Senice 19.04. 16:00 NE

Hošťálková Nový Hrozenkov 25.04. 16:00 SO

Nový Hrozenkov Juřinka B 03.05. 16:30 NE

Lačnov Nový Hrozenkov 10.05. 16:30 NE

Nový Hrozenkov Střelná 17.05. 16:30 NE

Loučka Nový Hrozenkov 24.05. 16:30 NE

Nový Hrozenkov Krhová a 31.05. 16:30 NE

Valašská Bystřice B Nový Hrozenkov 06.06. 16:30 SO

Nový Hrozenkov Ústí 14.06. 16:30 NE

Růžďka Nový Hrozenkov 20.06. 15:00 SO
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Ve třetím kole ČEZ ligy žen a  juniorek ve 
vzpírání opět zářily novohrozenkovské vzpě-
račky, které obhajovaly loňský titul Přebornic 
ČR. ani tentokrát neponechaly nic náhodě 
a díky skvělým výkonům se na český vzpěrač-
ský trůn vyhouply už po sedmé. 

Oporou hrozenkovského týmu se stala již 
tradičně Lenka Kenisová-Orságová, která do-
sáhla nejlepšího výkonu nejen v  rámci druž-
stva, ale také v celé lize. Její výkon 87 kg v trhu 
a 110 kg v nadhozu jasně ukázal na stoupající 
formu. Barvy Nového Hrozenkova úspěšně 
hájila také Iva Saranová (trh 56 kg, nadhoz 73 
kg), která se vrátila po roční přestávce. Po stu-
dijní pauze podpořila tým i Helena Korytářová. 

Nejlepší vzpěračky v ČR jsou 
z Hrozenkova

Nad hlavu dostala 55 kg v trhu a 70 kg v nad-
hozu. Zahanbit se nedala ani juniorka Marie 
Podešvová s 50 kg v trhu a 62 kg v nadhozu. 

Součástí klání byla také Velká cena Ostravy, 
kterou vybojovala Lenka Kenisová. Tato talen-
tovaná sportovkyně byla zároveň vyhodnoce-
na nejlepší vzpěračkou za rok 2014. V kategorii 
Master si tento titul připsala i její maminka Ma-
rie Orságová. Trenér hrozenkovských vzpěra-
ček František Orság opět dokázal, že pod jeho 
taktovkou sbírají hrozenkovské vzpěračky je-
den vavřín za druhým.

(il)

Druhé kolo nejvyšší soutěže ČEZ ligy 
mužů ve vzpírání hostil Bohumín. Sezónu 
zde úspěšně zakončili i  hrozenkovští zá-
vodníci pod vedením trenéra Františka Or-
sága. 

Ve druhém kole ligové skupiny B obsa-
dili naši borci 4. místo a celkově skončili na 
6. pozici. Ozdobou hrozenkovského týmu 
byl výkon bývalého reprezentanta ČR To-
máše Matykiewicze. Tento silák trhl 156 

matyKiEwicZ OpOROu 
VZpěRaČSKéHO tÝmu

VLaStimiL KOpEcKÝ dEVátÝ 
Na mE

SPORT

pO LOňSKém FiaSKu SE Lyžaři dOČKaLi
Stejně jako každý rok, se i  letos, ještě 

před začátkem zimy sešli lyžaři, aby naplá-
novali lyžařskou sezónu. 18. listopadu pro-
běhla schůze a  školení vlekařů. V  sobotu 
19. listopadu pak revize vleků. Vlekaře pro-
školil pan Jan Korpas, pracovník drážního 
úřadu a následně pak provedl i revizi vleků. 

Jak si jistě všichni pamatujeme průběh 
loňské zimy, tak je každému jasné, že se 
vleky vloni ani nerozjely. Proto nebyly ani 
žádné peníze na nějaké větší opravy a  in-
vestice. Přesto jsou vleky připraveny na no-
vou zimu, která, jak doufáme, nebude na 

sníh tak chudá. Ještě po Vánocích to při po-
hledu z  okna na lyžování nevypadalo, ale 
doufali jsme, že příprava a úklid sjezdovek, 
hrabání listí, příprava rolby, věšení telesko-
pů a jiné práce potřebné k tomu, aby se ve 
Vranči dalo lyžovat, nepřijdou nazmar. 

Po Vánocích když začalo trošku sněžit 
všichni toužebně očekávali nové centime-
try sněhu, ovšem zůstalo jen u  poprašku, 
i  tak na Silvestra odpoledne pár odvážliv-
ců vytáhlo staré lyže a  zkusilo několikrát 
kopec sjet. Půlnoc a příchod nového roku 
jsme také tradičně oslavili na kopci u ohně. 

Vleky se rozjely až o pololetních prázdni-
nách. Lyžařský výcvik naplánovaný na dru-
hý únorový týden proběhl bez problémů. 
Dětem nasněžilo, a tak si to snad na svahu 
užily a zdokonalily se v lyžování. Při dosta-
tečné sněhové pokrývce budou vleky jez-
dit celé víkendy, přes týden podle zájmu. 
Bližší informace o provozu vleků najdete na 
stránkách www. vranča.cz. Nebo se prostě 
mrkněte na kopec. 

Vlasta Jochcová

kg a nadhodil 186 kg, čímž překonal 13 let 
staré hrozenkovské rekordy. Dosáhl tak ne-
jen nejlepšího výkonu v družstvu, ale i dru-
hého nejlepšího výkonu v  rámci celé ligy. 
Nový Hrozenkov reprezentovali také David 
Kenis (95 kg, 125 kg), Jiří Pavelka (90 kg,  
120 kg), Vojtěch Paška (97 kg, 120 kg), Zby-
něk Paška (90 kg, 115 kg) a  Jan Valigura  
(97 kg, 120 kg).

(il)

Dobré jméno Novému Hrozenkovu dělá 
juniorský reprezentant ve vzpírání Vlastimil 
Kopecký, který hostuje v družstvu Baník Soko-
lov. Představil se mimo jiné i v Bohumíně, kde 
trhl 120 kg a nadhodil 160 kg. Vytvořil si tak 
osobní rekordy a zajistil si účast na ME juniorů 
na Kypru. 

V  kyperském Limasolu bojoval Vlasťa Ko-
pecký o další mezinárodní úspěch hrozenkov-
ského vzpírání. Startoval ve váhové kategorii 

do 85 kg a velmi dobrým výkonem si zajistil 
9. místo. „Jednalo se o druhé nejlepší umístě-
ní české reprezentace. Vlasťa je velkým talen-
tem hrozenkovského vzpírání a příslibem pro 
naši reprezentaci. Na mistrovství Evropy zvedl 
v trhu 120 kg a v nadhozu 155 kg, k čemuž mu 
gratulujeme,“ říká za oddíl vzpírání Nový Hro-
zenkov Marie Orságová.

(il)

V rámci seriálu SkiTour 2015, mezi které 
patří Jizerská 50 se zařadila i Karlovská 50. 
Součástí SkiTour je mimo jiné i  seriál dět-
ských závodů MINI SkiTour, kterého se v pá-
tek 20.2. účastnilo 198 závodníků a závod-
nic. Pro závodníky organizátoři připravili 
podle věkových kategorií tratě o  délkách 
300 m, 500 m, 1 km, 2 km klasicky. Zástupci 
školy z  Nového Hrozenkova byli vyhlašo-
vání v soutěži registrovaných závodníků za 
SKB Velké Karlovice, kde mají tréninkovou 
základnu pod vedením p. Štvrteckého. Vý-
sledkem dopoledních závodů byl zisk dvou 
medailových pozic pro novohrozenkovské 
žáky.
Valíček Robert , 2. místo
mikula petr, 1. místo
Sušilová martina, 13. místo
Stupka Ondřej, 3. místo

Úspěch
hrozenkov-
ských běžkařů 
na Karlovské 
mini
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SPORT

Dva týdny v  únoru patřila sjezdovka 
ve Vranči žákům naší školy. První únoro-
vý týden se lyžařského kurzu zúčastnili 
naši senioři, tj. žáci sedmé, osmé a devá-
té třídy. Ti měli možnost vylepšit nejen 
svou techniku lyžování, ale i  snowboar-
dingu. Žáci zažili vše, co hory v zimě na-
bízí: prašan, mokrý sníh s  deštěm, vítr 
a nakonec azurovou oblohu, pod kterou 
se konal výborný páteční slalom, jehož 
kulisu dotvořili spolužáci ze školy. 

Následující týden si zalyžovala naše 
drobotina, žáčci první a druhé třídy. Bě-
hem čtyř dnů jsme mohli pozorovat ob-
rovský pokrok v dovednostech. Poměrně 
prudkou a zmrzlou sjezdovku Lůček sjeli 

šKOLa Na LyžÍcH

V naší mateřské škole se snažíme dětem 
nabízet relativně široké spektrum činností 
a aktivit, které jim budou v jejich budoucím 
životě užitečné, a tak jsme s nadšením přija-
li nabídku společnosti „Sun Outdoor“, která 
pořádá lyžařské kurzy pro děti ve Velkých 
Karlovicích. Tento kurz nebyl pro děti po-
vinný a nakonec se ho zúčastnilo 20 malých 
sportovců a  sportovkyň z  naší mateřinky. 
Kurzovné hradili rodiče. 

Bylo naprosto zbytečné obávat se toho, 
jak si děti na lyžích poradí, protože se jich 
ujali příjemní a šikovní instruktoři a instruk-
torky, kteří je učili formou hry. Ze sjezdov-
ky byl slyšet smích z úspěchů i neúspěchů. 
Jak řekla sama Lilianka ze třídy „Motýlků“: 
„Dneska už nás pustili na velký kopec, kde 
lyžují ti, co to už umí. Furt jsme padali na za-

děti ze školky
vyrazily na lyžařský kurz

dek, ale byla to strašná sranda.“
Den ode dne se naši malí 

lyžaři zlepšovali, a  tak se po-
slední den kurzu konaly závo-
dy, kterých se mohli zúčastnit 
i rodiče našich dětí.

Děti byly při závodech roz-
děleny do skupin jako např. 
„Sněhuláci“, „Želvičky“, „Sluníč-
ka“, „Vločky“, „Opice“ či „Obři“. 
Podle jejich lyžařské zdatnosti 
předvedly rodičům a všem při-
hlížejícím jízdu slalomem mezi 
překážkami, průjezd bránou 
a  ti nejšikovnější sjížděli slalom mezi bran-
kami z velkého kopce.

Máme velkou radost z  toho, že se rodi-
čům i dětem lyžařský kurz líbil a už teď pře-

Děti z mateřinky Střed si užily na lyžařském výcviku i své první závody.

nakonec téměř 
všichni, stejně 
tak zvládli oba-
vy z  jízdy na 
vleku.

L y ž a ř s k ý 
kurz byl zavr-
šen závody ve 
slalomu, při 
kterém nám 
pomáhali míst-
ní vlekaři, kte-
rým za ochotu 
a  pomoc dě-
kujeme. Velký 
dík patří také 

mýšlíme, jakou aktivitu bychom našim nej-
menším nabídli v dalších měsících.

Za MŠ Nový Hrozenkov Bc. Tereza Slováčková

některým tatínkům za výpomoc při vý-
uce, sdružení Rozína dětem a  přívětivé 
obsluze na chatce Magnetka. Odměnou 
pro instruktory ze školy bylo nadšení 
a radost všech žáků z této akce. 

„Jsem moc ráda, že tradice lyžařských 
kurzů ve škole byla obnovena a  zúčast-
nit se mohli i nejmenší žáčci. Náš prvňá-
ček měl zprvu z kurzu obavy, protože je 
úplný začátečník. Domů chodil ale nad- 
šený a vždy se těšil na další den lyžová-
ní. ani jsem nečekala, že by mohl zvlád-
nout i jízdu na vleku. Moc děkuji hlavně 
učitelům – instruktorům, kteří se dětem 
hezky a  trpělivě věnovali,“ připojuje na 
závěr jedna z maminek. 

Za rok opět na shledanou na sjezdovce. 

Mgr. Vladimír Vičík 


