
NOVÝ 
HROZENKOV

Zpravodaj

Božena Vráželová obdržela titul 
„Mistryně rukodělné výroby Zlínského kraje“

ČTVRTLETNÍK      ČÍSLO 3/2013

Ve staroměstském Památníku Velké Moravy byly v září slavnostně oceněny tři ženy, kterým krajská rada udělila titul „Mi-
str tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje“. Patří mezi ně i Božena Vráželová z Nového Hrozenkova, která vyrábí štípané 
holubičky.

Krajská rada uděluje titul konkrétním 
osobnostem doživotně, a to nejvýše třem 
jedincům v  průběhu jednoho roku. Mi-
strem rukodělné výroby Zlínského kraje 
se může stát pouze ten, kdo dokonale 
ovládá dovednosti, postupy a  technolo-
gie tradiční rukodělné výroby, přiměřeně 
svým možnostem ji předává budoucím 
generacím a  prezentuje své produkty na 
veřejnosti.

Božena Vráželová vystudovala Střední 
zemědělskotechnickou školu v  Rožnově 
pod Radhoštěm, v  zemědělství však ne-
pracovala dlouho. Již od roku 1965 se vě-
nuje řezbářství, ke kterému ji přivedl její 
otec, Josef Michalčák, Mistr uměleckého 
řezbářství (titul obdržel v  roce 1973). Ten 
ji naučil kromě štípaných holubiček i  vý-
robu dalších figurek ze dřeva. Zpočátku 
zhotovovala pro družstvo Lipta v  Liptále 
dřevěná zvířátka a domečky, později ji za-
pojil do spolupráce na výrobě čelních stěn 

HuBERTOVa jÍZda fORMaNů l KROjOVaNé "aNO" l POSVěcENÍ KOSTELa l ZajÍMaVOSTi l SPORT

kukačkových hodin pro družstvo Zlatník 
v Opavě.

Oba spolupracovali s prof. Karlem Lan-
grem. Podle jeho návrhů dřevěných va-
lašských figurek vyráběli především pávy 
a kohouty. Pan Michalčák se dále věnoval 
řezbářským pracím a  holubička se sta-
la doménou paní Vráželové. Dodávala je 
Valašskému muzeu v  přírodě v  Rožnově 
pod Radhoštěm a v minulosti také Ústředí 
lidové umělecké výroby v Uherském Hra-
dišti. V roce 1981 získala cenu za nejlepší 
výrobek lidové umělecké výroby ve své 
kategorii a  titul Pracovník lidové umělec-
ké výroby. Od roku 1999 zhotovuje také 
holubičky z jednoho kusu dřeva.

Božena Vráželová předává své umění 
a  zkušenosti ve výrobě štípaných holubi-
ček svým dcerám, spolupracuje i v součas-
né době s  Valašským muzeem v  přírodě 
v Rožnově pod Radhoštěm, kde předvádí 
své umění také široké veřejnosti. Od po-

loviny osmdesátých let byla pravidelnou 
lektorkou specializovaných interaktivních 
vánočních programů ve Slováckém mu-
zeu v  Uherském Hradišti, při nichž svou 
práci nejen předváděla, ale také názorně 
vyučovala. (il)
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,,Podzim je krásný, když tančí nad loukami, když tančí nad lesy. Vůně ohňů se nese 
vzduchem, ach kolik krásy, kolik noblesy…“

ZPRaVOdajSTVÍ Z RadNicE
ZPRaVODaJST Ví Z RaDnice

S příchodem podzimu, chladnějšího poča-
sí a krátkých dnů vám vážení občané přináší-
me čerstvé informace o tom, co se v našem 
městysi událo během léta a  co byste měli 
vědět. Pokud byste vy sami chtěli přispět do 
Zpravodaje nového Hrozenkova nějakou in-
formací nebo nápadem, rádi přivítáme vaši 
iniciativu. 

Rekonstrukce kulturního objektu
V měsíci červenci se rozběhla rekonstruk-

ce hospodářského stavení v areálu Památní-
ku antonína Strnadla, který jsme příznačně 
nazvali kulturním objektem, neboť po jeho 
rekonstrukci bychom chtěli v  těchto pro-
storách otevřít nové výstavní plochy. Máme 
představu, že se objekt bude dále využívat 
pro společenské a kulturní akce, sloužit bude 
pro veřejný a neziskový sektor. V případě po-
třeby mohou tyto prostory využít i podnika-
telé a  ostatní občané nového Hrozenkova. 
Prostory by měly sloužit i  jako zázemí pro 
naše folklórní soubory. 

Zázemí pro dechovou hudbu
Jistě se ptáte, kde bude mít zázemí naše 

dechová hudba? na konci září vypršela ná-
jemní smlouva s panem Šimarou Františkem, 
který si pronajímal prostory v  bývalé budo-
vě Foresty a podnikal s lesnickou a zahradní 
technikou. V této budově je v současné době 
umístěna knihovna, kterou přesuneme do 
uvolněných prostor, a  z  prostor knihovny 
bychom udělali zázemí pro naši hrozenkov-
skou dechovku. Budova byla rekonstruována 
přibližně před 25 lety a po celou následující 
dobu nebylo do budovy investováno. až na 
začátku loňského roku jsme v budově vymě-
nili okna, zavedli plynové vytápění a nyní nás 
čeká další celková rekonstrukce, která spočí-
vá ve výměně střešní krytiny, opravě střeš-
ních trámů a stropů. 

chodníky na Čubově
na konci srpna začala naše pracovní četa 

s výstavbou chodníku na Čubově. Vše se opoz-
dilo z důvodu výměny projektanta a vyřizová-
ní administrativy omezení provozu na silnici 
ii. třídy. Povolení omezení platí jen do 31. října 
a nové můžeme vyřídit až v dubnu, až po zim-
ní sezóně, proto akci musíme ukončit a začít 
s pokládkou obrubníků a dlažby až příští rok. 
Příští rok bychom chtěli vybudovat i další část 
chodníků. V  současné době je tedy pod bu-
doucí chodník položena dešťová kanalizace 
v místech od zastávky na Břežité po zastávku 
Čubov, vše je zhutněno a zasypáno tak, že lze 
tento prostor používat jako pochůzí . 

Omezení pohybu psů v městysi
V  září letošního roku zastupitelstvo měs-

tyse vydalo Obecně závaznou vyhlášku č. 
2/2013 o pravidlech pohybu psů na veřejném 
prostranství. Vyhláška stanovuje pravidla pro 
pohyb psů na veřejném prostranství, vyme-
zuje prostory pro volný pohyb psů a prostory, 

kde je vstup psům zakázán. K vydání vyhláš-
ky nás vedl fakt, že situace volně pobíhajících 
psů na veřejném prostranství je již neúnosná 
a doufáme, že nám k nápravě pomůže právě 
toto opatření. celý text OZV si můžete pře-
číst na našich webových stránkách nebo do 
ní nahlédnout na Úřadě městyse. Jen pro 
informaci uvádím, že zákaz vstupu pejsků je 
do těchto prostor: areál a dětské hřiště u Ma-
teřské školy Vranča, areál Základní a Mateřské 
školy střed, areál fotbalového hřiště a  areál 
přírodního koupaliště. Za porušení vyhlášky 
bude majitel psa postihován dle zákona č. 
200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozděj-
ších předpisů. 

Nový dopravní vůz pro naše hasiče
naše výjezdová jednotka sboru dobro-

volných hasičů se konečně dočká nového 
dopravního vozu Master combi od firmy 
Renault. Zastupitelstvo městyse odsouhla-
silo koupi nového osobního vozu na svém 
zasedání v březnu letošního roku. Vůz bude 
sloužit k přepravě hasičů při výjezdu k požá-
ru, ke krizovým situacím nebo k  soutěžím. 
aby devítimístné vozidlo sloužilo pro tyto 
potřeby, musí být do prostoru kufru auta 
vestavěna dělicí přepážka, police na uložení 
přileb, pojezdové plato pro požární stříkačku 
a dělicí police pro samostatné uložení hadic. 
na střeše auta bude umístěna pochůzí gale-
rie, žebřík, záblesková světelná rampa s  re-
produktorem, auto bude mít tažné zařízení. 
Takto vybavený vůz bychom měli od firmy 
převzít do konce roku 2013, a to za konečnou 
cenu 903.898,- Kč.

Kontejnery na textil
Za nákupním střediskem Jednoty, u  ob-

chodu na Čubově, ale i  ve Vranči jste určitě 
zahlédli vysoké béžové kontejnery, které jsou 
určeny pro sběr textilu. Jakýkoliv textil, boty, 
opasky ale i  hračky můžete do kontejnerů 
vkládat v  igelitových pytlích. Kontejner je 
zabezpečen tak, aby se z něj nic nedalo vy-
táhnout, když budete textil do kontejneru 
vhazovat, postupujte dle návodu, který je na 
kontejneru nakreslen.

K  těmto kontejnerům přibudou, nebo již 
přibyly další kontejnery na tříděný odpad. Je 
jen velká škoda, že někteří občané zanechá-
vají kolem kontejnerů nehorázný nepořádek. 
není jim proti mysli, když je kontejner napl-
něn, vysypat odpad vedle. než pak přijede 
svozová firma a  odpad odveze, musíme se 
my všichni ostatní na tento nepořádek dívat. 
apeluji proto na občany, pokud je již kontej-
ner naplněn, aby vhodili tříděný odpad do 
pytlů, které obdrží zdarma na úřadě městyse 
a pytle dali k silnici až v den svozu. 

dotace ze Zlínského kraje
Snad vám neunikla výstava profesora 

Karla Langra, která byla zahájena 13.čer-
vence letošního roku v Památníku antonína 
Strnadla. na výstavě jste mohli zhlédnout 
nákresy dřevěných hraček, které pan prof. 
Langr vytvořil. Byl to nejen výtvarník, ale 
i  grafik, ilustrátor, realizoval úpravy scén 
některých folklórních souborů. Pokud jste 
výstavu ještě nezhlédli, nebuďte smutní , 
máte možnost přijít se na ni podívat ještě 
do konce října letošního roku. na celou akci 
nám poskytl dotaci Zlínský kraj, a to ve výši 
10.350,-Kč, za což jsme zastupitelům Zlín-
ského kraje vděčni, neboť finančních pro-
středků na kulturu, není nikdy dost. 

Novohrozenkovský jarmark
Další kulturní akci, kterou si nenechejte 

ujít je novohrozenkovský jarmark, který se 
koná v sobotu 14.prosince 2013. Začátek je 
naplánován na devátou hodinu ranní v cen-
tru městyse. Můžete zhlédnout jako kaž-
doročně ukázky řemesel, koupit si výrobky 
řemeslníků ale i zabijačkové dobroty. Bude 
pro vás připraven kulturní program v podá-
ní dechové hudby nový Hrozenkov, Hafery, 
cimbálové muziky Kotuly a  tanečních sou-
borů Vranečky a Ostrévky. V jedenáct hodin 
můžete v místním kostele v podání dětí ze 
základní školy zhlédnout živý betlém. 

Protože bylo letos dostatek trnek, mysliv-
ci připraví soutěž o nejlepší hrozenkovskou 
slivovici. Soutěžit se bude o  tři ceny, prosí-
me zájemce, aby do pátku 13. 12. přinesli na 
úřad městyse půl litru vzorku a jeden litr sli-
vovice na prodej. Vše bude po soutěži řádně 
zaplaceno. Těšíme se na vaši účast a doufá-
me, že nám v  tak překrásnou předvánoční 
dobu bude přát i počasí. 

místostarostka městyse Stanislava Špruncová 

co nás čeká
od 20. 10. 2013 Výstava obrazů Zdeňka Hudečka a fotografií Karla Matochy, Jaro-

slava Macečka a  Hynka Rafaji k  tématu Valašská svatba. Výstava 
v budově školy Vranča potrvá do konce září příštího roku.

17. – 25. 11. 2013 Hasiči pořádají bazar zimních a podzimních dětských věcí.
14. 12. 2013 Městys zve na tradiční předvánoční jarmark
18. 1. 2014 ZŠ nový Hrozenkov připravuje dětský maškarní karneval.
25. 1. 2014 V Lidovém domě se uskuteční maškarní ples pro dospěláky pořá-

daný našimi hasiči. V rámci programu vystoupí v 40minutové tra-
vesti show Divoké kočky.

15. 2. 2014 Hasiči zvou na oblíbený dětský maškarní bál
22. 2. 2014 Fuskový ples
1. 3. 2014 Lidovecký ples



3 VOLBy DO PaRLaMenTU ČR 2013

VOLBy dO 
POSLaNEcKé 
SNěMOVNy 
PaRLaMENTu 
ČESKé REPuBLiKy

Ve dnech 25. a 26. října 2013 se usku-
tečnily volby do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky. Hrozenko-
vjané volili ve třech okrscích. Zatímco 
v  okrsku č. 1 suverénně zvítězila ČSSD 
se 126 hlasy před KDU-ČSL se 106 hlasy, 
okrsek č. 3 hlasoval nejvíce pro KDU-ČSL 
(90 hlasů) a anO (66 hlasů). Ve Vranči vy-
hrál se svou stranou Tomio Okamura (55 
hlasů) před anO (50 hlasů). celkovým 
vítězem se v Hrozenkově stala KDU-ČSL 
(20,58 %) před ČSSD (18,74 %) a  anO 
(16,73). Podrobnosti o  volbě v  novém 
Hrozenkovu snadno vyhledáte v  násle-
dujících tabulkách.

oksek č. 1
Brodská, Horňansko, Střed

okrsek č. 2
Vranča

okrsek č. 3
Lušová, Břežitá, Závodí Čubov, 

Babínek
obec celkem

číslo strana hlasy % hlasy % hlasy % hlasy %

1 ČSSD 126 23,03 48 15,23 50 15,01 224 18,74

2 Str. svobodných občanů 6 1,09 8 2,53 2 0,6 16 1,33

3 Česká pirátská strana 7 1,27 5 1,58 7 2,1 19 1,58

4 TOP 09 40 7,31 28 8,88 23 6,9 91 7,61

6 ODS 25 4,57 29 9,2 20 6 74 6,19

10 Strana soukromníků ČR 12 2,19 0 0 3 0,9 15 1,25

11 KDU – ČSL 106 19,37 50 15,87 90 27,02 246 20,58

13 Suverenita 0 0 0 0 1 0,3 1 0,08

15 Zemanovci 11 2,01 5 1,58 8 2,40 24 2

17 ÚPD T. Okamury 59 10,78 55 17,46 26 7,8 140 11,71

18 Dělnická str. soc. spravedl. 2 0,36 0 0 1 0,3 3 0,25

20 ANO 2011 84 15,35 50 15,87 66 19,81 200 16,73

21 KSČM 60 10,96 19 6,03 28 8,4 107 8,95

22 LEV 21 1 0,18 9 2,85 2 0,6 12 1

23 Strana zelených 7 1,27 9 2,85 4 1,2 20 1,67

24 Koruna česká 1 0,18 0 0 2 0,6 3 0,25

Volební účast v Novém Hrozenkově

Voliči v seznamu Vydané obálky Platné hlasy Volební účast 
Okrsek č. 1 1008 550 547 54,56 %
Okrsek č. 2 576 319 315 55,38 %
Okrsek č.3 657 339 333 51,60 %
obec celkem 2241 1208 1195 53,9 %

obec volební účast vítězná strana druhá strana třetí strana

Nový Hrozenkov 53,9 % KDU-ČSL 20,58 % ČSSD 18,74 % ANO 16,73 %

Halenkov 52,44 % ČSSD 23,61 % KDU-ČSL 16,81 % ANO 16,17 %

Hovězí 58,24 % KDU-ČSL 18,82 % ČSSD 18,19 % ANO 16,41 %

Huslenky 50,56 % ČSSD 21,61 % KDU-ČSL 18,51 % ANO 13,85 %

Karolinka 53,11 % ČSSD 27,81 % KSČM 16,3 % ANO 15,06 %

Velké Karlovice 61,05 % KDU-ČSL 20,04 % ANO 16,64 % ČSSD 16,18 %

jak volily sousední obce ve srovnání s naším městysem, najdete ve 3. tabulce.

Ivana Lušovská
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Na SLOVÍČKO 
SE SauNéRKOu HELENOu KOPřiVOVOu

O tom, že je saunování zdravé, se všeo-
becně ví. a že může být také příjemné a zá-
bavné zároveň, o  tom ví zase své hrozen-
kovská saunérka Helena Kopřivová. Ještě 
vloni se živila jako pracovní jezdec dostiho-
vých koní, potom ale vyměnila rajtky a vůni 
koňské hřívy za ručníky a nejrůznější esen-
ce. Když odjížděla na MČR v  saunovacích 
rituálech, pracovala jako saunérka pouhé 
dva měsíce. Třetí místo na českém mist-
rovství jí zajistilo nejen účast na mistrov-
ství světa v  Berlíně, ale také zájem médií. 
Rozhovory pro celostátní noviny vystřídalo 
pozvání do televize, kde ji ve své show vy-
zpovídal Jan Kraus. V září si přivezla Helena 
z mistrovství světa další úspěch. Společně 
se dvěma kolegy vybojovala pro Českou re-
publiku v kategorii skupin krásné 10. místo.

co je to saunový rituál?
Pojmem saunové rituály se označují pro-

cedury spočívající v  řízeném saunování za 
asistence saunéra. Ten polévá horké kame-
ny aromatickou esencí, čímž zvyšuje vlh-
kost vzduchu v sauně i pocit horka, a s po-
mocí ručníků a dalších pomůcek víří vzduch 
v  sauně, což napomáhá lepšímu otevírání 
pórů. Saunér také může hostům podávat 
produkty k potírání kůže, které působí jako 
maska či peeling, a  působí osvětově na 
návštěvníky sauny. Zanedbatelný není ani 
prvek zábavy, který se odvíjí od osobnos-
ti saunéra a právě na světových soutěžích 
hraje významnou roli. Soutěžní vystoupení 
mají výrazné divadelní a taneční prvky.

jak často se doporučuje saunování 
a je skutečně zdravé?

Je vědecky dokázáno, že bílé krvinky vy-
tvořené v  těle při saunování vydrží jeden 
týden. Proto se doporučuje pravidelné sau-
nování jednou do týdne.

jak ses dostala k této práci?
K  této práci mě dovedla má zvědavost 

a chuť se učit novým věcem.
Předtím jsi pracovala jako pracovní 

jezdec dostihových koní. co je těžší?
Jezdec- saunér... nedá se říct, co je těžší, 

obě zaměstnání jsou velmi fyzicky náročná.
Letos na jaře ses stala druhou vicemis-

tryní ČR v saunových rituálech a nejlepší 
ženou mistrovství. Změnil tento úspěch 
nějak tvůj život?

Úspěch na mistrovství republiky byl pro 
mě velkou motivací do budoucna a otevřel 
mi dveře na mistrovství světa.

do své show tě pozval také herec 
a bavič jan Kraus. jak natáčení probíha-
lo? Byla jsi nervózní?

Show Jana Krause byla pro mě neuvěři-
telně stresující záležitost. Vše co jste viděli 
v televizi, byla čistá improvizace, nic nebylo 
domluveno. neuvěřitelný zážitek…  

V  září ses vrátila z  mistrovství světa 
v  saunových rituálech, které se konalo 
v Berlíně. jak jsi byla spokojená se svým 
vystoupením?

Mistrovství světa byl pro náš tým obrov-
ský krok. Viděli jsme věci, které jsme si do 
té doby nedokázali ani představit. Konku-
rence z  celého světa byla obrovská. Pojetí 
saunových rituálů ve světě je více založeno 
na hereckém až divadelním umění. což nás 
po pravdě překvapilo.

jak ses na mistrovství připravovala 
a jaké téma sis zvolila?

Pro náš týmový rituál jsme zvolili téma 
TanGO, se kterým jsme obsadili krásné 
desáté místo. Příprava a choreografie k vy-
stoupení nám zabrala tři měsíce.

co všechno rozhodčí hodnotili?
Porota hodnotila techniku mávání, po-

užité esence, téma, kostým, gradaci tepla 
v průběhu rituálu a celkový dojem.

Viděla jsi také saunové rituály svých 
soupeřů a  zaujal tě výkon některého 
z nich?

Jako jedno z prvních vystoupení jsem vi-
děla domácího Farida atai, který měl téma 
PRinc Z PeRSie. nikdy jsem nic emotivněj-
šího neviděla. Husí kůže a slzičky nechybě-
ly a v ten moment jsem věděla, kdo bude 
vítěz! To se i  o  pár dní později potvrdilo! 
Všechna vystoupení byla úžasná, smršť 
horka a zážitků z celého světa…

co by měl dobrý saunér umět a kdo se 
jím může stát?

Tuto práci musí člověk milovat. Je neu-
věřitelně fyzicky náročná a  saunér lidem 
v sauně dává kus ze sebe samého… Vůbec 
práce s lidmi je velmi náročná a vyčerpáva-
jící. Lidé se musí ve vaší společnosti cítit pří-
jemně a bezpečně, aby se mohli 
uvolnit a užít si relax se vším, co 
k saunování patří. Každý z naše-
ho wellness týmu je jiný, každý 
dává do vystoupení to své. Hos-
té si můžou vybrat, u koho se cítí 
nejlépe a kdo je nejvíce baví.

 Má zdravé saunování něja-
ká pravidla?

Saunování se může stát skvě-
lým prostředkem k posílení imu-
nity. aby ale mělo ten správný 
efekt a bylo zdraví prospěšné, je 
třeba při něm dodržovat několik 
zásad. Především je vhodné vy-
mezit si ve svém programu pro 
regeneraci sil v  sauně minimál-
ně dvě hodiny alespoň jednou 
týdně.

Do sauny nechoďte s  plným 
žaludkem, ale také ne hlado-
ví, ani bezprostředně po velké 
tělesné námaze. Před vstupem 
do sauny se umyjte mýdlem 
a  poté tělo osušte, abyste do 
sauny nevnesli nadbytečnou 
vlhkost. V  sauně se pohodlně 
usaďte nebo nejlépe ulehněte 
a vyčkejte, než se řádně zapotí-
te. Tato lhůta je individuální, při-

bližně deset až dvacet minut. Po odchodu 
ze sauny se nejprve osprchujte, abyste ze 
sebe smyli pot, teprve poté můžete použít 
ochlazovací bazén nebo skočit do sněhové 
závěje, maximálně na 2 minuty. Pokud se 
v  ledové vodě necítíte dobře, určitě stačí 
třeba jen chladnější či vlažná sprcha, tak 
abyste se stále cítili dobře a  nepřemáhali 
se. Po ochlazení je třeba si dopřát odpo-
činek na 15 až 20 minut a pak můžete na-
vázat dalším opakováním. Doporučují se 
alespoň tři opakování návštěvy sauny. Při 
saunování je třeba dbát na přísun kvalit-
ních tekutin – ovocných šťáv, minerálních 
vod, abyste doplnili vypocenou vodu, mi-
nerály, sůl a vitamin c. Po posledním opa-
kování si dopřejte výrazně delší odpočinek 
minimálně na 30 minut.

Kde kromě hotelu Horal můžeme 
v blízkém okolí saunový rituál navštívit?

co vím, tak velmi příjemné wellness 
i  s  rituály je v  Branné u  Jeseníku. nově se 
dělají rituály i Brně.

Proč je práce saunéra fyzicky nároč-
ná?

Při 100°c  je jakýkoliv pohyb náročný. 
Saunér se velmi aktivně po sauně pohybu-
je 10-15min.!!

je něco, na co bychom si měli při sau-
nování dát pozor?

Lidé se slabším srdcem a  vysokým tla-
kem by se o návštěvách sauny měli poradit 
se svým lékařem. Dále je třeba dodržovat 
správnou hygienu u saunování.

Za rozhovor poděkovala Ivana Lušovská

Helena Kopřivová jako Xena na Mistrovství světa 
v saunování v Berlíně.
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KOSTEL VydaL
SVá TajEMSTVÍ

den už doširoka otevírá oči a pomalu sleduje nebývalý ruch v srdci Hrozenkova. 
Na schodech Lidového domu se rozezpívává Hafera, míří sem i  desítky krojova-
ných mužů a žen. Toto nedělní ráno je jiné než ty ostatní. Ve vzduchu visí očeká-
vání a vlna sváteční nálady zaplavuje přítomné. je ráno 25. srpna a kostel sv. jana 
Křtitele po čtyřech měsících znovu otevřel své brány veřejnosti.

V  zbrusu nových lavicích už sedí desítky 
věřících. nedaří se jim ale pohroužit do tiché-
ho rozjímání. nesměle nechávají oči klouzat 
po interiéru kostela a  oddávají se působení 
nového a svěžího ducha, který tady zavládl. 
Přestože ještě nesvítí světla, vnitřní prostor 
je oproti dřívějšku mnohem světlejší a  také 
vzdušnější. celý kostel jako by se vytáhl do 
výšky. Příjemné tóny smetanové barvy střída-
jí na stěnách světle hnědé odstíny, které do-
konale ladí se zářivě bílou podlahou. na stě-
nách zatím chybí křížová cesta a místo oltáře 
se tyčí jakýsi štít, z nějž k příchozím shlíží Ježíš.

Oči všech přitahují znovu obnovené 
malby na stropě. Zvláště babičky se usmí-
vají a tiše šeptají, že si tyto obrazy ještě pa-
matují z dob svého dětství. Malby vytvořil 
v roce 1931 akademický malíř adolf Heller 
a kostel zdobily do roku 1964, kdy je nechal 
P. augustin Spurný zamalovat. V  blízkosti 

vchodu jsou na stropě vyobrazeni soluňští 
bratři, kteří přinesli na Moravu křesťanskou 
víru. Před cyrilem a  Metodějem pokleká 
i kníže Rastislav, jehož pozvání přijali. Mal-
ba Poslední večeře Páně vyplňuje symbo-
licky prostor před obětním stolem. Kristus 
stojí v popředí a podává jednomu z učed-
níků chléb. není těžké poznat, který z dva-
nácti je Jidáš. Jeho výraz obličeje je úplně 
jiný než u  ostatních a  v  ruce svírá měšec, 
snad v něm cinká těch 30 stříbrných. nad 
svatostánkem se vyjímá poslední stropní 
malba. Zobrazuje Krista Krále v  červeném 
rouchu, s  jablkem a žezlem v rukou. Strop 
již nehyzdí žádná topná tělesa, která jsou 
nyní osazena v lavicích a zůstávají očím ná-
vštěvníků kostela skrytá.

ale to už se ozývají první slavnostní 
tóny a  stojící se rozestupují, aby vzniklou 
uličkou mohl projít průvod kněží. na tvá-

řích většiny z  nich 
hraje úsměv a  oči 
prozrazují silné 
prožití přítomného 
okamžiku. Průvod 
uzavírá otec Ma-
rek s  olomouckým 
biskupem Josefem 
Hrdličkou. Září na 
nich slavnostní 
zlatobílá roucha, 
na nichž se vyjímá 
kříž a  vinná réva. 
Všímavému pozo-
rovateli neunikne, 
že roucha jsou 
stejná, pouze zlaté 

SLiBy SE MajÍ PLNiT
Že se otec Marek pustil do opravy kostela v Hrozenkově, bylo všeobecně 

známé. O tom, jak to probíhá, nás informoval, když k nám do charity přišel 
sloužit mši svatou. Tak také jednou, když nám po mši sv. líčil, jak probíhají 
práce a co všecko dělají, s čím vůbec nepočítali, nás vyzval, abychom se na tu 
„spoušť“ přijeli podívat i s našimi „staříčky“. 

motivy na Markově zádech jsou u biskupa 
bílé a naopak.

Při konsekraci oltáře a posvěcení koste-
la vládne důstojná atmosféra. Otec Marek 
potom laskavě promlouvá k lidem a pokor-
ně děkuje všem za pomoc. Je otočen zády 
k ostatním kněžím, a tak nemůže vidět, že 
zejména duchovní z jeho řádu na něj hledí 
s pohnutím, radostí a dalo by se říct i s ot-
covskou hrdostí. Zvláště kněz s  rezavými 
vlasy prožívá velký den otce Marka i  celé 
farnosti s  neobyčejnou vřelostí a  v  očích 
nedokáže skrýt nápor radosti a dojetí.

„chcete vědět, kdo hlavně stojí za pro-
měnou našeho kostela?“ ptá se tajemně 
otec Marek. na nejedné tváři probleskne 
překvapení, když podává krásnou kyti-
ci ingrid Petřekové. „Za vším stojí žena,“ 
usmívá se povzbudivě na ženu v kroji, kte-
rá překvapeně a s ostychem přebírá květy. 
Jen těžko lze vytušit, jak dokázala skloubit 
péči o rodinu, projektantskou práci a navíc 
úlohu stavebního dozoru dohromady. Klo-
bouk dolů. 

celou slavnost doprovází střídavě tóny 
varhan, dechové hudby, schóly a  souboru 
Hafera. ceremoniál je u konce a otec Marek 
s  obavou v  hlase vybízí přítomné, aby se 
neostýchali a přijali pozvání k prostřeným 
stolům před kostelem. Většina se už zvedá 
k odchodu, když z kůru vytryskne píseň na-
rodil sa nám svatý Ján. Mnohé posadí zpát-
ky do lavic. Zpěváci a  zpěvačky Hafery se 
opřou do svých hlasů a lidová píseň známá 
z podání Hradišťanu, vlétne mezi poslucha-
če. Kdyby Jiří Pavlica slyšel, s jakou radostí 
a nasazením Hafera píseň uchopila, jistě by 
uznale pokýval hlavou.

Obavy otce Marka, že dobroty na stolech 
před kostelem zůstanou, se ukázaly jako 
liché. Krojovaní folkloristi nabízejí koláče, 
slivovici a  návštěvníci slavnosti rozhodně 
nejsou upejpaví. Pomalu a zdá se, že i jaksi 
neradi, se lidé se zvláštním pocitem vděku 
a radosti rozcházejí do svých nedělních do-
movů.

text: Ivana Lušovská, foto Jaroslav Maceček

Musela jsem mu před všemi přítomnými 
slíbit, že to opravdu dodržíme. Mimo jiné nám 
také sdělil, že lešení, které je potřeba k vyma-
lování kostela, spolu s hromadami materiálu, 
spousty nářadí a všech možných věcí působí 
velice zajímavě a stojí za to, přijít se podívat. 
Tento stav, ale měl trvat už jenom krátce, pro-
tože vymalování kostela bylo téměř u konce. 

Pro nás to byla jasná výzva. Během pár 
dní jsme si domluvili „koně“, půjčení vozíčků 
ze stacionáře a  pan údržbář dokončil opra-
vu speciálního, polohovacího vozíčku. Ten-
to vozík umožnil cestu pánovi, který nebyl 
venku už několik let. Všechno klaplo, počasí 
bylo také na naší straně, a  tak nás vyrazilo 

dvanáct. Při vstupu do kostela, 
kde nás čekal otec Marek, se až 
zatajil dech. Jak se tento dům 
Boží, který člověk znal, změnil. 
Vypadalo úplně nemožné dát 
to všecko do pořádku. Otec nám povykládal 
o budování, o tom, co všechno museli dělat 
navíc, o freskách, které jsou ukryté nad leše-
ním. V očích všech „účastníků zájezdu“ byl vi-
dět nefalšovaný údiv. Protože jsme samozřej-
mě překáželi všem dělníkům, návštěvu jsme 
ukončili a slíbili, že navštívíme i kostel v jeho 
novém kabátě. Šli jsme ještě na krátkou ná-
vštěvu náhradního kostela, domu svatého 
Josefa. Po tom prachu, tmě a nepořádku, co 

jsme viděli v  kostele, to tady vypadalo jako 
na zámku. Úplně bylo cítit úsilí a radost všech 
dárců a  lidí, co se podíleli na jeho vybudo-
vání. Samozřejmě jsme si společně zazpívali 
a pomodlili jsme se a po krátkém občerstvení 
jsme vyrazili na cestu domů. 

Byl to moc příjemný výlet, všichni bez 
větších komplikací vydrželi, nový „stroj“ se 
osvědčil a dlouho bylo o čem povídat.

Marie Surá, vedoucí DPS

V domě sv. Josefa
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SVaTOVácLaVSKé SLaVNOSTi

ZaSLOuŽiLÍ 
HaSiČi 
VÝLETOVaLi

Každým rokem podnikají zasloužilí hasiči 
v  letních měsících výlet za krásami Valašska. 
Letos hostil jejich setkání městys nový Hro-
zenkov.

Zasloužilé hasiče a jejich doprovod přivítal 
v hasičské zbrojnici starosta nového Hrozen-
kova Pavel Jochec, který je stručně seznámil 
s historií městyse a jeho zajímavostmi. O čin-
nosti novohrozenkovských hasičů promluvi-
la starostka sboru Jana Kysučanová a  velitel 
Karel Čaník. nevšedním zážitkem byl pro ně-
které zasloužilé hasiče výlet na Kohútku, která 
se nejprve halila v mlze, ale nakonec dovolila 
svým návštěvníkům obdivovat panorama 
s největšími valašskými kopci. Po návštěvě ve 
Valašské galerii výtvarného umění čekal výlet-
níky oběd v Lidovém domě a přátelské pose-
zení u harmoniky. 

Okres Vsetín má celkem 28 zasloužilých ha-
sičů, což je nejvíce ve Zlínském kraji. „Zaslouži-
lým hasičem se může stát člen, který má více 
jak 60 let, obdržel vyznamenání Za mimořád-
né zásluhy a  pracoval v  okresních orgánech 
sdružení,“ vysvětluje vedoucí aktivu ZH okresu 
Jan Kovář z  Ratiboře. Každoročně se zaslou-
žilí hasiči setkávají na 3 akcích. V létě je to již 
zmiňovaný výlet s manželkami, na podzim or-
ganizační jednání a v neposlední řádě krajské 
setkání, jehož 11. ročník se letos uskuteční ve 
Slušovicích. „Děkuji zasloužilým hasičům za 
práci, kterou i v současné době vykonávají ve 
sborech, a  také městysi nový Hrozenkov za 
přispění k organizaci našeho výletu,“ podotýká 
na závěr starosta OSH Josef Krajča.  (il)

ZE STOdOLy NEZůSTaLO Nic
V červenci zasahovali naši hasiči při požáru dřevěné stodoly v Břežité. Plame-

ny ohrožovaly také dva automobily a sousední stavení.

na místo požáru vyjela naše zásahová jed-
notka s Tatrou 148 a avií. Mohutný kouř vidi-
telný už z velké dálky prozrazoval, že stodola 
je ve vysokém stádiu hoření. na místě události 
zasahovali již místní občané, kteří se snažili 
pomocí několika ručních hasicích přístrojů 
ochránit před plameny a sálavým horkem vo-

„Omnia ad maiorem Dei gloriam aneb 
Všechno pro větší slávu Boží. S tímto heslem 
proběhl 3. ročník Svatováclavských slavností, 
festivalu duchovní hudby ve farním kostele 
sv. Jana Křtitele v novém Hrozenkově. V so-
botu 5. října 2013 do našeho městyse zavíta-
lo téměř 150 umělců – zpěváků a hudebníků. 
Program zahájil P. Marek Poláčik, SVD mší 
svatou. Mši doprovázela svým radostným 
zpěvem Schola dospělých z  nedaleké obce 
Hovězí.

Z krajského města Zlín k nám zavítal smíše-
ný pěvecký chrámový sbor TiBi. Zpěváci pod 
vedením energického sbormistra přednesly 
pásmo písní ve staroslověnštině. 

Tradičně nejvíce posluchačů měla novo-
hrozenkovská Schola a Scholička. Dětské hlás-
ky přinesly radost nejedné babičce. 

Děti a mladé vystřídal další hostující soubor 
ze Vsetína, jehož počátky sahají do roku 1988, 
smíšený pěvecký sbor Sonet. V  jeho písních 
jsme se mohli zaposlouchat nejen do češtiny, 

latiny, ale také do němčiny, angličtiny a make-
donštiny.

Domácí folklorní soubor Hafera z nového 
Hrozenkova své pásmo zahájil lidovými pís-
němi a  ukončil písněmi duchovními, které 
v kostele již během uplynulých let zazněly při 
slavnostních bohoslužbách. 

Z  největší dáli k  nám již tradičně zavítal 
zahraniční host, smíšený chrámový sbor Tris-
tianus z Trstenej na Slovensku, jehož zpěváci 
a zpěvačky se k nám již vrací jako domů. Poka-
ždé všechny posluchače dokáží překvapit ně-
čím novým a skutečně každé jejich vystoupení 
se nese v jiném duchu. Většinu písní z letošní-
ho pásma měli připraveny ku příležitosti oslav 
výročí příchodu sv. cyrila a Metoděje na území 
Velké Moravy.

Bohatý program rychle uběhl a byl ukon-
čen až po 22 hodině. Všechny koncerty se opět 
setkaly s velkým zájmem nejen místních, ale 
i  hostů. Všichni účinkující i  posluchači zajisté 
strávili příjemný večer. Ingrid Petřeková

děTSKÝ BaZaR BudE V LiSTOPadu
Podzim už je v plném proudu a pomalu klepe na dveře zima. To je nejvyšší čas udělat ve 

skříni sezónní probírku. Zájem maminek o dětský bazar byl na jaře velký, proto se hasiči 
rozhodli vyjít jim vstříc a uspořádat také bazárek s dětským podzimním a zimním zbožím.

ZůSTaT MLadÝM jE 
jEdNOducHé

Koncem května přijel autobus poutníků 
z charity z Nového Hrozenkova na Prostřed-
ní Bečvu, kde prožili pěkné chvíle nejen při 
průvodu, ale i při setkání s farníky a mládeží 
zdejší farnosti. Ti potom oplatili návštěvu 30. 
července. Zazpívali, pobesedovali a prohlédli 
si velmi pěkné prostory charitního domu.

Je pěkné, když se setkává svět člověka mla-
dého se světem člověka na podzimu života. Je 
dobré, když se setkává zkušenost a vzpomínky 
s nadšením mládí. Protože potom novýma oči-
ma vnímají i čas přítomný, obohacený chvílemi 
sdílení. 

na otázku k  jednomu senioru, jak to, že se 
obléká sportovně a  vypadá fyzicky i  názorově 
mladým, odpověděl: „Jaj, já vám to prozradím, 
gdyž sa dostanete do důchodu, to sa nesmíte 
obklopovat důchodcama, nebo sa důchodcem 
stanete. Musíte sa věnovat mladým a budete jak 
mladí.“

Obyčejné dopoledne, obyčejného dne s ne-
obyčejnými lidmi. Možná bych chtěl jen dodat, 
naslouchejte více starým lidem a  reagujte na 
výzvy něco dobrého udělat a objevíte sami sebe 
v humoru i radosti.  P. Petr Dujka

zidla PV3S a audi 80, která 
stála zaparkována v  těsné 
blízkosti hořící stodoly. Vli-
vem sálavého tepla byly po-
škozeny plastové díly a  lak 
karoserie. 

Halenkovští hasiči, kteří 
na místo události dorazili 
jako první, rozvinuli čtyři 
útočné proudy, přičemž 
dva ochlazovaly vozidla 
a poblíž stojící domek a dva 

likvidovaly požár stodoly. Podpořili je naši 
hasiči, kteří z opačné strany stodoly rozvinuli 
další tři útočné proudy. Postupně přijely také 
jednotky hasičů z Karolinky a profesionálních 
hasičů ze Vsetína. Po udolání požáru hasiči sto-
dolu společnými silami rozebrali. 

Text: Ivana Lušovská, foto: Zdeněk Kysučan

Sál v  hasičském domě je do konce října 
obsazen, bazar se bude konat tedy v listopa-
du. Zimní a podzimní věci jako teplé oblečení, 
boty (ČiSTÉ), fusaky, lyže, brusle, sáňky a hrač-
ky se budou přijímat v  neděli 17. listopadu 
od 13 do 17 hodin. Organizátoři upozorňují 
maminky, že přebírají pouze čisté a zachovalé 
zboží, a  to do naplnění kapacity sálu. Prodej 
bude zahájen v pondělí 18. listopadu a potrvá 
až do pátku 22. listopadu. Výdej věcí a výplata 
peněz se uskuteční následující pondělí od 9 do 
16 hodin.

novinkou je ještě výraznější zvýhodnění 
registrovaných maminek. Jelikož se elektro-
nická registrace osvědčila jak maminkám, tak 
pořadatelkám, budou registrované maminky 

s  nachystanými věcmi platit poplatek z  pro-
daného zboží 10%, neregistrované maminky 
pak 15%. Snahou organizátorů je, aby se regis-
troval co největší počet maminek, a  vzrostla 
spokojenost na obou stranách. Výhody regis-
trace si mohly maminky již osobně vyzkoušet 
- zkrácená doba čekání u odbavování, díky ur-
čení velikostí oblečení zpřehlednění bazárku, 
doručení informací ohledně termínu bazaru 
a novinek elektronickou poštou, zvýhodněný 
poplatek z  prodaného zboží. Maminky, kte-
ré se registrovaly na jaře, obdrží tabulku pro 
tvorbu štítků automaticky e-mailem zhruba 
měsíc před termínem bazaru. neregistrované 
maminky si mohou napsat o bližší informace 
na adresu: bazarek.hrozenkov@seznam.cz. (il)

Požár stodolu zcela zničil
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Prof. Karel Langer by letos oslavil 110 let
Tři velké osobnosti spjaté s životem, tradicí a lidovou tvorbou Nového Hrozenkova by letos oslavily životní jubileum. 

Po josefu Országu Vraneckém a řezbáři josefu Michalčákovi, jejichž osobnostem a dílu jsme se věnovali v minulých čís-
lech našeho Zpravodaje, vzpomeňme na profesora Karla Langra. 31. října by se dožil 110 let. u příležitosti tohoto výročí 
byla v Památníku a. Strnadla uspořádána výstava věnovaná řezbářské práci prof. Langra. Na jeho životní pouť a úzké 
sepjetí s Novým Hrozenkovem zavzpomínal výtvarný pedagog Ladislav Rusek. (il)

Karel Langer už dnes prakticky nemá 
současníka, svého vrstevníka, a  tak ne-
zbývá než se opřít o  dosažitelné infor-
mace a  hlavně o  výsledky jeho práce. 
a  těch je naštěstí velmi mnoho - a  do-
dejme hned, že tak bohatému dílu stále 
ještě neodpovídá ani dosavadní uznání, 
ani publicita. To však lze vysvětlit. Karel 
Langer, vyrostlý z poměrů víc než skrom-
ných, zůstal skromným člověkem po celý 
plodný život, neusiloval ani o  uznání, 
ani o  publicitu. Pracoval, tvořil, sloužil. 
Hluboká brázda jeho práce přetrvává, 
zatímco mnohá uměle vyvolaná „sláva“ 
vyvane beze stopy…

Profesor Karel Langer byl především 
pedagogem, učitelem v  tom nejlepším 
významu slova. Jeho učitelské působe-
ní v  rozmezí čtyřiceti let (1923-1963) je 
rámováno právě novým Hrozenkovem, 
kde začínal (1923-25), a  Brnem, kde od 
roku 1940 působil na Škole uměleckých 
řemesel, později na Vyšší škole umělec-
koprůmyslové, až do odchodu do dů-
chodu. Práce s různými materiály, hlavně 
se dřevem, důraz na spojení funkčnosti 
a estetických kvalit všech výrobků, studi-
um uměleckého řemesla i tradiční lidové 
výroby - to byly hlavní rysy jeho odbor-
ného zájmu i jeho výuky, která přinášela 
výborné výsledky u velké řady žáků. 

Vypočítávat všechny výtvarné obory, 
do nichž prof. Karel Langer zasáhl, bylo 
by nad rámec této krátké zprávy; nelze 
však opomenout jeho návrhy dřevěných 
výrobků, především různých hraček, 
figurek a  ozdobných předmětů, které 
se staly velmi užitečným impulsem pro 
rozvoj lidové umělecké výroby na Valaš-
sku, především právě v  okruhu nového 
Hrozenkova. celoživotní okouzlení rá-
zovitým Valašskem našlo takto své vy-
znění v  práci ve prospěch tohoto kraje. 
natrvalo to dosvědčují i  četné další re-
alizace: podle návrhů prof. Langra jsou 
vytvořeny mnohé architektonické inte-
riéry, např. staré i  nové hospody i  amfi- 
teátr ve Valašském muzeu v  Rožno-

vě pod Radhoštěm, 
podkroví Památníku 
antonína Strnadla 
v  novém Hrozenko-
vě, výstavní místnos-
ti Barvičova domu 
v  Muzeu ve Velkých 
Karlovicích i  řada ji-
ných. To vše zůstane 
trvalou připomínkou 
Langrova okouzlení 
tímto krajem.

Život člověka tvoří 
oblouk od zrození do 
pozdních let. Život 
člověka tak tvůrčí-

ho a  nezištně pracovitého, jako je pro-
fesor Karel Langer, tvoří oblouk krásný, 
vysoký i  strmý - doprovázeny mnohostí 
problémů, starostí, námahy, úsilí. Čest-
né občanství, které mu uděluje právě 
obec nový Hrozenkov - místo nejen jeho 
učitelských začátků, ale celoživotního 
zájmu, starostí i  lásky - vyjadřuje i  onu 
pravdu, že doma je člověk tam, kde se 
cítí dobře, kam se stále vrací i  kde ho 
mají rádi. Karel Langer patří novému 
Hrozenkovu a  je už dávno spoluobča-
nem v srdcích lidí tohoto horského kraje.

Ladislav Rusek

Prvňáčkům se mamut moc líbil.

PRaVěK
V pondělí 23. září se naše tělocvična pro-

měnila na dopoledne v muzeum s exponá-
ty z nejstaršího období lidských dějin. 

Děti si mohly prohlédnout repliky pra-
věkých zbraní a keramiky, zvětšenou sošku 
Věstonické venuše a  především pravěké-
ho lovce, šavlozubého tygra a  mamuta. 
Při tom se dozvěděly mnoho zajímavého 
o  způsobu života a  lovu v  pravěku, o  vý-

vojových etapách člověka či významných 
historických nalezištích. a  to nejlepší při-
šlo samozřejmě na konec – žáci si mohli 
sami vyzkoušet, jak se v  pravěku mlelo 
obilí, a  každá třída se na památku vyfoto-
grafovala s mamutem. Fotografie z akce si 
můžete prohlédnout na našich webových 
stránkách.

Mgr. Andrea Střelecká

SBěR šaTSTVa
Pokud máte doma staré oblečení, které již nenosíte a zbytečně vám ve skříni zabírá 

místo, máme pro vás řešení. charita nový Hrozenkov organizuje sběr šatstva, který 
se uskuteční ve Víceúčelovém charitním domě v Halenkově. Přijímá se čisté oblečení 
naskládané v banánových krabicích nebo krabicích podobných rozměrů. Věci můžete 
přinést v těchto dnech:

 úterý 29. 10. od 8:00 do 11:00  středa 30. 10. od 13:00 do 17:00 
 čtvrtek 31. 10. od 8:00 do 11:00  pátek 1. 11. od 13:00 do 17:00
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dOPiS Z OSTRaVy 
PRO HROZENKOVjaNy

Vážení občané nového Hrozenkova 
a  čtenáři Zpravodaje, dovoluji si vám na-
psat tento dopis o skutečnosti, která se nás 
společně dotýká. Je to blížící se „kulaté“ 70. 
výročí SnP v příštím roce. Občané z Ostravy 
i z nového Hrozenkova se spolu podíleli na 
této historické události v boji proti fašismu 
v roce 1944/45. O co tedy konkrétně šlo?

Po vypuknutí povstání se rozhodla sku-
pina ostravských protektorátních četníků 
– vlastenců a odbojářů odejít na Slovensko 
a bojovat. Je jasné, že takovéto rozhodnutí 
„nespadlo z  nebe“. Odchod byl připravo-
vaný od července 1944 hlavním organizá-
torem strážmistrem Františkem Šachem. 
Skupina 18 uniformovaných četníků a 2 ci-
vilních osob pod velením por. Karla Holase 
(nar. 23. 8. 1913 v Č. Budějovicích, zahynul 
koncem roku 1944 na neznámém místě, 
povýšený in memoriam do hodnosti št. kpt. 
SnB a  in memoriam jmenován na Karlově 
univerzitě DOKTORiS JURiS) odcestovala 
vlakem z Ostravy 12. září. S jistými těžkost-
mi přijeli do nového Hrozenkova. Tam na 
ně čekali vaši občané - průvodci Lukáš Ba-
roš, Jaroslav Ondruš a další kamarád. Znali 
místní cesty a stezky a převedli skupinu na 

Slovensko. Při tom se vzdálil a vrátil jeden 
četník, a tak pokračovalo 22 osob. Sestou-
pili do Horné Marikové, pokračovali do 
Štiavniku a následně přes Váh až na tzv. po-
vstalecké území do Štubnianských (Turčan-
ských) Teplic. Prostými občany byli vesměs 
vřele vítáni. Stali se morální oporou a váleč-
nou posilou. V podstatě byli po Přikrylově 
2. paradesantní brigádě, po francouzských 
zajatcích, po Fajtlových stíhačích a  po so-
větských organizátorech partyzánského 
hnutí největší organizovanou skupinou, 
která přišla na Slovensko bojovat.

Z této skupiny zahynulo vedle Karla Ho-
lase ještě sedm mužů. Bedřich Svoboda, 
nar. 6. 11. 1922 byl ubodán 28. 12. 1944 
v Lipt. Lužné. Josef Holub, nar. 13. 3. 1921 
padl 30. 3. 1945 u Trnavy. Jan Slezák, nar. 
10. 6. 1912 byl v  únoru 1945 zavražděn 
u Zvolena. Miroslav Douša, nar. 25. 9. 1920 
a Miroslav Sýkora, nar. 1. 8. 1924 padli v boji 
u  Čremošného 25. 9. 1944. Průvodce Jára 
Ondruš, nar. 13. 5. 1926 byl zastřelen 18. 9. 
1944 v Lazanech a neznámý průvodce za-
hynul někde v horách.

Členové Českého svazu bojovníků za 
svobodu z  Ostravy pod patronací KŘ PČR 

dRaZÍ faRNÍci a PřáTELé 
NašÍ faRNOSTi

a hejtmana MSK k 70. výročí této události 
připravují Vzpomínkový přechod Javorní-
ků. Bude zahájený 12. září 2014 v  novém 
Hrozenkově pietním aktem u Saxova mos-
tu. Tam vzpomeneme nejen na ostravské 
četníky, ale i  na 59 obětí 2. světové války 
z  nového Hrozenkova. na tento společný 
pietní akt vás všechny už nyní pozývám. Od 
Saxova mostu se pak vydáme přes Portáš 
do Horné Marikové, do Štiavniku a U Tabulí 
bude přechod zakončený.

Od 24. ledna tohoto roku jsme v  kon-
taktu s panem starostou Pavlem Jochcem, 
s  paní emilií Pekařovou i  dalšími občany. 
Těšíme se všichni na setkání tak, jako se 
já sám vždy těším do nového Hrozenko-
va. Pozdravuji taky mistra pana augustina 
Kristyníka, který naší skupině stolařů, tesa-
řů a řezbářů ze Staré Bělé, vedených mistry 
M. Klegou a Jos. Hořínkem umožnil nahléd-
nout na své dílo.

Přeji všem krásné dny, pevné zdraví 
a v září příštího roku se setkáme.

PaedDr. Karel Sýkora, člen ČSBS Ostrava

V posledním čísle Zpravodaje městyse 
jsem vás informoval o  tom, co nás čeká 
během oprav farního kostela. Dnes, po 4 
měsících prací, vám chci poděkovat. 

To první, za co vám děkuji, je důvěra. 
Tuto důvěru v  radosti a  očekávání jsem 
od vás vnímal během těchto měsíců. My-
slím, že kromě těch, kteří v kostele praco-
vali, viděl plány jenom málokdo. a málo-
kdo asi tušil, co přesně se v kostele bude 
dít. Po pravdě, asi ani my sami jsme ne-
věděli, co všechno nás čeká, kromě toho, 
co jsme měli naplánováno. ale i když jste 
nevěděli, věděl jsem, že nám dáváte dů-
věru, že vše provedeme tak, jak to bude 
nejlépe možné. cítil jsem, že za námi i za 
touto opravou stojíte a  byl to pro mě 
velký dar, který jste nám dali. Tuto dů-
věru jste nám prokazovali i  svojí velikou 
štědrostí. Opravdu jsem žasl a myslím, že 
i v kostele byli lidé překvapeni, když jsem 
každou neděli hlásil částku, kterou jsem 
v průběhu týdne na opravy kostela dostal 
v hotovosti nebo na účet farnosti. Dávali 
jste anonymně, bez touhy ukázat se před 
druhými. Ve víře, že Bůh o vašem daru ví. 
Často jsem byl překvapen vynalézavos-
tí, s  jakou jste svůj dar dávali, ať to bylo 
ve sbírce nebo do pokladničky tak, aby 
o tom nikdo nevěděl.

Když jsme začínali s  opravami, věděl 
jsem, že máme z lidského pohledu tu nej-

méně vhodnou dobu. Lidé nemají práci, 
ve společnosti se donekonečna řešily cír-
kevní restituce, každý poukazoval na to, 
jak se církev nabalí a  kolik majetku má. 
To vše nám moc nenahrávalo. ale věděl 
jsem, že mám důvěřovat, že Pán při nás 
stojí a nebát se. Děkuji, že jste se dokázali 
při vaší štědrosti dívat jiným pohledem, 
než se dívá většina společnosti. Jako 
kněz mám radost z toho, že při této opra-
vě jsme zažili velikost farnosti. nebyla to 
jenom oprava lidí z Hrozenkova, ale měl 
jsem velkou radost z  toho, že celá far-
nost, i  lidé z  Karolinky, se stejnou mírou 
snažili pomoci. Myslím, že v  době jakési 
vzájemné konkurence jsme jednou mohli 
prožít radost z toho, že jako farnost jsme 
fungovali jako jeden celek. Zvláště děkuji 
starší generaci. Vy sami víte, jak se vám 
těžko přijímají nové věci. Možná jste měli 
strach, aby se v  kostele neudělalo něco, 
co ho pokazí. Musím však říci, že právě 
u vás jsem cítil největší radost, když jste 
se do kostela vrátili. Vím, že jsme ho „tro-
chu“ zmodernizovali, ale vážím si toho, že 
jste to dovedli přijmout ne jako nutnost, 
ale s  nadšením. Každý, kdo byl někdy 
pomoci na brigádě tak ví, že to nebyla 
jednoduchá práce. Jsem rád, že jsme při 
této opravě mohli využít zručnost mno-
ha domácích mistrů. cítil jsem, že každý 
pracuje nejen s poctivostí, ale i s radostí, 

jako by dělal na svém. a myslím, že tuto 
poctivost je možno také vidět.

Děkuji vám všem, kdo jste nám jakým-
koliv způsobem pomohli. Za vaše dary, 
modlitby, oběť, za lidskou radu, pomoc 
a  věřím, že se tento náš obnovený Boží 
dům stane opravdu domovem pro kaž-
dého.

co se týče financí, mohu říci, že jsme 
proinvestovali mnoho, zatím přes 4 mi-
liony, ale stále nám chybí ještě přes 1,3 
milionu. Zde bych chtěl povzbudit vás, 
kteří nám ještě můžete pomoci, k odvaze, 
abyste se toho nebáli a ujistit vás, že kaž-
dý dar je zatím stále potřebný. nedáváte 
své dary pro mě, dáváte je pro Pána a vě-
řím, že je to ten poklad, který si jednou 
před ním naleznete. Stále tak můžete uči-
nit při kterékoliv sbírce v  kostele, darem 
do pokladničky nebo zasláním daru na 
účet farnosti: 1765375319/0800. Děkuji 
Vám, že jsme Bohu ukázali, že je pro nás 
důležité, mít ho mezi sebou.

P. Poláčik Marek, SVD
správce farnosti Nový Hrozenkov

LiSTáRna

NOVá MÍSTNÍ 
ORgaNiZacE

Dne 27. srpna 2013 byla v  novém 
Hrozenkově založena Místní organiza-
ce Strany Práv Občanů ZEMaNOVci 
( zkratka ,,SPOZ“) . Zájemci o  členství 
a  spolupráci, příp. jiné aktivity mohou 
kontaktovat předsedu MO Petra Růžič-
ku, tel.: 724 858 489, e-mail: spoz-novy-
hrozenkov@seznam.cz. 

Petr Růžička , předseda MO SPOZ Nový Hrozenkov



9 Ze ŠKOLnícH LaVic

Mateřinka po 
prázdninách 
nezahálí

Prázdniny plné sluníčka uběhly jako voda 
a my jsme se 2. září znovu setkali s dětmi ve 
třídách „Sluníček“, “Berušek“ a „Motýlků“. cel-
kem jsme přivítali 76 dětí. Většina z nich už své 
p. učitelky, kamarády a  ostatní zaměstnance 
dobře zná a ty nové si pomalu začínají zvykat.

ani v průběhu prázdnin se ve školce neza-
hálelo. Kromě generálního úklidu tříd, hraček 
a výzdoby se také malovalo a ve třídě „Sluní-
ček“ proběhla rekonstrukce dětských umy-
váren a Wc, které už ztrácely svou funkčnost. 
Za velmi detailně a pěkně provedenou práci 
patří dík p. Petru Lušovskému. Děti nyní o to 
radostněji využívají tyto prostory nejen k hy-
gieně, ale lákají je i ke hrám. chceme také po-
děkovat tatínkům, kteří bezplatně pomohli p. 
Lušovskému při rekonstrukci umýváren, byli 
to p. Jiří Čaník ml. a p. Karel novotný. Máte-li 
zájem prohlédnout si nové umývárny, najde-
te fotografie na stránkách naší školky www.
msnovyhrozenkov.cz v  sekci Fotogalerie  
fotky školky.

V měsíci září jsme se především věnovali 
začlenění nových dětí do kolektivu a postup-
ně se všechny děti seznamovaly s  pravidly, 
která jsou zapotřebí nejen kvůli bezpečnosti, 
ale i pro pěkné vztahy mezi dětmi navzájem. 
V  tomto měsíci u  nás bylo 2x divadlo, děti 
zhlédly pohádky pro nejmenší 

(„O koblížkovi“, „Dlouhý, Široký a Bystrozra-
ký“ a „Tři prasátka“), a také pohádku „O ševci 
Matesovi“. na začátku října potěšilo naše nej-
menší představení „nová pohádka s  Krteč-
kem“ a pohádka „Broučci“.

Od začátku října opět pokračuje kroužek 
angličtiny, o který je velký zájem, a také začne 
kroužek zdravého pískání na flétničky. První 
společnou akcí s rodiči a dětmi byla drakiáda 
na Balatonu.

ať je v tomto začínajícím školním roce co 
nejvíce radosti, pohody a vzájemného poro-
zumění.

Emilie Janáčová

Děti v nové koupelně

SLaVNOSTNÍ ZaHájENÍ 
NOVéHO šKOLNÍHO ROKu

Zahájení nového školního roku 
2013/2014 proběhlo v  pondělí 2. září 
2013 v tělocvičně školy. Slavnostní chvíle 
se žáky, jejich rodiči a učiteli strávili také 
starosta městyse nový Hrozenkov pan 
Pavel Jochec a paní Stanislava Špruncová, 
členka školské rady naší školy a  zároveň 
místostarostka městyse. Oba ve svých 
projevech popřáli všem hodně síly, štěstí 
a zdraví. Při slavnostním zahájení jsme se 
přesvědčili, že své zpěvácké umění neza-
pomněli žáci našeho sboru pod vedením 
paní učitelky Jitky Haferníkové, kteří při-
dali dvě písničky ze svého repertoáru. 

na tvářích žáků byly vidět nejrůzněj-
ší emoce, od těch veskrze negativních 
přes lhostejné až po pozitivní veselé 
úsměvy a  šťastné jiskřičky v  očích. Ty 
zářily zejména v očích těch nejmenších, 
prvňáčků, kteří byli slavnostně žákyně-
mi 9. třídy přijati do naší školní rodiny. 
Deváťačky prvňáčkům uvázaly na hlavu 
šátky s jejich jménem a logem školy, pře-
daly jim pamětní list na první školní den 
a balíček dobrot od občanského sdruže-
ní Rozína dětem. Prvňáčci se dnes ještě 
drželi maminčiny či tatínkovy ruky, de-
váťáci ale už ruku rodičů nepotřebova-
li, určitě by spíše drželi za ruku někoho 
jiného…Pro ně je letošní školní rok je-
dinečný. Vjíždí vlakem zvaným Základní 
škola do konečné stanice a přesně za rok 

ZářijOVé NOcOVáNÍ VE šKOLE
V pátek 27. září jsme na naší škole pořádali nocování ve škole spojené s bohatým 

programem. Tato akce byla určena pro žáky prvního stupně. 
V  tělocvičně se konaly sportovní sou-

těže pod vedením pana učitele Vičíka 
a Pavelky. Děti měly také možnost se vy-
dovádět na trampolíně. V  kuchyňce se 
pod vedením paní učitelky Haničákové 
pekly výborné štrúdly, na kterých si děti 
pochutnaly při snídani. V družině děti za 
vydatné pomoci paní učitelky Batrlové 
dlabaly dýně, které byly později použity 
na stezku odvahy a  následnou výstavku 
ve vestibulu školy. na chodbě před ředi-
telnou děti soutěžily v  hodu a  trénovaly 
zručnost a  postřeh. V  tom jim pomáhala 
paní učitelka Dujková. Ve třídě anglické-
ho jazyka se odehrávalo zpívání, tance 
a  hry se zpěvem pod vedením paní uči-
telky Haferníkové a konečně ve výtvarné 
výchově děti vyráběly s  paní učitelkou 
Jurčíkovou obrázky z  těstovin a  máku. 
O  své prvňáčky pečovala paní učitelka 
Kuželková. S ostatními činnostmi, koordi-
nací skupin a vším, co bylo potřeba, po-
máhaly paní učitelky Úlehlová, Střelecká, 
Burdová a naše praktikantka eliška Peka-
řová. 

Večer se děti těšily na stezku odva-
hy, která byla dobrovolná. Za její velký 

úspěch vděčíme žákům 7. a  8. ročníku, 
kteří strávili celé odpoledne přípravou. 
Mockrát děkujeme za pomoc.

a  potom už na všechny čekala v  ku-
chyňce večeře, kterou připravila paní 
Burdová starší. Po večeři si naši prvňáčci 
vyčistili zoubky a připravovali si místo ke 
spaní. Kolem deváté hodiny měli večer-
ku. Třeťáci si ještě před spaním chvíli užili 
diskotéku v tělocvičně a poté se přesunu-
li do druhé družiny. V tělocvičně nocovali 
naši nejstarší – čtvrťáci a  páťáci. Těm se 
sice večerka posunula na desátou hodi-
nu, ale zvláště v  některých případech se 
značně protáhla. 

Snídaně byla ráno plánovaná na půl 
deváté, ale protože první děti vstávaly už 
kolem šesté hodiny, museli jsme si pospí-
šit. Maminky donesly spoustu dobrůtek, 
které děti ani nestihly sníst. Proto se vše 
uložilo do lednic a  v  pondělí měl celý 
první stupeň výbornou svačinku. akce 
se dětem velice líbila a  my jsme si slíbi-
li, že až zapomeneme, čím jsme si prošli, 
uspořádáme něco podobného i pro žáky 
druhého stupně. TĚŠTe Se!!!

Mgr. Jana Batrlová

už pojedou každý v  novém vlaku, který 
jede mnohem rychleji a  míří do stanice 
Život.

Velké změny školních vzdělávacích 
programů ohlašované prostřednictvím 
tisku a  televize se naší školy výrazněji 
netýkají, náš školní vzdělávací program 
prošel jen drobnějšími úpravami, všech-
ny výrazné změny, jako je např. výuka 
druhého cizího jazyka, začlenění témat 
z  finanční gramotnosti, ochrany člověka 
za mimořádných situací, dopravní výcho-
vy a  sexuální výchovy, byly zapracovány 
již v  předchozích školních letech. Učivo 
o  zlomcích a  desetinných číslech jsme 
přesunuli z  2. stupně na 1. stupeň. Úče-
lem daných změn je úvodní seznámení 
s pojmy zlomek, desetinné číslo, záporné 
číslo. Tyto pojmy jsou sice po matema-
tické stránce pro žáky 1. stupně nové, 
ale v  běžném životě se s  nimi setkávají 
a  často je i  umí v  konkrétních situacích 
používat.

Z  plánovaných školních akcí již pro-
běhla přednáška o  pravěku a  pro 1. stu-
peň jsme zorganizovali Zářijové nocování 
ve škole, o kterých si můžete přečíst dále 
ve Zpravodaji.

Přeji všem, žákům, učitelům, správním 
zaměstnancům, ale také rodičům, ať je 
tento školní rok pro vás rokem pohodo-
vým. Mgr. Hana Burdová
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Tradičním dějištěm vzpěračského Hexagonálu je jezero Balaton

Stanislav Bartůšek z České televize zpovídá v cíli dva velké soupeře - Synka a Čelůstku

VaLacHy MaN Má VE SVěTě 
BiaTLONu ZVuK

VZPěRaČSKÝ HExagONáL 
OVLádLi dOMácÍ ZáVOdNÍci

jubilejní 20. ročník Hexagonálu 
hostila poslední červencovou sobotu 
již tradičně vodní nádrž Balaton. je-
diný vzpěračský závod pod širým ne-
bem v  republice se těšil přízni diváků 
i soutěžících. Své síly zde změřilo na 50 
závodníků z  celé České republiky i  ze 
Slovenska. 

K výborné atmosféře vzpěračského klá-
ní přispělo nejen krásné počasí a výborná 
divácká kulisa, ale také fakt, že oddíl vzpí-
rání TJ Sokol nový Hrozenkov slaví 30. vý-
ročí svého založení. i to byla motivace pro 
novohrozenkovské závodníky, kteří před 
domácím publikem předvedli velmi dob-
ré výkony a  posbírali celkem pět cenných 
kovů. Jako tahoun hrozenkovského oddílu 
se představil sedmnáctiletý Michal Salaj, 
který v kategorii juniorů nenašel konkuren-
ci, a s přehledem získal prvenství. Mezi star-
šími juniory se blýskl Matěj Příhoda, jemuž 
nakonec patřil bronz. V  kategorii juniorek 
získala 3. místo Kateřina Orságová. Ženám 
kralovala zlatá Lenka Kenisová – Orságová, 
kterou na stupínek pro tři nejlepší dopro-
vodila Petra Orságová. Radost měla nejen 
z  třetího místa, ale také z  vyhrané sázky. 
V  nadhozu zvedla 80 kg, a  tak si kromě 
bronzu vysloužila také bečku piva. (il)

V srpnu hostila rekreační nádrž Balaton 3. 
ročník triatlonového závodu Valachy Man. 
i  tentokrát akce přilákala spoustu závodní-
ků z řad rekreačních sportovců, kteří mohli 
měřit síly s  hvězdami tohoto sportovního 
odvětví. K  největším osobnostem na star-
tovním poli patřil např. několikanásobný mi-
str světa ve veslování a dvojnásobný držitel 
stříbrné olympijské medaile Ondřej Synek.

Přestože historie tohoto všestranného 
závodu není dlouhá, zařadil se Valachy Man 
mezi nejmasovější triatlonové akce v České 
republice. na start se postavilo 500 závod-
níků a štafet a k tomu téměř stovka mládež-
níků v  dětském závodě. Triatlon VaLacHy-
Man obnášel na krátké trati plavání na 250 
m, cyklistickou část v délce 12 km a běh na 
3,6 km. Delší trasa obnášela plavání na 350 
m, 16 km horského kola a téměř 5 km běhu. 
Mini triatlon VaLacHy Man přitahuje ka-
ždoročně čím dál více sportovců. Prvního 
ročníku se účastnilo 170 sportovců, loni jich 
bylo již 350 a  letos 500. Startovní listina se 
naplnila již dva dny před závodem.

nejvíc pozornosti přitahoval veslař On-
dřej Synek, který zařadil tento závod do 
svého tréninkového plánu na nadcházející 
MS v Koreji. ačkoliv to byla jeho vůbec prv-
ní zkušenost s  triatlonem, porazil i  mnohé 
ostřílené závodníky a  po dobrém výkonu 
si odnesl 5. místo. „Byl to opravdu super 
zážitek, moc mě to bavilo. nejtěžší pro mě 
bylo plavání, zato kolo jsem si užil - zdejší 
příroda je nádherná, nahoře na kopcích to 
bylo krásné. S pátým místem jsem v takové 
konkurenci velmi spokojený. Jako vrcholový 

sportovec mám přece jen fyzičku, tak se to 
asi projevilo. až jednou přestanu vrcholově 
veslovat, bavilo by mě účastnit se takových 
závodů,“ pochvaloval si Ondřej Synek v  cíli 
a  v  obležení fanoušků ochotně debatoval 
a pózoval před fotoaparáty.

absolutním vítězem se stal jeden z favo-
ritů, triatlet Jan Čelůstka, který zvládl trať 
v  čase 1:01:51. Přiznal, že trať byla pro něj 
náročná, ale jistou východu měl v tom, že si 
ji projel den předem a mohl tak dobře roz-
vrhnout síly. Soutěž Valachy Man doporučil 
všem, kdo chtějí začít s triatlonem. na lehčí 

trati si mohou prověřit svou zdatnost a po-
stupně si zvyšovat cíle. cenné je i srovnání 
s profesionálními závodníky.

Hrozenkovský triatlon si pochvaloval 
také komentátor Stanislav Bartůšek, který se 
právě na tento sport specializuje. „Je to urči-
tě nejmohutněji obsazená akce tohoto cha-
rakteru v České republice. nikde jinde se na-
víc nekoná triatlonová časovka, což je určitě 
velká výhoda pro začátečníky. na rozdíl od 
hromadného startu, při tom intervalovém 
totiž nikdo do poslední chvíle neví, jak na 
tom je, takže zvláště začátečníci nemají dů-
vod ostýchat se, že dorazí do cíle poslední. 
To je velice dobrá myšlenka,“ poznamenal 
redaktor České televize.

text: Ivana Lušovská, foto: Martina Žáčková

SPORT



11 

RáČKOVá a gENESiS 
MajÍ BRONZ

V  rámci Jezdeckého dne uspořádala 
v  srpnu stáj i.P. Huslenky Hobby závody, 
určené především pro začínající parkurové 
jezdce a koně. Své první závodní zkušenos-
ti zde sbíraly i dvě hrozenkovské dvojice ze 
stáje Břežitá.

nejsilněji obsazenou disciplínou se stal 
křížkový parkur, na jehož start se postavilo 23 
koní se svými jezdci. nový Hrozenkov zde re-
prezentovala Lucie Ráčková s tmavou hněd-
kou Genesis a Michaela Řepová s valachem 
Kennethem. Lépe se dařilo první dvojici, kte-
rá přešla všechny překážky čistě a  navíc ve 
výborném čase, který jí vynesl pohár za třetí 
místo. Také Michaela a Kenneth měli našláp-

nuto na dobrý výsledek, o nějž se ale připra-
vili na posledním křížku. i přesto byli se svým 
výkonem spokojeni, neboť Kenneth kvůli 
vleklým zdravotním problémům začal pod 
sedlem řádně pracovat až letos na jaře. Jeho 
původní majitelka ho chtěla věnovat jako ne-
jezditelného koně hodným lidem na vypásá-
ní luk nebo jako společníka k jinému koni. 

S mikrofonem provázela Jezdeckým dnem 
Věra Borovičková. „naše závody jsou určeny 
jezdcům, kteří teprve sbírají zkušenosti. Je to 
pro ně odrazový můstek do dalšího sportu 
a motivace zlepšovat se,“ prohlásila za pořá-
dající stáj i. P. Huslenky iveta Tlašková.  

(il)

Lucie Ráčková a Genesis při rozeskakování.

KyČERa cuP 
OVLádLa
fORTuNa
uKRajiNa

Dne 20. srpna 2013 se na hřišti TJ So-
kol nový Hrozenkov uskutečnil tradiční 
turnaj v malé kopané zvaný Kyčera cup. 
Tento turnaj měl vždy zázemí v místním 
hokejovém areálu. Místo turnaje však 
muselo být změněno z  důvodu rekon-
strukce kluziště, a  bylo tak přesunuto 
na fotbalové hřiště nového Hrozenkova. 
Zde se hrací plocha rozdělila do 4 men-
ších hřišť, na nichž se utkalo celkem 14 
týmů o  krásný dřevěný pohár Kyčera 
cupu.

Vítězem se stal nakonec tým Fortuna 
Ukrajina, který v napínavém finále pora-
zil místní hokejisty. na třetím místě se 
umístil tým Hlivoňi a, kterému se tak ne-
podařilo obhájit loňské prvenství.

Radek Kalina

3. Hlivoňi

2. HC Nový Hrozenkov

1. Fortuna Ukrajina

STÍHaČKy VRaNČa TO 
S šiPKaMi uMÍ

Kdo chce hrát šipky, musí mít pevnou ruku, dobrou mušku a hlavně železné 
nervy. Stíhačky Vranča se tomuto sportu věnují již 10 let a  v  loňské sezóně je 
šipky zanesly až na 6. místo vsetínské ligy B.

Zakládajícími členy byli Pavel Valigu-
ra, ivan Orság, Petr Maňák, Filip Pavel 
a  Michal Leskovjan. Postupně přišli další 
hráči a  v  současné sestavě účinkují Pavel 
Valigura jako předseda klubu, Stanislav 
Šipula jako vedoucí družstva a  hráči ivan 
Orság, Václav Frank, Pavel Orság, Kristýna 
Pavelková a nové posily iveta Matějů a Mi-
chal Švach. Ligu B Vsetínska hrají druhým 
rokem. V  uplynulé sezóně skončilo druž-

stvo na 6. místě, přičemž za sebou zane-
chalo dalších 6 soupeřů. „Je to minimální 
cíl i  pro letošek,“ říká o  plánech Stíhaček 
Stanislav Šipula. Hráči trénují společně 
jednou týdne a podle možností také kaž-
dý sám. Základ hry tvoří čtyři hráči, další 
jsou náhradníci. Sestava je určena těsně 
před zápasem, a  to podle aktuální formy 
aktérů. V zápase se hraje 16 her jednotlivě 
a 2 hry ve dvojicích. 

Přijďte Stíhačky podpořit.

Ivana Lušovská

datum čas soupeři místo

26.10. 15:00 Black Panters Vsetín Hostinec Vranča, n. Hrozenkov

 2.11. 15:00 Vagon Vsetín Pivní Bar Vagon, Vsetín

 9.11. 15:00 Pittbull Vsetín Hospoda na Pančavě, Vsetín

23.11 15:00 Černá Hora i Vsetín Hostinec Vranča nový Hrozenkov

30.11. 15:00 Oštěpy Halenkov Moštárna Halenkov

 7.12 15:00 adriana Bar i Vsetín Hostinec Vranča, n. Hrozenkov

SPORT
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Michal Salaj 
si přivezl 10. 
místo z ME

Mistrovství Evropy juniorů do 15 a 17 
let ve vzpírání hostila tentokráte Litva. 
O medaile sem přijela bojovat celá řada 
vzpěračských nadějí, mezi nimi i Michal 
Salaj z Nového Hrozenkova. 

V kategorii juniorů do 17 let se předsta-
vilo 86 závodníků z  28 evropských zemí. 
Michal Salaj startoval v hmotnostní katego-
rii do 85 kg, kde obsadil 10 příčku. V těžké 
konkurenci předvedl výborný výkon, když 
dostal v trhu nad hlavu 115 kg a v nadhozu 
zvedl 135 kg. na Me si Michal vylepšil osob-
ní rekordy jak v trhu, tak i v nadhozu a po-
tvrdil, že po Jiřím Orságovi je dalším velkým 
talentem novohrozenkovského a  českého 
vzpírání.  (il)

Letos se do soutěže opřely i  hasičky
V  srpnu se uskutečnila tradiční hasičská soutěž v  požárním útoku Memoriál 

františka Kořenka. již po několik let hostí tuto událost fotbalový areál, kam se sje-
lo celkem 19 družstev. 

V  kategorii mužů nastoupilo na star-
tovní čáru celkem 10 týmů. nejrychlejším 
z  nich byli slovenští hosté z  Martina, kteří 
požární útok dokončili ve výborném čase 
16,08 s. Za nimi se umístil Prlov a třetí skon-
čila Dolní Bečva. Domácím hasičům se pří-
liš v této kategorii nedařilo. O něco lépe si 

Družstvo žen N. Hrozenkova

fotbalová přípravka hledá talenty
ještě o 15 let zpátky patřil mezi nejoblíbenější předměty ve škole tělocvik. Sportov-

ní výkony většiny dětí na základní škole jsou v mnoha případech tragické, v těch lepších 
komické. děti neumí udělat kotrmelec, šplh je pro ně adrenalinový sport a po dvou koleč-
kách kolem fotbalového hřiště vykazují kašlavé záchvaty kuřáků po šedesátce… 

Jinak jsou na tom ovšem holky a kluci, kteří pravidelně sportují. Ve školních výsledkových 

tabulkách se najdou světlé výjimky, jejichž 
výsledky se diametrálně liší od ostatních. 
Většinou to bývají mladí fotbalisté. Právě fot-
balové omladině je v  Hrozenkově věnována 
příkladná péče. Do loňského roku trénoval za 
asistence M. Kováře a S. Koňaříka starší fotba-
lovou přípravku Miroslav Šipula, který mladé 
hrozenkovské fotbalové naděje přivedl až 
na druhé místo tabulky skupiny a okresního 
přeboru. V  16 zápasech nasázeli Hrozenko-
vjané soupeřům 130! gólů a dostali pouze 34. 

Lepší byl jen spojený tým 
Karolinky a  Karlovic, který 
naše družstvo sice pora-
zil, ale jeho celkové skóre 
činilo 96:22. nutno také 
podotknout, že výsledná 
tabulka střelců skýtala pro 
Hrozenkovjany příjemný 
pohled, neboť první 3 mís-
ta ovládli naši hráči. Tabul-
ce střelců vévodil Jaromír 
Kašper s  41 góly, druhé 
místo si vystřílel Daniel Fry-
drich 36 brankami a třetím 
nejlepším střelcem sezóny 

byl Pavel chromčák s 28 góly. Všichni hráči n. 
Hrozenkova. Pan Miroslav Šipula odvedl kus 
dobré práce, a patří mu za to dík.

Letos se malí fotbalisté připravují pod ve-
dením Miroslava Kováře, jemuž vypomáhá 
Stanislav Koňařík. Po šesti odehraných zápa-
sech se n. Hrozenkov usadil na 4. místě s 12 
body, přičemž na třetí Karlovice ztrácí pouze 
1 bod. nynějším lídrem malých fotbalistů je 
desetiletý Pavel chromčák, který jako správ-
ný kapitán družstvo táhne a profiluje se jako 

V této sestavě ukončovala starší přípravka minulou sezónu

Hrozenkov hostil 
1. ligu mužů

V  sobotu 5. října se v  suterénu základní 
školy odehrálo 2. kolo první ligy mužů ve 
vzpírání. Do Hrozenkova zavítala vzpěračská 
družstva z Bohumína, Havířova a Ostravy.

Za nový Hrozenkov nastoupilo šest závod-
níků, přičemž velká opora týmu Michal Salaj 
se pro zranění nemohl zúčastnit. Hrozenkov-
ský tým ve složení Rostislav Trlica, Zbyněk 
Paška, Daniel Březovják, František Orság, 
David Kenis a Vlastimil Kopecký dohromady 
nasbíral 1345 bodů, což stačilo na čtvrté mís-
to. největším hrozenkovským tahounem byl 
Vlastimil Kopecký, který trhl 110 kg a v nad-
hozu dostal nad hlavu 143 Kg. První příčku 
vybojoval Havířov, druhý byl Bohumín a třetí 
skončila Ostrava. (il)
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výborný střelec, který v šesti zápasech nasázel 
soupeřům 41 branek. Daniel Frydrych hostuje 
v Sigmě Olomouc.

V  současné době se trenér potýká s  ne-
dostatkem hráčů a  nutně potřebuje posily. 
Základní sestavu musí doplňovat mnohem 
mladšími hráči, ale i ti jsou velmi šikovní. např. 
Ondra Zapalač se lehce vyrovná i o 4 roky star-
ším fotbalistům. chodit trénovat mohou už 
děti od pěti let. Takto malé děti mají lehčí pří-
pravu v podobě sportovních her. Tréninky i zá-
pasy jsou zdarma. Žádné příspěvky se neplatí. 
V létě se trénuje v úterý a čtvrtky od 16: 30 na 
hřišti, v zimě čeká děti příprava v  tělocvičně. 
Miroslav Kovář by velmi uvítal asistenta např. 
z  řad bývalých fotbalistů, pomoci by mohli 
také rodiče. 

Pokud byste měli zájem, aby vaše dítě pra-
videlně a  zdravě sportovalo pod dohledem 
trenéra, či byste chtěli přiložit ruku k dílu a po-
moci organizačně s výchovou našich budou-
cích fotbalových hráčů, kontaktujte pana Mi-
roslava Kováře na tel. 734 827 489.

text: Ivana Lušovská, foto: Jana Stančíková

vedli naši veteráni, kteří mezi muži nad 35 
vybojovali 3. místo za vítězným Halenko-
vem a druhými Velkými Karlovicemi. nejvíc 
diváci tiskli palečky při startu žen. Téměř po 
dvaceti letech poskládal nový Hrozenkov 
družstvo hasiček, které se pustily do boje 
s  časomírou. Přestože soutěžily s  družstvy 

věkově daleko mladšími, Hro-
zenkovjanky si vedly statečně 
a  ostudu rozhodně neuděla-
ly. V  konečném účtování jim 
patřila 5. příčka, když porazily 
například slovenské hasičky 
z  Martina. nejlépe si v  ženské 
kategorii vedl tým z  Hutiska 
Solance. na fotbalovém hřišti 
vládl sportovní duch, přátelská 
atmosféra a nechybělo ani vý-
borné občerstvení.  (il)

domácí Hosté Termín den
Střítež Nový Hrozenkov 10.08. 16:30 SO
Nový Hrozenkov Hutisko B  18.08. 16:30 NE
Lhotka n. B. Nový Hrozenkov 25.08. 16:30 NE
Kelč B Nový Hrozenkov 01.09. 16:30 NE
Nový Hrozenkov Poličná 08.09. 16:00 NE
Prostřední Bečva Nový Hrozenkov 15.09. 16:00 NE
Nový Hrozenkov Halenkov 22.09. 15:30 NE

domácí Hosté Termín den
Podlesí B Nový Hrozenkov 28.09. 15:30 SO
Nový Hrozenkov Valašská Bystřice 06.10. 15:00 NE
Huslenky Nový Hrozenkov 12.10. 14:30 SO
Nový Hrozenkov Dolní Bečva B 20.10. 14:00 NE
Horní Bečva Nový Hrozenkov 27.10. 14:00 NE
Nový Hrozenkov FC Vel.Karl.+Karol. B 03.11. 13:30 NE
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Myslivci ladili 
střeleckou 
mušku

V  sobotu 12. října se na čubovské 
střelnici MS Nový Hrozenkov usku-
tečnil tradiční turnaj hrozenkovských 
a  halenkovských myslivců v  brokové 
střelbě. V  soutěži se střílí brokovou 
zbraní na letící asfaltové terče, kterým 
se v myslivecké hantýrce říká „holubi“.

Po nezbytném připomenutí bezpeč-
nostních zásad střelby mohlo být zahá-
jeno první kolo, které spočívalo ve střel-
bě na letící terč ze tří stanovišť, přičemž 
střelec dopředu ví, jakým směrem holub 
poletí. V prvním kole se u každého stano-
viště střílí na dva holuby, což znamená, 
že soutěžící mohl získat za plný počet zá-
sahů celkem 6 bodů. 

V dalším kole se náročnost střelby zvý-
šila. Střelec nevěděl, odkud terč vyletí, 
proto byl nutným předpokladem úspě-
chu dobrý postřeh. nejobtížnější částí 
závodu byl v druhém kole tzv. dvojstřel, 
kdy střelec musí vystřelit na dva terče, 
které byly vypuštěny současně, ale kaž-
dý letí jiným směrem. V tomto kole bylo 
možno dosáhnout maximálního nástřelu 
osmi holubů.

Jediným závodníkem, kterému se 
podařilo zasáhnout všech 14 terčů, byl 
František Januš z  Halenkova. Druhého 
nejlepšího nástřelu dosáhl Jan Šulák 
z  nového Hrozenkova a  o  třetí místo se 
podělili také Hrozenkovjané, a  to Lukáš 
Malík, Jaroslav Orság a  Radek Stupka. 
V  soutěži mysliveckých sdružení se za-
počítávaly zásahy 12 střelců z  každého 
sdružení. Po dramatickém průběhu zá-
vodu těsně zvítězili hrozenkovští mysliv-
ci, když zasáhli celkem 92 terčů, zatímco 
jejich soupeři z  Halenkova o  dva méně. 
Výkony závodníků byly velmi vyrovnané. 
Po ukončení hlavní soutěže následovala 
soutěž jednotlivců, kde s přehledem zví-
tězil Lukáš Malík z  MS nový Hrozenkov. 
Po závodech se střelci obou sdružení 
přesunuli do hrozenkovské myslivecké 
chaty za Bečvou, kde následovalo vy-
hodnocení soutěže a  přátelské poseze-
ní u  pohoštění, které připravili myslivci 
z Halenkova.

O  čtrnáct dní dříve proběhl přebor 
hrozenkovského sdružení v  brokové 
střelbě. Pravidla soutěže byla podobná, 
střílelo se však na 20 terčů. V přeboru si 
nejlepší umístění vystřílel Jan Šulák, na 
druhém místě skončil Lukáš Malík a třetí 
příčku vybojoval Dušan Orság. První tři 
byli za své výkony ohodnoceni poháry. 
na obou závodech panovala přátelská 
atmosféra a  sportovní duch, což si po-
chvalovali všichni zúčastnění. 

Jan Šulák

Hubertova jízda patřila formanům
Poslední prázdninový víkend patřil v  Novém Hrozenkově jezdeckým koním 

a  koňským spřežením. Na travnatém prostranství v  blízkosti stáje utah proběhla 
Hubertova jízda, jejíž součástí byla nejen tradiční jízda zručnosti, ale také ukázky 
práce formanů s tažnými koňmi.

Muži řádili na kole, 
ženy s Partyzánským samopalem

Před oficiálním zahájením projel průvod 15 
spřežení městysem, aby pozval všechny příz-
nivce a milovníky koní na Hubertovu jízdu. Pro 
mladé jezdkyně ze stáje Utah si organizátoři 
připravili tzv. minizávody. Své jezdecké doved-
nosti předvedly v jízdě zručnosti s netradiční-
mi překážkami. Čekalo je např. přenášení ký-
ble po kladině s koněm na ruce, nebo průchod 
přes zatažené závěsy, což činilo některým dvo-
jicím značné potíže. Do celkového hodnocení 
se započítávala také soutěž ve skládání uzdeč-
ky na čas a  test znalosti o  koních. nejlépe si 
vedla Hana Pruknerová s  klisnou Dissiana, 
které získaly putovní pohár. na druhém místě 
skončila Lucie Pruknerová a  třetí byla Katka 
Špačková.

Hubertova jízda přilákala téměř čtyři stovky 
diváků, kteří mohli zhlédnout také ukázky prá-

ce s tažnými koňmi. Při dovednostní jízdě zva-
né Formanka projížděli vozatajové se svým 
spřežením připravenými překážkami a  při 
práci s kládou demonstrovali souhru se svými 
koňmi a jejich ovladatelnost. Svým výkonem 
zaujal především Josef Jochec z Vranče a jeho 
pára. K divácky atraktivním patřila také ukázka 
těžkého tahu, kde dominoval chladnokrevník 
aron pod vedením Františka Koňaříka. nej-
starším formanem byl vyhlášen Stanislav Ko-
curek, který obdržel památeční fotografii od 
známého vsetínského fotografa Františka no-
votného. Oceněn byl také Jan Václavík ml., a to 
za nejlépe spárované koně a nejhezčí postro-
je. Velký dík za povedenou akci patří Františku 
Tymrákovi, který na sebe vzal břímě hlavního 
organizátora. Díky sponzorům mohly být vý-
kony formanů odměněny věcnými cenami. 

Text: Ivana Lušovská, Foto: Petra Vrchovská

První říjnovou sobotu se uskutečnil první 
ročník cyklistického závodu od chaty Magne-
tka u vleku na Kohútku a zpět s cílem u vleku. 
Již vloni pořadatelé zkoušeli, jestli je vůbec 
v  jejich silách takový závod uspořádat. Zá-
vodníci v  minutových intervalech vyráželi 
po silnici na Kohútku, kterou minuli a potom 
sjížděli na hřeben, který rozděluje Vranečku 
a Břežitou. U horní stanice vleku se rozjeli po 
sjezdovce dolů k chatě, kde byl cíl. 

Letošního ročníku se zúčastnilo 16 mužů 
a 4 junioři. Že trať je ve sjezdu technicky ná-
ročná dokazovaly defekt, přetržený řetěz i ně-
které pády, které se naštěstí obešly bez zraně-
ní účastníků závodu. Kategorii juniorů vyhrál 
Martin Hájek, který dojel v čase 60 minut a 22 
sekund, na dalších místech se umístili Vojtěch 
Petřek mladší a bratři Kašpaříci z Velkých Kar-
lovic. Bratr vítěze Jiří Hájek se umístil v mu-
žích na druhém místě, třetí byl Roman Juřica 
a v nejlepším čase 42 minut a 38 sekund dojel 
Marek Jochec. 

Že odpoledne u vleku cyklistickým závo-
dem nekončí, napovídaly rozestavěné stano-
viště závodu nazvaného Partyzánský samo-
pal. Ze samopalu se sice nestřílelo, ale děti 
si mohly vyzkoušet střelbu ze vzduchovky, 

sjíždění na laně, hod granátem, chůzi lesem 
poslepu a vědomostní testy. a protože byl zá-
vod tak perfektně nachystán, zúčastnily se jej 
i ženy. Muži ne, ti jezdili na kolech a zajišťovali 
chod jednotlivých stanovišť závodu. 

Pak následovalo vyhlášení výsledků a raut 
s  grilovaným jehnětem a  spoustou jiných 
dobrot, který se protáhl až do tmy. 

Je potřeba poděkovat všem organizá-
torům za skvělé odpoledne, které se určitě 
líbilo, a to nejen dětem. Zvláště Vlasťovi Stup-
kovi, který se již v pátek při vyznačování trati 
z Kohútky zranil a v sobotu pak celý den kul-
hal. 

Vlasta Jochcová

Vysmátý Jiří Hájek po dojezdu do cíle

František Tymrák a jeho pára při práci s kládou Účastnice Minizávodů ze stáje Utah
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Poslední červnovou sobotu zažilo dřevěné městečko v  Rožnově pod Radhoš-
těm pravé svatební veselí. Návštěvníci skanzenu si mohli vychutnat ukázku tra-
diční valašské krojované svatby v  podání folklorního souboru Hafera z  Nového 
Hrozenkova.

Vystoupení se konalo u  příležitosti 
výročí novohrozenkovského národopis-
ce Josefa Országa Vraneckého ml., který 
by v  březnu oslavil 100 let. Byl to velký 
znalec lidové kultury, znamenitý muzi-
kant a  v  Hrozenkově často vyhledávaný 
družba. Sám si skládal „družbovské řeči“ 
a  zapisoval si staré hrozenkovské písně 
a  tance, jejichž tradici se snažil udržovat 
v  národopisném kroužku, který založil 
a  vedl. Kroužek měl tehdy až 80 členů 
a  když je čekalo nějaké vystoupení, sedl 
Ország Vranecký na kolo a  objel celou 
vesnici, aby všem sdělil organizační věci. 
Zahráli si v  Praze, Brně, Strážnici a  po-
zorný divák je objeví i  ve filmu Portáši, 
který se točil v Karlovicích. Od roku 1967 
pracoval Vranecký ve Valašském muzeu 
v  přírodě. Sbíral předměty a  dokumen-
toval tradiční výrobu kovářů, dýmkařů 
a  jiných řemeslníků. Všem výrobním po-
stupům se učil a sám je potom používal. 
Získal dokonce i  titul Mistr lidové umě-
lecké výroby. V  muzeu měl vlastní dílnu, 
kde přes týden přespával.

Soubor Hafera předvedl valašskou 
svatbu před dvěma lety v  Památníku 

antonína Strnadla a  již tehdy měl tento 
folklorní počin velký ohlas. V  Rožnově 
měli diváci možnost vidět podobný scé-
nář, ale s jinými hlavními aktéry a hlavně 
z pohodlí prostorného hlediště v amfite-
átru Dřevěného městečka. „Doufám, že 
se i nám v Hrozenkově podaří vybudovat 
alespoň malý amfiteátr. Bylo by správné, 
kdyby se uskutečnil původní návrh pro-
fesora Langra v  Památníku a. Strnadla. 
nebo třeba jinde. Takové zázemí potře-
bujeme, protože naše folklorní rodina se 
rozrůstá,“ zdůrazňuje umělecká vedoucí 
souboru Hafera Jitka Plátková. 

V  roli nevěsty a  ženicha se v  Rožnově 
představili Jan Valíček a Kateřina Sekulo-
vá. Družbové byli dva, a  to Radek Píšek 
a  Roman Matěj Orság. Falešnou nevěstu 
skvěle ztvárnil Jiří Michálek a zahanbit se 
nedala ani druhá falešná nevěsta adéla 
Krystyníková. na jevišti se vyřádila i  na-
štvaná a  uštvaná kuchařka Jana Krysty-
níková a  role starosvatky, neboli široké, 
připadla Jitce Plátkové. Malou roličku 
„panáčka“ přijal i otec Marek Poláčik. „Je 
to naše opora a vzájemně si pomáháme. 
Spoustu kulturních aktivit jsme připravili 

společně. a daří se nám. Kde je on, je hez-
ké počasí a dobrá nálada,“chválí si spolu-
práci s panem farářem vedoucí souboru.

Dějová linka divadelního představení 
přesně kopírovala valašskou svatbu, jak 
se odehrávala za dob našich předků. ne-
chyběl příchod ženicha k nevěstě, řečnic-
ký zápas družbů o  nevěstu, průvod sva-
tebčanů do kostela, zpěvy a  tance před 
kostelem, požehnání pana faráře, svateb-
ní veselí v hospodě a hrozenkovské figu-
rální tance, svatební hostina s tradičními 
pokrmy, čepení nevěsty, zpěvy při čepení 
a odchod novomanželů s výbavou. „chtě-
la jsem, aby to nebyla svatba hraná, ale 
prožitá. aby člověku vyhrkla slzička, když 
uvidí rodičovské požehnání a  aby ho 
dojalo čepení nevěsty,“ prozradila Jitka 
Plátková. na 80 účinkujících se vyjímal 
orsácký kroj, který navrhl a upravil právě 
Josef Ország Vranecký. Společně s  Hafe-
rou účinkovala cimbálová muzika Kotu-
la, dechová hudba nového Hrozenkova, 
folklorní kroužek Vranečka a  rožnovský 
soubor Javořina. Dřevěné městečko pro-
půjčilo valašské svatbě tu pravou kulisu 
a  připravilo divákům skutečně parádní 
podívanou. nutno dodat, že soubor přije-
la do Rožnova podpořit velká ekipa Hro-
zenkovjanů. Text: Ivana Lušovská

Krojované „ano“ podruhé


