
NOVÝ 
HROZENKOV

Zpravodaj

MŠ Střed druhou nejlépe hodnocenou školkou v republice

 ČÍSLO 1/2014

Snad se shodneme na tom, že každý rodič si pro své děti přeje to nejlepší. Harmonicky strávené dětství může být nedoce-
nitelná devíza do dalšího života, vždyť už v tomto raném věku jsou pokládány základy zdravé osobnosti. Mnoho času tráví 
děti v mateřské škole, ve společnosti paní učitelek, které je kousek po kousíčku posunují dále. O kvalitě školských zařízení 
vypovídají nejlépe zkušenosti samotných rodičů a dětí. V žebříčku Top školek se hrozenkovská MŠ Střed umístila v loňském 
roce na senzačním druhém místě. 

Webové stránky TOP školky zřídili man-
želé Šebestovi, aktivní rodiče malých kluků, 
kteří pro své děti hledali kvalitní mateřskou 
školu. A  protože dosud neexistovaly žádné 
souhrnné stránky zaznamenávající reference 
školek a jeslí, dali se do díla sami. Stránky jsou 
v provozu od 1. června 2013 a doposud se re-
gistrovalo celkem 384 státních i soukromých 
předškolských zařízení ze všech krajů České 
republiky. 

Žebříček nejlépe hodnocených mateřských 
škol bude sestavován každým rokem a měli by 
s ním být obeznámeni novináři i široká veřej-
nost. Letošní žebříček převzala již mnohá vý-
znamná média, jako např. zpravodajský web 
tn.cz, ČTK, rádio ZET nebo časopis Maminka. 
V  průběhu února vyjde i  několik tiskových 
zpráv, v  nichž úspěch naší mateřinky bude 
zmíněn. 

MŠ Nový Hrozenkov Střed se vloni umísti-
la v žebříčku nejlépe hodnocených školek na 
druhém místě. Dosud hodnotilo tuto mateř-
skou školu celkem 33 rodičů, od nichž dostala 
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průměrnou známku 1,05, přičemž jednička je 
známkou nejlepší a pětka nejhorší. V interne-
tovém dotazníku rodiče hodnotili nejlépe per-
sonál školy a jeho vztah k dětem a akce školy 
včetně kroužků a výletů. Do zvláštní kolonky 
pak mohli připsat ještě vlastní slovní hodnoce-
ní. V komentářích k Mateřské škole Střed píše 
jedna z  maminek: „Syn tu moc 
rád chodí a  to je, myslím, to 
nejlepší vysvědčení, jaké může 
školka dostat.“ Maminka Pav-
la se přidává: „Jsem nadšená 
z  toho, že paní učitelky pořád 
vymýšlejí něco nového pro děti 
(několikrát jsem potkala paní 
učitelku na žebříku, jak malova-
la obrázky na stěnu, aby udělala 
dětem radost).“ Přitakává i ma-
minka Ivana: „Paní učitelky jsou 
usměvavé a  neustále pro děti 
vymýšlejí nové podněty a  čin-
nosti. Každým rokem se něco 
inovuje, vylepšuje. Vedení MŠ 

zajímá názor rodičů, snaží se vyjít vstříc zor-
ganizováním kroužků i akcí pro děti a rodiče.“ 
A co na to ředitelka MŠ Věra Zbranková? „Moc 
nás těší, že se naše školka pohybuje v první 
pětce nejlépe hodnocených MŠ v  České 
republice. Svědčí to o  spokojenosti rodičů 
a dětí.“  (il)

Vážení a milí spoluobčané, čtenáři našeho Zpravodaje.
Předně bych Vás rád přivítal v novém roce 2014 a popřál Vám pevné zdraví, pracovní úspěchy a rodinnou pohodu. Kalendářně je sice pořád 

zima, ale počasí tomu moc nenasvědčuje. Děti a lyžaři toužebně vyhlíželi sníh, místo bílé nadílky nás paní Zima častuje blátem a kalužemi. 
Snad Vás alespoň potěšíme naším Zpravodajem. Blíží se závěr volebního období a my pilně pracujeme na tom, abychom dotáhli do konce co 
nejvíce projektů. O všem podstatném, co se v našem městysi děje, se dočtete v následujících řádcích. starosta obce Pavel Jochec

 Děti v zimě navštívily vánoční dílny na Hovězí.
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ZpRaVOdaJSTVÍ Z RadNiCE
ZPrAVODAJST Ví Z rADNIcE

Náměstí v novém
Zrekonstruované náměstí před koste-

lem a Lidovým domem nám slouží už ně-
jakou dobu. Díky dotaci, která nám byla 
přiznána, budeme moci realizovat rekon-
strukci i další části centra našeho městyse. 
Jedná se o  prostor před budovou knihov-
ny a  obchodního domu Jednota, chodník 
před zdravotním střediskem a prostranství 
za ním. Autorem studie je akademický ar-
chitekt Libor Sošťák, který se snaží ucelit 
vzhled obou částí náměstí rozdělených 
hlavní silnicí. celkové náklady na rekon-
strukci by neměly přesáhnout 5,5 mil. ko-
run, přičemž dotace nám byla přiznána ve 
výši 3 950 000 Kč, což tedy činí 85 % cel-
kových uznatelných nákladů. V  současné 
době dokončujeme projekt a  vyřizujeme 
stavební povolení. Do konce května bude 
ve výběrovém zřízení vybrán dodavatel 
stavby a  s  ohledem na pouť bychom sa-
motnou rekonstrukci započali na začátku 
července. 

dokončení chodníků na Čubově
V  letošním roce bude dokončena část 

chodníku na Čubově, a to včetně obrubníků 
a dlažby. Jedná se o úsek od autobusové za-
stávky na Čubově po dům pana Vachaly. Zbý-
vajících 320 metrů spadá do další etapy, jejíž 
realizaci podmiňuje několik faktorů. S  ohle-
dem na zlepšení dopravní situace u autobu-
sové zastávky Břežitá, jsme se rozhodli rozšířit 
projekt o  zbudování autobusového zálivu 
na pravé straně hlavní komunikace ve smě-
ru na Vsetín. Autobus tedy již nebude zasta-
vovat v pravotočivé zatáčce přímo na hlavní 
cestě, což jistě přispěje ke zvýšení dopravní 
bezpečnosti řidičů i  chodců. Pro tento účel 
je nutné vyřídit majetkoprávní vztahy s maji-
teli pozemků, kterých se stavba dotkne. K za-
stávce povede přechod pro chodce. K tomu, 
abychom dostali povolení pro jeho realizaci, 
je nutné dobudovat na druhé straně silnice 
asi 30 metrů chodníku. Přechod pro chodce 
může totiž vést pouze od chodníku k chod-
níku. Je předpoklad, že Fond dopravní infra-
struktury by měl v dubnu či květnu vyhlásit 
výzvu, kam bychom se chtěli přihlásit a získat 
touto cestou dotační prostředky na rozšíře-
ní stávajícího projektu. Poté zbývá dokončit 
1. etapu chodníku, který končí u  Haferníků. 
chodník povede až po pneuservis pana Píš-
ka. Tady musíme ještě dořešit svod dešťových 
vod do řeky Bečvy, který plánujeme zbudo-
vat v místech zatáčky u kříže. Výhledově by-
chom měli celý chodník dokončit příští rok. 

Nová asfaltka v břežité
Na konci roku se nám podařilo zreali-

zovat opravu místní komunikace v  Břeži-
té. Bylo zde položeno 2,7 km asfaltového 
koberce, z  toho 1,9 km o  průměrné šířce  
4,3 m  a  zbývající část o  průměrné šířce  
3,1 m. cesta byla vyasfaltována až po místo, 
kde začíná historicky církevní majetek, kte-
rý je v  současné době v  restitučním řízení. 
Jedná se o úsek pěti až šesti set metrů, který 
z tohoto důvodu nemohl být opraven. celá 

akce stála 7 240 000 Kč, z toho dotace činila 
5 018 000 Kč. Z vlastního rozpočtu zaplatil 
městys 2 230 000 Kč.

Oprava cesty v babínku  
a ve Vápence

První úsek cesty v  Babínku byl opraven 
zhruba před 12 lety. V  místech, kde končí 
penetrace, jsme navázali novým asfaltovým 
kobercem, který vede až po dům pana Jo-
sefa Orsága. V  rámci oprav komunikací jak 
v Břežité, tak v Babínku jsme vyčistili příko-
py, zpevnili krajnice a  zbudovali nové deš-
ťové propusti, čímž byla obnovena funkce 
dešťové kanalizace. O  peníze na tuto akci 
jsme žádali z  programu rozvoje venkova. 
Z  této dotace je financována také oprava 
lesní cesty, jejíž začátek je kousek nad teni-
sovým kurtem hotelu Permoník ve směru 
do Vápenky na levém břehu potoka. Práce 
započaly již minulý rok, ale byly přeruše-
ny zimou. Jakmile to klimatické podmínky 
dovolí, budeme v opravě cesty pokračovat. 
Jelikož se jedná o komunikaci málo frekven-
tovanou a  využívanou hlavně těžaři, bude 
povrch zpevněn pouze štěrkodrtí. Oprava 
cest v Babínku a Vápence stála 2 394 000 Kč, 
z toho dotace činila 1 320 000 Kč.

Nové žádosti o dotace
Podali jsme 3 nové žádosti o dotace, aby-

chom získali finance na následující projekty:
1) Rekonstrukce bytového domu dpS

Zde bychom chtěli zateplit obvodový 
plášť budovy, vyměnit okna a zrekonstruo-
vat střechu včetně vikýřů. Stávající krytině 
(bonský šindel) dochází životnost a  je po-
třeba ho vyměnit. Novou střechu budou 
pokrývat pravděpodobně tašky. Předpo-
kládané náklady činí 6 756 000 Kč, dotace 
by přinesla 5 749 000 Kč.
2) Sanace půdního sesuvu, který ohro-

žuje komunikaci v babínku
Nebezpečný sesuv se nachází na začát-

ku Babínku naproti dřevěnice pana Josefa 
Jochce. Městys si nechal zpracovat inženýr-
sko-geologický průzkum, který potvrdil, že 
svah je podemílán v  důsledku erozní čin-
nosti vodoteče a k jeho sesouvání dochází 
také v důsledku vzdouvání hladiny vsaku-
jící srážkové vody podmíněné rozdílnou 
propustností jílovitohlinitých a  suťovitých 
zemin. Lidská činnost podle posudku nemá 
na sesuv vliv. Podle projektu zde bude vy-
budována železobetonová zeď a  uprave-
no koryto vodoteče. Opěrná zeď o  délce  
35 metrů bude muset být zbudována také 
v  blízkosti chaty Děs, kde potok rovněž 
podemílá komunikaci. celkové náklady by 
měly dosáhnout 10 778 000 Kč, přičemž 
můžeme dosáhnout na dotaci 9 707 000 Kč.
3) Oprava vodního toku ve Vápence

Kvůli lesnické činnosti, tedy především 
těžbě dřeva a jeho svozu, dochází k zakale-
ní vodního toku ve Vápence, který je zdro-
jem pitné vody pro hotel Permoník a  MŠ 
Vranča. Voda je jímána přes pískové filtry 
do velké studny, odkud je přečerpávána do 

zásobníku na pitnou vodu. V létě a hlavně 
v  obdobích sucha však kvůli zakalení se 
zásoby vody nestačí doplňovat. chtěli by-
chom vybudovat dvě místa, kde bude po-
tok zatrubněn v délce 8 – 12 metrů, a to pro 
přejezd lesní techniky. Podobný propustek 
by měl být vybudován také v Babínku, kde 
kvůli přejezdu lesní techniky a v důsledku 
povodní dochází k erozi břehů. Pomoci by 
zde mělo také zpevnění břehů kamenným 
záhozem, přičemž použity budou kameny 
o  hmotnosti 0,5 – 1 tuny. Předpokládaná 
investice by neměla přesáhnout 3 miliony, 
městys může získat dotaci až 70 %.

Stěhování knihovny
Během února by se měla naše pracovní 

četa pustit do rekonstrukce prostor, kde 
dříve pobývala firma Husqvarna. Po opra-
vě stropu je potřeba místnost vymalovat 
a poté se zde může přestěhovat knihovna, 
která sídlí v  jiných prostorách téže budo-
vy. Předpokládáme, že bychom zde časem 
přemístili také informační centrum, které 
se v současné době nalézá v areálu Památ-
níku Antonína Strnadla. Díky tomu bychom 
mohli zajistit celoroční provoz Ic. 

další bytový dům na prodej
Zastupitelstvo městyse schválilo záměr 

prodeje bytového domu č. p. 795 (tzv. uči-
telská bytovka u školy). Jedná se o prodej 
pěti bytů a  přilehlých okolních pozemků. 
Současní nájemníci mají předkupní právo. 
Městys nechá zpracovat posudek na hod-
notu nemovitosti a vypracuje tzv. „prohlá-
šení vlastníka“, které mimo jiné rozdělí dům 
na bytové jednotky. Toto prohlášení bude 
poté vloženo do katastru nemovitostí.

Rekonstrukce a dočasné uzavření 
obchodního domu Jednota

Na jaře projde obchodní dům Jednota 
v  centru městyse rozsáhlou rekonstrukcí, 
která si vyžádá dočasné uzavření prostor, 
kde se nyní nacházejí potraviny a  cukrár-
na. Jedním z  hlavních důvodů je zastaralá 
elektroinstalace, která dosluhuje a  nestíhá 
nápor všech mrazicích zařízení náročných 
na odběr elektrické energie. Současná cuk-
rárna bude zrušena a o její prostory se rozšíří 
samotná prodejna. Díky tomu zde přibudou 
nové pulty s  lahůdkami a  saláty, budou se 
zde samozřejmě prodávat i  zákusky a  ob-
měny se dočkají i vitríny na maso a uzeniny. 
Zákazníci se mohou tedy těšit na větší sorti-
ment a důraz je kladen i na vyšší komfort při 
nakupování. Hlavní vchod se posune více 
vpravo, do míst, kde se nyní nachází součas-
ná cukrárna. celá terasa se nadstřeší a  své 
vyhrazené místo dostanou i nákupní vozíky. 
rekonstrukce by měla začít po Velikonocích 
a předpokládá se, že potrvá asi jeden měsíc. 

O  květinářství městys pravděpodobně 
nepřijde. V současné době se opravuje dře-
věný stánek u hasičského domu. V levé po-
lovině stánku funguje trafika a vpravo byla 
dříve provozována videopůjčovna pana 
Jiřího Bučka. Paní Bukovjanová si podala 
žádost o  pronájem těchto prostor, kde by 
mohla přemístit svoje květinářství. (pj,il)



3 

Tříkrálová sbírka

UpOZORNĚNÍ pRO 
OpaTROVNÍKy

Vážení pečující a opatrovníci,
od 1. 1. 2014 nabyl účinnosti nový 

Občanský zákoník č. 89/2012 Sb., který 
podstatným způsobem mění podmín-
ky opatrovnictví.

Všichni pečující, kteří jsou opatrov-
níky dle §29 OZ č.40/1964 Sb., mají listi-
nu opatrovníka platnou do 31. 12. 2016 
a do tohoto data se pro ně nic nemění. 
rovněž pro ty, jejichž opatrovanec byl 
omezen na svéprávnosti.

Koncem roku 2016 však bude nut-
no požádat soud o nové rozhodnutí.

Pro podrobnější informace si mů-
žete zavolat Evě Slováčkové, sociální 
pracovnici charitní pečovatelské služ-
by na tel. 571 410 087 nebo na mob. 
728 324 494.

Eva Slováčková,
sociální pracovnice CHPS

Vážení přátelé, když jste před několika dny otvírali dveře menším či větším koledníkům, 
zastupujícím podle tradice tři krále, určitě si skoro nikdo z Vás neuvědomil, že je to v naší 
oblasti již po patnácté. Opravdu, již patnáct let navštěvují v Olomoucké arcidiecézi a tu-
díž i v naší oblasti Charity Nový Hrozenkov domácnosti s pokladničkami „naši“ tři králové 
s přáním pokoje do dalšího roku a s prosbou o dar pro potřebné. 

Za těch patnáct let se upevnila spolupráce 
obyvatel této oblasti s  naší organizací, velmi 
si vážíme toho, že právě prostřednictvím Tří-
králových sbírek se mohlo posunout dál bu-
dování např. Domu pokojného stáří, kdy na 
počátku, abychom získali finanční prostředky 
z Ministerstva práce a sociálních věcí, museli 
jsme mít finanční prostředky v  rámci spolu- 
účasti a  ty z části tvořily právě i peníze z Tří-
králové sbírky prvních let, pak úžasná pomoc 
při povodních a při zahraničních katastrofách, 
kdy se v jednom roce Vaše solidarita projevila 
zvýšením částky výnosu skoro o 100 000 Kč. 

dOMEČEK  
OSLaViL VÝROČÍ 
VÝSTaVOU

U příležitosti deseti let od otevření Domu 
pokojného stáří na Čubově (Domečku) se 
v pátek 3. 1. 2014 uskutečnila slavnostní ver-
nisáž výstavy fotografií. Sešli se téměř všichni 
zdejší obyvatelé, současní i  bývalí zaměst-
nanci. Společně si přiťukli skleničkou, popřáli 
si mnoho dalších šťastně strávených let a  za 
doprovodu cimbálové muziky Kotula si též 
zazpívali. Na chodbách v  přízemí Domečku 
bylo nainstalováno přes 240 fotografií, které 
by měly připomenout, co se zde během de-
seti let odehrálo. Najdete tu dokumentaci, jak 
Domeček vznikal, portréty obyvatel či záběry 
z výletů a aktivit. Výstavu oživilo i 15 fotografií 
většího formátu, které ve svém polygrafickém 
studiu zhotovil Martin Kincl a Domečku je da-
roval. Tímto mu děkujeme. A srdečně Vás zve-
me na tuto výstavu, která bude pro veřejnost 
přístupná do konce března.  Dana Žáková

CHaRiTa SVaTé ROdiNy
NOVÝ HROZENKOV

VÝTĚžEK TřÍKRáLOVé SbÍRKy 2014
Hovězí 92 641 Kč
Huslenky 33 288 Kč
Zděchov 23 924 Kč
Halenkov 94 612 Kč
N. Hrozenkov 126 424 Kč
Karolinka  71 496 Kč
V. Karlovice  90 754 Kč

Celkem  533 169 Kč

Za dary do pokladniček mnohokrát děkujeme.Zápis do MŠ Střed
Uskuteční se v týdnu od 7. 4. do 11. 4. 2014. Hodiny, kdy se rodiče mohou dostavit k zápi-

su a vyzvednout si potřebné formuláře, budou upřesněny v dostatečném předstihu. 
Věra Zbranková, ředitelka MŠ Střed

Nemohu zapomenout na 
vybavení Víceúčelového 
charitního domu na Ha-
lenkově, které jsme museli 
zajistit pouze ze sponzor-
ských darů, a  tak i  zde TS 
byla velkou pomocí. V po-
sledních letech nám fi-
nanční prostředky z TS po-
máhají překonat výrazně 
se snižující dotace s tím, že 
nemusíme omezovat služ-
by a  můžeme dál posky-
tovat pomoc všem, kteří si 
o ni požádají. 

Z  Tříkrálové sbírky je 
každým rokem také posky-

tována přímá pomoc lidem, kteří se ocitli v ne-
příznivé finanční situaci (úraz, havárie, povo-
deň apod.). U řady těchto lidí se s vaší pomocí 
podařilo pomyslně „utřít slzu“, „nastartovat do 
dalšího života“, „neukončit službu“, tzn. „jít dál“. 

Vlastně jsem ještě nepoděkovala za tu část-
ku, která ve výsledku byla opět vyšší, než v mi-
nulém roce, přestože všichni avizovali výrazný 
propad z důvodu celkového nedostatku. Urči-
tě jsme na to také mysleli, i my jsme se celý rok 
potýkali s  výrazným nedostatkem ve finan-
cování. Také se v  Novém Hrozenkově opra-
voval kostel a  hodně se vybralo ve sbírkách 

na opravy, a tak i zde jsme počítali s menším 
výnosem. Pak někdo napsal „naši dárci jsou 
úžasní“ a  je to tak. Díky vám všem budeme 
moci dál poskytovat službu Denního stacioná-
ře pro seniory, kteří se již doma necítí bezpeč-
ně, ale nechtějí odejít do domova pro seniory, 
pro seniory, o které se doma někdo stará, ale 
potřebuje si odpočinout, nebo pro ty, kteří se 
cítí doma osaměle. Je spousta těch, kteří chodí 
do práce a jsou rádi, že v době, kdy pracují, je 
o jejich příbuzné postaráno. Možná je to i váš 
případ, stačí přijít nebo zavolat. 

Nakonec je to o tom, že Vás již po patnác-
ti letech bereme jako naše spolupracovníky  
a těšíme se na další spolupráci. Ještě jednou 
děkujeme, a zastavte se někdy za námi, přátelé 
to tak dělávají.

Ing. Danuše Martinková, 
ředitelka Charity

LISTárNA
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S  radostí jsme proto přijali nabídku spo-
lubratrů P. Marka Poláčika, SVD, uspořádat 
v Misijním domě sv. Arnolda Janssena v Brati-
slavě prodejní jarmark spojený se sbírkou na 
opravy našeho kostela.

Do přípravy jarmarku se zapojilo mnoho 
lidí z Nového Hrozenkova a Karolinky. Velmi 
mile nás překvapilo, kolik se na faře sešlo 
výrobků a produktů z Valašska od šikovných 
hospodyněk a hospodářů. V neděli 24. listo-
padu zástupci naší farnosti časně ráno vyjeli 
do Bratislavy prožít se zdejšími farníky mše 
svaté, které svým zpěvem doprovodil hro-
zenkovský folklorní soubor Hafera. Po mších 
svatých v prostorách Misijního domu probí-
hal jarmark.

JaRMaRK V MiSiJNÍM dOMĚ  
V bRaTiSLaVĚ

HLaVNÍ OLTář OpĚT ZdObÍ KOSTEL

V srpnu, po slavnostním vysvěcení kostela sv. Jana Křtitele, jsme všichni byli plni 
radosti nad dokončeným dílem. podařilo se s boží pomocí velké dílo, ale vzhledem 
k tomu, že během obnovy interiéru vyvstalo mnoho oprav, se kterými se předem 
nepočítalo, navršil se i celkový rozpočet celé akce. 

A  Bratislavané? Ti byli naši-
mi frgály (které na Slovensku 
nazývají koláče), klobáskami, 
medem, sušenými hřiby… 
a  rozmanitými výrobky šikov-
ných ručiček doslova nadšeni. 
Téměř vše bylo rychle prodáno 
a  opravdu velmi štědře zapla-
ceno. Aby atmosféra jarmarku 
byla dokonalá, tak pozadí do-
kreslovala cimbálová muzika 
Kotula a zpěv souboru Hafera. 
Všem, kteří svými výrobky, pro-
dukty či jinou pomocí na tento 
jarmark přispěli, patří velké po-
děkování.
Možná jste již zaslechli, že svo-

jí štědrostí a pohostinností, kterou prokazuje-
me všem hostujícím sborům při koncertech 
pořádaných v  kostele, jsme již známí. Také 
všichni řemeslníci, kteří pracovali na opra-
vách kostela, byli velice překvapeni pohos-
tinností zdejších lidí, kterou poznali dle bo-
hatých a rozmanitých svačin, jenž jim místní 
připravovali.

S  takovou velkou ochotou a  nadšením 
všech pro dobrou věc se určitě také všechny 
dluhy vbrzku srovnají a my se budeme moci 
dlouho těšit z  kostela, který je hezký nejen 
zvnějšku, ale je také uvnitř čistý a  útulný. 
A také z toho, že je otevřen a čeká na každé-
ho, kdo se chce na chvíli zastavit...

Ingrid Petřeková

V  pátek 14. února vpodvečer se v  sále 
Lidového domu v  Novém Hrozenko-
vě uskutečnilo vystoupení známého 
zpěváka a  herce pana Josefa Zímy. do 
Hrozenkova přijel na pozvání místní 
Charity, konkrétně denního stacionáře 
Slunečnice, jehož pracovnice vše kolem 
koncertu zorganizovaly.

Pan Zíma je jako zpěvák navzdory svému 
věku stále ve výborné formě. Svým příjemným 
hlasem zazpíval posluchačům písně různých 
žánrů. Protože měl hudební doprovod repro-
dukovaný, nebyl vázaný na jeden žánr, a  tak 
střídal lidové dechovky, písničky z  filmových 
pohádek, z  „hříšných lidí města pražského“, 
písně z  filmů s  Oldřichem Novým… Hodně 
písniček si s  ním s  radostí zazpívali i  diváci 
v sále. Pan Zíma prokládal zpěv zajímavým po-
vídáním ze svého uměleckého života a v půli 
koncertu dal možnost i  nám divákům, aby-
chom se ho zeptali na vše, co by nás zajímalo 
(na vše, kromě politiky, jak nás varoval). 

Byl to koncert plný dobré pohody. Sedělo 
se u stolů, na nichž byly rozsvícené svíčky, na 
talířích koláčky, které byly v ceně vstupného. 
Přítomní si mohli koupit v průběhu vystoupe-
ní něco k pití – trochu to připomínalo dávné 
televizní Vlachovky. A  tak se ani po poslední 
pokloně pana Zímy hned hromadně nevstalo, 
ale lidé seděli dál, jedli, pili, bavili se spolu a jen 
zvolna se rozcházeli.

Městysu Nový Hrozenkov zde chceme po-
děkovat, že charitě přispěl finanční částkou na 
uspořádání této mimořádně podařené kultur-
ní akce.

Dana Žáková

JOSEf ZÍMa 
v Novém Hrozenkově

Josef Zíma potěšil srdce především starší generace.

Výtěžek z prodeje výrobků pomůže splatit část dluhu za opravu kostela.

Když jsme 25. srpna 2013 slavili vysvěcení farního kostela sv. Jana Křtitele v Novém 
Hrozenkově, chyběl v chrámu  hlavní oltář a zdi byly prázdné, bez obrazů a křížové 
cesty. Nyní už je vše na svém místě.

r e s t a u -
rování hlav-
ního oltáře 
bylo časově 
velmi ná-
ročné a již 
při zahájení 
oprav koste-
la jsme vě-
děli, že oltář 
bude dokon-
čen až v roce 
2014. Po-
slední týden 
v únoru byl 
i n s t a l o v á n 
zrestaurova-

ný hlavní oltář a na zdi chrámu se mohly 
tedy vrátit i obrazy a křížová cesta. 

Konečnou podobu farního kostela si 
mohli prohlédnout farníci z Nového Hro-
zenkova a Karolinky, ale i mnoho dalších 

Slavnostní  mši celebroval olomoucký 
arcibiskup Jan Graubner.

poutníků v neděli 2. března 2014. Nastal 
den, kdy byla sloužena mše svatá na po-
děkování za dokončení obnovy chrámu. 
Ke slavení mše svaté, kterou celebroval 
olomoucký arcibiskup Jan Graubner, se 
opět sešlo velké množství věřících.

Historie hlavního barokního oltáře je 
dle jeho restaurátora Mgr. Filipa Novotné-
ho velmi zajímavá a pravděpodobně nám 
vždy zůstane utajen jeho původ. Nejstar-
ší část našeho hlavního oltáře tvoří boční 
oltář z některého ze zrušených kostelů v 
severních Čechách. Postupem času byla 
podoba oltáře několikráte měněna a la-
icky je možno říci, že je vlastně sestaven 
z několika oltářů a dalších prvků. Oltářní 
obraz, představující křest Ježíše Krista 
v řece Jordán, restaurovala akademická 
malířka Miroslava Trizuljaková. Také dal-
ší 3 obrazy, které nyní zdobí kostelní zdi, 
prošly restaurováním. Oživily je ruce další 
restaurátorky Blanky Valchářové.

restaurování hlavního oltáře by ne-
bylo možno provést bez dotace, která 
byla získána prostřednictvím Místní 
akční skupiny Valašsko – Horní Vsacko, 
z programu LEADEr (Ochrana a rozvoj 
kulturního dědictví venkova).

Ingrid Petřeková
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bazárek bude
v květnu
bazárek jarních a  letních dětských 
věcí, pravidelně organizovaný míst-
ními hasičkami, se letos uskuteční od  
18. května. 

Všechny maminky, které se zúčastnily 
minulých ročníků a  použily elektronickou 
registraci, budou o  podrobnostech infor-
movány včas e-mailem. Pro letošek připra-
vily organizátorky také webovou stránku 
www.bazarek-hrozenkov.cz, kde budou vy-
věšeny všechny důležité informace nejen 
pro registrované maminky, ale i pro zájem-
ce o registraci. Pro tento ročník je stanoven 
poplatek z prodaných věcí na patnáct pro-
cent. Výtěžek z minulého bazárku byl pou-
žit pro nákup tomboly a sladkostí na dětský 
hasičský karneval. (il)

Jak je možné, že válející se odpadky 
vedle naší popelnice nesneseme, ale roz-
házené odpadky vedle kontejneru na-
proti obchodu Jednota na Čubově nám 
vůbec nevadí? Protože odpadky vedle 
naší popelnice jsou naše vizitka. Jenže 
roztahané papíry, rozbité sklo a kusy sta-
rého umyvadla, které leží hned vedle cy-
klostezky, dokud je zaměstnanci městyse 
neuklidí, jsou bohužel vizitka celého No-
vého Hrozenkova. Jistě, chceme vyhodit 
odpadky, a může se stát, že kontejnery už 
jsou plné. Ale opravdu je tak těžké odnést 
si je zpět a počkat pár dnů, než je popelá-

„příroda nám klade do cesty naši 
tupost jako past.“    Graham Greene
Nekonečný příběh. bohužel. Všichni bychom si přáli žít v hezkém a čistém prostředí. 
pro mnohé ale končí to „jejich“ prostředí na hranici vlastního pozemku. protože dál, 
dál už to není naše. a po nás? po nás ať přijde potopa…

ři vyvezou? Navíc 
rodina může mít 
víc než jednu po-
pelnici a bude pla-
tit pořád stejně, 
protože poplatek 
za odpad se počí-
tá za osobu, ne za 
počet popelnic.

Smutný to po-
hled cyklisty, kte-
rý projíždí Novým 
H r o z e n k o v e m 
a  míjí u  Bečvy 
hromádky odpad-
ků a  suti s  kousky 
plastů, které tu na 
kolečkách přivezli 
hloupí lidé. Však 
až zaprší, zvedne 
se Bečva a odnese 

to. A  odnese i  prázdné krabice od vína 
a  pet láhve, které se smutně točí pořád 
dokola pod splavem a žalují na to, jak si 
Hrozenkovjané váží přírody. Stačí se po-
dívat na bývalou skládku v Lušové, která 
byla zavezena a povrch byl revitalizován. 
Proč platit za odvoz stavební sutě sběrné-
mu dvoru? Vždyť stačí strhnout plot a po-
hodlně zacouvat s  vozíkem až na místo 
bývalé skládky. chytrák si zase mne ruce, 
jak ušetřil pár korun a  vyzrál na to. Proč 
bychom měli nechávat našim dětem čis-
tou přírodu? A  dávat jim dobrý příklad? 
Však se o ekologii učí ve škole, ne? (il)

První na co narazí turista, který vystoupí z vlaku na Čubově, jsou rozházené odpad-
ky u kontejneru naproti obchodu.

Valná hromada Sboru dobrovolných hasičů Nového Hrozenkova se nesla ve slav-
nostním duchu. Zástupci městyse v čele s místostarostkou Stanislavou Šprunco-
vou zde předali hasičům klíče od nového tranzitního vozu, který bude sloužit pře-
devším výjezdové jednotce k přepravě na místa událostí.

HaSiČi přEVZaLi NOVÝ VůZ

Dlouhá léta sloužila 
hrozenkovským hasi-
čům společně s Tatrou 
jako zásahový vůz 
Avia A  - 31. rok výro-
by 1984, její technický 
stav a  neekonomický 
provoz nasvědčovaly, 
že bude brzy potřeba 
obměnit hasičský vo-
zový park. Městys žá-
dal dvakrát o dotaci na 
zakoupení nového zá-
sahového tranzitního 
vozu, ale ani v jednom 
případě nebyl úspěš-
ný. V březnu 2013 roz-
hodli tedy zastupitelé 
Nového Hrozenkova, 

že nový vůz pořídí z vlastních finančních pro-
středků. Z nabídky tří firem zvolil městys auto-
mobil renault Master za akční cenu 701 195 
Kč, v níž je zahrnuto i příslušenství jako tažné 
zařízení, zimní pneumatiky, zatmavení skel, 
pochůzí střešní galerie a žebřík. Bylo potřeba 
ale vybrat další firmu, která by provedla ve-
stavbu a připravila tak automobil k provozu do 
terénu. Výroba vozu se však zpozdila a renault 
byl dodán s více jak měsíčním zpožděním. Ter-
mín realizace vestavby musel být proto také 
posunut. 

 Hasiči přebírali na valné hromadě auto-
mobil tedy zatím bez vestavby, ale ani to ne-
zmenšilo jejich radost z dlouho očekávaného 
nového zásahového vozidla. V současné době 
je automobil už kompletní a  připraven vyjet 
kdykoli k zásahu. U příležitosti oslavy sv. Flo-
riána plánují hasiči svůj nový vůz slavnostně 
pokřtít.  „chtěl bych vedení městyse poděko-
vat za podporu. Nový zásahový vůz výrazně 
zvýší akceschopnost naší výjezdové jednotky,“ 
zdůrazňuje velitel SDH Nový Hrozenkov Karel 
Čaník.

Text: Ivana Lušovská, foto: Zdeněk Kysučan

NEJLEpŠÍ 
SLiVOViCi Má 
LibOR KRySTyNÍK

V  rámci prosincového jarmarku 
proběhla opět soutěž o nejlepší slivo-
vici městyse. Stejně jako vloni ji orga-
nizačně zajistili naši myslivci. Do sou-
těže bylo přihlášeno osm vzorků, které 
hodnotili návštěvníci jarmarku. První 
místo patří slivovici Libora Krystyníka, 
pro kterou hlasovalo celkem 15 dob-
rovolných porotců. Jen o  jeden hlas 
méně obdržela slivovice Pavla Zapa-
lače a pomyslný bronz patřil tentokrát 
Janu Vrchovskému, jehož slivovice zís-
kala osm hlasů.  (il)

KALEIDOSKOP MĚST YSE
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Na SLOVÍČKO 
S VELiTELEM HaSiČů KaRLEM ČaNÍKEM

Je na ně spolehnutí. Kdykoli nás ohrožují 
živly, jsou to na prvém místě dobrovolní hasiči, 
kteří zdarma, bez nároku na odměnu nasazují 
zdraví a někdy i život, aby nám pomohli. Jejich 
motto „Bohu ku cti, bližnímu ku pomoci“ dosti 
napovídá o jejich přístupu k práci a životní filo-
zofii. Už víc jak deset let stojí v jejich čele velitel 
Karel Čaník.

Co vás k hasičině přivedlo a kdy jste se jí 
začal věnovat?

Práce hasičů mě přitahovala odmalička. 
Už můj děda byl hasič, působil ale ve Velkých 
Karlovicích, kde bydlel. Plně jsem hasičině pro-
padl v roce 1980 po mém nástupu do zaměst-
nání na pilu v  Závodí. Tady jsem se později 
stal velitelem požárního sboru Dřevařských 
závodů Nový Hrozenkov. Od roku 1986 jsme 
byli zaregistrováni v  okresním svazu požární 
ochrany a od tohoto roku jsem vlastně oficiál-
ně hasičem.

Jako velitel výjezdové jednotky a našich 
hasičů působíte od roku 2000. Co funkce 
velitele sboru dobrovolných hasičů obnáší?

Velitel výjezdové jednotky odpovídá za 
akceschopnost své jednotky. Předně má od-
povědnost za stoprocentní stav techniky, tím 
mám na mysli obě vozidla, která máme k dis-
pozici. Je to celoroční práce a ještě se nám ne-
stalo, že by naše zásahové vozy neprošly tech-
nickou prohlídkou. To ale není jenom moje 
vizitka, zasloužili se o to všichni strojníci. Velitel 
dále zodpovídá za platné zdravotní prohlídky, 
platná osvědčení pro strojníky i  nositele dý-
chací techniky a dále, že je v pořádku veškeré 
vybavení a ochranné prostředky.

Náš sbor je zařazen do kategorie JpO iii. 
Co to znamená?

Je to zkratka pro jednotku požární ochrany 
třetího stupně. Na Horním Vsacku jsou pouze 
dvě jednotky s označením JPO II – to jsou sbo-
ry Halenkova a Karolinky. Platí pro ně závazný 
předpis, že po vyhlášení poplachu musí usku-
tečnit výjezd do pěti minut. Drží také pohoto-
vostní služby, které jsou propláceny z rozpočtu 
Zlínského kraje a obce. My jsme vedeni jako 
JPO III, což znamená, že musíme k události vy-
jet do deseti minut od poplachu. Svou službu 
konáme zdarma. reálný čas našich výjezdů se 
ale může srovnávat s  jakoukoli JPO II. Na vý-
jezd potřebujeme většinou pět až šest minut. 

Jakou technikou náš sbor disponuje?
Máme Tatru 148 cAS – 32 a od půlky úno-

ra také renault Master. Avie bude nabídnuta 
k odprodeji. 

proč při výběru nového hasičského vozu 
padla volba právě na Renault? Jaké má toto 
vozidlo výhody?

Mohli jsme volit mezi renaultem a Fordem. 
Pro renault svědčila lepší cena a větší zavaza-
dlový prostor. 

Kdo rozhoduje o  tom, které sbory bu-
dou u požáru zasahovat?

Existuje tzv. plán plošného pokrytí jednot-
kami požární ochrany. Požáry se dělí na první, 
druhý a třetí stupeň, a to podle rozsahu hoře-
ní. Pokud by se jednalo o první stupeň požáru 

v naší obci, povolává se místní jednotka a dále 
hasiči z Halenkova, Karolinky a profesionálové 
ze Vsetína. Ve druhém stupni se síla hasičů na-
vyšuje o sbory z Karlovic a Hovězí. Stává se to 
např., když na nepřístupném místě není dosta-
tek vody a je potřeba povolat záložní cisterny. 
Ve 3. stupni si přebírá zásah velící důstojník, 
který přijede až ze Zlína, a ten si podle potřeby 
povolává další posily. 

Jak komunikujete s profesionálními ha-
siči? Nedívají se někdy na své dobrovolné 
kolegy „shora“?

V začátcích mé funkce, ale spíše za minu-
lého režimu to bývávalo všelijaké. Dneska je 
spolupráce dobrovolných a  profesionálních 
hasičů na vysoké profesní úrovni. Je třeba si 
uvědomit, že jejich dojezdový čas k  nám se 
pohybuje okolo 15 minut. Za tu dobu udělají 
dobrovolní hasiči už kus práce.

Co by se stalo, kdyby naši hasiči např. 
zasahovali u požáru v Karolince a v Hrozen-
kově vypukl další požár?

V tom případě by byly povolány jednotky 
z Hovězí a Karlovic. Hasiči ze Vsetína mají také 
ještě záložní zásahové vozy.

pokud by se chtěl někdo z veřejnosti při-
dat k našim hasičům a jezdit k požárům, co 
proto musí udělat?

Nejprve by měl požádat o členství v našem 
sboru. Aby mohl být zařazen do výjezdové 
jednotky, musí projít vstupní prohlídkou a ško-
lením odborné způsobilosti.

Jakým způsobem se hasiči připravují na 
ostrý zásah?

V prvé řadě musí být řádně proškoleni. Veš-
keré ochranné prostředky a  pomůcky musí 
mít hasiči okamžitě po ruce, urovnané a  na-
chystané ve skříních, aby je mohli v  případě 
potřeby ihned použít. 

V našem sboru je na sedm desítek mužů 
a přes čtyřicet žen. Jezdí ženy také k zása-
hům? pokud ne, jak jsou prospěšné pro 
sbor?

Žádnou takovou odvážlivkyni, která by 
s  námi jezdila k  požárům, zatím nemáme. 
Ženy ve sboru najdou uplatnění ale při jiných 
akcích. A teď mám na mysli především spole-
čenské a  kulturní akce pořádané naším sbo-
rem.

Hasiči patřili odjakživa mezi nositele 
kultury v obci. Jaké akce náš sbor pořádá 
a jak nakládá s případným výdělkem?

Pořádáme např. zájezd na veletrh požární 
techniky Pyros do Brna, jezdíme na sv. Hostýn, 
slavíme svátek našeho patrona sv. Floriána. 
Pro děti pořádáme dětský karneval, tři roky 
po sobě jsme organizovali také maškarní bál 
pro dospělé. Dvakrát ročně zajišťují naše ha-
sičky dětský bazar, který má u maminek velký 
úspěch. Obstaráváme prodej občerstvení na 
pouti a také pořádáme hasičskou soutěž Me-
moriál Františka Kořenka. Případný zisk z na-
šich akcí jde na chod sboru. Peníze vydělané 
prodejem v bazaru jsme např. použili na nákup 
tomboly na dětský karneval. Teď momentálně 
šetříme také na oslavy 120. výročí od založení 

SDH Nový Hrozenkov, které nás čekají příští 
rok v srpnu. Připravený bude program, ukázky 
techniky i nějakého zásahu.

Vzpomínám si, že dříve u nás chodily cvi-
čit na hasičské soutěže i malé děti. dneska 
mládež sboru chybí. proč?

Po dlouhé odmlce jsme před dvěma, nebo 
3 lety utvořili 2 družstva mladých hasičů. Vy-
naložili jsme nemalé finanční prostředky na 
jejich vybavení. Bohužel, nepodařilo se nám 
udržet vedoucí těchto mládežnických kolekti-
vů. Bylo to v důsledku pracovní zaneprázdně-
nosti. Je to velká škoda, ale pořád doufáme, že 
se nám podaří najít vedoucího, který by s dět-
mi pracoval.

panuje mezi sbory dobrovolných hasičů 
nějaká rivalita, nebo udržujete spíše přá-
telské vztahy?

rivalita tu samozřejmě panuje, ale nikdo to 
nedává navenek znát. Velmi přátelské vztahy 
udržujeme např. s hasiči z Halenkova. Vzájem-
ně si vypomáháme a také se podporujeme.

Na hasičskou soutěž Memoriál františka 
Kořenka přijíždějí soutěžní družstva z  ce-
lého okresu. Hodně týmů už běhá v  elas-
ťácích a sportovních dresech. Naši hoši se 
ale stále drží tradice hasičských montérek. 
proč?

Já a náš sbor zastáváme názor, že hasič by 
měl zůstat hasičem. To znamená montérky 
a kanady, nikoli sportovec a elasťáky.

Jaká je úroveň spolupráce našich hasičů 
a obce?

Spolupráce sboru a  obce se nedá nijak 
jinak zhodnotit než v  největších superlati-
vech. Kdo se podívá do garáží a na zbrojnici, 
musí si udělat úsudek sám. Navíc nás obec 
podporuje i  při pořádání každé významné 
akce. 

Vzpomínáte si na nějaký hodně vypjatý 
nebo komplikovaný zásah, který dal našim 
hasičům zabrat?

Měli jsme tu po mnoha letech opravdu 
velký požár loni v listopadu u Jana Příhody. 
Kompletně vyhořela hospodářská budova 
a ovčín. co si pamatuji, hořelo u pana Pří-
hody už třikrát.  

Ivana Lušovská
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Komodita Barva kontejneru, 
pytle patří sem:  Nepatří sem:

papír modrá

noviny, časopisy, kancelářský papír, 
reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, 
lepenka, kartón, papírové obaly (např. 
sáčky)

mokrý, mastný nebo jinak znečištěný 
papír, uhlový a voskovaný papír, 
použité plenky a hygienické potřeby

sklo zelená láhve od nápojů, skleněné nádoby, 
skleněné střepy - tabulové sklo

keramika, porcelán, autosklo, drátěné 
sklo a zrcadla

plast žlutá

PET láhve od nápojů (prosím, neza-
pomeňte je sešlápnout!), kelímky, 
sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů, 
polystyren

novodurové trubky, obaly od 
nebezpečných látek (motorové oleje, 
chemikálie, barvy apod.)

3x 3x Celkem 26 svozů / rok

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

Komunální odpad -SKo

14. - 15. 11. - 12. 11. - 12. 8. - 9. 6. - 7. 3.- 4. 1. - 2. 12. -13. 9. - 10. 7. - .8. 4. - 5. 2. - 3.
út, st 
- LIchý týden

28. - 29. 25. - 26. 25. - 26. 22. - 23. 20. - 21. 17.- 18. 15. -16. 26. - 27. 23. - 24. 21. - 22. 18. - 19. 16. - 17.

29. - 30. 30. - 31.

Tříděný odpad - pLaSTy 15. 12. 21. 23. 30. 27, 30. 27. 26. 22. 28. 26. st/pá - 12x ročně

Tříděný odpad - papír 31. 4. 6. 8. 10. 12. pá - 6x ročně 

Tříděný odpad - SKLo 17. 12. 9. 4. 12. 7. st/pá - 6x ročně

Nebezpečný a objemový 
odpad

Jarní úklid
19.4. 2014

POdZiMní úklid
18.10. 2014

2x ročně

pozn.:  Sběr a likvidace nebezpečného a objemného odpadu bude řešen formou MoBILNího SvoZU.

NETřÍdiT ZNaMENá pLaTiT VÍCE
V  současné době činí poplatek za odpad 
v městysi Nový Hrozenkov 470 Kč za osobu 
na rok. Ze zákona jsou povinni tento popla-
tek uhradit i občané cizí státní příslušnosti, 
kteří mají v městysi trvalé bydliště. Jen pro 
představu, v Karolince platí občané za od-
pad 500 Kč na rok. připravuje se však nový 
zákon, který by mohl poplatky výrazně na-
výšit. Hodně ale také bude záležet na tom, 
jak se lidé postaví k třídění odpadů. 

Výkup komodit v  našem městysi provádí 
firma EKO-KOM, a.s. se sídlem v Praze. Za kaž- 
dou komoditu dostáváme odměnu podle 
výtěžnosti sběru na obyvatele v  kg/rok. Vý-
těžnost je počítána jako součet hmotností 
vytříděných komodit papír + plast + sklo + 
nápojový karton z komunálního odpadu. Do 
výtěžnosti nejsou započteny vytříděné kovo-
vé odpady.

EKO-KOM nám odměnu zasílá vždy po 
ukončení čtvrtletí. co se týká loňského roku, 
zatím máme k dispozici výsledky za tři čtvrtletí:
od 1.1. 2013 - 31.3.2013 19.371,50 Kč
od 1.4.2013 - 30.6.2013 22.152,00 Kč
od 1.7.2013 - 30.9.2013 23.442,50 Kč

Zde je názorně vidět, jak se třídí. V připra-
vovaném zákonu, který by měl vejít v platnost 
nejpozději v  roce 2015, je zvýšen důraz na 
třídění biologicky rozložitelných odpadů. Za 
skladování odpadů by mohly státem stano-
vené poplatky narůst až o 350 %. To by zna-
menalo výrazné navýšení nákladů na každou 
rodinu. Občané však mohou svým aktivním 
přístupem ke třídění odpadů přispět výraz-
nou měrou k tomu, aby se poplatky nemusely 
drasticky zvyšovat. 

KaM S TíM?
 autovraky - určená autovrakoviště (informace na pově-

řené obci), některé části do kovošrotů
 cd nosiče - směsný odpad
 cd - plastový obal - kontejner na plasty
 Elektrotechnika („elektrošrot“) - počítače, televize, ku-

chyňské spotřebiče, telefony, kabely - prodejce, sběrný dvůr
 Gumy, zahradní hadice - sběrný dvůr
 hygienické potřeby (kapesníky, pleny a  dámské 

hygienické potřeby) - směsný odpad
 chemikálie, motorové oleje a  barvy - sběrný dvůr 

nebo speciální automobil pro mobilní sběr nebezpečných 
odpadů, jde o nEBEZPEČnÝ OdPad
 plasty, plastové sáčky a tašky („igelity“) - kontejner 

na plasty
 Keramika, porcelán, drátěné sklo, zrcadlo - směsný 

odpad
 Kovové obaly, plechovky, hrnce, hliníková víčka, 

alobal - ve větším množství sběrné dvory, kovošroty 
nebo směsný odpad
 Léky - lékárna, nebo sběrný dvůr či speciální automobil 

na sběr nebezpečných odpadů

 Nábytek, podlahové krytiny, sanita - sběrný dvůr
 Nápojové krabice (nápojové kartony) - do kontejne-

ru označeného nálepkou se sběrem tohoto odpadu
 oblečení - kontejnery charitativních společností nebo 

charita
 papír mastný a  znečištěný, uhlový a  voskovaný - 

směsný odpad
 pneumatiky - prodejce, sběrný dvůr
 polystyren pěnový - kontejner na plasty
 potraviny, bio odpad - kompostárna nebo směsný od-

pad, případně speciální kontejnery na sběr bioodpadu
 průklepová páska - směsný odpad
 pvc - novodurové trubky, podlahové krytiny, misky 

(značka 3), některé hračky - objemnější odpady do sběr-
ného dvora, ostatní do směsného odpadu
 Stavební sutě - sběrný dvůr (je nutné vždy zjistit, jaké 

množství je od občanů odebíráno v konkrétním dvoře)
 Zahradní odpad - vlastní zahradní kompost, kom-

postárna nebo sběrný dvůr
 Železný šrot - výkupny druhotných surovin, kovošroty, 

sběrný dvůr
Nejbližší sběrný dvůr je v Karolince.

MýTy:
 před vhozením do kontejneru musím z  časopisů 

a dokumentů odstranit kancelářské svorky.  Svorky 
není třeba odstraňovat. Při dalším zpracování, takzvaným 
rozvlákněním, jsou odloučeny. Z  papíru se stane hladká 
kaše a těžší části jako svorky a sponky klesnou ke dnu, odkud 
jsou vybírány magnetickou separací.
 před vhozením do kontejneru musím z  dopisních 

obálek vytrhnout fóliové okénko.  do kontejneru na 
papír můžete vhazovat obálky celé. Zpracovatelé mají zaří-
zení, která si s fóliovými okénky poradí za vás.

oÚ Nový hroZENKov - SvoZ odpadU v rocE 2014

 do kontejneru nesmím vhazovat skartovaný papír.  do 
modrého kontejneru vhazujte skartovaný papír stejně jako 
každý jiný papír, který není mokrý, mastný nebo jinak znečiš-
těný. Tím se myslí i biologické nečistoty.
 před vhozením do kontejneru je třeba odstranit z pET 

láhve víčko a  etiketu. PET láhve můžete do kontejneru 
vhazovat s etiketou i víčkem. Obojí bude při dalším zpracování 
odstraněno. PET láhve sešlápněte!!! nesešlápnuté láhve jsou 
objemné a tím zdražují přepravu, komplikují manipulaci a re-
cyklace se tak stává nákladnější.

 pvc je také plast a tak patří do žlutého kontejneru.  
PVC do kontejneru na tříděný odpad nepatří!!! komplikuje 
následné zpracování směsných plastů a energetické vyu-
žití. PVC obsahuje chlor, při zahřátí tak mohou vznikat ne-
bezpečné zplodiny. Tento druh plastu poznáte dle značky 3. 
Jedná se například o novodurové trubky či linoleum.
 před vhozením do kontejneru musím plastové 

obaly od kosmetiky důkladně vymýt, je to chemi-
kálie.  Stačí, když zbytky kosmetických přípravků jako 
jsou mýdla, šampony, krémy vylijete. dočištěny budou při 
dalším zpracování.

(il,sš)
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aRiSTOTELES: VZdĚLáNÍ JE 
NEJLEpŠÍ CESTOVNé pRO STářÍ
Malý klučina úzkostlivě tiskne mámě ruku. Ještě dva schody a  už je oba spolkne 
velká školní budova. Maminka se na hocha povzbudivě podívá a trošku se usměje. 
i ona je malinko nervózní, vždyť její dítě čeká den s velkým d. Za chvíli začne jeho 
první velká zkouška v životě, která napoví, jestli je připraveno na školní vzdělávání. 
Je tu zápis do 1. třídy. 

„Brý den, po schodech vpravo nahoru,“ vítá 
dvojici lázeňský švihák, vedle něhož sedí včel-
ka Mája a doširoka se usmívá. V prvním patře 
je živo. rojí se tady pohádkové postavy, které 
se věnují čekajícím předškolákům, zatímco 
rodiče vyřizují nezbytné formality. V  prostor-
né a  hezky vyzdobené třídě sedí za stolem 
zástupkyně ředitele Andrea Střelecká a  před 
sebou má list papíru s  dvaceti osmi jmény. 
Jmény budoucích žáků první třídy. 

Po deváté hodině přichází nejvíc rodičů 
a dětí, proto je potřeba chvilku počkat, než se 
u zkoušejících paní učitelek uvolní místo. Děti 
si krátí čas různě. Na stolech mají připravené 
omalovánky a  veselé pohádkové postavičky 
je lákají do velké počítačové učebny, kde jim 
pouštějí hudbu a pohádky. Pobíhá tu zelený 
vodník, který fotoaparátem zachycuje mo-
menty dnešního významného dne. Veselá 
modrá víla se pokouší roztančit trochu ztuhlé 
a  vyjukané předškoláky a  klaun s  některými 
z  nich sleduje kreslený příběh o  Křemílkovi 

a Vochomůrkovi. Ještě je tu laskavá stařenka 
v šátku, trpělivě opatrující mladší sourozence 
předškoláků, kteří přišli s  rodiči svoje brášky 
a sestřičky u první zkoušky povzbudit.

„Další. Máme dvě volná místa,“ ozývá se 
z pootevřených dveří jedné z tříd. Víla opatr-
ně vezme dva chlapce za ruku a mrkne na ně: 
„Jdeme na to, kluci.“ Maminky trošku s odstu-
pem doprovází hochy a  při tom míjejí třídu, 
kde právě paní učitelky Kupčíková a Haničáko-
vá vedou rozhovor s dvěma dalšími adepty na 
prvňáky. 

„Já jsem paní učitelka Kuželková a  vítám 
tě u zápisu do první třídy,“ podává Martínko-
vi ruku dlouhovlasá mladá žena. Tomášek si 
zase sedá do lavice k paní učitelce Antonijové. 
Příjemným překvapením je, že jsou zde i paní 
učitelky z mateřské školy, které přišly své svě-
řence podpořit. Kluci se představí, bezchyb-
ně odříkají básničku a potom malují postavu. 
Když kreslí geometrické tvary, začne se paní 
učitelka Antonijová usmívat. „Vypadá to, že 
z tebe bude technik. Moc se ti to povedlo,“ po-
vzbuzuje snažícího se chlapce. celá zkouška 
probíhá asi 15 minut a nese se v příjemném 
a přátelském duchu. „Tak a je to za vámi,“ loučí 
se paní učitelky s kluky a předávají jim pamětní 
listy a hezké dárky v podobě knih a sešitů. 

Obavy budoucích prvňáčků z  neznámé-
ho jsou ty tam. Naopak, probudila se v  nich 
chuť poznávat a  dozvědět se něco nového. 
„Mami, já už nemám strach, já se do školy tě-
ším. A můžu jít do první třídy už zítra?“ šeptá 
jeden z  hochů, když s  maminkou spokojeně 
opouští třídu. A spokojené jsou i paní učitelky. 
„Tento ročník dětí přišel k zápisu velmi dobře 
připraven, moc se na ně v září těšíme!“ vzkazují 
na závěr.  Text a foto: Ivana Lušovská LiSTOpadOVé 

NOCOVáNÍ

i děti mají svá přání
Poprvé v  tomto roce, na svátek Tří králů, 

jsme se po vánočních prázdninách sešli a při-
vítali se s přáním do nového roku. A co si přály 
děti pro sebe? „Abych byl zdravý.“ „Abychom 
se měli rádi.“ „Abych poslouchal.“ „Boží požeh-
nání,“ aj. Na otázku: „co viděla hvězda u  vás 
doma?“ nám děti odpovídaly: „Kapra ve vani.“ 
„Salát.“ „Jak si rozbalujeme dárky.“ „Jak se oblé-
kám do pyžama.“ A z čeho měly na Vánoce nej-
větší radost? Ze stromečku, z dárků, z návštěvy 
kostela... A radost rozdávaly i naše děti v cha-
ritním domě na Čubově svým pásmem koled.

co je charita, co dělá, proč i dnes chodí tři 
králové, i o tom si s dětmi povídáme, aby si uvě-
domovaly, že ne všichni lidé se mají dobře. Pís-
nička  „My tři králové jdeme k vám“ se ozývala 
školkou ještě dlouho po tomto svátku, protože 
na krále si děti hrají obzvláště rády, jen místo 
peněz se jim dávají např. obrázky. Už se stalo 
tradicí, že v tomto tříkrálovém týdnu se jdeme 
podívat do kostela a společně s dětmi vnímá-
me tu krásnou atmosféru ticha a pokoje.

A pak jsme jen čekali, kdy se začnou z oblo-
hy sypat bílé, třpytivé vločky, ale i těch jsme se 
dočkali. A taky naši předškoláci mají za sebou 
svou první životní zkoušku, a to přijetí do 1. tří-
dy. Přejeme jim hodně štěstí a taky vám všem 
za nás ze školky radostné prožití každého dne.

Text: E. Janáčová,
foto: Tereza Slováčková

JaK SE žiJE bROUČKůM VE VRaNČi
broučků je zas plná školka. Kapacita je naplněná a dětí všude plno. Jsme jednotřídní 
školka, a tedy věkově smíšená. a tak se starají velcí o malé a pomáhají si. a jak jsem 
ve škole zjistila, pomáhají si i tam a nedají na sebe dopustit.

V pátek 22. listopadu se dočkali spaní 
ve škole i  žáci 2. stupně. Program si se-
stavili sami, takže o zábavu nebyla nou-
ze – v tělocvičně probíhal florbalový tur-
naj a další sportovní soutěže, na chodbě 
si mohli zájemci zaházet šipky a družina 
se změnila v  kosmetický a  kadeřnický 
salón. Do horních pater se odvážlivci vy-
dávali na stezku odvahy, které neunikli 
ani vyučující. Aby nikdo netrpěl hladem, 
připravil tým pod vedením paní učitelky 
Jurčíkové bohaté menu – na výběr byla 
gulášová polévka, pizza, pomazánka 
a různé druhy perníků a koláčů.

Listopadové nocování proběhlo v na-
prosté pohodě a  je potřeba pochválit 
všechny zúčastněné žáky za příkladné 
chování. Mgr. Hana Burdová

Letos máme hodně malých dětí, a tak naše 
výlety do okolí jsou dost omezené. Dětem 
to však vůbec není divné. Zveme totiž k nám 
do školky loutková a  maňásková divadla. Už 
počátkem února jsme si užili dětský karneval 
a balónkovou show.

Před Velikonocemi nás pak čeká veliko-
noční dílna. A  snad uskutečníme i  oblíbený 
Pohádkový les u  příležitosti Dne dětí. Samo-
zřejmostí bude pasování na školáky. Letos jich 
je ve školce 7.

A když nechodíme na výlety po okolí, pu-
tujeme alespoň do minulosti. Máme totiž ve 
školce muzeum, stačí nám vyjít 2x9 schodů 

a jsme v jiném světě. Dcérky se zajímají o kroje 
a ogaři zas o stroje. Baví je povídání o tom, jak 
žily naše stařenky a pracovali naši staříčci. Líbí 
se jim také obrazy ze svatby. Prý nevěsta Ště-
pánka je jak víla.

Muzeum se líbilo i paní školní inspektorce 
a darovala nám lněnou kytici. Prý krtečkovi na 
kalhotky, aby děti věděly. 

V  únoru se uskutečnil zápis dětí do ma-
teřské školy. Budeme se snažit, aby se dětem 
u nás stále líbilo. A rodičům děkujeme za dů-
věru a spolupráci.

Jitka Plátková, ředitelka MŠ

ZE ŠKOLNícH LAVIc  

Martínkovi se při zápisu věnovala paní učitelka 
Kuželková.

Téma Tří králů děti ve školičce oslovilo.
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dEN HOdiNa SpORT přEdCViČUJE

pondělí od 19.00 cvičení s balóny Mirka Haničáková

úterý od 18.00 power jóga Zuzana Pavlíčková

středa od 19.00 protahovací a relaxační cviky Jana Kyzeková

čtvrtek od 18.00 power jóga Zuzana Pavlíčková

ROZpiS CViČENÍ pRO ROK 2014
v budově TJ Sokol N. Hrozenkov (v areálu fotbalového hřiště)
Do cvičení není třeba se předem hlásit. Poplatek za jednu lekci cvičení činí 20 Kč.

NOVé fiTNESS STUdiO 
VE ZdRaVOTNÍM STřEdiSKU
Na konci ledna otevřela Kateřina Uhlířová v bývalých prostorách záchranné služby 
ve zdravotním středisku zbrusu nové fitness studio fiT 4 WOMEN. Na několika cvi-
čebních strojích mohou ženy efektivně zapracovat na vylepšení své fyzické kondi-
ce, popř. s jejich pomocí redukovat svou hmotnost.

Před časem navštěvovala Kateřina ve Vsetí-
ně fitness studio, kde se s  těmito stroji 
setkala a  sama na sobě vyzkoušela jejich 
účinnost. „S výsledky jsem byla velmi spo-
kojená, ale bylo hodně časově náročné do-
jíždět na Vsetín pouze kvůli cvičení. Inspiro-
valo mě to však k tomu, abych se zamyslela 
nad možností zřídit něco podobného pří-
mo v  Novém Hrozenkově,“ vzpomíná Ka-
teřina Uhlířová. Stroje samy o  sobě jsou 
velmi drahou záležitostí a takováto investi-
ce byla nad její finanční možnosti. Využila 
tedy možnost zažádat si o dotaci v progra-
mu Leader, kterou se jí díky Místní akční 

skupině Horní 
Vsacko podařilo 
získat. Od měs-
tyse si pronajala 
prostory ve zdra-
votním středisku 
a podstoupila ně-
kolik školení, aby 
mohla takovéto 
fitness studio 
provozovat. Ženy 
si mohou zacvi-
čit na vibrační 
plošině, v podtla-
kové kabině, na 
crossovém trena-
žeru a podstoupit 
lymfodrenáž.

Vibrační plo-
šina je řízena 
počítačem, kde 

se nastavuje délka a síla vibrací podle ob-
tížnosti. Vibrace aktivují svalovou reakci 
a  zrychlují tak účinek cvičení. Patnáctimi-
nutové cvičení na vibračním posilovacím 
stroji je srovnatelné, či dokonce účinnější, 
než hodinový trénink na klasických fitness 
strojích. Stroj má zdravotnickou licenci od 
EU, a  proto je doporučován pro rehabili-
tace po operaci křížového vazu, zotavení 
a regenerace. Dále pro redukci hmotnosti, 
celulitidy, tvarování postavy, zvýšení sva-
lové síly, zlepšení rovnováhy a koordinace, 
zvýšení hustoty kostní tkáně, cirkulace krve 
a k podpoře nervosvalových funkcí.

V podtlakové kabině se jde svižnou chůzí 
na běžeckém pásu po dobu 30 minut. Zvy-
šuje se prokrvení tělesných partií od pasu 
dolů. Spotřeba energie se zvyšuje až o 50 % 
ve srovnání se zátěží v normální atmosféře. 
Tuky se při tom spalují 3x rychleji. V kabi-
ně s regulovaným podtlakem se nacházejí 
právě problémové partie jako jsou břicho, 
hýždě a stehna. Přístroj je vhodný na léčbu 
celulitidy, redukci hmotnosti a  spalování 
tukové tkáně v kritických partiích těla, tva-
rování postavy, odstraňování vody a všech 
škodlivin z těla, zlepšení cirkulace krve, od-
stranění otoku končetin.

Pohyb na crossovém trenažeru se po-
dobá výstupu do schodů nebo se dá také 
přirovnat jízdě na běžkách. Plynulý eliptic-
ký pohyb je ideální pro cvičení, jelikož mi-
nimálně zatěžuje klouby. Považuje se za je-
den z nejbezpečnějších posilovacích strojů. 

Lymfodrenáž funguje na principu tlako-
vých vln. Přístroj a k němu napojený návlek 
provádí drenáž dolních končetin, boků, 
zadku a  pasu. Speciální kalhotový návlek 
je rozdělen na jednotlivé komory, do kte-
rých je vháněn vzduch. Komory se nafu-
kují a  vytlačují lymfu a  krev z  periferie do 
centra. Drenáž tak probíhá tlakovou vlnou, 
tlak je zaměřen na podkoží a  je příjemný. 
Tlaková terapie slouží k  podpoře správné 
činnosti lymfatického systému. Když ne-
funguje správně, je obtížnější zhubnout, 
objevuje se celulitida, migrény, je snížená 
imunita a  otékají nohy. Přístroj je vhodný 
na stimulaci žilního a lymfatického oběhu, 
detoxikaci organizmu, prevenci křečových 
žil, poporodní péče a k relaxaci. 

A jak se ženám cvičení na těchto strojích 
líbí? „chtěla jsem vyzkoušet něco nové-
ho. cvičím v  podtlakové kabině, dodržuji 
k  tomu jídelníček a  s  výsledky jsem zatím 
spokojená,“ říká paní Alžběta, která navští-
vila studio už potřetí. První cvičení je zdar-
ma, takže si zájemkyně mohou stroje nezá-
vazně vyzkoušet.  Text a foto: Ivana Lušovská

žENy ZLaTé, JUNiORKy STřÍbRNé
Kvalitní vzpěračskou základnu může Novému Hrozenkovu závidět kdejaké velké město. Ve finálovém třetím kole 1. ČEZ ligy žen a juni-
orek, které proběhlo v Ostravě, podaly novohrozenkovské vzpěračky výborný výkon a zakončily loňskou sezónu zlatem. Zahanbit se 
nedaly ani stříbrné juniorky.

Tradičním tahounem ženského družstva 
byla Lenka Orságová-Kenisová, která se úspěš-
ně vrací po mateřské dovolené do reprezenta-
ce České republiky. V  rámci finálového kola 
ženské ligy proběhla také pohárová soutěž 
Velká cena Ostravy, kde Lenka nenašla přemo-
žitelku. Stala se tedy i absolutní vítězkou Ost-
ravského poháru, když nad hlavu dostala 83 
kg v trhu a rovný metrák v nadhozu. Skvělým 
výkonem se prezentovala také Petra Orságo-
vá. V trhu zvládla 65 kg a v nadhozu 81 kg, čímž 
posunula svoje osobní maximum a od zařaze-
ní do reprezentace ji dělí jen krůček. V poháru 
obsadila Petra hezké 6. místo. Na zlato dosáhl 
ženský tým také díky bojovnému výkonu Ivy 
Saranové a Heleny Korytářové. 

Za juniorky nastoupily tři mladé závodni-
ce. Marie Podešvová trhla 42 kg a nadhodila  
53 kg, nadějná Katka Orságová zabodovala  

25 kg v trhu a 40 kg v nadhozu a Marie Šulá-
ková se blýskla 37 kg v trhu a 43 kg v nadhozu. 
Stříbrná medaile juniorek je dobrý příslibem 
pro budoucnost ženského vzpírání v Novém 

SPOrT

Hrozenkově. S  výkonem svých svěřenkyň je 
spokojený i jejich trenér František Orság, kte-
rý jim do roku 2014 přeje pevné zdraví a ještě 
více osobních rekordů. (il)
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JaK JELi faNdOVé Z HROZENKOVa dO RaKOUSKéHO KiTZbüHELU
Skoro všichni, kdo se alespoň trošku zajímají o sport, vědí, 
že Martin Vráblík odjel na olympijské hry do Soči. a také 
vědí, že chce s  vrcholovým lyžováním skončit. a  slavný 
Hahnenkamm měl být posledním závodem Světového 
poháru, který jel. 

MaRTiN VRábLÍK 
- olympijská naděje Nového Hrozenkova
To bývaly časy. Sníh začal padat koncem listopadu, Silvestr trávili skalní lyžaři v sněho-
vých závějích na dujčáku u vatry a někdy se lyžovalo i do konce března. Rodiče nás nemu-
seli uplácet vařenou kukuřicí a sladkostmi, aby nás dostali od počítače nebo televize na 
svah. přilby jsme tenkrát nenosili, lyže musely být alespoň o deset čísel delší než my, car-
vingy neexistovaly a stejně nám později připadaly jako nevzhledné plácačky na mouchy. 
Slovo rolba jsme neznali a pokud jsme si chtěli zalyžovat, museli jsme si svah nejdřív sami 
ušlápnout. a někdy v této době se na hrozenkovském vleku vyloupl malý, odvážný kluk. 
Netušili jsme, že z něho vyroste lyžařský fenomén a trojnásobný olympionik.

Martin Vrá-
blík byl drob-
ný klučina, 
kterého jste 
ale na sva-
hu rozhodně 
nepřehlédl i . 
Jezdil zásad-
ně šusem 
(obloučky se 
k  nelibosti 
svého otce 
a  pozdějšího 

trenéra nezdržoval) a  často jsme pochy-
bovali o  tom, že má nějaký pud sebezá-
chovy. Když si starší kluci postavili sko-
kanský můstek nad jamkou, vždy se našlo 
pár odvážlivců, kteří se pokusili dát vale 
zákonům gravitace. Martin byl o  polovi-
nu menší než oni, ale dobře si pamatuji, 
že létal nejvýš a nejdál. Možná i proto, že 
s doskokem si hlavu nelámal. 

Jeho tréninku se ujal táta Bedřich a v šes-
ti letech okusil Martin poprvé atmosféru 
závodů. A protože ho lyžování bavilo a na-
víc mu šlo, opřel se do toho pořádně. Mezi 

jeho další trenéry patřil např. Ivan Hrstka, 
legendární trenér Oliny charvátové Pavel 
Šťastný a další.

Po maturitě na gymnáziu ve Vsetíně 
odešel na studia do Prahy. Svými spor-
tovními výkony si řekl o  pozvání od 
amerického trenéra, aby přešel na uni-
verzitu do Denveru. Zde mohl studovat 
a závodit za univerzitní tým. Martin však 
nechtěl ztratit kontakt s  evropským ly-
žováním a  Světovým pohárem, proto se 
rozhodl zůstat. 

Snem snad každého sportovce je repre-
zentovat svou zem na olympijských hrách. 
Martinovi se to podařilo hned třikrát. 
V roce 2006 se skvěle uvedl na OH v Turíně, 
kde vybojoval vynikající 12. místo v kombi-
naci, 21. místo ve slalomu a 38. místo v su-
perobřím slalomu. O  čtyři roky později se 
mu na OH ve Vancouveru tolik nedařilo. Si-
tuaci mu také vážně zkomplikoval zdravot-
ní stav. Musel se poprat s přetrhanými vazy 
v koleně a pohmožděnou páteří. Ještě mě-
síc přec olympiádou rehabilitoval. Super-
kombinaci dojel na 31. místě, dva závody 
nedokončil a z jednoho byl diskvalifikován.

Martin ale rozhodně flintu do žita ne-
hodil. celou svou pozornost upnul na své 
poslední olympijské hry v  Soči. Tvrdě tré-
noval, makal a  jeho odhodlání mu začalo 
nést ovoce. Největší naděje vkládal do 
superkombinace, kterou zahájil sjezdem, 
v němž obsadil 29. místo a vytvořil si sluš-
nou výchozí pozici do slalomu, kde dosáhl 
pátého nejlepšího času ze všech startu-
jících. Bylo z  toho výborné 16. místo. Zá-
vod v superobřím slalomu dokončil na 33. 
místě, sjezd dojel třicátý pátý a obří slalom 
třicátý první. 

Už před olympiádou v Soči se Martin ne-
tajil tím, že půjde o jeho poslední vrcholný 
podnik. Po dvacet let dělal ve světě skvělé 
jméno českému lyžování a potažmo i hro-
zenkovskému. Jsme rádi, že tady vyrostla 
taková sportovní osobnost a držíme palce, 
aby se mu dařilo i nadále, ať už u lyžování 
zůstane, nebo se vydá jinou cestou. 

Ivana Lušovská

SPOrT

Slalom je Martinova oblíbená disciplína.

Hrozenkovští fandové jeli Martina podpořit na jeho poslední závod ve Světovém poháru.

Tak se skupinka fandů vydala jej na ten poslední závod 
podpořit. Sbalili vlajky, transparenty, zvonce a řehtačky, va-
lašské klobúky, aby je bylo poznat, a kolem půlnoci vyrazili. 
Kombinační závod měl začínat dopoledne, ale nakonec se 
kvůli počasí start posunul na odpoledne a slalom se jel při 
umělém osvětlení až večer. Martin nakonec ve slalomu vy-
padl a závod nedokončil, ale i tak to byl nesmazatelný záži-
tek. S fanoušky jel i redaktor Mladé fronty Dnes radek Štěr-
ba. Napsal obsáhlý článek, který vyšel 28. ledna a lze jej najít 
na stránkách iDnes.cz. 

A protože cesta do Soči není jen na pár hodin autem, dr-
želi jsme Martinovi palce a fandili při jeho posledních olym-
pijských závodech jen u televizních obrazovek. 

Text: Vlasta Jochcová, foto: Marek Jochec 
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Silvestrovský pohár je akce, na kterou se většina našich vzpěračů těší. Letošní, už 
27. ročník, se navíc nesl v duchu slavnostní atmosféry u příležitosti 30. výročí zalo-
žení místního oddílu vzpírání. Na mezinárodní soutěž se sjelo celkem 60 závodníků 
z Čech, Moravy i Slovenska. pohár za nejlepší výkon v kategorii mužů mohl už potře-
tí za sebou nad hlavu zdvihnout petr Slabý.

Nejsilnější byl Slabý

Vánoční svátky vzpěračům zřejmě pro-
spěly, protože do závodu šli s chutí a naplno. 
Jasně o tom svědčí několik osobních rekor-
dů, které tady padly. O své vzrůstající výkon-
nosti přesvědčil přítomné juniorský repre-
zentant Čr Vlastimil Kopecký, jenž trhl 115 kg 
a v nadhozu zvedl 150 kg. Vytvořil si tak dva 
osobní rekordy a  nikoho nenechal na po-
chybách, že je v  současné době nejlepším 
vzpěračem Nového Hrozenkova. V juniorské 
kategorii se představil také Václav Venglář, 
který dostal nad hlavu v trhu 94 kg a v nad-
hozu 120 kg, čímž si vysloužil stříbro. 

Mezi juniorkami hájila hrozenkovské bar-
vy nakonec stříbrná Marie Podešvová. Ženám 
vládla již tradičně Lenka Orságová-Kenisová 
(trh 75 kg a  nadhoz 100 kg). Stříbrný stupí-
nek patřil její neustále se zlepšující oddílové 
kolegyni Petře Orságové (75 kg trh, nadhoz 
88 kg). Výraznou nadvládu hrozenkovských 
vzpěračů podtrhla svým čtvrtým místem He-
lena Korytářová (trh 53 kg, nadhoz 68 kg).

Text: Ivana Lušovská, foto: František Orság

Většinou to začíná těsně po Vánocích. S výčitkami svědomí si stoupneme na osobní 
váhu. Ukáže nám číslo, které je většinou mnohem vyšší, než jsme doufali, což nás 
jen utvrdí v tom, že je potřeba začít se sebou něco dělat. ale jak na to?

STUdiO fiT pOMáHá žENáM
dOSTaT SE dO fORMy

P ř e d s e v z e t í 
mnoha žen, kte-
ré se rozhodnou 
cvičit a  zlepšit 
svůj životní styl 
vydrží často jen 
pár týdnů, v  lep-
ším případě ně-
kolik měsíců. 
Většinou narazí 
na problém typu: 
nemám dost 
vůle, cvičit sama 
doma mě nebaví, 
ve skupinovém 
cvičení nestí-

hám nebo neprocvičuji dost partie, které 
mě trápí nejvíce. „Je škoda, že někteří lidé 
dlouho váhají, i  když ví, že s  jejich tělem 
není něco v pořádku. Takové váhání potom 
vede k řadě problémů, lidé si vytvoří špat-
né stravovací návyky, cítí se unavení, chybí 
jim energie a dostávají se do bludného kru-
hu. Nedostatek energie řeší např. sladkost-
mi a  může to vést až k  obezitě, cukrovce, 
špatnému tlaku a  dalším onemocněním,“ 
říká Petra Orságová, která v  Novém Hro-
zenkově před Vánocemi otevřela Studio fit, 
kde se věnuje ženám jako osobní trenérka.

Pod jejím vedením cvičí zájemci ve 
fitness centru, které se nachází v  sute-

rénu budovy naší základní školy. Petra 
Orságová závodně vzpírá a  v  současné 
době je třetí nejlepší vzpěračkou České 
republiky. Má zkušenosti v oblasti fitness, 
je absolventkou trenérské školy mistra 
Evropy Petra Stacha a  vlastní i  osvědče-
ní výživového poradce Nutris. „Někdo 
si myslí, že začít se sebou něco dělat je 
příliš nákladné a  náročné, přitom ně-
kdy stačí jen nepatrně upravit jídelníček 
a  začít se správně hýbat. Ze začátku jde 
spíše o  protahování a  postupné zatěžo-
vání různých svalových partií a  nejedná 
se o žádné maximální fyzické výkony, jak 
si mnozí myslí. Správné cvičení ve fitness 
centru je doporučováno i  lidem se sko-
liózou zad a  všem věkovým kategoriím,“ 
vysvětluje Petra.

A  jak trenérka pozná, co tělu přesně 
chybí? K dispozici má speciální medicín-
skou váhu, která dokáže odhalit hodnoty 
tuku, hmotnost svalů, minerálů v kostech, 
metabolický věk, viscerální tuk, procenta 
vody v organismu a proces spalování. „Na 
základě těchto ukazatelů vyhodnotím, 
co tělu schází, sestavím tréninkový plán 
a poradím i s úpravou jídelníčku,“popisu-
je Petra, která věří, že každá žena se může 
cítit dobře a  být fit. V  případě dotazů je 
možné ji kontaktovat na e-mailové adre-
se P.orsagova@centrum.cz (il)

Klub hrozenkovských hokejistů opravil 
v  loňském roce sportovní areál za bečvou. 
Rekonstrukce se dočkaly střídačky, hrací 
plocha byla kompletně odvodněna a hřiště 
mohlo být následně zatravněno. Mantinely 
byly ve velmi špatném stavu, musely se pro-
to kompletně vyměnit. dřevo na ně dodala 
obec, pořezání zajistil pan pavel Jochec. 

Do zimy stihli hokejisté mantinely natřít 
pouze jednou, bude tedy nutné na jaře ná-
těr zopakovat. Dá se říct, že areál je připraven 
k  provozu. chybí pouze to jediné a  podstat-
né. Příznivé klimatické podmínky, aby se dal 
nastříkat led. Mrazy na konci ledna byly sice 
slušným příslibem, ale nevydržely dlouho 
a  nastříkaný základ vzal brzy za své. Vypadá 
to, že tato sezóna skončí, aniž by vlastně za-
čala. Zřejmě se tedy neodehraje ani hokejový 
hexagonál Memoriál Jiřího Burdy. Fanoušci 
o něj ale nepřijdou. Pokud počasí dovolí, chtě-
li by hokejisté hexagonál odehrát ještě před 
Vánocemi a po Novém roce by se uskutečnil 
následně další ročník. Dobrou zprávou také je, 
že se mezi čtyři mantinely vrátí dvě význam-
né pohárové soutěže v  kopané. Kyčera cup 
se odehraje v červenci a staří páni si na Otava 
cupu zakopou v srpnu. (il)

Sportovní areál
pod Kyčerkami 
v novém

Tak nám ta letošní pravá zima se sněhem 
a  chumelenicemi ne a  ne přijít. i  v  lednu 
a únoru to vypadalo jako příchod jara. Vět-
šině lidí se tento způsob zimy zamlouvá. 
Nemusí se odhazovat sníh, čistit chodníky 
a cesty, neklouže to a taky se ušetří za tope-
ní. Jinak to vidí děti a zimních sportů chtiví 
jedinci. 

A co na to lyžaři? Už skoro rezignovali! To, 
že se nelyžuje okolo Vánoc a na Silvestra, na 
to jsme si už zvykli. K  silvestrovskému ohni 
o  půlnoci už také dorazilo jen pár skalních 
jedinců. Ale v lednu už se vždycky vlek rozjel. 
Letos ještě ne. Přestože se v létě udělaly nové 
elektrické rozvody na velkém vleku, zdoko-
nalil se bezpečnostní systém a  instalovaly se 
kamery na výstupištích, aby vlekaři věděli, co 
se na vleku děje, dodaly se a zaplatily všechny 
nezbytné revize, vleky zatím stojí. V listopadu 
se přichystala rolba, připravily vleky, rozebraly 
ohrady a zatím se zdá, že všechna práce přijde 
nazmar. Také se musí platit pravidelné zálo-
hy za elektřinu, kde jsou fixní částky, které se 
nevrací, i když se elektřina neodebírá. A tak to 
vypadá, že když sníh nenapadne v nejbližších 
dnech a vlek se nerozjede, tak na příští splátku 
si budeme muset půjčit. Vloni si žáci základní 
školy užili alespoň týden lyžařského výcviku 
a těšili se i na letošní výcvik, ale i ten je letos 
v ohrožení. 

Skoro to vypadá, že si s námi počasí zahrá-
vá, čím lépe se na zimu připravíme, tím horší 
zima je a méně sněhu napadne.

Vlasta Jochcová

ZiMa - NEZiMa?

SPOrT

Na stupních vítězů nechyběly hrozenkovské zástup-
kyně. Lenka Kenisová jako vítězka (uprostřed), Petra 
Orságová stříbrná (vpravo).

Petra Orságová je propagá-
torkou zdravého životního 
stylu.
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Nejnáročnějším zásahem loňského roku 
byl požár hospodářského stavení a chléva, 
který vypukl 7. listopadu krátce před půl-
nocí. Přestože se jednotka dostavila na mís-
to záhy po vyhlášení poplachu, nacházel se 
objekt v plném rozsahu hoření, a nebylo již 
vlastně co zachraňovat. Po rozhodnutí veli-
tele zásahu se nechaly chlév i hospodářské 
stavení dohořet.

K prvnímu ostrému zásahu vyjížděli naši 
hasiči hned na Nový rok 1. ledna zhruba 

HaSiČi VSTOUpiLi 
dO NOVéHO ROKU HEKTiCKy
Vypadá to, že letošní rok bude pro naši zásahovou jednotku podstatně náročnější než ten 
loňský, protože jen během ledna a února se siréna svolávající naše hasiče rozezvučela pět-
krát. V roce 2013 zasahovali hrozenkovští hasiči u pěti událostí.

hodinu po půlnoci. Operační důstojník je 
poslal k požáru drážního domku v Karolin-
ce. Ještě před příjezdem jednotky byl však 
oheň lokalizován místním občanem, který 
použil hasicí přístroj. Požár pak následně 
dohasili karolinští hasiči.

Ve středu 22. ledna byla v půl sedmé ráno 
povolána naše zásahová jednotka k požáru 
chaty v Lušové. Krátce před příjezdem hasi-
čů na místě došlo zřejmě k explozi pětilitro-
vé propanbutanové láhve, která se nachá-

zela v přízemí levé 
obytné části budo-
vy, odkud šlehaly 
plameny do výše 
zhruba 10 metrů. 
Výbuchu nasvěd-
čovala i  všechna 
vyražená okna 
a vchodové dveře. 
Zásah byl tedy za-
měřen především 
na ochranu pravé 
strany chaty, která 
ještě nebyla požá-
rem zasažena. Byly 
zde ustájeny dvě 
kozy, které se po-
dařilo zachránit.

ZiMa JE ZaTÍM 
KE ZVĚři MiLOSRdNá

Opravdu perný byl pro hasiče první 
týden v  únoru, během něhož zasahovali 
hned třikrát. Prvního února o půl páté ráno 
byli vysláni k  požáru zahradního domku 
u  hřiště v  Karolince. O  tři dny později vy-
jížděla naše jednotka k požáru lesního po-
rostu do údolí Dinotice. Oheň se rozhořel 
vlivem silného větru během vypalování 
náletového porostu v  příkrém svahu, kte-
rý byl nad síly povolaných cisteren. Jediné 
vozidlo schopné dostat se přímo k zasaže-
né ploše byl terénní speciál renault cami-
va profesionálních hasičů ze Vsetína. Naši 
hasiči se chopili lopat a  pustili se do boje 
s plameny alespoň tímto způsobem. Po ne-
celých dvou hodinách se hasičům společ-
nými silami podařilo nad požárem zvítězit.

Moc dlouhého odpočinku si zásahová 
jednotka nedopřála, protože hned druhý 
den ráno pomáhala dostat pod kontrolu 
požár v  horské chatě v  údolí Bzové, kde 
bylo ubytováno celkem 71 dětí a  devět 
dospělých. Všem se naštěstí podařilo včas 
uniknout, ale některé osoby začaly jevit 
intoxikaci kouřem, a  proto byly sanitními 
vozy převezeny do nemocnice na pozoro-
vání. Požár vypukl v kuchyni a karolinským 
hasičům, kteří dorazili na místo události 
jako první, se ho podařilo zdolat za pou-
hé čtyři minuty. Přesto jsou škody značné. 
Majitelé objektu je vyčíslili na jeden mili-
on korun, přičemž uchráněn byl majetek 
ve výši cca 8 milionů. Naši hasiči se starali 
především o děti, které vyběhly ven pouze 
v pyžamech a papučích a hrozilo, že se brzy 
podchladí. Dočasný azyl našly děti v ZŠ  
v Karolince. 

Text: Ivana Lušovská, foto: SDH Halenkov

aktivity členů našeho mysliveckého sdru-
žení nespočívají pouze v  pořádání stře-
leckých soutěží, o  nichž jsme informovali 
v předchozích vydáních Zpravodaje. Hlav-
ní pozornost je věnována péči o volně žijící 
zvěř – v našich podmínkách se jedná pře-
devším o zvěř srnčí a jelení. 

Právě nyní, v  zimním období, je po-
třeba zvěř pravidelně přikrmovat, jelikož 
za sněhové pokrývky a mrazu zvěř musí 
vynakládat více energie. K tomuto účelu 
slouží krmná zařízení budovaná a  spra-
vovaná členy mysliveckého sdružení. 
Krmelce jsou zásobovány především 
kvalitním objemovým krmivem (senem 
a  letninou) a krmivem jadrným (ovsem).

Příprava na zimu samozřejmě začíná 
již v létě, kdy každý z myslivců je povinen 
zabezpečit dostatečné množství obje-
mového krmiva tak, aby mohl krmná za-
řízení zásobovat již od poloviny podzimu 
až do jara. Oves je nakupován každým 
rokem jednorázově pro celé myslivecké 
sdružení, a to v množství cca 40 q. Dříve 
také probíhala plošná ozdravovací akce, 
což spočívalo v  jednorázovém podávání 

léčiva spárkaté 
zvěři. Tato vak-
cinace umož-
ňovala, aby 
se zvěř zba-
vila parazitů. 
Bohužel tato 
akce, konaná 
nejen v  našem 
m y s l i v e c k é m 
sdružení, ale 
na území celé-
ho Zlínského 
kraje, byla kraj-
ským úřadem 
zrušena.

Jak již bylo řečeno, je vhodné předklá-
dat zvěři krmiva od podzimu, aby nabrala 
dostatečné tukové zásoby. Velmi důleži-
té je také přikrmovat pravidelně, aby ne-
docházelo k trávicím obtížím, především 
u  zvěře srnčí, a  tím i  k  jejímu oslabení 
a  následnému úhynu. Mnozí lidé se do-
mnívají, že zvěř se v zimě krmí, což není 
úplnou pravdou. Zvěř se přikrmuje – to 
znamená, že zhruba jednu třetinu potra-

vy nachází u krmelců, zbylé dvě třetiny si 
obstarává sama v přírodě. 

Je třeba říci, že letošní doposud mírná 
zima zvěři prospívá. Nicméně i za těchto 
„snazších“ podmínek je o  zvěř patřičně 
pečováno, jelikož cílem našeho myslivec-
kého hospodaření je kvalitní a  vyspělá 
zvěř, žijící v naší honitbě. 

Text: Jan Šulák,
foto: Jan Vrchovský

Požár chaty v Lušové.

Naši myslivci spárkatou zvěř v zimě pravidelně přikrmují.
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SOUSTřEdĚNÍ TaNEČNÍKů V RaJNOCHOViCÍCH
poslední říjnový víkend uplynulého roku jsme pro všechny členy našeho folklorního 
kroužku Vranečka uspořádali první třídenní soustředění. Oslovili jsme také dospělé ta-
nečníky z  nově založeného kroužku (dnes už občanského sdružení) Ostrévka, aby se 
k nám připojili, a byli jsme rádi, že soustředění s nadšením přivítali.

Pronajali jsme si areál Klubu Dlažka Pře-
rov v rajnochovicích a po překonání počá-
tečních obav našich i obav rodičů jsme se 
vydali na cestu. Do rajnochovic jsme do-
razili v pátek odpoledne, děti se ubytovaly 
v chatách a po večeři jsme si společně za-
tancovali a zazpívali. Potom měly děti mož-
nost zahrát si různé, pro ně nové společen-
ské hry. Po večerce pro Vranečku nastala 
největší zábava - ve společenské místnosti 
hrála cimbálová muzika Kotula a  všichni, 
na něž se nevztahovala večerka, tancovali. 
A to nejen tance valašské , ale došlo třeba 
i na tango a country. Taky v chatkách bylo 
(i přes veškeré ujišťování rodičů, jak se je-
jich děti brzy unaví a  jak jsou zvyklé brzy 
spát a jak je při větším ruchu hned rozbolí 
hlava atd.) velmi veselo, a  tak jsme až do 
půlnoci neustále chodili děti nabádat, aby 
už spaly a stále jsme třídili chlapce od děv-
čat, protože jim viditelně nevyhovovalo, 
že bydlí v  jiné chatce. Nakonec přece jen 
všichni usnuli, a tak jsme mohli jít spát i my 
vedoucí. 

Sobotu jsme zahájili rozcvičkou a hned 
po snídani jsme se všichni s vervou pustili 
do tance. Jenda Ohryzek udělal pro všech-
ny „ogary“ také menší odzemkové škole-
ní. Pověděl jim o tom, z čeho se odzemek 
skládá a také si některé figury společně vy-
zkoušeli. Odpoledne jsme pro děti připra-
vili společnou dovednostně sportovní hru 
pro dvoučlenná družstva. Hra se jmenuje 
Náhoda, a protože v ní nerozhoduje ani síla 

ani rychlost, mohli soutěžit malí s velkými 
i děvčata s chlapci, a všichni si to náležitě 
užili. Večer jsme se učili a procvičovali v to-
čené a  po vyhlášení výsledků odpolední 
soutěže byla večerka (s téměř stejným prů-
během jako v pátek). Pro starší děti udělali 
ogaři z  Ostrévky ještě 
noční pochod, děti se 
podívaly hvězdářským 
dalekohledem na Mě-
síc a šlo se spát.

V  neděli nás če-
kal jen úklid chatek 
a  pochod na autobus. 
Domů jsme dorazili 
všichni plní nových 
dojmů a  zážitků. Jak 
jsem slyšela, všechny 
děti v  neděli opravdu 
usnuly brzy.

Hlavním cílem sou-
středění bylo nejen si 
zatancovat a  zazpívat, 
ale také dovědět a na-
učit se něco nového 
a  utužit náš kolektiv, 
což se nám, myslím, 
docela podařilo.

Za tento pěkný ví-
kend patří mé podě-
kování vedení městyse 
Nový Hrozenkov za 
finanční příspěvek na 
ubytování dětí, paní 

Vlastě Jochcové a  Pavle chromčákové za 
výborné jídlo, které pro nás celé 3 dny při-
pravovaly, členům cM Kotula, kteří nám 
přijeli zahrát, rodičům, kteří nás v  našich 
aktivitách podporují, a  také kolektivu ve-
doucích, kteří se se mnou o  kroužky sta-
rají: Marii Krystyníkové, Jitce Ježové, Adéle 
Krystyníkové a Zdeňku Tichému. 

 Text: Jana Krystyníková, 
ilustrace: Jitka Šarmanová

OSTRéVKa Na báLE
OSTRéVKa - každý z nás ví, co toto slovo znamená, tedy aspoň doufám. ale když se 
na plakátech k „1. Valašskému bálu na Novém Hrozenkově za poslední dobu“ obje-
vila „Ostrévka“ coby název sdružení, zjistila jsem, že valná většina lidí vůbec neví, 
která bije. 

Ze všech stran jsem slyšela: „Kdo to je? co 
to bude? Proč to je? co to na nás šijů?“ Takže 
pro ty, kteří nevědí, aby věděli: Ostrévka je 

spolek mladých lidí, kteří se zajímají o to, co si 
staří Valaši zpívali, jak tancovali, v čem chodili 
oblékaní, co všechno znali a uměli a také chtějí 

pomáhat předávat toto 
poselství našich předků 
dalším generacím. Spo-
lek jsme nový, ale za své 
trvání už jsme spolu-
pracovali s  pěveckým 
sborem Hafera na Va-
lašské svatbě, dále spo-
lupracujeme s  krouž-
kem valašských tanců 
Vranečka a samozřejmě 
cimbálovkou KOTULA, 
protože ze všeho nejra-
ději tancujeme. 

Valašský bál, který 
proběhl v sále LD v No-

vém Hrozenkově, byl naší první samostatnou 
akcí. Pustili jsme se do pořadatelství s vervou. 
Zamluvili jsme si dvě výborné cimbálovky: 
Kotulu a Baču, domluvili zkušené tanečníky ze 
Vsacanu a Vranečky a ‚donutili‘ všechny z blíz-
kého i  vzdáleného okolí, aby nám věnovali 
něco do tomboly. Nachystali jsme krabice s vý-
zdobou a už jsme jenom trnuli, jestli se vůbec 
někdo dostaví. Zaúkolovali jsme všechny svo-
je tetičky, strýčky aj babičky a ostatní příbuzné, 
aby přišli, ať tam nejsme sami. Byli jsme moc 
rádi, že naše obavy byly zbytečné, sál byl celý 
večer plný veselých, zpívajících a  tančících, 
místních i přespolních, Valachů aj Nevalachů. 
A když jsme po půlnoci vyzvali zájemce, kteří 
ještě mohou tančit, aby se šli na parket naučit 
některé z  hrozenkovských figurálních tanců, 
s potěšením jsme zjistili, že tanečníků je tolik, 
že nás asi ušlapou. Jsme moc rádi, že se všichni 
bavili a příští rok se, doufám, na VALAŠSKÉM 
BáLE opět všichni sejdeme. 

Kdo nechce čekat na další akci „Ostrévky“ 
celý rok, toho zveme 1. května do areálu Pa-
mátníku A. Strnadla, kde se chystáme uspo-
řádat akci „STAVJáNí OSTrÉVKY“. Ještě přesně 
nevíme, co to bude, ale určitě to bude fajn. 
Budeme se na vás všichni těšit.

Text: Jana Krystyníková (najstarší ostrévka),
foto: Štěpánka Jochcová

Tanečníci a tanečnice v krojích zaplnili celý sál Lidového domu.
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pOČaSÍ aneb Když si neví 
rady meteorologové, 
pomůžou pranostiky
Neradi bychom zapomněli na nejmenší čtenáře našeho hro-
zenkovského Zpravodaje. pro děti namalovala paní malířka 
Jitka Šarmanová z Vranče pěkný obrázek, který se vztahuje 
k jedné z pranostik. poznáte, děti, ke které? Navíc si můžete 
obrázek hezky vybarvit.

břEZEN a dUbEN
Na Anežku není radno sebou v trávě šíti, protože se celkem snad-
no vlčí neduh chytí.
Na svatého Bedřicha slunko teplem zadýchá.
O svatém Tomáši sníh bředne na kaši.
Na svatého Řehoře líný sedlák, který neoře.
Svatý Josef s tváří milou končí zimu celou.
Matka Boží trávu množí.
Na svatého Marka vylézají žabky z járka.
V březnu prach co zlato a stříbro, ale sníh bývá pro osení med.
Panská láska, ženská chuť a březnové počasí není stálé.
Na desátý v dubnu den setý bývá krásný len.
Na světici Stázičku, zemáčky pod motyčku.
Hodně-li v dubnu vítr duje, stodola se naplňuje. ilustrace: Jitka Šarmanová

ZAJíMAVOSTI

baViLy SE dĚTi i dOSpĚLÍ
Je leden. Cikánka se pátravě kolem sebe rozhlíží, když jí pohled padne na dvě pěkné zele-
né palmy. Okamžitě k nim zamíří a natáhne od jedné ke druhé šňůru na prádlo. a už na ni 
věší cikánské svršky. To už se sem ženou další členové klanu i s kočárkem a grilem. Rodin-
ka pod palmami rozbije cikánský tábor a spokojeně sleduje okolní hemžení. 

Oceněné masky na dětském karnevale.

Na maškarním plesu pro dospělé panovala výborná 
atmosféra.

Ne, není to scéna z  tele-
vizních zpráv líčící emigra-
ci romů do teplých krajin. 
Úvodní odstavec zachycuje 
několik momentů z  hasič-
ského maškarního bálu pro 
dospělé. Letošní ročník za-
světili organizátoři tématu 
Havaj. Dali si práci a  pro-
měnili Lidový dům v  pláž 
s  krásnými palmami. Ško-
da jen, že se zúčastnilo tak 
málo masek. Na dobré nála-
dě to ovšem přítomným ne-
ubralo. Nálada byla výborná a všichni se dobře bavili. Přispěla k tomu 

i  travesti show Divoké kočky a  bohatá 
tombola. Byly tady opravdu krásné a ná-
padité masky. 

Také děti se dočkaly maškarního bálu. 
V  lednu jej pro nejmenší uspořádala 
škola a  v  únoru hasiči. Na obou akcích 
se děti pořádně vyřádily. Byly pro ně 
přichystány soutěže, spousta sladkostí 
a  hezké ceny v  tombole. Nejhezčí mas-
ky na hasičském karnevale dostaly navíc 
krásné dorty. Porota to neměla vůbec 
jednoduché a  nejraději by odměnila 
všechny děti, ale i  ty, které nevyhrály, 
s  prázdnou neodešly. Za každou soutěž 
dostávaly děti sladké dobroty a co chvíli 
se mezi ně rozletěly desítky bonbónků.

 (il)

1. května Zahájení sezóny v Památníku Antonína Strnadla a slavnostní otevření nově 
opravené budovy bývalých maštalí výstavou pohlednic a fotografií Františka 
a Vladimíra Bittnerových.

17. května Vernisáž výstavy obrazů akademického malíře M. Šimurdy 
u příležitosti 90. narozenin autora

12. července Vernisáž výstavy obrazů akademického malíře 
Josefa Bartoloměje Krále u příležitosti 65. narozenin autora

7. září Vernisáž výstavy obrazů arch. Jaroslava Kopeckého, 
Mgr. Marie Mikulcové a přátel.
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