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Vážení spoluobčané, 
nastalo nejkrásnější období roku ,,advent“, čas předvánoční, 

čas zhodnotit odcházející rok a těšit se na rok nový. My jsme pro 
vás v tuto chvíli připravili letos první vydání novohrozenkovské-
ho zpravodaje. Letošní rok byl vskutku zvláštní,  neboť celosvě-
tová pandemie nás nemile překvapila a přichystala nám ome-
zení v podobě zákazů a nařízení, kterým jsme se museli více jak 
půl roku řídit. A protože ještě zdaleka není za námi, chtěla bych 
vás poprosit o ohleduplnost jednoho k druhému tak, abychom 
zvládli ve zdraví, tuto těžkou dobu překonat. 

 
Rekonstrukce Základní školy  a výstavba nové tělocvičny    

Přes všechny problémy, které se na nás začátkem roku 2020 
řítily, jsme zahájili rekonstrukci základní školy spočívající ve vý-
měně starých plynových kotlů za nové, vybudováním vzducho-
techniky v hlavní budově školy, výměně oken a vstupních dveří 
a nakonec zateplení a nové fasády nejen hlavní budovy školy, 
ale i čtyř bytů, které jsou ke škole připojeny. Akce nese název 
,,Energetické úspory Základní školy Nový Hrozenkov“, výběrové 
řízení na zhotovitele stavby vyhrála fi rma TESP Contract spol. 
s.r.o. a  rekonstruovat se bude až do května příštího roku. Na 
tuto akci jsme obdrželi dotaci z Ministerstva životního prostředí 
ve výši  10,767  mil. Kč, celkové výdaje by měly činit 19,9 mil. 
Kč. V současné době máme již více jak polovinu prací za sebou, 
zbývá dodělat zateplení severní strany a  celá fasáda. Bohužel 
k dodělání těchto prací je zapotřebí teplejší počasí, takže se prá-
ce zastaví a pokračovat se bude až příští rok. 

Pokračovat ve výstavbě i v tomto počasí však může fi rma TM 
Stav, spol. s.r.o., která vyhrála výběrové řízení na zakázku s ná-
zvem ,,Výstavba tělocvičny pro ZŠ Nový Hrozenkov“.  Výstavba 
tělocvičny byla zahájena v červnu letošního roku a měla by být 
dokončena v srpnu 2021. Na novou tělocvičnu se nám podařilo 
sehnat dotaci ze státního rozpočtu v  celkové výši 20,0 mil Kč 
a to přes Ministerstvo fi nancí. Celých dvacet miliónů jsme letos 
stihli proinvestovat, tělocvična je již postavena, zastřešena, při-
pravena tak, aby se v zimě daly provádět práce uvnitř objektu. 
Zajímavostí nové tělocvičny bude lezecká stěna, kterou navrhl 
do projektu pan ředitel základní školy Mgr. Igor Haša. Panu ře-
diteli bych chtěla touto cestou poděkovat, neboť nejen že se 
věnuje své práci ředitele a pedagoga, ale pomáhá dohlížet na 
obě dvě stavby. 

Rovněž bych chtěla poděkovat rodičům dětí z  Mateřské 
školy, kteří jezdí ke školce druhou příjezdovou komunikací a ne-
brání tak svými zaparkovanými vozy, nákladním automobilům 
stavby a zásobování školní jídelny. V případě, že využíváte ko-

munikaci okolo základní školy, buďte prosím opatrní a tolerant-
ní. 

Oprava mostu přes řeku Bečvu  

Další náročná akce, která bude díky nepřízni počasí dokon-
čena až v příštím roce, je rekonstrukce ,,čínského“ mostu, který 
má městys v majetku. Most byl již delší dobu v havarijním stavu, 
takže když se nám podařilo získat na jeho opravu 5-ti milionovou 
dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj, okamžitě po dokreslení 
projektu, vítězná fi rma Rebound s.r.o., zahájila rekonstrukci. Re-
konstrukce vyjde celkem na 11,736 mil. Kč a za tyto peníze bude 
opravena spodní a nosná konstrukce mostu, která byla poškoze-
na povodní. Most bude zaizolován a dostane nový asfaltový po-
vrch. Celá akce nese název ,,Obnova obecního majetku – most. 
ev.č.01M přes Vsetínskou Bečvu v obci Nový Hrozenkov“.

Zahájení provozu sběrného dvoru

Na začátku roku jsme zažádali Ministerstvo životního pro-
středí o dotaci na technické vybavení sběrného dvoru, kontej-
nery, venkovní a  vnitřní váhu, kamerový systém, počítačové 
vybavení atd.

Na konci srpna nám bylo sděleno, že jsme dotaci získali, a to 
ve výši 1,415 mil. Kč. Ihned jsme spustili výběrové řízení na do-
davatele technického vybavení, které však muselo být zrušeno, 
neboť jsme se dozvěděli, že máme přiklepnutou další dotaci, 
rovněž z Ministerstva životního prostředí ve výši 1,255 mil. Kč, 
a  to na nádoby pro tříděný odpad. Obě tyto akce mají stejný 
charakter, takže výběrové řízení musí být dle zákona o veřejných 
zakázkách. V současné době již máme dodavatele odpadových 
nádob na tříděný odpad (sklo, papír, plast). Tyto nádoby bude-
me v příštím roce domácnostem, které budou mít zájem odpad 
třídit pronajímat, na dobu 5-ti let (doba udržitelnosti). Poté, ná-
doby zůstanou v jednotlivých domácnostech. Kdo nebude mít 
zájem o tyto nádoby, může nadále využívat pytlový systém.  

Výběrové řízení na dodavatele technického vybavení sběr-
ného dvoru teprve běží a bude trvat čtyři měsíce po podpisu 
smlouvy s  dodavatelem, než bude sběrný dvůr vybaven po-
třebnými kontejnery a dalšími komponenty. Bohužel nedovedu 
přesně určit dobu, kdy bude sběrný dvůr zprovozněn, ale dělá-
me vše proto, aby se tak stalo v květnu 2021.

Další zajímavostí v budově ,,sběrného dvoru“ bude tkz. Re-
-use centrum, což znamená, že zde bude možnost zpětného od-
běru věcí, které lidé odloží a jiní si budou moci tyto věci odvézt. 
Dotaci, kterou jsme získali od Ministerstva životního prostředí 
na toto centrum zpětného odběru činí 1,5 mil. Kč. 
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Černé stavby v obecním lese

Poplatek za odpad v roce 2021

Ti z vás, kteří se zapojili do motivačního a evidenčního sys-
tému třídění odpadu mohli do konce listopadu reklamovat 
na odpadových účtech špatně načtené popelnice nebo pytle 
s tříděným odpadem a po přihlášení do systému již viděli, ja-
kou budou mít přibližně slevu za odpad příští rok.

Nově se již od začátku letošního roku eviduje a načítá do 
systému i sklo, takže pokud nemáte čárové kódy na zelené pyt-
le nebo popelnice, můžete si je vyzvednout na úřadě městyse.  
Bohužel pořád se nám nedaří snížit náklady na provoz systému 
likvidace odpadu, jsme tedy nuceni zdražit poplatek za odpad 
a to na 630,- Kč za osobu na rok. Ke zvýšení poplatku dojde po 
schválení obecně závazné vyhlášky zastupitelstvem. Příjemné 
pro naše občany, kteří poctivě třídili odpad celý rok a zároveň 
měli málo komunálního odpadu je, že sleva na osobu může 
činit až 441,- Kč, za odpad tak v příštím roce zaplatí pouhých 
189,- Kč. Tuto slevu dostane v  příštím roce 21 domácností, 
celkem bychom měli vyplatit příští rok na slevách za odpad 
v rámci systému MESOH 360. 489,- Kč. Určitě se vyplatí snižo-
vat produkci odpadu, odpad třídit a zapojit se do motivačního 
systému. Odpad budeme nadále evidovat, a po otevření sběr-
ného dvoru se při jeho odevzdání bude každý občan prokazo-
vat občanským průkazem nebo kartičkou s čárovým kódem . 

Kompletní výměna veřejného osvětlení

Jistě jste si všimli, že nám nad chodníky a  komunikacemi 
svítí nové led-lampy. Podařilo se nám v loňském i letošním roce 
na veřejné osvětlení místních komunikací a  silnice II. a  III. třídy 
získat dotaci, v celkové výši 1.542.437,96 Kč. Dotace činila 50 % 
nákladů, takže zbylých 1,5 mil. Kč jsme dofi nancovali z rozpočtu 
městyse. Akce nesly názvy ,,Rekonstrukce veřejného osvětlení 

městyse Nový Hrozenkov – I. a II. etapa“ a byly spolufi nancovány 
z Ministerstva životního prostředí. Nyní máme na celém katastru 
skoro 400 led-svítidel, které by do budoucna měly přinést úsporu 
za elektrickou energii a za opravy starých poruchových světel. Bu-
deme se snažit doplňovat postupně veřejné osvětlení v místech, 
kde světla nejsou nebo jsou jednotlivé svítidla daleko od sebe. 

Připravované projekty

V současné době připravujeme projekt ,,Prodloužení vodovo-
du a kanalizace Nový Hrozenkov – Vranča a Malá Vranča“, který by 
měl být hotov na začátku příštího roku. Realizovat tento projekt 
však budeme moci až na základě získaných dotačních prostřed-
ků, neboť náklady projektu se pohybují v částce okolo 50,0 mil Kč.   

V příštím roce nás zároveň čeká rekonstrukce šaten a záze-
mí pro tělocvičnu Základní školy a zároveň demolice tělocvič-
ny staré. Rovněž park a okolí Základní školy jsou v neutěšeném 
stavu, takže po ukončení stavebních prací fi rmou Tesp Contract 
s.r.o. a  fi rmou TM Stav s.r.o., budeme řešit rekonstrukci parku 
a okolní příjezdové komunikace. 

Práce nás čeká opravdu hodně, snad budeme úspěšní při 
žádostech o dotaci na jednotlivé projekty a ušetříme tak obecní 
prostředky. 

Omluvit bych se chtěla rodičům nově narozených miminek, 
že jsme neuspořádali podzimní

,,Vítání občánků“, a  to z  důvodu vyhlášení nouzové stavu. 
Vše napravíme v příštím roce. 

 Na závěr mi vážení dovolte, popřát vám klidné a příjemné 
vánoční svátky, hodně zdraví a štěstí v roce 2021.  

     Stanislava Špruncová, starostka

V  průběhu letošního roku jsme mu-
seli řešit společně s  našim lesním hos-
podářem panem Balcarem černé stavby 
skokanských můstků v  našem obecním 
lese ve Vranči. Teenageři si zde budují 
z  obecního dřeva nebezpečné skokan-
ské můstky, přes které skáčou na svých 
kolech. Poškozují lesní půdu různými 

výkopy a  nepovolenými zásahy. Dělají si 
v lese opravdu co chtějí, a tak apelujeme 
na rodiče, aby kontrolovali, co jejich dítě 
ve volném čase provádí. Pokud se nám bu-
dou tyto případy opakovat, budeme mu-
set tento problém řešit u přestupkové ko-
mise, a to jistě rodičům příjemné nebude. 

(sš)
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Nejen s černými stavbami, ale i s černými skládkami odpad-
ků se musí městys potýkat. Někteří občané, možná i  chataři 
nebo návštěvníci Nového Hrozenkova si zvykli odkládat jejich 
vyprodukovaný odpad mimo kontejnery určené na komunál-
ní a  tříděný odpad. Opravdu nepěkný pohled je na roztrhané 
pytle od psů, papírové krabice mimo kontejner nebo odhozené 
igelitové tašky odpadu kdekoliv. Chataři a občané, kteří nemají 
popelnice, můžou odpad odkládat do komunálních kontejnerů, 
které jsou přistaveny u úřadu nebo ve Vranči u obchodu. Tyto 
kontejnery jsou monitorovány tak, aby zde nedocházelo k ne-
hlídanému odkládání odpadu kýmkoliv, tak jak tomu bylo u ob-
chodu na Čubově a rovněž u muzea, odkud jsme museli kvůli 
neskutečnému nepořádku kontejnery odvézt.       

(sš)

Černé skládky odpadu

Proč jsme přistoupili ke zvýšení poplatku? 
Odpadová hospodářství obcí a  měst 

čekají v následujících letech dvě velké za-
těžkávací zkoušky a  každý s  ohledem na 
danou situaci tak nějak tuší, že bude třeba 
šetřit. A to buď podporou třídění odpadů 
s cílem snížit množství směsného odpadu, 
nebo stanovením vyššího poplatku za od-
pady tak, aby se za odpady nedoplácelo 
z rozpočtu.

První zatěžkávající zkouškou je nový 
zákon o  odpadech, který říká, že obce 
a  města s  nadlimitním množstvím směs-
ného netříděného odpadu budou za toto 
nadlimitní množství (viz Tabulka 1 pod 
článkem) platit rok od roku více peněz (viz 
Tabulka 2 pod článkem).  Jak můžete vidět 
v  Tabulce 2, základní poplatek za sklád-
kování jedné tuny využitelného odpadu 
bude skoro 4x vyšší.  Jestli někdy dávalo 
smysl třídit odpad, tak je to právě nyní.

Druhá zatěžkávací zkouška je pokles 
příjmů do obecních a  městských pokla-
den z důvodu opatření proti šíření nemoci 
COVID-19 a zrušení superhrubé mzdy. Bu-
dou-li mít obce a města v rozpočtu méně 
peněz, neměly by z  pozice řádného hos-
podáře dotovat své odpadové hospodář-
ství, ale měly by veškeré náklady rozvolnit 
mezi občany. Pro ty by to v souvislosti se 
zrušenou superhrubou mzdou neměla být 
taková rána, protože dle slov politiků jim 
v peněženkách zůstane více peněz. Navíc 
každá domácnost i nadále bude mít mož-
nost svým ekologickým přístupem získat 
slevy na poplatku až do výše 70 %. (Pozn.: 
Systém MESOH pamatuje i na domácnosti, 
které mají málo odpadu ke třídění, viz vi-
deo na YouTube „63. díl – Jak funguje Moti-
vační systém MESOH“). 

Další otázka zní: Neodradí vyšší po-
platek ty zodpovědné od poctivého třídě-
ní odpadů a od snižování jejich produkce? 

V každé obci jsou ekologicky zodpovědní 
občané, kteří třídí a  snižují produkci od-
padů. Z  pohledu obce díky za ně. Jejich 
náklady jsou většinou nižší než poplatek, 
který obci za odpady platí. Druhým extré-
mem jsou občané, co si za vše tzv. zaplatí. 
Díky evidenčnímu systému obsloužených 
popelnic víme, že v  mnoha případech 
jsou náklady na svoz jejich popelnic ně-
kolikanásobně vyšší než poplatek, který 
za odpady platí. To je dáno tím, že se po-
platek stanovuje z průměrné hodnoty (tj. 
ze součtu nízkých nákladů zodpovědných 
občanů a  nadprůměrných nákladů těch 
nezodpovědných).  

Díky snaze zodpovědných občanů pla-
tí ti nezodpovědní za svoji nadprůměrnou 
produkci netříděných odpadů neadekvát-
ně nižší poplatek a  rozhodně si za svoji 
pohodlnost nezaplatí v plné výši. Naopak 
ti zodpovědní na tyto občany doplácí. Be-
zesporu lze říct, že zvýšení poplatku je pře-
devším v zájmu těch zodpovědných, pro-
tože nezodpovědní si za svoji pohodlnost 
zaplatí více a díky tomu, je možné zodpo-
vědným udělit větší slevy na poplatku.

Shrnutí a doporučení: Ty, kteří se cho-
vají zodpovědně a svým přístupem snižují 
náklady za odpady, je třeba formou slevy 
na poplatku za odpady náležitě ocenit, 
podporovat a motivovat k  lepším výsled-
kům. Ty, kteří se chovají neekologicky 
a  svým přístupem zvyšují náklady za od-
pady, je třeba nechat zaplatit za jejich re-
álné náklady a zvýšením poplatku je upo-
zornit, že jejich chování je dlouhodobě 
neudržitelné. 

Jestliže dnes není z  čeho investovat, 
v  budoucnu budou v  důsledku rostoucí-
ho poplatku za skládkování investice ještě 
nereálnější a  rok od roku budou celkové 
náklady vyšší a  vyšší.  Právě dnes je tře-

ba systém optimalizovat tak, aby klesalo 
množství netříděného odpadu. Žádná op-
timalizace se však neobejde bez investice.

Dále je třeba si uvědomit, že problém 
rostoucích nákladů neprohlubují zod-
povědní občané, kteří třídí a  produkují 
málo odpadů, ale ti nezodpovědní, kteří 
svou pohodlností vytvářejí nadprůměr-
né množství netříděného odpadu, jehož 
cena bude v  letech několikanásobně 
růst. Díky nízkému poplatku má řada lidí 
pocit, že odpady mají malou hodnotu, 
a proč tedy ztrácet drahocenný čas jejich 
tříděním. Je třeba všem nastavit zrcadlo 
a  v  rámci možností nechat každého za 
svoji pohodlnost zaplatit reálný poplatek 
nebo naopak udělit každému slevu za 
jeho svědomitý přístup. Každý ale musí 
mít možnost ovlivnit výši svého poplatku 
svým přístupem. Jestliže má každý mož-
nost dosáhnout 70% slevy, jakou ještě 
větší pomoc lidem během COVID období 
poskytnout? 

Je třeba motivační systém a jeho prin-
cipy přestat brát jen jako bonusový systém 
pro třídící občany. S ohledem na přicháze-
jící změny bude motivační systém jedním 
z hlavních nástrojů v boji s nadprůměrnou 
(drahou) produkcí netříděného odpadu, 
který krom toho, že musí i nadále pozitivně 
motivovat (a  to stále intenzivněji), musí 
začít nastavovat zrcadlo těm, kteří do 
budoucna představují hrozbu v  podobě 
rostoucích nákladů na straně netříděných 
odpadů. Nově je třeba přestat doplácet 
náklady za nezodpovědné občany. Ti si 
za svoji pohodlnost musí zaplatit v  ma-
ximální možné výši. Netřídění odpadů je, 
a především v budoucnu bude luxusem, 
za který bude nutné zaplatit.

Jedinou možnou cestou je zvýšení po-
platku za odpady a stanovení dostatečné 
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slevy na poplatku pro občany, kteří si to 
na základě svého ekologicky uvědomělé-
ho přístupu zaslouží! Každý má možnost 
svým přístupem k  nakládání s  odpady 

ovlivnit, kolik peněz ve výsledku za od-
pady zaplatí. Držení nízkého poplatku je 
nespravedlivé vůči zodpovědným a uvě-
domělým občanům s malou produkcí od-

padů. Pokud všichni zaplatí skoro stejný 
poplatek, proč se snažit snižovat produk-
ci odpadů a lépe třídit?

Tabulka 1: Limity množství zbytkového odpadu (t/obyvatel obce (města) za rok)

Tabulka 2: Výše poplatku za uložení 1 t odpadu na skládku dle typu odpadu v Kč

Rok 2020 začal velice dobře, s vyhlíd-

kou spousty naplánovaných besed a se-

tkání. Realita však byla nakonec jiná…

Všechny dobrodruhy a příznivce ces-
tování potěšil svou besedou  Na lemu-
ry, baby a  baobaby Robert Bazika, který 
poutavě vyprávěl o  své návštěvě Mada-
gaskaru. Život v  Gruzii zase přiblížil Mi-
chal Štěpánek.

V  únoru jsme přivítali osm nových 
občánků Nového Hrozenkova a v březnu 
jsem pro naše předškoláky přichystala 
besedu o Špačkovi knihomolovi, který se 
kvůli své lásce ke knihám zapomněl na-
učit létat. Bohužel jsem ji stihla přednést 
jen dětem v MŠ Vranča. 

Pro děti z první, druhé a třetí třídy byla 
připravena beseda se spisovatelkou Dan-
kou Šárkovou o  její knížce Alenka a Kra-
konoš. Kvůli  koronavirové epidemii však 
museli školáci  zůstat doma a  paní Šár-

ková za dveřmi. Oslovila jsem tedy paní 
ředitelku z MŠ  Lucku Kopeckou, jestli by 
se besídek mohli zúčastnit alespoň naši 
nejmenší. Přišli velice rádi, ve dvou sku-
pinkách asi 15 dětí. Stihli jsme i  večerní 
besedu pro dospělé s  názvem: Všude 
žijí lidé. Strach z  nákazy se podepsal na 
návštěvnosti, ale i  přesto na akci přišlo 
14 lidí. Jsem ráda, že se nám podařilo 
zaimprovizovat a  akce uskutečnit, pro-
tože paní Šárková přijela až z  dalekých 
Krkonoš. Z  naplánovaných akcí v  našem 
regionu stihla uspořádat pouze dvě, a to 
v Jablůnce a u nás. Zbytek muselo být zru-
šeno.

Pátek 13. března byl skutečně černým 
pátkem, a to pro všechny  knihovny, které 
vláda nechala uzavřít, když vyhlásila nou-
zový stav. První dva týdny byly náročné. 
Knihovna ztichla, žádní čtenáři, žádný klub 
maminek, nic. Jen ticho. Venku nikde nikdo, 

Pátek 13. byl pro knihovnu a čtenáře smolný den

Dovolte mi trochu se poohlédnout 

zpět a shrnout si loňský rok v několika 

číslech. Jak si naše knihovna vedla? 

Městys Nový Hrozenkov měl ke konci 
roku 2019, 2 599 obyvatel. V knihovně bylo 
ve sledovaném období zaregistrováno 416 
uživatelů, z  toho 115 dětí do patnácti let. 
Pro srovnání:  např.  Vsetín má 26 479 oby-
vatel a zaregistrováno 7515 čtenářů (2027 
do 15. let), což je 28 % čtenářů z celkového 
počtu obyvatel oproti našim 16 %. Masary-

Knihovna ve statistice

jen pár lidí s rouškami. Bylo mi z toho všeho 
úzko. Skupina místních maminek na mateř-
ské přišla s nápadem našít roušky. Pro naše 
seniory, posléze pro všechny občany naše-
ho městyse. Nejsem švadlena, umím jen za-
šít manželovi montérky a našít záplatu, ale 
na rouškách nebylo nic těžkého, vypadalo 
to velice jednoduše. Tak jsme se do toho 
pustili. Rovnou celá rodina, celá dědina. 
Společně to přece zvládneme, a když je co 
dělat, není čas na chmury a úzkosti. 

I v knihovně, i když je zavřeno a možná 
to tak nevypadá, je pořád co dělat. Takže 
jsem se vrhla do vyřazování starých knih, 
vytírání prachu v  regálech, mytí oken, 
třídění naučné literatury podle abecedy. 
Společnost mi po čtrnácti dnech po uza-
vření dělaly děti zaměstnankyň Charity 
Nový Hrozenkov, které měly půjčený pro-
stor dětské půjčovny na hlídání. Vždyť se-
nioři jsou ohrožená skupina a pečovatel-

kova veřejná knihovna ve Vsetíně nakou-
pila za rok 2019, 5040 nových knih. V naší 
knihovně jich přibylo 626. Ale s  okresním 
Vsetínem se nemůžeme srovnávat, má 
zcela jiné možnosti. Na to, jak malá obec 
jsme, si nevedeme vůbec špatně. I v ročním 
hodnocení „Plnění standardu VKIS za okres 
Vsetín za rok 2019“ jsme stále v  zelených 
číslech, což mě těší. Můžete za to hlavně 
vy, čtenáři. Rovněž velkou mírou přispívá 
i Městys Nový Hrozenkov. I v této nelehké 

době poskytl pěknou částku na nákup no-
vých knih. Patří vám za to veliký dík!

Knihovnu a její virtuální prostředí na-
vštívilo za celý rok 2019 celkem 14 741 
uživatelů, z  toho 8 559 virtuálně, pro-
střednictvím webových stránek či FB, 
a 6 182 návštěv bylo fyzických. Počet ná-
vštěvníků kulturních a  vzdělávacích akcí 
se ustálil na čísle 1112.

  (pv)

Tým Moje odpadky
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Knihovna

Rok v knihovně
Vážení čtenáři, návštěvníci knihovny 

a  občané našeho městysu. Dovolte mi, 
abych s blížícím se koncem roku shrnula 
a zhodnotila aktivity v knihovně. Rok ute-
kl rychle, sotva začal, knihovna se v břez-
nu uzavřela a ne jinak tomu bylo při druhé 
vlně epidemie. Moc jsme toho uskutečnit 
nestihli. Koronavirová epidemie zasáhla 
do našich životů, naše vláda zareagovala 
zavíráním podniků, obchodů, kultury. Vě-
řím tomu, že epidemie, jak rychle přišla, 
tak rychle zase odejde. A  když ne, pros-
tě se s ní budeme muset naučit žít. Více 
se snažit pečovat o  sebe, nemyslím tím 
zevnějšek, ale naše zdraví, imunitu. Vy-
varovat se stresu, protože s  ním souvisí 
velký počet nemocí. Dnešní uspěchaná 
doba je plná stresových situací, bojujeme 
s vypětím v práci, čím více požitků máme, 
tím více jich požadujeme. A to nejde do 
nekonečna, možná je virus varováním, 

k zastavení se, zklidnění, odpočinku a na-
dechnutí se do dalších hektických dnů.

Ale vrátím se ke knihovně. Co jsme 
ve druhé polovině roku uskutečnili? Ma-
minky se stihly setkat ve svém Klubu ma-
minek za celý rok celkem osmnáctkrát. 
Jejich dopolední úterky jsou vyplněny 
tvořením, povídáním a v červnu je navští-
vila privátní porodní asistentka Eva Hur-
tová s přednáškou o první pomoci u dětí. 

Pasování prvňáčků proběhlo v  září. 
Děti byly sice již ve druhé třídě, ale bohu-
žel v  květnu se akce konat nemohla. Za 
dětmi přijela paní spisovatelka Markéta 
Harasimová, představila dětem svoji kni-
hu Z deníku kočičky Ťapičky prostřednic-
tvím divadelního představení Kočkohrát-
ky. Spousta dětí si knihu za zvýhodněnou 
cenu zakoupila. Děti dostaly drobné dár-
ky, registraci do knihovny na jeden rok 
zdarma a  díky projektu Už jsem čtenář 

– Knížka pro prvňáčka, do kterého jsme 
zapojeni i  knihu od Lenky Rožnovské – 
Katka a klokan ze šuplíku. Jestli opravdu 
umí číst musely stvrdit přečtením Čtenář-
ského slibu. Dokázaly to všechny a mohly 
být pasovány na opravdového čtenáře. 

Velmi mě potěšil úspěch dvou literár-
ních prací žaček naší školy v soutěži O po-
klad strýca Juráša. Každoročně ji vyhlašu-
je Masarykova veřejná knihovna Vsetín. 
Timea Orságová (t.č. 9. třída) získala

 1. místo v kategorii próza a Vendy Str-
nadlová (t.č. 8. třída) 3. místo v kategorii 
komiks. Vyhlášení výsledků krajského 
kola proběhne 3. listopadu online. Přeje-
me děvčatům hodně štěstí a všem dětem 
chuť, radost a inspiraci do dalších soutěží. 
Soutěž je určena pro děti od 6 do 15 let, 
letošní téma zní „Lež jako věž“ a už těším 
na vaše práce!

         Petra Valíčková, knihovnice 

Knihobudka slouží všem
Jak si jistě už mnozí z vás všimli, u kostela máme novou knihobudku. K čemu slouží? Můžete si 

z vložených knih vybrat knihu a ponechat si ji. 

Můžete si knihu pouze vypůjčit a po přečtení vrátit. Knihy také můžete do knihobudky darovat. Knihy 
v knihobudce nejsou nikde registrovány ani evidovány, tudíž si s nimi můžete dělat, co uznáte za vhodné. 
Jen vás prosím, neničme knihy a ochraňujme knihobudku, je tu pro nás všechny.

 (pv)

ky i ošetřovatelky nemohly zůstat doma, 
jako většina národa. Kdo by se o staříčky 
postaral? I sebemenší pomoc v této době 
je důležitá.

Koronavirová epidemie, kvůli které 
jsme museli uzavřít knihovnu na dlou-
hých sedm týdnů, nám neumožnila uspo-
řádat několik akcí. Zrušili jsme cestopis-
nou besedu s Honzou Husákem, besedu 
o  bylinkách s Vandou Vrlovou a  pasová-
ní prvňáčků. Další akce se budou konat 
pouze v případě, že se koronavirová situ-
ace v ČR bude vyvíjet příznivě, a za dodr-
žení zásad bezpečnosti a ochrany zdraví.  

(pv)
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Již čtvrtým rokem podáváme Žádost 
o  poskytnutí dotace z  rozpočtu Odboru 
umění literatury a knihoven Ministerstva 
kultury Knihovna 21. století. Jde o  pro-
gram vyhlášený ve čtyřech tematických 
okruzích, my žádáme o podporu kulturní, 

Plánované akce v knihovně v roce 2021
výchovné a  vzdělávací činnosti.  Dotace 
se poskytuje maximálně do výše 50 % 
rozpočtových nákladů na celý projekt. Na 
schválení projektu se čeká až do března, 
takže začátek roku je provázen mírným 
napětím. Nejen příští rok bude ve zname-

ní úspor, i sebemenší fi nanční dotace by 
se nám moc hodila. 

Přeji vám co nejlepší konec roku 2020, 
krásné Vánoce, hodně zdraví a vyšlápnutí 
do nastávajícího roku 2021 tou správnou 
nohou! Nic lepšího si nyní přát nemůžeme.

Harmonogram plánovaných akcí v roce 2021

Petra Valíčková, knihovnice
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I přes nepřízeň počasí, se na 5. ročník 
Hrozenkobraní přišlo podívat více než 
300 diváků.

Tentokrát bylo tématem sklářství. Své 
mistrovství ve výrobě překrásných vitráží 
předváděla paní Rusková z  Jeseníku. Ve 
stánku pana Sobotky z Železného Brodu si 
zájemnci vlastnoručně vyfoukávali skleně-
né fi gurky a otec a syn Horákovi z Karolin-
ky zase učili děti do skla vybrušovat různé 
ornamenty. Ve stáncích byly k  zakoupení 
různé šperky z broušeného skla či výrob-
ky studentů Střední uměleckoprůmyslové 
školy sklářské z Valašského Meziříčí.

 Z ostatních řemesel mohli diváci ob-
divovat pletení z proutí, strouhání šindele 
nebo výrobu sýrových nití. K  zakoupe-
ní byly dřevěné hračky, keramika i  růz-
né sladkosti, včetně teplých lázeňských 
oplatků.

OKOŠTUJ – tak nazvala svou fi rmu 
děvčata z  Janové, která připravila letoš-
ní ochutnávku. A  bylo věru co ochutná-
vat. Pro milovníky masa byly nachystány 
bio jehněčí špízky s  čočkovým salátem 
a  brynzovým dipem, na domácím chle-
bu byly krásně ozdobené brynzové, tva-
růžkové i fazolové pomazánky, v domácí 
králičí polévce byly výborné pohankové 
nočky a k mlsání pohankový perník s oříš-

Hrozenkobraní
ky, ořechové rohlíčky či frgály.

Zapíjelo se domácími limonádami 
ZRUK šikovných děvčat Danky a Lidky, kte-
ré také připravovaly výborné kávičky. Na 
Hrozenkobraní ani tentokrát nechyběla 
tradiční valašská jídla, Miro se svým vyhlá-
šeným chlebem z pece a zvěřinový guláš 
od našich myslivců – opět pochyběl. 

Celý den zněla areálem výborná mu-
zika. Od jedenácti hodin v podání cimbá-
lové muziky Krkostěna a  od 15-ti hodin 
rozezvučely své nástroje i  své hlasy hu-
debnice z kapely NOCA.

březen – divadelní představení komedie Zdravý nemocný ( Mo-
liére)  v provedení hrozenkovského uskupení „HALUZ“ – přelo-
žená premiéra z roku 2020, sál LD

4. dubna – Veselé Velikonoce  - pořad k velikonocím ve spolu-
práci se ZO včelařů - zdobení kraslic, perníčků, výroba svíček, 
tatarů, píšťalek a další, informační centrum

1. května – 15. srpna – výstava „Peníze králů a  císařů jedno-
ho rodu“ – výstava platidel vydaných vládnoucími členy rodu 
Habsburků od r. 1526 do r. 1918, zapůjčeno z Muzea a galerie 
v Prostějově, informační centrum

16. května -  vernisáž výstavy fotografi í od Josefa Vrážela a Vla-
dimíra Skypaly - Památník A. Strnadla              

10.července – Valašské letokruhy – Divadlo dětem od 14:00 
u Hotelu Portáš 

17. července – Hrozenkobraní – zvuky, tvary, vůně , chutě a odě-
vy Valašska, retrospektiva starého a nového – šestý ročník úspěšné 
akce. Připravujeme pro vás opět bohatý kulturní program, ukázky 
zdobení  krojů, sedlářské práce i tradiční ochutnávky. Tentokrát se 
můžete  těšit na dobroty z pohanky, medu a oříšků, ale třeba také 
ochutnáte lopuchovou kávu - areál Památníku A. Strnadla

30. 7. - 1. 8. Valašské letokruhy – festival řemesel a umění – u je-

Spokojené tváře návštěvníků nás 
povzbudily do další práce a  už teď vám 
můžeme slíbit, že na příštím ročníku, bu-
dete moci obdivovat práci s kůží: výrobu 
bot, chomoutů, kočárových postrojů či 
řemenů. Zaměříme se na krojové ozdo-
by. Naučíme vás točené či pletené šňůry 
na ozdobu bruncleků  i kordulek. Budete 
moci obdivovat vyšívačky z blízkého i da-
lekého okolí, krajky i kotuly. 

Všechny vás zveme 17. července 2021 
do areálu Památníku Antonína Strnadla.
Jana Krystyníková, kulturní referent městyse

Přehled plánovaných kulturních akcí 
v Novém Hrozenkově v roce 2021

zera „Na Stanoch“ (14. 8. – 15. 8. Valašské letokruhy – Zděchov-
ské ozvěny – Zděchov)

8. srpna - vernisáž výtvarné výstavy Markéty Valchářové a Hyn-
ka Bařáka – hrozenkovských rodáků, absolventů FAVU VUT 
v Brně – Památník A. Strnadla 

21. srpna – folklórní pořad ke 100. výročí cimbálových muzik na 
Novém Hrozenkově – areál Památníku A.Strnadla

21. 8. – 28. 9. - výstava ke 100. výročí cimbálových muzik na 
Novém Hrozenkově -  informační centrum

28. – 29. srpna – Valašské letokruhy – Muziky na Kohútce

11. září – Valašské letokruhy – Otava koncert - u jezera „Na Stanoch“

12.září  - „Na chleba sa těžko dělá“ – složení holdu Božímu daru, 
ochutnávka různých druhů chleba, soutěž o nejlepší chleba  –  
7. ročník  -  Areál Památníku A. Strnadla

1.-10. října – Divadelní říjen – přehlídka amatérských divadel 
– sál LD

3. 10. 2021 – 3. 4. 2022 – Modrá – výstava o modré barvě v tra-
diční kultuře – modrotisk, batika, fajáns a modré sklo, zapůjčeno 
z Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně - informační centrum

                                                                                                                             (jk)
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Jožka Hodulák zasvětil kus života včelám
Významné životní jubileum 80 let letos oslavil Jožka Hodulák. Za dlouholetou obě-

tavou práci ve včelařsví mu bylo uděleno svazové ocenění Vzorný včelař.
Díky zkušenostem, které nasbíral za 60 let práce se včelami, neváhá pomoci kdy-

koliv při řešení problémů s ošetřováním včelstev a dobře poradí včelařským začáteč-
níkům i praktickým včelařům. Vždy se zapojí do diskuze o  tom, co by bylo vhodné 
v chovu včel vylepšit a aktivně se podílí na fungování naší včelařské organizace. Rád je 
mezi lidmi, dokáže okořenit každou naši akci nejen vyprávěním historek ze života, ale 
i písničkou a svojí heligonkou.

Do dalších let mu přejeme pevné zdraví, pohodu a ať mu včelky i zahrada dodávají 
potřebnou radost a sílu.

Včelaři z N. Hrozenkova a Karolinky

ŠkolaŠkola

Škola online
Na úterní večerní zprávy z 10. března, 

kdy vláda vyhlásila mimořádná opatření 
- uzavření základních, středních a  vyso-
kých škol, asi nikdo z  nás dlouho neza-
pomene. První pokyn od ministerstva 
školství zněl – toto nejsou prázdniny. 
Svoláváme učitele a vymýšlíme strategii. 
První úkol – naučit všechny učitele upra-
vovat webové stránky školy. Na celý den 
učitelé zasedli k počítačům do učebny ve 
škole a psali první řádky s plány pro žáky. 
Další úkol byl zkontaktovat všechny ro-
diče a získat elektronické adresy pro ko-
munikaci. Nikdo netušil, jak dlouho bude 
situace trvat. Na konci března bylo jasné, 
že nás čeká nejméně další měsíc. 

Rozhodli jsme se pro online výuku 
s  využitím Offi  ce 365. Kdo má připojení 
k  internetu a  notebook, PC, tablet nebo 
mobil,  může získat v době studia na škole 
od Microsoftu neomezený přístup k jejich 
softwaru. Během dvou týdnů jsme připra-

vili pro žáky i  učitele přihlašovací údaje. 
Společně s  učiteli jsme se naučili ovládat 
elektronické prostředí pro výuku. Prvotní 
kontakty videokonferencí provázely ne-
malé obtíže, ale kde je vůle, tam je i cesta. 
Do online výuky se zapojili všichni učitelé. 
Všichni zaslouží velkou poklonu, že v  tak  
krátkém čase se dokázali zorientovat v no-
vém prostředí. Učili jsme se všichni. My 
mladší to měli snazší, ale kolegové, kteří 
studovali v  dobách černobílých televizo-
rů? Klobouk dolů. Jsou dokladem toho, co 
dnes chceme - naučit děti  učit se stále. Od 
zahájení online výuky pomocí Teams do-
sáhla účast žáků 75% a  vytrvala. Některé 
kolegyně využívaly Messenger WhatsUp. 
Můžeme být spokojeni. V  celé České re-
publice se do online výuky v přímém čase 
zapojila sotva čtvrtina škol! Byli jsme mezi 
prvními a hodnotím velmi pozitivně – jed-
ni z mála, kdo v rozsahu všech ročníků. 

Všichni jsme se shodli, že školu s žáky 

nic nenahradí. Jen učitelé ví, jak složitý 
a důležitý je pobyt žáka ve škole společně 
s vrstevníky a učiteli. Nic nenahradí kaž-
dodenní realitu! Pozdrav, dotaz, úsměv, 
radost, smutek, problém, odpovědi … 
Škola je život a nic ji nenahradí. Toto ob-
dobí je životní lekcí a  zkušeností. Věřím, 
že jsme se na ni připravili. 

Chtěl bych poděkovat školní kuchyni, 
která se od února pustila do přípravy diet-
ního stravování. Vyslyšeli jsme požadavky 
rodičů a chceme zpřístupnit školní stravo-
vání i dětem s bezmléčnou a bezlepkovou 
dietou. Děkuji školní kuchyni, že v neleh-
kých časech poskytovala stravování pro 
spoluobčany a Charitu. Zorganizovala im-
provizované výdejové okno, zajistila nedo-
statkový obalový materiál a vařila s úsmě-
vem a  radostí. Děkuji paním uklízečkám, 
panu školníkovi i  paní účetní. Díky jejich 
pomoci, byly obtíže snáze překonatelné. 

Mgr. Igor Haša, ředitel ZŠ

V období uzavření školy byly zahájeny práce na rekonstrukci 
staré školy, budovy A. Škola z roku 1929 se dočká nových oken, 
zateplené fasády a nových vstupů do školy. Získá novou, moderní 
tvář, a nejen to.

Ke zlepšení vnitřního komfortu výuky přispějí venkovní žalu-
zie, vnitřní vzduchotechnika a  rekuperační jednotky. V  suterénu 
dnešní vzpírárny se připravuje nová kotelna. Složitou rekonstrukci 
realizuje fi rma TESP a na subdodavatelských částech se podílí řada 
místních odborníků a fi rem z blízkého okolí. Rekonstrukce dočasně 
omezí provoz v okolí školy a prosíme zejména rodiče z MŠ a žáky 
školy, aby dbali bezpečnostních pokynů. V průběhu června se sou-
časně odstartovaly stavební práce na výstavbě sportovní haly – tě-
locvičny v zahradě školy. Dodavatelem je fi rma TM Stav. Všechny 
stavební práce jsou dílem architektonického studia Consequence 
forma s.r.o. Všechny práce jsou koordinovány stavebním dozorem 

Škola v rekonstrukci
panem Kocfeldou,  panem Pavlem Krystyníkem a vedením městy-
se Nový Hrozenkov. Všichni usilovně pracujeme na tom, aby nový 
vzhled školy a  nová sportovní hala byla hrdou vizitkou Nového 
Hrozenkova.                                                                                                      (ih)
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Poděkování pedagogům ZŠ Nový Hrozenkov
Chtěla bych poděkovat jmenovitě panu řediteli ZŠ Mgr. Igoru Hašovi, Mgr. Lence Dujkové a Mgr. Magdě Slováčkové za nad-

standartní, obětavý a velmi profesionální přístup při výuce mého vnuka L. L. Jsem si vědoma, že jejich přístup není samozřejmostí, 
a proto si toho velmi vážím.                                                                                                                                                                    Jarmila Tekielová

Deset dětí bojovalo o postup v literární soutěži
Jako každý rok byla i na konci roku 

2019 vyhlášena pro děti základních 

škol vsetínského okresu literární sou-

těž O poklad strýca Juráša. Téma znělo 

„Jan Ámos Komenský: Čím víc budeš 

vědět, tím větší bude tvůj svět.“

Děti si mohly vybrat, zda napíší prózu, 
poezii či komiks o všem, co se školy a uče-
ní týče. Z  naší „základky“ se odhodlalo 
a  velmi krásné práce odevzdalo 10 dětí 
z druhého stupně. Jmenovitě v kategorii 
• komiks: Vendula Strnadlová 8. třída, 

Natálie Kašperová 7. třída
•  poezie: Eva Štulerová 8. třída, Aneta 

Morávková 8. třída
• próza: Eleonora Křenková 7. třída, Vi-

vien Orságová 8. třída, Dominika Pe-
kařová 8. třída, Ondřej Zbranek 8 tří-
da, Timea Orságová 9. třída a Richard 
Novotný 9. třída.
Timea Orságová a Vendula Strnadlová 

postoupily do okresního kola.               (pv) 

Můj ideální den ve škole
Už osm let, pět dní v  týdnu, den, co 

den chodím automaticky do školy. Sednu 
do lavice, nachystám si učení, hodina od 
hodiny stejné předměty a  stejní učitelé. 
Když se nad tím zamyslím, nevzpomínám 
si, kdy jsem prožila ideální den. Vždy se 
najde něco, co mi ten den pokazí.

Co je ideál? Ideál je krásná představa, 
sen, který bych možná ráda prožila. Jako 
třeba, že se ráno probudím, otevřu oči 
a  pohledem z  okna zjistím, že je krásné, 
slunné podzimní ráno a  mám možnost 
prožít ideální den.

Po ranním rituálu si nasazuji růžové 
brýle a vyrážím do školy. Čeká mě 6 hodin 
ve škole, 6 ideálních hodin se spolužáky. 
Jako vždy na poslední chvíli vcházím do 
otevřených dveří 8. třídy a jsem přivítána 
potleskem a  aplausem kluků a  obdivný-
mi pohledy kamarádek. Rychle si povíme 
nejžhavější novinky a  pak už následuje 

jedna hodina za druhou. Učíme se zde 
předměty, které baví každého z nás, do-
mácí úkoly nedostáváme, písemky ani 
slohové práce psát nemusíme. Učitelé 
jsou milí a vstřícní. Konečně si připomněli 
Komenského slova: „Škola hrou.“

Třída v hodině přírodopisu se mění na 
Saharu. Všude je spousta písku a plno vel-
bloudů a  lam. Učitel, v  tradičním oděvu 
beduínů, nám vypráví o nepřežvýkavých. 
Vzápětí na to se ocitáme v  mladší době 
kamenné. Pan učitel se jen v  bederní 
roušce chystá jít s oštěpem na lov zvěře. 
Na hudebku se těším nejvíce. Tam si pou-
štíme videoklipy nejoblíbenějších zpě-
váků a  skupin. Panu učiteli se perfektně 
podařilo ztvárnit Jennifer Lopéz i  s  jejím 
třepetavým zadečkem. Další hodinu pak 
sledujeme porážku sedláků u  Chlumce. 
Hned, jak se nám podaří dostat pana uči-
tele z vězení, odpočíváme při pozorování 

hvězd. Paní učitelka převlečená za mni-
cha se snaží do nás nahustit Pythagoro-
vu větu. Chemické pokusy pana učitele 
končí vždy výbuchem. A konečně posled-
ní hodina. Paní učitelka, v  zápalu výuky 
literatury doby husitské, málem skončila 
upálena spolu s Husem.

Zazvoní zvonec a ideálnímu dni je ko-
nec. Sundám si růžové brýle, přes které 
jsem viděla jen to nejúžasnější a  nejzá-
bavnější. Ale i  bez nich vidím dobré ka-
marády, kteří jsou plni přátelství a smíchu 
a kteří si umí vzájemně pomáhat. Někdy 
si říkám, že nás učitelé štvou, ale vím, že 
ani my se k nim někdy nechováme hezky.

A proto si jdu raději ty domácí úkoly 
napsat.   

Dominika Pekařová, 8. třída, práce do 
literární soutěže O  poklad strýca Juráša 
2019 

Eliška Štelclová zazářila v recitační soutěži 
V závěru února  se žáci ZŠ zúčastnili okrskového kola recitační přehlídky v Alcedu ve Vsetíně. Máme velikou radost, že do okres-

ního kola postoupila Eliška Štelclová. Naši školu reprezentovali: Jindřich Filip, Viktorie Štelclová, Martin Strnadel, Eliška Štelclová, 
Petr Žalmánek, Radovan Dujka, Aneta Morávková a Simona Pekařová. Slyšeli jsme poezii i prózu, naši žáci byli výborní, některým 
chyběl jen krůček k postupu do okresního kola. Na přehlídku přijelo celkem 112 soutěžících z patnácti škol.                                       ZŠ
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Lyžařský výcvik žáci stihli 
Když se žáci po novém roce chystali 

na svůj lyžařský výcvik, ještě netušili, že 
brzy společným sportovním i  kulturním 
akcím odzvoní. Začátkem března se běž-
ný chod školy přerušil a s ním musely být 
zrušeny i všechny další plánované akce. 

Začátek nového roku dával tušit, že 
rok 2020 se ponese na vlně nečekaných 
událostí. Po vánočních svátcích telefonu-
je paní učitelka Švecová, že si v poslední 
jízdě několikadenního instruktorského 
kurzu na Bílé zranila vážně koleno.  Tě-
šila se na lyžáček s  prvňáčky, který měl 
startovat hned po svátcích. Díky skvělým 
instruktorkám z  Karlovic a  paní učitelce 
Slováčkové byla akce zachráněna. Počasí 

bylo letos velmi rozmanité a  každý den 
nám připravilo nějaké překvapení. Slu-
níčko, mráz, déšť a mlha – za všech těchto 
podmínek to děti perfektně zvládaly. Po-
slední den jsme uspořádali pro všechny 
závody ve slalomu. Ti nejlepší byli oce-
něni diplomy a dárkovými balíčky, ostat-
ní lyžaři si odvezli památkové medaile, 
účastnické listy a  drobné dárky. Všem 
dětem, lyžařským instruktorkám i  paní 
vychovatelce patří velké poděkování.

Rozmary počasí nás několik let ne-
pustily na vlek ve Vranči. Přírodní sníh je 
vzácností a  lyžování se bez technického 
zasněžování neobejde. Jistotou je pro 
nás zázemí na Kohútce, kde se můžeme 

spolehnout na upravené svahy, dobré 
zázemí. Doprava nahoru představuje 
zajímavou logistickou hru. Přesun džípy 
k  Permoníku, kde čeká autobus s  řetě-
zy, nabereme skupinky žáků ve Vranči, 
s  vysílačkou se hlásí každé protijedoucí 
auto do strmého stoupání a  nervózně 
pozorujeme kapky deště na čelním skle, 
které se většinou od vyšších poloh mění 
ve sněžení. Letos to ale nebyl ani déšť, 
co nám nehrál do karet. Sotva jsme se 
zahřáli při rozcvičce a  rozdělili do druž-
stev, nikdo netušil, že zastavení vleku 
a sedačkové lanovky způsobil vyvrácený 
strom dole v údolí. My starší oživili vzpo-
mínky na dětství, kdy bylo samozřejmostí 
si vyšlapat do kopce po svých. Sílící déšť 
osvobodil žáky a unikli jsme Na vyhlídku 
do zázemí. Další dny se počasí umoudři-
lo, přimrzlo, dokonce i  sluníčko a modrá 
obloha na nás vykoukla. Velké díky panu 
učiteli Vičíkovi, tradičním instruktorkám 
Jitce a Janě, a dalším, kteří je střídali, pro-
tože chřipka si letos nevybírala. Náročný 
týden zakončil poslední den závodní sla-
lom. Navrtáme dvacítku barevných tyčí 
a  odmávneme dvoukolový slalom, který 
letos zvládly nejrychleji holky. Nejskvělej-
ší bylo, že vytyčenou trasu zvládli všichni! 
A tak to zvládli nejlepší:

Kategorie dívky

1. Rozálie Martináková 0:18,73
2. Anna Plevová 0:19,56
3. Markéta Petřeková 0:19,86

Kategorie chlapci

1. Martin Špalek 0:20,22
2. Mayáš Khazal 0:22,01
3. Michal Stančík 0:22,39                                                                                     

Škola
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Na jubilejním desátém ročníku fl orbalové soutěže TM 

Stav cup ve sportovní hale na Vsetíně – Lapači překvapili 

chlapci z  páté a  šesté třídy. Postupně porazili ZŠ Vsetín-

-Sychrov, ZŠ Hošťálková a ZŠ Vsetín-Trávníky, prohráli až ve 

fi nále turnaje se ZŠ Vsetín-Luh.

 Za druhé místo dostali pohár a medaile, pro školu vybojo-
vali poukaz na fl orbalové vybavení. Turnaje se zúčastnili z páté 

Páťáci a šesťáci florbal umí
třídy Ondra Filip a Tonda Hořelica, z třídy šesté Tomáš Jágerský, 
Adam Uherek, Jakub Václavík a Petr Valoušek. Všem klukům pa-
tří poděkování za velmi dobrou reprezentaci školy. Poděková-
ní patří trenérovi Mgr. Oldřich Pavelkovi i organizátorům ze ZŠ 
Vsetín-Luh a fi rmě TM Stav, která celý turnaj včetně občerstvení 
mladých fl orbalistů sponzorovala. 

Co jsme ve školce stihli před koronavirem
Do loňského školního roku jsme skočili 

rovnýma nohama a  naši předškoláci rov-
nou do vody. I  když kvůli opravě bazénu 
měli jen 6 lekcí, vedli si ve vodě víc než dob-
ře, zvláště ti, co už měli základy z loňska.

Uskutečnili jsme setkání s rodiči a dětmi 
při akci „jabkobraní“ , čili podzimní tvoření 
a moštovaní,  během kterého jsme ochut-
návali jablečné dobroty . Máme totiž mezi 
rodiči šikovné pekařky.

ZŠ  nás pak přizvala na akci „Naši drav-
ci“. Vidět je  zblízka a naživo se  hned tak 
nepodaří a k tomu ještě vtipný a zároveň 
poučný komentář ornitologa.Brzy poté 
jsme se ke zvířatům ještě vrátili, i když ne 
živým, ale jen na plátně. Veterinární sprá-
va pod záštitou ministerstva zemědělství 
v projektu „Máme rádi zvířata“ měla za cíl 
poučit děti jak se chovat a  starat o  zvíře, 
které si chceme pořídit domů, a  ukázat 
kladný vztah ke zvířatům jak domácím, 
tak lesním.

Ještě v  říjnu využila slunečného poča-
sí třída Sluníček a dopřála si výlet  do rať-

Škola
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Pedagogika v MŠ Vranča
Loňský školní rok byl poznamenaný mnoha opatřeními, 

které se vyžádal virus covid 19. Ještě předtím však stihly 

děti z MŠ Vranča prožít se svými učitelkami mnohá dobro-

družství. 

Společně se učily o přírodě,  seznámily se s různými druhy 
semínek a poznávaly stromy. Pronikly také do tajemství zvu-
ků, které vydávají lesní zvířátka a v neposlední řadě si zahrály 
spoustu her s přírodní tematikou.  Potěšily je i dárky od Lesů 
ČR.

Kladný vztah ke zvířátkům si holky a kluci upevnili díky ca-
nisterapii s Alenou Podešvovou. Fenka rhodéského ridgebacka 

kovskeho údolí. A bylo co pozorovat i na-
slouchat. Nejprve hukotu velkého splavu 
Bečvy, které vystřídaly jemné zvuky spláv-
ku raťkovskeho potoka a  ten nás dovedl  
k  obřímu mraveništi. Měli jsme co dělat, 
abychom si jich nepřivezli s sebou, jak byli 
čiperní. Raději jsme se tedy rozptýlili po 
lese. Děti pojmenovávaly stromy, zaházely 
si šiškami, objevily i krmelec a z toho co na-
šly, postavily lesním skřítkům přístřešky.

V  listopadu se pak všechny 3 třídy vy-
střídaly v  návštěvě knihovny, pro něž p. 
knihovnice Petra připravila čtení, promítání 
i povídání na téma zvířata. 

V zimě absolvovalo lyžařský výcvik  23 
dětí. Všechny pak poslední den i před zraky 
svých rodičů zvládly sjezd z vleku a nám to 
působilo velkou radost. Jinak jsme si  zim-
ních radovánek moc neužili. Zato předško-
láci opět pobavili ostatní třídy svým maso-
pustním průvodem. Jak dokázaly naříkat 

při pochovávání houslí (basu by neunesly), 
no jako na divadle. Začátkem března jsme 
už vyhlíželi první známky jara , aniž jsme 
tušili, že ho budeme pozorovat spíše jen za 
okny našich domovů.

Když jsme 10.3. byli  pozváni s předško-
láky do ZŠ, bylo to, jak se říká za 5 minut 12. 
Tato návštěva je již tradiční, cílem je poznat 
školní prostředí a  zbavit děti obav před 
zápisem do 1. třídy. Posilnily se na to svači-
nou ve velké jídelně a zvládly to i s velkými 
tácky. V tělocvičně tentokrát místo chlapců 
asistovala u jednotlivých tv. disciplín děvča-
ta z 9. třídy. Tentokrát měly i diváky, žáky 2. 
třídy. V jejich třídě pak následoval společný 
program. Předškoláci plnili úkoly, druháci 
prováděli kontrolu. S p. učitelkou pak naši 
řešili různá zadání na interaktivní tabuli. 
Žáci mezitím pro nás kreslili obrázky a mě 
samotnou potěšilo, jak se za ty 2 roky vý-
tvarně zdokonalili. Mimochodem s druhá-

ky a jejich p. uč. Koňaříkovou jsme se už se-
šli začátkem roku u nás ve školce v projektu 
„72 hodin „, jehož společný program byl 
motivací pro budoucí prvňáčky. Když jsme 
pak opouštěli ZŠ, přišlo nařízení o uzavření 
škol. My jsme v provozu zatím zůstali a ná-
sledující den jsme se neplánovaně ocitli na 
besedě v knihovně, původně určenou pro 
1.a 2. třídu. Autorka, Blanka Šárková, před-
stavila dětem svoji knihu Alenka a  Krako-
noš se závěrečnou videoprojekcí z  místa, 
kde se děj odehrává. No a to byla poslední 
akce před uzavřením i naší MŠ. Jinak s po-
hádkami, těmi divadelními, se děti setkáva-
ly každý měsíc  přímo ve školce. Na březen 
jsme měli v plánu hodně aktivit, ale však to 
všichni znáte „ člověk míní, život mění“.  Děti 
bohužel tak přišly o zkušenosti u zápisu do 
1. třídy, na který se těšily a  taky poctivě 
připravovaly. 

Janáčova Emilie.

Enny si dokázala získat jak pozornost, tak přízeň všech dětí, kte-
ré ji s radostí hladily a vyzkoušely si  nasazování obojku, vodění 
i krmení. Hodně zábavy si všichni užili, když Enny hledala mezi 
dětmi pamlsky a své schované hračky. 

Klauni byli odjakživa kamarádi dětí. A  nejinak je tomu ve 
vrančařské mateřince. Balonkový klaun Dan Taraba opět ne-
zklamal a předvedl krásné žonglérské vystoupení doprovázené 
písničkami. Na přání vytvořil všem na památku zvířata, květiny 
nebo roboty z tvarovacích balonků. Hezký zážitek navíc umoc-
nil maškarní rej masek a spoustu zábavných her. 

MŠ

Škola
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Fotbaloví dorostenci mají našlápnuto
Sdružený tým N. Hrozenkova, Vel-

kých Karlovic a  Karolinky si vedl na 

podzim úspěšně. Atakoval špici tabul-

ky, ale nakonec skončil na 4. místě. Na 

jaře měli mladí fotbalisti v plánu ztrá-

tu 4 bodů dohnat, ale osud tomu chtěl 

jinak. Zimní přípravu absolvovali  ve 

Velkých Karlovicích na umělém povr-

chu. Velmi se těšili na jarní sezónu, ale 

nakonec se stal vítězem koronavirus, 

který fotbalisty na hřiště nepustil.  

Naše družstvo získalo na podzim 25 
bodů, skóre 41:26, 8 výher, 1 remízu a čty-
řikrát odešlo do šaten poraženo. „Výsled-
kově nám některé zápasy nevyšly, i když 
jsme byli lepším týmem. V koncovce nám 
chybělo trochu štěstí. Kdo však navštívil 
některý ze zápasů, viděl útočný fotbal, 
který se musel líbit,“ konstatuje trenér Mi-
rek Kovář. Nejlepšími střelci se stali Šimon 
Plánka se 12 brankami, Matěj Jurajda s 11 
a Pavel Chromčák s 9 zápisy. 

Prvního ročníku Zimního turnaje 

o přeborníka okresu se účastnilo 16 týmů 
z  okresních i  krajských soutěží. Hrálo se 
ve Vsetíně na umělém povrchu na šířku 
hřiště 7 +1. Ve dvoudenním turnaji vy-
hráli naši kluci všech 6 zápasů. V posled-
ním fi nálovém zápase zdolali Rožnov 2:1. 
I když otáčeli zápas až ke konci, vítězství 
si za bojovnost zcela zasloužili, což uznali 
i soupeři. „Viděl jsem hrát kluky minulou 
i letošní sezónu a musím konstatovat, že 
se to nedá srovnat. Chodili poctivě na tré-
ninky, tvrdě makali a výsledky se dostavi-
ly,“ konstatuje  trenér Kovář. V  zimní pří-
pravě to však bylo jinak. Starší fotbalisti 
chodili hrát s A týmem, někteří se připra-
vovali na maturitu, jiní na přijímací zkouš-
ky. Tak to ale v dorostu prostě chodí. 

Koronavirus bohužel neumožnil klu-
kům sezónu dohrát, což je velmi mrzí. Po 
delší pauze ale opět trénují a  těší se, že si 
vše vynahradí na podzim. Někteří doros-
tenci začali hrát i v družstvě mužů. „Přechod 
do mužů je ten nejtěžší v  mládežnických 

kategoriích. Přeji všem dorostencům, aby 
ho zvládli a byli trpěliví. I kdyby se nedostali 
hned do základní sestavy, je třeba vytrvat. 
Chce to svůj čas, ono to určitě přijde,“ je si 
jistý Mirek Kovář. „Myslím si, že dorost bude 
hrát na špici krajské soutěže. Přijdou totiž 
ročníky 2005 a ty jsou hodně šikovné. I roč-
níky 2004 se staly oporami týmů a  vůbec 
nešlo poznat, že jejich soupeři jsou větši-
nou o 3 roky starší,“ doplňuje trenér. 

Mirek Kovář na své trenérské pozici 
končí a  v  podzimní části soutěže povede 
tým už nový trenér Jirka Gajdoš, který se 
věnoval mladším a starším žákům.  Mirku 
Kovářovi rozhodně patří velký dík za veš-
kerý čas a podporu, které mladým fotbalis-
tům věnoval. Pod jeho vedením kluci do-
sahovali stabilně hezkých výsledků.  „Přeji 
Jirkovi Gajdošovi i klukům hodně úspěchu 
a radosti v příští sezóně, která pro ně bude, 
jak doufám, vítězná!“ loučí se se svým tre-
nérským postem Mirek Kovář. 

IL

SportSport

Sport
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Rok 2020 SDH Nový Hrozenkov 
Rok u  hasičů začal smutnou zprávou a  to úmrtím naše-

ho dlouholetého člena pana Jaroslava Ježe, který nás navždy 
opustil 1.1.2020 ve věku 90-ti let. Za svou dlouhodobou aktiv-
ní činnost ve sboru, vykonával mnoho funkcí jako např. kroni-
kář a dlouholetý velitel sboru, v minulosti se věnoval i mládeži. 
S bratrem Ježem jsme se naposled rozloučili 10.1.2020.

Letos v  lednu se konala valná hromada, na níž jsme měli 
možnost zvolit si nový výbor, který bude stát v čele sboru po 
dobu dalších pěti let. Novým starostou sboru se stal Michal Or-
ság, který nahradil bývalou starostku sboru Janu Kysučanovou. 
Sestra Kysučanová vykonávala funkci starostky  sboru 15 let.

V měsíci únoru hasiči uspořádali maškarní bál pro děti i do-
spělé. Oba dva plesy se opravdu vydařily. Březnové opatření 
vlády v rámci koronaviru prakticky pozastavily činnost našeho 
sboru, nekonala se oslava Svatého Floriána, nekonaly se hasič-
ské  soutěže a setkání.

Opatření se před začátkem léta zrušily a  tak jsme mohli 
uspořádat oslavy 125. výročí založení sboru. Oslava se konala za 
pěkného srpnového počasí v sobotu 8.8.2020, jak v sále Lidové-
ho domu, tak ve venkovních prostorách, kde probíhala soutěž 
mladých i starších hasičů a přítomní mohli shlédnout i ukázku 
hašení vzníceného vozu. Oslava by se neobešla bez sponzorů 
a tak jmenovitě děkujeme těmto hlavním sponzorům: 
- Městysi Nový Hrozenkov
- Firmě T.Z.B Technology s.r.o
- Paní Šarmanové Jitce z Vranče – malířce
- Panu Radkovi Dosedělovi – Kovoobrábění
- Panu Poláškovi z Velkých Karlovic a v neposlední řadě čle-

nům sboru.

SpolkySpolky

Děkujeme i panu Augustinovi Krystyníkovi, který se zaslou-
žil o kompletní renovaci naší ruční historické dvoukolové stří-
kačky z  roku 1899. Oslavy proběhly na vysoké úrovni, za což 
bych chtěla poděkovat všem pořadatelům i zúčastněným.

Ještě jedna akce se nám podařila uskutečnit a to podzimní 
dětský bazárek, který je oblíbený mezi maminkami nejen z No-
vého Hrozenkova.   

Na závěr bych chtěla touto cestou poděkovat všem členům 
našeho sboru a  městysi N.H. za velmi dobrou spolupráci. Od 
svého založení patří hasiči k nositelům kultury a tradic v obci,  
ne jinak je tomu i dnes a tak končím heslem hasičů ,,Bohu ke cti, 
bližnímu ku pomoci“.

      Šárka Bubelová, kronikářka sboru SDH

Žehnání zázemí Charity Nový Hrozenkov 
Naše nové zázemí bylo slavnostně 

požehnáno ve středu 16.9.2020 bisku-
pem Mons. Antonínem Baslerem. Tímto 
slavnostním dnem jsme tak mohli sym-
bolicky říct, že tam kde naše organizace 
vznikla, se s  velkou částí svých služeb 
opět vrací. V  průběhu let se z  malých 
dvou terénních služeb, které pomáhají 
na valašských kopečcích dodnes, poda-
řilo vybudovat komplex devíti služeb 
a  s  více než 90 zaměstnanci. V  průběhu 
času jsme tedy museli hledat prostory, 
které by poskytly zázemí pro služby, pro 
velkou část z nich však šlo o prostory, kde 
jsme byli v  nájmu, který provoz služeb 
zatěžuje.  V našem posledním působišti, 
navíc pronajímatel plánoval využití místa 
pro možné rozšíření sociálního bydlení. 
Tížila nás tedy již nějaký čas otázka, kde 
nalezneme místo pro naše pracovníky, 
tak abychom neohrozili naše služby a po-
moc pro ty, kteří se bez ní neobejdou.

Možná to, že věříme v  lepší zítřky 
a  ještě více to, že je tu mnoho lidí, kteří 
doufají s námi a věří v dar milostí, pomoh-
lo. Nám se tak podařilo uspět při podání 

projektu, který nám pomohl vybudovat 
zázemí pro služby. Součástí podmínek 
byla i  5% spoluúčast, kterou nám po-
mohli pomoci zvládnout naši dlouholetí 

Spolky
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sponzoři, mezi které patří náš generální 
partner – Lesy Augustinánského opatství 
a hlavní sponzoři, mezi které patří Austin 
Detonator a  Kayaku Safety Systems. Bez 
tohoto projektu by nebylo nikdy možné 
novou budovu zrealizovat, jelikož běžné 
fi nanční prostředky z dotací a úhrad slou-
ží na zajištění chodu středisek a ani tento 
rok ale bohužel nepokryjí reálné náklady 
pro zajištění všech služeb.

Nároky na technické a provozní záze-
mí služeb se velmi liší od našich začátků, 
a tak je někdy těžké si představit, co vše 
se službou souvisí. Spolu s  povinností 
garantovat kvalitu služeb a  respektovat 
všechny zákonné povinnosti je nutné 
splňovat personální standardy toho, jaké 
pracovní pozice službu musí zajištovat. 
Pro to, aby bylo možné službu realizo-
vat, je také nutné dodržet požadavky na 
zázemí každé ze služeb, i tyto podmínky 
jsou následně kontrolovány. Nelišíme se 
moc od samospráv a  škol, kteří mají své 
pracovníky, proto, aby vše mohlo fungo-
vat správně a  ani v  sociálních službách 
to není jiné. Nároky na administrativu se 
stále zvyšují, důkazem je i fakt, že dokon-
ce i naše pracovníky nově čeká povinnost 
po své běžné směně v terénu vše zazna-
menat do speciálního informačního sys-
tému právě v prostoru našeho nového zá-
zemí. Věřte, že sami bychom si přáli, aby 
to bylo jinak. 

Dokážeme si představit, že mnohé 
z  vás může napadnout, že právě tako-
váto lokalita nového zázemí, jehož pro-
story by se třeba hodily novým službám. 
Pak by ale našich 6 služeb z 9 nemohlo 
dále pokračovat, už jen proto, že by 
nebylo možné garantovat to, jak nám 
služby byly schváleny při registraci. Jak 
jsem již ale uvedla, my skutečně věříme 
v  lepší zítřky a  vždy se budeme snažit 
své služby dále rozvíjet dle potřeb těch, 
kteří se bez pomoci neobejdou. Již nyní 
usilujeme, aby se naše stávající prostory 
v Halenkově mohly využít např. pro od-
lehčovací služby, o  které je velký zájem 
a  výrazně pomáhají pečujícím nebo se-
niorům po návratu z  hospitalizace. Tak 
nám držte palce.

Na závěr bych chtěla uvést, že si vážím 
odvahy paní ředitelky, že i přes fakt, že vě-
děla, jak náročný celý projekt bude, jako 
motor ji hnalo přání, že si naši pracovníci, 
kteří denně tráví čas s  těmi nejpotřeb-
nějšími a  jsou zodpovědní za službu, si 
zaslouží pracovat v takovém prostředí, ve 
kterém se budou cítit dobře, a bude jejich 
stálým místem.

   Lenka Vráželová, vedoucí sociálních 
a zdravotních služeb 
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