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IV. třída Broučci
Únor u Broučků
„Cestování je krásná věc, jestliže máme domov 
a kam se vrátit.“ V duchu předchozího citátu 
putovaly děti dva týdny křížem krážem světem 
se studentkou pedagogické školy a stačila 
jim k tomu naše třída. Dobrodružství každého 
dopoledne naplněného informacemi, hrami 
a zajímavými činnostmi bylo zakončeno pře-

dáním medailí ve formě perníčků s turistickými 
symboly, které jim Katka Petřeková upekla. 
A chutnaly výborně.

Masopustní veselí jsme i přes odložení vzhle-

dem k velké nemocnosti dětí oslavili karneva-

lem. Disciplíny, které probíhaly celé dopoledne, 
nebyly ochuzeny o dětské hity, spoustu legrace 
a balónkového klauna, který opět nezklamal 
a předvedl nové triky. Děti se převlékly do maš-

karních kostýmů svých oblíbených pohádko-

vých postav a k vidění byly i velmi originální 
vlastnoruční masky z rodinné dílny. 

Březen, měsíc (před)čtenářů
Nový domek pro myšku od Petra Horáčka, tak 
se jmenovala kniha, se kterou se děti sezná-

mily. Jak protáhnout jablko dírou v papíru? 
Paní knihovnice Petra si připravila pro děti 
zážitkové učení a nebylo to vůbec jednoduché. 
Děti v průběhu čtení příběhu radily myšce, co 
má dělat, když hledala nový domov pro sebe 
a jablko. Pro pozorné budoucí čtenáře pak 
nebyl problém poskládat zalaminované obráz-

ky z knihy tak, jak šly po sobě podle putování 
myšky. Menší děti si vymalovaly omalovánku 
a ty starší vystřihly časovou posloupnost 
u jablka.

Vážení a milí spoluobčané, 

Vánoce a nový rok se pomaloučku přibližují, den se ještě stále zkra-

cuje a noc prodlužuje, život jde dál svým uspěchaným tempem, a my 
bychom vás chtěli alespoň na chvíli zastavit v tom nekonečném sho-

nu a denních starostech a nabídnout vám informace o dění v našem 
malebném městysi. 
Hned v úvodu bych chtěla poděkovat všem hrozenkovjanům, kteří 
přišli ke komunálním volbám a vybrali nové zastupitele na volební 
období 2022 – 2026. Za všechny zastupitele, ale hlavně osobně, 
bych chtěla poděkovat za důvěru, kterou jste nám ve volbách dali 
a budeme se všichni snažit, abychom vaši důvěru nezklamali. Rok 
2023 bude pro nás všechny určitě náročný, již kvůli všem negativním 
věcem, které nás obklopují a zdají se být nekonečné, ale hlavně kvůli 
nejistotě, co dalšího, nečekaného se objeví. Pokud budeme silní 
a budeme věřit, že bude líp, určitě vše zvládneme ve zdraví a v poho-

dě překonat.
My jsme v letošním roce mírně přibrzdili v realizaci investičních akcí 
a to proto, že se neskutečně zdražily stavební materiály, které leckdy 
nebyly k dostání, zdražila se pracovní síla a služby, a stavební firmy, 
které měly nasmlouvané práce, od smluv odstupovaly. Od smlouvy 
o dílo odstoupila i firma, která měla provést rekonstrukci budovy naší 
knihovny, a to z důvodu, že se rozpočet na tuto akci po aktualizaci 
vyšplhal o více jak 5 mil. Kč nahoru. Nepodařilo se nám získat dotaci 
z Ministerstva pro místní rozvoj a přislíbená dotace ze Státního 
zemědělského intervenčního fondu ve výši necelých 3 mil. Kč, by 
pokryla náklady jen z 15 % ceny díla.  Z těchto důvodů jsme se roz-

hodli s rekonstrukcí ještě posečkat a znovu požádat o dotaci, pokud 
bude vyhlášena výzva na rekonstrukce veřejných budov. 
Podařila se nám zrekonstruovat alespoň jedna polovina hřbitova, 
pokračovat budeme v příštím roce  a doufám, že se nám do konce 
roku 2023 podaří rekonstrukci dokončit. Akce je to opravdu výjimeč-

ná,  dotýká se nás všech, a já bych vám touto cestou chtěla poděko-

vat za trpělivost a ohleduplnost. Také bych chtěla poděkovat firmě 
Vlastimil Stupka s.r.o., panu Černotovi  a panu Filipovi, kteří pracují 
na rekonstrukci hřbitova. Stavební úprava poloviny hřbitova nás letos 
bude stát cca 4 mil. korun.        
Zhruba 6 mil. Kč stála oprava komunikace Babínek, na kterou jsme 
dostali dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 3,374 mil. Kč. 
Cesta byla v havarijním stavu, bylo nutné provést sanace, odvodně-

ní, vyčištění příkopů a položit 11–16 cm asfaltový beton. To vše se 

podařilo firmě Stupka Vlastimil s.r.o. zvládnout během dvou měsíců, 
takže provoz na této komunikaci byl omezen jen minimálně. Další 
komunikace, které se nám letos podařilo zrekonstruovat byla cesta 
okolo Základní školy a příjezd k Mateřské škole. Opravili jsme dvě 
cesty v Horňansku, komunikaci na Čubově u Jednoty, společně 
s pokládkou asfaltu na mostě přes Bečvu do Babínku.
Naše pracovní četa pod vedením pana Strnadla Romana zvlád-

la vybudovat parkoviště u Jednoty na Čubově, opravit most nad 
hřbitovem v havarijním stavu, pomáhala při rekonstrukci hřbitova, 
přestěhovala si své zázemí z budovy v Brodské do budovy č. p.965, 
kde je sběrný dvůr a Re-use centrum.  
Podařilo se nám prodloužit vodovodní řád na Čubově u Jednoty 
a naproti bývalé základní školy na Čubově, dále pak do sběrného dvo-

ru. Podání žádosti o dotaci na prodloužení vodovodního a kanalizač-

ního řádu ve Vranči a Vranečce nám v současné době řeší Vodovody 
a kanalizace Vsetín a.s., doufám, že se podaří finanční prostředky na 
tuto akci získat. 
V příštím roce bychom chtěli pokračovat v přípravě projektové 
dokumentace na rekonstrukci Lidového domu, kde bychom chtěli pro 
provoz budovy využít obnovitelné zdroje a celý komplex zmoderni-
zovat. Máme již vypracovanou projektovou dokumentaci na nové 
multifunkční hřiště u základní školy, jehož realizace bude záležet na 
získání finančních prostředků. Určitě budeme pokračovat v rekon-

strukcích místních komunikací, které jsou v havarijním stavu, na 
jejich opravu jsme zatím navrhli částku z rozpočtu ve výši 3 mil. Kč 
a další akce. 
Jistě vás zajímá, zda se zdraží poplatek za odpad a ze psů. Poplatek 
za pejsky zůstává stejný, a to ve výši 100 Kč za psa, bohužel popla-

tek za odpad musíme navýšit a to až na 700 Kč na osobu za rok,  
z důvodu zvýšených nákladů na likvidaci a svoz odpadu Technickými 
službami Vsetín, které nám tyto služby zajišťují. Pokud však budete 
sami zmenšovat produkci komunálního odpadu, třídit, kompostovat 
a zapojíte se do motivačního systému, můžete získat slevu z poplat-
ku až 552 Kč, což se letos podařilo třiceti dvěma domácnostem.  
Na závěr mi dovolte, vážení spoluobčané, popřát vám příjemné pro-

žití vánočních svátků v klidném a ničím nerušeném rodinném kruhu 
a v novém roce hlavně zdraví, štěstí a splněná přání. 

Starostka městyse  
Ing. Stanislava Špruncová

Dubnová oslava jara
Po smrtné neděli jsme v pondělí 4. dubna, kdy 
počasí připomínalo spíše zimu, přivítali jaro  
vynesením Morany do místního potoka. Děti 
se naučily říkanku - Moranu nesem s velikým 
nosem, do vody ji dáme, jaro přivítáme. Byla 
zima mezi nama, ale už je za horama. Hu, hu, 
hu, jaro už je tu.  

Letošní Den Země jsme pojali po svém. V říjnu 
jsme od Lesů ČR obdrželi nesestavenou budku, 
a protože ptáci hnízdí na jaře, rozhodli jsme se 
ji složit a umístit na břízu na školkové zahradě, 
a tím tak přispět k lepšímu životnímu prostředí. 
Snad se bude ptáčkům líbit.

MŠ Vranča   
Bc. Lenka Gaberová

Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky
Broučci se již po třetí zapojili do projektu Se 
Sokolem do života, který je rozdělen do tří 
kategorií podle obtížnosti, aby vyhovoval růstu 
a vývoji dětí (nejmladší 3-4 roky, prostřední 4-5 
let a nejstarší 5-6 let). Aktivity jsou rozděleny 
do pěti oblastí a každou z nich reprezentuje 
jedno zvířátko. S kobylkou Emilkou trénují pohy-

bová cvičení, s opičkou Haničkou obratnost, 
s ježkem Marečkem cvičí s míčem, s veverkou 
Věruškou rozvíjí poznání a s beruškou Danuš-

kou zkouší netradiční činnosti. Děti obdržely 
také pracovní sešit s přiměřeným počtem úkolů 
a náročností. Celá třída si s radostí lepila samo-

lepky do svých sešitů po splnění úkolů. 

Vodní svět 
Poslední roky jsme jezdili s předškoláky plavat do 
městských lázní na Vsetín. Letos poprvé proběhl 
plavecký výcvik na přelomu září a října ve Velkých 
Karlovicích. Děti se rozdělily do tří skupin (delfíni, 
žraloci, želvy) a v pěti dvojlekcích se seznámily 
hravou formou s vodou, základy plavání, skákat 
do vody, nebát se vody, správně dýchat, cvičit 
a splývat. K dispozici měli kluci a holky kromě 
lektorů různé pomůcky, vodní prvky, skluzavku, 
vířivku a tobogán. Za svou píli dostali malí vodníci 
na rozloučenou mokré vysvědčení.

Vodník Česílko
Starší svátečně oblečení Broučci se vydali 
jednoho pátečního zataženého dopoledne 
v říjnu na dalekou cestu autobusem do divadla 
Scéna ve Zlíně. Hraná pohádka o kapru Osmi-
kiláčovi, Knížepánovi a Rusalce se velice líbila 
a některé děti uspala na zpáteční cestě tak, 
jak to umí jen klasický  večerníček.

Dýně, kam se podíváš
Podzim začal dýňováním s rekordní účastí, 
ke které jistě přispěl i výborný perník upečený 
s láskou naší novou paní kuchařkou Kamilou 
Poláchovou. Všichni rodiče, prarodiče, souro-

zenci a Broučci měli dobrou náladu a díky všem 
se podzimní dílničky vydařily. Odměnou byly 
nejen krásné a originální dýně.

Slovo starostky

MoranaNový domek pro myškuMaškarní

Vodní svět Se Sokolem do života

1. Jiří Buček radní
2. Karel Čaník předseda finančního výboru
3. Pavel Jochec místostarosta
4. Vlastimil Koňařík člen kontrolního výboru
5. Mgr. Lucie Kopecká radní
6. Bc. et Ing. František Novosad zastupitel
7. MVDr. Jiří Novosad radní
8. Ing. Jindřich Ondruš předseda kontrolního výboru

9. Ing. Kristýna Pekařová členka finančního výboru
10. Ing. Stanislava Špruncová starostka
11. Ing. Jan Šulák, PhD.  člen finančního výboru
12. Petr Václavík  zastupitel
13. Robert Valíček  zastupitel
14. Martin Vrážel člen kontrolního výboru
15. Zbyněk Zapalač  zastupitel 

…V neděli na adventním věnci zapálíme svíčku, 
               to abychom věděli, že Vánoce jsou tu za chviličku…

Zastupitelé Nového Hrozenkova, zvolení pro volební období 2022–2026
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Jarní brána se nám znovu otevřela dokořán
Propojení MŠ a ZŠ
Po dvouleté nechtěné pauze se opět roze-

běhla spolupráce se ZŠ. Začátkem března 
přišly za námi p. učitelky 4. tříd (Mgr. Ivana 
Kašparová, Mgr. Gabriela Černá) s nápadem 
dát dohromady naše předškoláky s jejich žáky 
a navrhly plánovanou spolupráci.
Nejprve jsme se obě strany pustily do příprav 
na „Řehořskou obchůzku“. Že vám to nic 
neříká? Aby ne, je to stará řehořská hra, ještě 
z dob před školskou reformou Marie Terezie, 
kdy na sv. Řehoře se děti převlékaly za vojáky 
a zvaly děti do školy. Právě takovýto průvod 
vojáků s vlastnoručně vyrobeným praporem 
i svými kostýmy vpochodoval mezi předško-

láky, předvedl nám tuto hru, a to dokonce 
i ve valašském nářečí. Za toto neobvyklé 
a originální pozvání k zápisu jim naše děti, 
včetně dětí z Vranče, předvedly jarní pásmo 
her a předaly dárečky. Poté jsme vytvořili 
dvojice žák+předškolák. Tímto se čtvrťáci stali 
patrony našich dětí, kterým budou pomáhat 
po nástupu do 1. třídy.
Ale vyzkoušely si to již při naší návštěvě v ZŠ, 
kam jsme byli pozváni. V daný den nás již 
v nových šatnách žáci i s paními učitelkami 
očekávali. Po celou dobu této návštěvy se 
tak starali o své mladší svěřence. Nejprve 
v jídelně s připravenou svačinou a pak hurá 
do tělocvičny. Tu jsme doposud pozorovali jen 
z chodníku školky. Na připravených stano-

vištích si děti vyzkoušely různé TV disciplí-
ny a užívaly si velkého prostoru za pomoci 
svých starších kamarádů. Měly tak i příleži-
tost se navzájem blíže poznat.  Většinu dětí 
nejvíce nadchla horolezecká stěna. Svoje tělo 

Vítání občánků
Akce Vítání občánků se stala v naší obci velice 
oblíbenou a žádanou záležitostí. V letošním 
roce jsme ji uspořádali celkem třikrát a pozvali 
jsme v březnu, květnu a v listopadu celkem 
39 dětí. 

Beseda o knize Petra Horáčka Nový domek 
pro myšku
Knihy Petra Horáčka jsou oblíbené rodiči 
i dětmi téměř po celém světě. Byly přeloženy 
do několika jazyků. Petr Horáček je výtvarník 
a spisovatel dlouhodobě žijící v Anglii. S kniha-

mi od Petra Horáčka se výborně pracuje a jsou 
dobrou předlohou pro besedy pro nejmenší 
děti. Já jsem si vybrala knihu Nový domek 
pro myšku, která vypráví o myšce, která našla 
jablíčko, které by si velmi ráda vzala k sobě do 
domečku. Bohužel se tam s ním nevejde, a tak 
se myška vydá na pouť i s jablkem a hledá pro 
sebe i jablko nový domek. Příběh má chytrou 
pointu a součástí lekce byl i badatelský úkol.

Podzimní povídání o pejskovi a kočičce
Na podzimní návštěvu dětí z MŠ jsem připra-

vila besedu o pejskovi a kočičce, nejen z knihy 
Josefa Čapka. Povídali jsme si o knihovně, 
domácích mazlíčcích, o knihách Josefa 
Čapka, přečetli jsme si knihu Jak pejsek 
s kočičkou dělali dort, a nakonec jsme si ho 
také společně upekli. Z ingrediencí z papíru, 
zalaminovaných v plastové fólii, se nakonec 
vyklubal dort papírovo - plastový, plný rokso-

vých lízátek. Děti si ještě vymalovaly omalo-

vánku či předškoláci vyrobily origami. Všichni 
odcházeli spokojeni, snad se jim v knihovně 
líbilo.

A co ještě…
Nesmím zapomenout na pasování prvňáčků 
na čtenáře! Naše pozvání přijala 2. června 
spisovatelka knih nejen pro děti Petra Mar-
tišková. Připravila si pro naše malé čtenáře 
zajímavý program o své knize Velké putování 
malého dráčka. 

Pro milovníky cestování jsme uspořádali  
2 cestopisné besedy. V říjnu přijel pan 
Michal Štěpánek pobesedovat o Kyrgyzstánu 
a v listopadu k nám zavítal pan Robert Bazika 
“s Tureckem“.

A na co se můžete těšit příští rok. Hned 
23. ledna k nám zavítá opět pan Štěpánek 
s besedou o kraji, nám důvěrně známém, ale 
o to zajímavější bude vyprávění, o Valašsku. 
V únoru přijede ULTRALIGHT HIKER Viktorka 
Rys, téma bude upřesněno. No a v březnu 
bych chtěla pozvat pana Honzu Husáka, tak 
snad to klapne.

Přeji vám všem krásné Vánoce a šťastné vykro-

čení do nového roku 2023. 

Petra Valíčková

Co se děje v knihovně?

i mysl pak zklidňovaly v lavicích 1. třídy a sna-

žily se splnit zadané úkoly. A jako poslední 
je čekaly praktické činnosti. Svoji zručnost 
si vyzkoušely v keramické dílně pod dohle-

dem Mgr. Černé a následně i v dílnách, kde 
asistoval i pan ředitel, Mgr. Igor Haša. Vrátili 
jsme se až na oběd a po těchto dopoledních 
aktivitách spali všichni jako dudci. Myslím, 
že díky této zkušenosti už nikdo z dětí neměl 
obavy jít k zápisu, který se předcházející 2 
roky nekonal. A aby děti na sebe do začátku 
školního roku nezapomněly, dohodli jsme se 
na úterních návštěvách čtvrťáků ve školce. 
A víte proč?  Chodí číst našim dětem před spa-

ním pohádky, není to báječné? Vzájemně se 
tak obohacují a děti jsou opravdu pozornými 
posluchači. A my zase máme možnost každý 
čtvrtek využívat tělocvičnu v ZŠ, jejíž prostor 
umožňuje dětem dostatečné pohybové vyžití. 
I když co si budeme povídat, energie mají děti 
stále dost i po tělocviku. A to je vlastně dobře.

Jak jsme prožili Velikonoce
Letos jsme si je užili i s rodiči, a to v každé 
třídě při společném tvoření. Někteří nechá-

vali svým dětem prostor pro vlastní fantazii 
při práci s různými materiály, jiní pomáhali 
a někteří dospěláci se i sami pustili do vlast-
ního tvoření. Prostě si to užívali úplně všichni. 
Odpoledne nám všem rychle uběhlo, zejména 
když se maminky postaraly o něco dobrého 
na zub. A vlastnoručními výrobky si pak mohly 
obohatit interiér svých domovů. 

A s nejstaršími dětmi jsme ještě vyrazili na 
vsetínský zámek. Nejprve jsme si prohlédli 
expozici kraslic a výšivek. Pak se besedovalo 
a promítalo na téma tradice Velikonoc. I tady 
děti zkoušely svoji zručnost při vyškrabávané 
technice papírových kraslic. A nebyly u stolu 
samy, uprostřed se nám usadila husa, naštěstí 
jen vycpaná.

Den matek
Ach vrať se čase, zadrž dech
Chtěl bych mít alespoň malinko
tvou něžnou ruku ve vlasech
a v srdci slunce, maminko.

Pátek, všední den, pro maminky našich dětí ale 
všední určitě nebyl. Sál Lidového domu téměř 
praskal ve švech, tak velkou účast jsme neče-

kali. Děti se už nemohly dočkat, až maminkám 
k jejich svátku předvedou, co si pro ně se svými 
p. učitelkami připravily a poté jim také předaly 
dárečky. To ale nebyl konec, o další zábavu, 
hry a tanec se postaral „Hopsalín“. Za splnění 
úkolů dostávaly dukáty, které na závěr směnily 
za kreativní balónky. Tak jsme se večer rozchá-

zeli s příjemnými pocity hezkého odpoledne 
a zakončili tak první májový týden.

V knihovně
Kolik má kniha stran? Na tom moc nezáleží. 
Spíš, co se na nich říká, to smysl dává čtení. 
Po delší době nás s milým úsměvem opět 
přivítala paní Petra, tentokrát s pohádkou 
spisovatele Petra Horáčka. Děj pohádky děti 
poslouchaly a zároveň sledovaly na diaprojek-

toru. Samy také zapojovaly fantazii a domýš-

lely pokračování. Ale nejde pouze o čtení. Paní 
knihovnice se snaží tato naše setkávání zpes-

třit a děti zaujmout. Tentokrát měly připraveny 
obrázky pro sestavení děje, vykreslovaly a ti 
zkušení ještě vystřihovali a vytvářeli sérii 
obrázků. Bylo to moc fajn.

A co ještě?
Navštívila nás policie, ale neděste se. Byli nás 
jen seznámit s jejich prací a technikou. Zejmé-

na chlapci ze Sluníček měli spoustu otázek 

a práce policistů je hodně zajímala. A víte, že 
kromě policejních psů a koní existují i policejní 
sokoli? Těch je potřeba na letištích při rozhá-

nění ptáků. Na poslední otázku, kdo by chtěl 
být policistou, byly všechny ruce nahoře. Tak 
za pár let uvidíme.

Na školní zahradě jsme taky přivítali místní 
hasiče. Předvedli dětem vše, co patří k jejich 
záchranářské profesi a dětem se pak lépe tvoři-
lo na výtvarnou soutěž „Požární ochrana očima 
dětí“, vyhlášenou Sdružením hasičů Čech, 
Moravy a Slezska. V okresním kole se Gabriela 
Kysučanová umístila na 3. místě, 1. místo 
získal Jindřich Boháč a jeho práce postoupila 
do krajského kola, kde obhájil krásné 2. místo. 
Moc nás to potěšilo.

Naše školka se také zapojila do jarní akce 

Ukliďme Česko. Jelikož plánovaný dubnový 
termín z důvodu deštivého počasí nevyšel, pro-

běhla tato akce až v květnu, a to již bez rodičů, 
jen s dětmi. Taky jsme si pozvali kouzelníka, 
dlouho už u nás nikdo nekouzlil. Děti se nad-

šeně zapojovaly, asistovaly při kouzelnických 
tricích, ale stejně je nejvíce překvapil vyčarova-

ný králík a holubice.

Ukliďme Česko
Nevěřili byste, že sbírání odpadků dětem 
nedělalo žádný problém, ba naopak. Děti už 
od školky začaly sbírat nedopalky cigaret. 
Pokračovali jsme směrem od mostu okolo 
Bečvy ke kluzišti s těmi nejstaršími a ty menší 
děti šly z opačné strany. Jenom s předškoláky 
jsme nasbírali 2 pytle odpadků. Děti s nadše-

ním prolézaly vysokou trávou a každý naleze-

ný odpad hrdě hlásily, jako by to byl poklad. 
Nebyly to jen plasty, sklo, ale vytahaly i staré 
rozbité umyvadlo. Na pneumatiku jsme ale 
nestačili ani my dospělí. Věřím, že tato akce 
nebyla poslední a že v dětech zanechá trošku 
povědomí o čisté přírodě. 

Prostě letošní jaro se vydařilo, bylo hodně 
akční.

A celý školní rok jsme ukončili opět společnou 
akcí s rodiči. Bavil nás „Hopsalín“, pasovali se 
naši předškoláci, opékalo se, no prostě konec 
roku jak má být. A jak začal ten letošní? Tak 
o tom zase příště.

Za MŠ střed  
Janáčová Emilie

Vítání občánků v květnu Motýlci v knihovně

Berušky

 Beseda Jak pejsek s kočičkou pekli dort

Vítání občánků v listopadu

Návštěva policie v MŠ 

Velikonoce  zámek

Spolupráce MŠ a ZŠ v keramické dílně

Spolupráce MŠ a ZŠ v tělocvičně
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Eliška B. s medailí

Vzpírání Nový Hrozenkov

Lucka Kenisová, Zuzka Žalmánková, stříbr-
ná Eliška Březovjáková a Zuzka Trlicová

zleva Petr Slabý s dcerou, Anička Plevová, 
František Zapalač a Jakub Zapalač.

Mladí vzpěrači úspěšní 
22. října 2022 proběhlo ve vzpírárně v  Boskovicích 3. kolo ligy mladších a starších žáků  druž-

stev skupiny „C“. Pod vedením tr. Františka Orsága si obě družstva vedla velmi dobře a shodně 
obsadila 2. místa. O kvalitě závodníků svědčí i to, že téměř všichni závodníci si vytvořili osobní 
rekordy.

V družstvu mladších  žáků závodili: Březovjáková Eliška trh 36 kg, nadhoz 40 kg, Trlicová Zuzana 
trh 20 kg, nadhoz 25 kg, Žalmánková Zuzana trh 17 kg, nadhoz 20 kg a Tomáš Václavík  trh 23 
kg, nadhoz 32 kg.

V družstvu starších žáků: Žalmánek Petr trh 45 kg, nadhoz 62 kg, Troszok Vojtěch trh 53 kg, 
nadhoz 65 kg, a jeho bratr Troszok Ondřej trh 57 kg, nadhoz 70 kg. Obě družstva se nominovala 
do finále ČR mladších a starších žáků. Moc gratulujeme a držíme palce. 

Dvě bronzové medaile na MČR
Poslední říjnový víkend proběhlo ve vzpírárně v Brně Obřanech MČR juniorů a juniorek do 20 let. 
Z Nového Hrozenkova se nominovali dva vzpěrači. Pod vedením Petra Slabého ve váze do 71 kg 
vybojovala bronz Anna-Marie Plevová výkonem trh 50 kg, nadhoz 55 kg, a je to její druhá medaile 
na MČR.

Druhým nominovaným vzpěračem byl Jakub Zapalač a ve váze do 96 kg a výkonem trh 87 kg,  
nadhoz 110 kg vybojoval druhou bronzovou medaili.

Oběma hrozenkovkým vzpěračům gratulujeme.

Eliška Březovjáková stříbrná na MČR ml. žáků
19. listopadu  proběhlo v hale v Horní Suché finále ligy mladších žáků družstev a současně MČR 
ml. žáků jednotlivců. Do finále ČR se letos probojovali v letošním roce i mladí vzpěrači z Nového 
Hrozenkova. Z osmi družstev ČR se vybojovali 8. místo. Velkým úspěchem je, když se do tohoto 
finále probojovala družstvo samých vzpěraček. 

V družstvu Nového Hrozenkova startovala: Nejhodnotnějšího výkonu dosáhla Lucie Kenisová  
a Zuzka Žalmánková, obě dosáhly 152 bodů. Dále startovala Zuzka Trlicová, která dosáhla  
137 bodů a tuto trojici doplnila Eliška Březovjáková se ziskem 148 bodů.

V rámci MČR jednotlivců se nominovala Eliška Březovjáková, která vybojovala vynikající 2. místo  
ve váze do 71 kg. Elišce i děvčatům moc gratulujeme ke krásným výkonům. 

Starší žáci z Nového Hrozenkova ve finále ČR
V sobotu 26. 11. 2022 se v Bohumíně konalo finále starších žáků ve vzpírání a současně MČR 
jednotlivců. Z Nového Hrozenkova se probojovalo i družstvo st. žáků a v silné konkurenci si 
nevedli špatně. V celostátní soutěži družstev obsadili 6. místo z osmi družstev. Od pátého místa 
je dělily pouze 2 body. A ani v soutěži jednotlivců si špatně nevedli. Ve váze do 61 kg obsadil 
krásné 4. místo Ondřej Troszok výkonem trh 60 kg, nadhoz 73 kg, ve stejné váze startoval bratr 
Vojtěch Troszok s výkonem trh 50 kg a nadhoz 66 kg a obsadil 8. místo. Ve váze do 73 kg obsa-

dil Václav Mikula 6. místo výkonem trh 55 kg, nadhoz 70 kg a čtvrtým startujícím vzpěračem byl 
Petr Žalmánek, který ve váze do 81 kg výkonem trh 50 kg a nadhoz 65 kg obsadil 6. místo.

Všem mladým vzpěračům gratulujeme.

Trenér František Orság

Družstvo starších a mladších žáků
Zleva Petr Žalmánek, Václav Mikula, Ondřej 

a Vojtěch Troszoci a tr. František Orság

Zleva Tr. František Orság, bratři Vojta a Ondřej 
Troszok, Tomáš Václavík, Petr a Zuzka Žalmán-

kovi, Eliška Březovjáková, Zuzka Trlicová

Hafera z Nového Hrozenkova
V letošním roce slaví náš soubor 15 let od svého 
založení. Věku lidského jsme právě v pubertě. 
Přemýšlela jsem, co k těmto půlkulatým naroze-

ninám všem bývalým i současným členům přát. 
Nejprve bych chtěla poděkovat. Poděkovat všem 
členům, kteří se aktivně podíleli a podílí na všech 
akcích, které Hafera uskutečnila. Poděkování 
patří zakladatelům souboru a také městysi Nový 
Hrozenkov za finanční i morální podporu.  
Děkuji také všem spolkům a souborům, místním 
i přespolním, za účast a pomoc na všech akcích, 
koncertech a dalších aktivitách. Zmíním nejprve 
místní spolky – Myslivecký spolek, Dechová 
hudba Nový Hrozenkov, Občanské sdružení 
Rozína dětem, CM Kotula a FS Ostrévka. Z těch 
přespolních bych chtěla zmínit především FS 
Javořina z Rožnova pod Radhoštěm, dále CM 
Kordulka pod vedením Michala Jelénka, CM Bača 
z Valašského Meziříčí.
V průběhu kovidové přestávky jsme nezahá-

leli, a i když nebylo možné zkoušet společně, 
setkávali jsme se v v on-line prostředí, což byla 
pro mnohé nová zkušenost, kterou jsme si užívali 
s lehkostí. Po dvou letech jsme pak v roce 2021 
uspořádali vánoční koncert v kostele sv. Jana 
Křtitele v Novém Hrozenkově s velkou radostí, že 
,,opět můžeme“, ale i se vzpomínkou především 
na ty členy, kteří odešli na věčnost. 
V tomtéž roce jsme přijali pozvání hrozenkovské-

ho rodáka P. Mgr. Petra Dujky, abychom zazpívali 
v jeho farnosti. Během toho dne jsme koncerto-

vali ve dvou kostelech – sv.  Paduánského v Dolní 
Bečvě a sv. Zdislavy v Prostřední Bečvě. Netušili 
jsme, že jeden z koncertů je přenášen i meziná-

rodně. Po koncertu se nám dostalo zpětné vazby 

v podobě pochvaly, povzbuzení a poděkování. 
Zjistili jsme, že nás sledovali lidé jak na Sloven-

sku, tak například v Itálii či Texasu. 
Po koncertech jsme přátelsky poseděli s panem 
farářem i místními farníky, kteří se o nás mile sta-

rali. Povídání se neslo v duchu bilancování. Díky 
panu faráři jsme si uvědomili, kolik významných 
lidí a umělců jsme na své krátké cestě potkali. 
Ráda bych je touto cestou vyjmenovala a podě-

kovala i jim: 
P. Mgr. Josef Strečko, fotograf Ing. Antonín 
Poštulka, P. Mgr. Petr Dujka, spisovatel Ludvík 
Vaculík, Jan Rokyta starší, P. Marek Poláčik, 
akademický malíř Luděk Majer, pěvecký sbor 
Collegium Gregorianum, ženský pěvecký sbor 
Kolednice z Třebechovic pod Orebem, PS Tristia-

nus z Trstenné, Ing. Vojtěch Zubíček Ph.D., farář 
Miroslaw Jelinek, FS Oravan, etnografka Milada 
Fohlerová, FS Spinek z Vnorov, sbor Collegium 
Bonum Bílovec, Zvonky dobré zprávy Kateřinice,  
houslista Jan Maceček, zpěvák Martin Babjak, 
Mons. Andrej Imrich, prezident Ivan Gašparovič, 
Marie Hakenová Ulrichová, Ludmila Vašková, 
Collegium Trifolium, Vlaďka Hrubešová, malíř 
Zdeněk Hudeček, manželé Stuchlíkovi, Alena 
Dynková, Jan Rokyta ml., Aleš Huber, novinář 
Richard Grégr, Saša Dobrovolná, Klára Blažková, 
Josef Vrážel, Mgr. Jan Husák, architekti Henkai, 
FS Formani ze Slatiňan, Lucie Hostačná Český 
rozhlas Brno, Helena Kaločová, etnograf Pavel 
Popelka, Česká televize.
Rok 2022 jsme zahájili pilnou prací. Ve spolu-

práci s panem Richardem Grégrem vyšel krásný 
článek v časopisu Naše rodina. V něm se dočtete 
o svatbě z Nového Hrozenkova, jejíž část jsme 

prezentovali v loňském roce ve Valašském 
muzeu v Rožnově pod Radhoštěm. 
Další důležitou a velmi významnou aktivitou 
nejenom pro Haferu, ale i pro celý městys Nový 
Hrozenkov byla nahrávka pro archiv Českého 
rozhlasu Ostrava. Díky Janu Rokytovi a zvukaři 
Aleši Huberovi jsme v březnu natočili Valašskou 
suitu – Čepení nevěsty z Nového Hrozenkova. 
Nahrávka bude odvysílána v rozhlasu a pak ulo-

žena do archivu pro další generace. Do nahrávání 
jsme se pustili se vší silou, ale i tak se mi zdálo, 
že to pořád není dokonalé. Jan Rokyta mě uklidnil 
těmito slovy: Ta nahrávka tady bude i v době, 
kdy my tady už nebudem... Má tak nadčasový 
význam, stejně jako nahrávky JOV a Rozálie 
Országové.
V dubnu jsme potěšili zpěvem obyvatele Diakonie 
Jabloňová ve Vsetíně. V květnu jsme zahajo-

vali vernisáž Alenky Dynkové, která nese název 
Panenky – příběh života, ta se uskutečnila v nově 
zrekonstruovaném zámku Holešov. 
Protože nechceme zahálet, podnikli jsme s částí 
souboru pěvecké soustředění v Maďarsku. Ten-

tokrát v termálních lázních. V závěru soustředění 
jsme uspořádali malý vodní koncert, kde zněly 
české a moravské ukolébavky a české a morav-

ské lidové písně. Odměnou byl potlesk poslucha-

čů a společný zpěv písní.
Chtěla bych tedy všem Haferám ještě jednou 
poděkovat. Za věrnost, pracovitost a píli. Také za 
lásku k lidové písni. Přála bych si, aby naše spo-

lečenství nikdy neskončilo. Byla bych ráda, kdyby 
se k nám přidali i mladší zpěváci a zpěvačky. Vím, 
že jich je na Hrozenkově mnoho. Věřte, že máme 
co předávat. Tak tedy na zdraví do dalších let.

Jitka Plátková

Jakub Zapalač na bronzovém místě

14. 
HAFEROVÉ 
KOLEDOVÁNÍ
V kostele sv. Jana Křtitele 
v Novém Hrozenkově
29.12. 2022 v 16:00 hodin

účinkují: 
Hafera z Nového Hrozenkova 
s cimbálovým doprovodem
Schola Nový Hrozenkov 
pod vedením Kristýny Morávkové 

Děkuji mnohokrát 
a přeji pěkný adventní čas

Jitka Plátková
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Advent a následné vánoční svátky jako nejkrásnější období 

v roce nás každoročně vedou k zamyšlení nad poselstvím 

Vánoc spojených s oslavou narození Ježíška v Betlé-

mě. Tato nejvýznamnější událost v dějinách křesťanství 

přitahovala od počátku pozornost mnoha lidových tvůrců 

i školených umělců – malířů, kteří se ji snažili ztvárnit 

osobitým způsobem, a přitom ji často zasadili do známé-

ho prostředí, ač bylo od původní betlémské krajiny zcela 

odlišné. Vznikala tak nejrůznější umělecká díla, malby, 

barvotisky, kresby či celé betlémy, které originálním způ-

sobem zachycují tento nejznámější biblický příběh. 

S Novým Hrozenkovem je neodmyslitelně spjat velmi 

známý obraz – triptych Valašská madona, který v roce 

1886 namaloval pražský malíř Adolf Liebscher (11. 3. 1857 – 

11. 6. 1919) za svého v pořadí již druhého studijního pobytu 

v naší obci. Tento ve své době uznávaný umělec působil 

v Praze jako profesor kreslení na pražské České techni-

ce. Patřil ke generaci malířů, kteří se podíleli na výzdobě 

Národního divadla, byly mu tam svěřeny k výtvarné-

mu řešení spojovací chodby s osmi lunetami. Pro Dům 

umělců vytvořil sgrafita, jeho rozměrné malby můžeme 

doposud obdivovat rovněž na nádvoří Národního muzea. 

K jeho nejzajímavějším dílům patří historické obrazy „Žižka 

před Kutnou Horou“, „Bitva na Vítkově“, dioramatický 

obraz „Hájení Prahy proti Švédům“, a celá řada ilustrací 

v dobových časopisech a slovnících. Jeho hrob bychom 

našli na pražském Vyšehradě. 

Událost Narození Krista zasadil Liebscher s velkým citem 

do valašské krajiny – prostředí Nového Hrozenkova, které 

je sice od skutečného Betléma geograficky vzdálené, ale 

spojené bídou a chudobou horského kraje. Vždyť Boží syn 

přišel na svět právě v nuzném chlévě. 

Rozměrný originál olejomalby velikosti 96 x 257 cm byl 

nejprve představen na Národopisné výstavě českoslo-

vanské v Praze 1895. Tam jej zakoupil továrník a předse-

da stavebního výboru Emil Kostelník pro kapli sv. Cyrila 

a Metoděje na Radhošti, kde po jejím dostavení v roce 1898 

zaujal místo na bočním oltáři. Ještě předtím obraz puto-

val po Čechách a Moravě, kde byl vystavován za účelem 

sbírky pro výstavbu radhošťské kaple. Ta nakonec vynesla 

7,5 tisíc zlatých. 

V současné době jej v kapli nahrazuje velmi zdařilá kopie 

vytvořená malířem Otakarem Pavlovským (1872–1953). 

Originál našel své stálé místo ve farním kostele sv. Martina 

ve Frenštátě pod Radhoštěm. Starších kopií původního 

obrazu je však hned několik, jsou ale výrazně menšího 

formátu. Obraz je zastoupen dokonce ve vatikánských 

sbírkách. Jeho umělecká reprodukce visí také dlouhá léta 

nad bočním vchodem našeho farního kostela. Často nás 

upoutá nejen samotný výjev, ale také masivní zlacený rám 

s horní profilovanou římsou a plastickou řezbou stylizo-

Liebscherova Valašská madona 
vaných květů – růžic, tulipánů s poupaty, srdcí s lístky 

a drobnými kvítky, které inspirovaly naše starší vyšívačky, 

které si jednotlivé motivy kopírovaly a užily je při kom-

ponování výšivek na krojové součástky, ubrusy, přehozy 

postelí aj. Nutno dodat, že barvotisky menšího formátu 

zdobívaly v minulosti mnoho valašských jizeb. 

Ústředním motivem obrazu je „Klanění pastýřů“ právě 

narozenému Ježíškovi. Vlevo je vyobrazena „Cesta do 

Betléma“ a vpravo „Zvěstování pastýřům“. Panna Maria je 

namalována ve valašském kroji, stejně jako pastýři a další 

dětské postavy. Velmi dobře patrné jsou zvláště její vyší-

vané rukávce, na hlavě uvázaná bílá rúška, u pastýřů pak 

košile, brunclek a svrchní soukenný kabát –huňa. Na zemi 

je dokonce odložená na formě vázaná bílo-černá čepice 

z ovčí vlny s bambulkou, kterou jeden z pastýřů smeknul 

z hlavy jako projev úcty před Božím dítětem. 

Jak ale vůbec došlo k tomu, že se Adolf Liebscher rozhodl 

namalovat právě Valašskou madonu? Odpověď najdeme 

v jeho prázdninových cestách, které ho zavedly z Prahy až 

na Valašsko do Nového Hrozenkova. Do naší obce přijel 

poprvé v roce 1885 a ubytoval se v hospodě Na Vran-

či u Josefa Országa Vraneckého st., rázovitého sedláka, 

nadšeného vlastence a znalce místního folkloru. Ten jej 

seznamoval s krajem, zdejšími obyvateli, zvyky a starými 

obyčeji. Již tehdy Valašsko Liebschera v mnohém oslovilo 

a stalo se mu inspirací pro několik jeho uměleckých děl. 

Jak později sám v roce 1896 v článku Na horách valaš-

ských, otištěném v časopisu Květy napsal: „Za svých studij-

ních potulek po Moravě navštívil jsem též Valašsko a hned 

ponejprv zalíbil se mi celkový jeho ráz tou měrou, že vždy 

zase i po létech rád jsem se do kraje toho vracel. „Vábila mě 

povaha lidu tamějšího, bodrého a rázovitého, a třebaže kroj, 

pokud jest zachován, nehonosí se touž bohatostí forem, 

vyjma vyšívání a barev, jak ji shledávám u jiných kmenů 

moravských i s nadbytkem, přece měl hned naponejprv 

kmen tento pro mne přitažlivost největší. … Usadiv jsem se 

u bodrého gazdy v Novém Hrozenkově, toulal jsem se po 

horách, konaje svá studia se vším soustředěním mysli pro 

přírodu a lid zde tak zajímavý.“

Studijní kresby hrozenkovských občanů, které tu tehdy 

vytvořil, se mu staly podkladem pro rozsáhlejší kompozici 

s názvem „Valašská svatba“. Tento obraz datovaný rokem 

1886 byl nejprve vystaven na radnici ve Valašském Meziří-

čí, později i v pražském Rudolfinu na výstavě Krasoumné 

jednoty. Nakonec obraz zakoupil bohatý americký statkář 

a odvezl si jej do Filadelfie. Scenérie znázorňuje veselí sva-

tebčanů v místním svátečním kroji. 

Když v roce 1886 přijel opět do Nového Hrozenkova, měl 

v úmyslu namalovat znovu valašskou svatbu, ale vět-

ší a honosnější. S vyhledáváním vhodných osob, jež by 

mu posloužily jako modely pro zamýšlené dílo, se obrátil 

opět na Josefa Országa Vraneckého st., který mu už při 

jeho první návštěvě s výběrem pomáhal. Během společ-

ných večerních hovorů na zahradě, kde bylo slyšet hukot 

a šumění řeky Bečvy, požádal Liebscher Vraneckého, 

aby mu zazpíval valašské koledy. Ty jej nakonec natolik 

okouzlily, že se rozhodl upustit od scenérie valašské svatby 

a chopil se tématu narození Krista, které hodlal zasadit do 

horské valašské krajiny. Po obhlídce letních salaší v údolí 

Brodská a různých malebných zákoutí okolí obce se ve 

svém plánu znovu utvrdil. 

Vranecký sám na tyto okolnosti vzpomínal v článku 

publikovaném v časopise Valašsko v roce 1931. „Když jsem 

zpíval už asi desátou, pozoroval jsem, že je Liebscher jaksi 

rozčilen a chtěl jsem už přestat, ale musil jsem pokračovat. 

Když jsem vyzpíval už druhých asi deset, vyčerpal jsem 

svoji paměť. Druhý den, když jsem po obědě odcházel do 

pole, žadonil Liebschser zase: „Prosím Vás pane Jožko, 

mohl byste mi ty koledy dnes večer zopakovat? “Když pak 

jsem večer asi polovici koled odzpíval, ozval se Liebscher: 

Rozhodnuto! Víte co udělám? Tu velkou valašskou svatbu 

nechám plavat a chopím se těch koled. … Tak teda abyste 

věděl, chci malovat valašskou madonu v duchu těch krás-

ných koled se zdejšími osobami i krajinou. Jen nevím, zda 

na tom velikém výběru neklopýtnu, vždyť tu je materiálu 

na panoráma, nejen na obraz. Jen ještě jednu těžkost mám, 

nemohu se rozhodnout, koho vybrat za madonu.“

Tehdy chodívala k Vraneckým Uliánka Juráková, přízvis-

kem Haferníková. Její otec byl zámožný sedlák, proto Uli-

ánka nechodila na statek za výdělkem, ale aby se potkávala 

s dalšími děvčaty z okolí, které si při práci zpívaly. Uliánka 

se Liebcherovi zamlouvala, byla hezká, takovou potřebo-

val. Přece mu však do zamýšleného záměru cosi scházelo. 

Napomohly okolnosti, jak dále popisuje sám Vranecký: 

„A tož bylo to jednou v sobotu, byla u nás dožatá, která 

u nás bývá hlučná jako svatba. A Uliánka, to se ví, byla na 

dožaté též. Jedlo se, pilo, zpívalo a tancovalo při cimbále až 

do svítání. Druhý den v neděli byla zase Na Vranči muzi-

ga. Uliánka, jako výborná a oblíbená tanečnice, protančila 

i druhou noc. V pondělí jsme pak celý den a celou noc 

smažili trnky – vařili povidla. Děvčata se zase sešla, Lieb-

scher je častoval tuplovanou hořkou a fefrmincovou, a tož 

bylo zase veselo. Bez Uliánky se to neobešlo – a to už byla 

třetí probdělá noc.“ Uliánka najednou zadřímala. Liebscher 

se na ni zadíval a v té chvíli vykřikl: Koukněte na Uliánku, 

jak teď vypadá! Není to vzor šestinedělky? Podle ní pak 

namaloval Pannu Marii. Anděl na pravé straně triptychu má 

tvář sestry Josefa Országa Vraneckého st. Marie. Také podo-

ba sýpky u Országů – Hošťalovských v údolí Raťkov a boční 

stěna salaše v Brodské jsou na triptychu zachyceny. 

Obraz s úzkou vazbou na Nový Hrozenkov má nejen 

dokumentační hodnotu, ale ve své době, stejně jako dnes, 

upomíná na významnou událost – narození Ježíše Krista, 

kterou nám každoročně zprostředkují Vánoce. Vyzařuje 

z něj skromnost, láska a pokora pastýřů, které stále patří 

k tradičním hodnotám vánočního poselství. Přeji i nám 

všem, abychom se k těmto osvědčeným hodnotám uměli 

vrátit.

Petr Liďák
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Po 3 letech se v naší škole dne 26. dubna opět uskutečnila pěvec-

ká soutěž Hrozenkovská Superstar. Žáci si s pomocí učitelů nebo 
dle vlastního výběru připravili písničku a následně ji zazpívali před 
spolužáky svými či ostatních tříd. Výběr písní byl různý, slyšeli jsme 
vystoupení bez doprovodu i s half-playbackem, Marek Petřek zazpíval 
s vlastním klavírním doprovodem. Děti si volily české lidové i moderní 
písničky, a dokonce zaznělo i pár cizojazyčných.
Soutěž pořádal Dominik Zdráhal, který byl zároveň moderátorem 
a zvukařem. V porotě usedly Ivana Kašparová, Erika Kinclová a Vladi-
míra Doubravová. Celkem soutěžilo 54 zpěváků ve čtyřech kategoriích. 
Každá kategorie pak byla hodnocena zvlášť, a ti, kteří stanuli na stupni 
vítězů, si odnesli hmotnou odměnu. 
V kategorii prvních tříd se vítězem stala Natálie Černotová, na 2. místě 
se umístila Veronika Pukýšová  a 3. příčku obsadila Zdeňka Vrchov-

ská. Pěveckou královnou žáků druhých a třetích tříd se stala Eliška 

Hrozenkovská Star
Ráčková, na 2. místě se umístila Anna Valíček a třetí oceněnou byla 
Amy Brůhová. V kategorii žáků 4. ročníku si 1. místo vyzpívala Barbora 
Vráželová, druhé místo obsadila Jana Černotová a jako třetí se umísti-
la Kateřina Orságová. V poslední, tedy čtvrté kategorii, zpívali žáci  
5., 6., 7. a 8. třídy. Na 1. místě se umístila Natálie Langrová, na 2. místě 
Martina Valíčková a 3. místo obsadila Tereza Černá.
Miláčkem publika byl Lukáš Stančík, který písničkou Ivana Mládka, 
v níž zaznělo velké množství zkratek publikum i porotu zcela okouzlil. 
Pro velký úspěch získal tudíž zvláštní ocenění poroty.  
Je nutno říci, že všechny výkony byl hodné obdivu nejen proto, že účin-

kující museli překonat velkou trému před učiteli, ale hlavně před svými 
spolužáky, což bývá velmi obtížné. 
Děkujeme všem zúčastněným za snahu a krásné vystoupení a dou-

fáme, že takový zájem o soutěž bude i příští rok, protože si ji užili jak 
soutěžící, tak i publikum.

Kateřina Urbanová, 8.třída

V květnu a červnu v rámci Dne Země připravili 
učitelé pro žáky program se zaměřením na 
ekologii. Mladší žáci se zúčastnili projektového 
dne v přírodě, zúčastnili se Dne Země v Panské 
zahradě ve Vsetíně, realizovali jsme exkurzi do 
Ovocentra ve Valašském Meziříčí. Starší žáci měli 
možnost navštívit úpravnu vody ve Stanovnici, 
navštívili Pevnost poznání v Olomouci nebo se 
také podíleli na úklidu cyklostezky a okolí školy. 
Jak probíhala exkurze do logistického areálu 
Technických služeb Vsetín - Bobrky 5. třídy, 
popsala Mgr. Martina Vaculíková, třídní učitelka: 
„Žáci navštívili  areál technických služeb a také 
vzdělávací centrum zaměřené především na výuku 
a motivaci dětí v oblasti třídění odpadů. Program 
vedený lektorkou byl veden formou přímé návštěvy 
zařízení pro nakládání s odpady, jako je sběrný 
dvůr, překladiště, drtič, třídicí linka a venkovní 
sklady. Exkurze byla zaměřena na podrobný popis 
zařízení, správného nakládání s odpady, třídění 
a jejich následné využití. Děti měly možnost vidět, 

Den Země a exkurze
co se děje s odpadem dále, že již vytříděný odpad,  
je ještě dále tříděn a lisován k dalšímu využití, 
a naopak směsný odpad z popelnic, jehož objem 
bychom se měli snažit právě tříděním zmenšo-

vat, je odvážen a zahrabáván do země. Shlédli 
také výukové video o odpadovém hospodářství 
a spalovnách. Zpáteční cestu si žáci zpestřili pěší 
turistikou po cyklostezce na autobusové nádraží, 
bylo krásné počasí a exkurzi si užily náramně.“

Podobné aktivity letos doplňujeme konečně 
také školními výlety a žáci se mohli těšit do 
Zbrašovských aragonitových jeskyní, navštívili 
Štramberk, ZOO Lešnou, Prahu, filmový festi-
val ve Zlíně, Archeoskanzen Modrá, Pustevny 
a stezku do oblak nebo Vodní svět ve Velkých 
Karlovicích.

Igor Haša

Den Země v Hranickém krasu 
Den Země se šesťáci rozhodli oslavit v Hranic-

kém krasu. Ve čtvrtek 12. května brzy ráno jsme 

Letošní předškoláky v MŠ navštívili žáci nejen 
na Svatého Řehoře se svým koledováním,  
také se ujalo pravidelné čtení školáků dětem 
před spaním. Tradičně jsme připravili bohatý 
program návštěvy ve škole s ukázkou hodiny 
výuky, sportovními soutěžemi v nové tělocvič-

ně nebo si žáci vyzkoušeli šikovnost v kera-

mické dílně a vyrobili lodičku s pomocí svých 
průvodců ze čtvrté třídy ve školní dílně.

Samotné zápisy do 1. třídy proběhly ve středu 
6. dubna. K zápisu se přihlásilo celkem 29 
dětí. Celkově bylo přijato 23 žáků (z toho 
15 chlapců a 8 dívek). Od 1. června do 15. 
července 2022 probíhá mimořádný zápis pro 
předškoláky z Ukrajiny. Podrobné informace 
v ukrajinském jazyce jsou na webu školy.

Pro rodiče předškoláků připravila speciální 
pedagožka školy Mgr. E. Čermáková 8. června 
besedu na téma Dobrý start ve škole.

Mgr. Igor Haša

Spolupráce s MŠ a výsledky zápisů do 1.třídy

V úterý 25. října 2022 došlo na naší škole 
k vpravdě historické události - poprvé se zde 
v hale uskutečnilo okrskové kolo ve florbalu 
starších a mladších žáků. Zúčastnili se žáci ze 
všech okolních škol, tedy Velkých Karlovic, Karo-

linky, Halenkova, Hovězí a pochopitelně i Nového 
Hrozenkova. Všichni si hru užívali, nikdo nic 
nevypustil a k vidění byly pěkné akce i branky. 
V kategorii mladších žáků zvítězila Karolinka, 
hrozenkovští byli druzí, což byl výsledek velmi 
pěkný. Kategorii žáků starších vyhrál Nový Hro-

zenkov, dokonce bez ztráty jediného bodu.
Přesně za týden, tedy v úterý 1. listopadu 2022, 
proběhl stejný turnaj v kategorii mladších 

Okrskové kolo turnaje žáků ve florbalu

vyrazili vlakem do Teplic nad Bečvou. Cestou 
jsme si lámali hlavy nad hádankami z pracovní-
ho listu. Po příjezdu jsme se vrhli na ochutnávku 
minerální vody z Galašova pramene, po mnoha 
a mnoha schodech jsme hbitě vyběhli k Jurikovu 
pramenu, přes vyhlídková místa seběhli k Bečvě 
a opět vyběhli ke vstupu do jeskyně. V jeskyni 
nás samozřejmě čekalo dalších 126 schodů.
Zbrašovské aragonitové jeskyně jsou jediné 
zpřístupněné jeskyně hydrotermálního původu 
v ČR, na jejich vzniku se podílela také teplá 
uhličitá kyselka. Paní průvodkyně byla odbor-
nice na slovo vzatá, děti zase velmi zvídavé, 
zazněly zde také Zkratky Ivana Mládka v podá-

ní Lukáše, takže místo necelé hodinky jsme 
v jeskyni strávili hodinu a čtvrt.
Posilněni svačinami jsme se přes infocentrum 
vydali po naučné stezce Hůrka vzhůru k Hra-

nické propasti, nejhlubší zatopené sladkovodní 
propasti světa. Vznikla také působením agre-

sivní kyselky, její dno se zatím nepodařilo obje-

vit. Zatím byla naměřena hloubka 473,5 metrů 
(i se suchou částí). Naučná stezka nás vedla 
lesem s krásnými vyhlídkami do údolí Bečvy až 
na vlakové nádraží v Hranicích na Moravě.

Mgr. Vladimíra Štelclová

62. Zlín Film Festival
V pondělí 30. června se čtyři třídy vydaly do 
Zlína na mezinárodní festival filmů. Čtvrťáci 
zhlédli německý film Hledá se gangster (o bez-

starostné dívce, která se rozhodne vyloupit 
banku), šesťáci francouzský dokument s ekolo-

gickou tematikou Živočich a sedmáci švédský 
film Comedy Queen (příběh dívky, která odmítá 
truchlit a chce se stát stand-up komičkou, aby 
všechny rozesmála). Všechny třídy se také 
zapojily do připravených workshopů: Herecký 
a filmařský workshop; Filmový trik ve virtuální 
realitě a Zoetropia. Na videa, která zde vznikla, 
se můžete podívat na webu naší školy.

Mgr. Vladimíra Štelclová

Štrůdlování 2022
Také letos se naši žáci dobrovolně zapojili do 
soutěže vyhlášené Charitou v Novém Hrozen-

kově o nejlepší jablečný štrúdl – Štrúdlování. 
Během pondělního dopoledne 26. září se pekaři 
a pekařky vystřídali v naší školní kuchyňce, kde 
během 60 minut měli za úkol upéct ten nejlepší 
štrúdl do soutěže z toho nejlepšího těsta, tajných 
ingrediencí a podle zaručeně vítězného receptu. 
Někdo stihl upéct jeden, někdo dva, rekord byly 
4 štrúdly, ty se pak ochutnávaly mezi spolužáky 
ve třídách.
Tentokrát se přihlásil také rekordní počet dětí, 
37 zájemců o pečení, které do soutěže poslaly 
18 štrúdlů do dětské kategorie z celkových 20 

a starších žákyň. Účast již bohužel nebyla 
stoprocentní, zahrály si mladší žákyně Velkých 
Karlovic a Nového Hrozenkova, u starších 
přibyla ještě Karolinka. Stejně jako chlapci si 
turnaj užily i dívky, vždyť kvůli covidu se podobná 
akce nemohla nikde konat dva a půl roku. Obě 
kategorie vyhrály dívky z naší školy.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem žákům 
a žákyním, kteří se obou turnajů zúčastnili, 
za vzornou reprezentaci školy a vedení za 
vstřícnost, se kterou nám bylo umožněno oba 
turnaje uspořádat.

Mgr. Oldřich Pavelka

soutěžních. Naši žáci byli při pečení velmi šikov-

ní, kreativní a veselí. Pěkný článek z průběhu 
hodnocení štrúdlů 27. září si můžete přečíst na 
webu Charity.
A jak to dopadlo?
Amálka a Miriam Štelclovy se umístily na 2. 
místě s domácím těstem a jejich štrúdl byl 
uměleckým dílem.
Martin Herceg a Jožka Orság s proplétaným 
štrúdlem a náplní z tmavě červených jablek byli 
na 3. místě.
Chtěla bych poděkovat všem žákům, kteří pekli 
z vlastních ingrediencí a přispěli na dobrou věc 
v rámci Dne charity.

Mgr. Martina Vaculíková

Letos pokračuje lezecký kroužek, který navšťevuje  
18 dětí Nového Hrouzenkov, Karolinky, Halenkova 

Velkých Karlovic

Plavecká škola ve Vodním světe ve Velkých Karlovicích
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Foto z Katecheze o narození Páně: Petra Křupalová

Výstava panenek Barbie
Od 9. prosince 2022 až do 26. března 2023 
čeká na návštěvníky informačního cent-
ra v Novém Hrozenkově na 300 krásných 
panenek. Zvláště malí návštěvníci budou jistě 
unešeni Poseidonovým  podmořským světem, 
či rejem okřídlených víl, mezi nimiž nechybí 
Zvonilka s vílím kolotočem. Také mohou obdi-
vovat prince, princezny a jiné hrdiny z pohádek 
Walta Disneyho či Mattela. Na výstavě si také 
panenky hrají na pláži i ve sněhu vysokých hor, 
slaví Vánoce i Halloween. Také vás seznámíme 
s historií výroby panenek Barbie od 60 let  
20. století až po dnešek. Chlapce zase jistě 
osloví letadlo i auta pro Barbie nebo postavičky 
fotbalistů a akčních hrdinů.

Po celou dobu výstavy máme otevřeno každý 
týden od středy do pátku, 
9:00–12:00 a 13:00–16:00.
V období vánočních svátků budeme mít 
otevřeno: 
19. – 20. 12. zavřeno
21. – 22. 12. 9:00–12:00 a 13:00–17:00
23. – 25. 12. zavřeno
26. 12. 14:00–16:00 – komentovaná 
prohlídka výstavy
27. 12 –  zavřeno
28. 12. – 30.12. 9:00–12:00 a 12:00–16:00
31. 12. – 01. 01 – zavřeno                                                                                                                   

Jana Krystyníková

Přehled plánovaných 
kulturních akcí v Novém 
Hrozenkově na rok 2023
9. dubna – Veselé Velikonoce – řemeslné 
odpoledne s velikonočními zvyky a výstavou 
o chovu včel pořádáme ve spolupráci se 
včelaři.

1. května – 31. října –  Zlaté řemeslo – výstava 
o historii i současnosti šperkařství, hodinářství, 
ražbě mincí, kovotepectví či o práci restaurátorů, 
zapůjčená z Technického muzea Brno, ve výstav-

ní síni Informačního centra Nový Hrozenkov 

14. května –  vernisáž výstavy výtvarnice Taťá-

ny Havlíčkové  – Památník A. Strnadla

25. června –  Pouť – Den s řemesly v areálu 
Památníku A. Strnadla

22. července – Hrozenkobraní – zvuky, tvary, 
vůně a chutě Valašska, retrospektiva starého 
a nového – 8. ročník úspěšné akce: řemeslné 
ukázky, jarmárek, dílničky pro děti, zahraje CM 
Rozínka a jako hosta jsme tentokrát pozvali 
Voxla s jeho skupinou - areál  Památníku A. 
Strnadla. 

Jana Krystyníková, kulturní ref. 

V sobotu 12. 11. 2022 se taneční kroužek 
naší školy Dance with Love zúčastnil taneční 
přehlídky pořádané střediskem volného času 
Alcedo, která se konala ve sportovní hale na 
Lapači ve Vsetíně. Děvcata měla velký úspěch 
a obstála mezi ostatními tanečními skupinami 
na jedničku s hvězdičkou :-)) Jsme na ně moc 
pyšní za reprezentaci naší školy a těšíme se 
na další vystoupení.

Přehlídky se zúčastnila děvčata:
4. třída – Aneta Kysučanová, Tereza Boráková, 
Vanesa Černochová, Eliška Haničáková
5A. třída – Barbora Vráželová, Jana Černo-

tová, Kateřina Orságová, Sofia Marchenko, 
Hannah Thompson, Petra Vrchovská, Zuzana 
Žalmánková
5B. třída – Eliška Březovjáková, Nikol Filipová, 
Nikol Hrbáčková, Johana Sušilová, Barbora 
Sušilová, Eliška Orságová, Amélie Wellerová
6. třída – Emilia Vinichenko, Viktorie Čaníková, 
Liliana Čecháková, Tereza Haničáková, Tereza 
Černá, Sofie Plánková, Martina Valíčková
9. třída – Monika Orságová, Yuliia Lohosha

Vladimíra Doubravová, vedoucí kroužku

Dance with Love

Nový Hrozenkov je líhní mnoha šikovných 
zpěváčků, kteří se již tradičně účastní soutěže 
v sólovém lidovém zpěvu. Po vynucené pauze se 
ani letošní ročník oblastního kola neobešel bez 
dětí z Nového Hrozenkova. Tentokrát z naší školy 
zavítaly do Vsetína Jana Černotová, Barbora Vrá-

želová, Jana Ordyniecová a Josef Orság. Žáci si 
připravili jednu píseň bez doprovodu a následně 
pak byli doprovázeni hudeckým triem. V letošním 
ročníku uspěli vlastně hned tři hrozenkovští zpě-

váci. Jana Černotová postoupila do oblastního 
kola soutěže, kterého se účastnilo na 32 zpěváků 
z celého Valašska, Barbora Vráželová byla zvo-

lena jako náhradní postupující a Jožka Orság byl 
předsedkyní poroty Klárou Blažkovou požádán 
o vystoupení v programu Vsetínského krpce, 
který proběhl 23. 6. 2022. Všem zpěvákům gratu-

lujeme a těšíme se na jejich další vystoupení.

Ivana Kašparová

Zpěváček 2022

Projekt 72 hodin
I v letošním roce se všechny třídy 1. stupně 
aktivně zapojily do akce Projekt 72 hodin, 
která se uskutečnila převážně ve dnech  
13.–14. října. Děti se se svými vyučujícími 
pustili do dobrovolnických aktivit, které pomá-

hají druhým, přírodě, okolí školy nebo zvířa-

tům. Prvňáčci si vybrali výzvu, jak neplýtvat 
jídlem a zaměřili se na zásadu „nalož si tolik, 
kolik sníš“. Ve školní jídelně všechno snědli 
a s radostí ukazovali prázdné talíře. Druháci 
si se svými vyučujícími připravili pásmo písní 

a básní pro klienty Charity Nový Hrozenkov. 
Součástí byla také výroba drobných dárečků. 
Třeťáci se chopili výzvy „šetříme energie, vodu 
a peníze“.  Se svojí paní učitelkou si vyzkoušeli 
pečení muffinů. Cílem bylo vypočítat si úsporu 
peněz, když si výrobky koupí hotové v obchodě 
nebo když si je sami upečou. Kromě pečení 
také luštili zábavné úkoly o vodě a stanovili 
si ve třídě službu, která bude mít za úkol zha-

sínat na chodbách v rámci úspory elektrické 
energie. Čtvrťáci letos pomáhali opuštěným 

zvířatům v útulku ve Vsetíně. Dovezli jim 
spoustu dobrot a vybrali také nemalý finanční 
obnos, který věnovali této organizaci. Od 
vedoucího útulku se dozvěděli, která zvířátka 
se k nim dostanou a jak je o ně postará-

no. Páťáci se zaměřili na ochranu a péči 
o živočichy před zimou. Vyráběli ptačí budky 
a krmítka, domečky pro ježky a hmyzí hotely, 
které rozmístili v okolí školy.

O co jde v tomto projektu? Jedná se o dobro-

volnické aktivity, které se v České republice 
konaly letos již po deváté. Zapojit se mohl 
každý – škola, rodina, jednotlivec…všichni, kteří 
podporují myšlenku dobrovolnictví a chtějí 
pomoci druhým, nebo svému okolí. Šestá třída 
společně s devátou třídou odešla do Brodské, 
kde všichni pomáhali sbírat jablka pro zvěř. Po 
odvedené práci došlo i na společné posezení 
při opékání špekáčků. Sedmáci se rozdělili do 
dvou skupinek. Polovina třídy pracovala na 
školní zahradě, upravovala ohniště a doskočiště, 
které už téměř nebylo vidět. Druhá polovina třídy 
vytvářela v žákovské knihovně strom knížkov-

ník. Během přestávky si na obnoveném ohništi 
společně opekli špekáčky. Osmá třída zametla 
chodníky kolem školy, natřela oprýskané stojany 
na kola a hrabala listí na školní zahradě. Poté 
ještě pomáhali sedmákům s úpravou doskoči-
ště a s vyčištěním ohniště. Výsledkem tohoto 
projektu bylo mnoho úsměvů, radosti a dobrých 
pocitů z vykonané práce.

Mgr. Magda Slováčková 
a Mgr. Hana Tydlačková 
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4. 3. Požár dopravního prostředku Halenkov
12. 3. Požár trávy Nový Hrozenkov
13. 3.  Požár nízké budovy Karolinka
14. 3.  Požár trávy Halenkov
23. 3.  Požár trávy Nový Hrozenkov 50x50 m
28. 4.  Požár trávy Karolinka
6. 5.  Převoz migrantů Zlín-Nový Hrozenkov
7. 5.  Školení jednotky stanice HZS Vsetín
17. 6.  Taktické cvičení Halenkov, požár  
 počítačové učebny základní školy  
 Halenkov
17. 6.  Dopravní nehoda Nový  
 Hrozenkov, odvoz lidí z vlaku
23. 7.  Požár trávy Huslenky
5. 8.  Požár Lesa, Ústecký kraj, Hřensko –  
 Jednotka vyjela v počtu 3+1 směr Zlín,  
 kde se připojila k odřadu HZS Zlínského  
 kraje, který se přesunul do místa udá- 
 losti v Hřensku. Jednotka v Hřensku  
 strávila cca 4 dny
9. 8.  Požár lesního porostu Huslenky
18. 8.  Technická pomoc, likvidace obtížného  
 hmyzu Nový Hrozenkov
8. 10.  Dálková doprava vody Kateřinice
17. 11.  Okrskové cvičení Hovězí

Za SDH Zdeněk Kysučan

Akce SDH Nový Hrozenkov 
Letošní rok 2022 jsme začali po rozvolnění proticovidových opatření prvními akcemi
• Na Bílou sobotu jsme drželi Čestnou stráž u Božího hrobu v místním kostele
• 30. dubna 2022 jsme podnikli svatou pouť na Svatý Hostýn
Mše se sloužila za všechny žijící a zemřelé hasiče z Čech, Moravy, Slovenska, Chorvatska, 
Polska a zúčastnilo se ji přibližně 2000 hasičů s 85 historickými prapory. Celkem zde bylo 135 
Hasičských sborů.
• 1. května 2022 následovala za účasti sborů sousedních obcí mše sv. Floriána (patrona hasičů) 

v Novém Hrozenkově
• 7. května 2022 se uskutečnila dětská soutěž v Leskovci
• 8. května 2022 jsme se zúčastnili mše sv. Floriána v Halenkově a Staré Vsi
• 28. května 2022 proběhla okrsková soutěž ve Zděchově
• V červnu jsme na pouti v Novém Hrozenkově uvařili tradiční guláš
• V srpnu se konala v Novém Hrozenkově soutěž dětí T. F. A.
• Na podzim se konal tradiční dětský bazárek v nově zrekonstruovaných prostorech Hasičského 

domu s velkou účastí maminek
• V listopadu proběhlo námětové cvičení celého 6. okrsku

Po této akci následovalo ukončení roku. 

Na úplný konec proběhla akce Mikulášská nadílka dětem za účasti Mikuláše, anděla a čertů.
Za to bych ráda poděkovala všem zúčastněným.

Na závěr přeji všem hasičům a hasičkám a jejich rodinným příslušníkům Všechno nejlepší do 
Nového roku 2023.

Chci také poděkovat městysi Nový Hrozenkov za vstřícný přístup při pomoci a také jim přeji 
všechno nejlepší do nastávajícím roce 2023.

Kronikářka sboru Šárka Bubelová 

Výjezdy SDH a cvičeníRozína dětem 
Vážení spoluobčané, rodiče dětí základní 
i mateřské školy,

jako předsedkyně spolku bych Vám ráda touto 
cestou poděkovala za přízeň, kterou jste nám 
i v letošním roce projevili. Dovolte mi, abych 
Vám připomněla, kde všude jsme měli možnost 
se potkat, a také, jaké veřejné akce jsme pro 
děti v letošním roce uspořádali.

V červnu se uskutečnil dětský den, který se 
konal u myslivecké chaty. Tu nám zapůjčili 
místní myslivci. Jejich členové pro děti připravili 
i střelecký koutek, kde si děti mohly vyzkoušet 
střelbu na terče. K myslivecké chatě děti šly od 
hasičského domu a po cestě měly stanoviště, 
na kterých plnily různé úkoly. Na konci je čekala 
sladká odměna, skákací hrad, již zmíněný 
střelecký koutek, hrála jim zde hudba a rodiče 
se mohli občerstvit. 

S koncem školního roku nás čekalo rozloučení 
se žáky, kteří opouštěli základní školu. Tentokrát 
od nás žáci dostali dárkové poukázky na nákup 
knih nebo učebnic. Slečny dostaly kytičku a mla-

dí pánové dostali „láhev“ dětského sektu. 

Začátek školního roku patří novým žáčkům 
a i letos jsme dětem přispěli na nákup potřeb, 
které budou využívat více než jeden rok. 
Děkujeme za spolupráci třídní paní učitelce. 
Prvňáčkům přejeme, aby následujících devět 
let na naší základní škole bylo příjemných 
a přínosných pro jejich další život.

V říjnu letošního roku jsme uspořádali Vámi tak 
oblíbenou akci „Pochod broučků“. Po dlouhých 
pěti letech jsme pozvali Jirku Hadaše s kouzel-
nickým vystoupením. Pro děti i s dětmi kouzlil 
téměř dvě hodiny a nakonec jim vykouzlil 

i našeho velkého broučka. Ten s dětmi poté 
šel uspat broučky kolem fotbalového hřiště. 
Společně jsme se vrátili zpět kolem hasičského 
domu ke škole. Ukončení proběhlo krásným 
ohňostrojem, který připravil pan Kocourek. Po 
celou dobu akce pro děti byl připravený teplý 
čaj, párek v rohlíku, různé sladkosti i slané 
věci. Rodiče se mohli zahřát našim oblíbeným 
svařeným vínem.

Na konci října jsme se mohli potkat a podpořit 
nás i touto formou na Hodovém jarmarku, který 
pořádal Městys Nový Hrozenkov. Zde jsme 
prodávali svařené víno pro dospělé a drobnosti 
pro děti. Děkujeme i za tuto pomoc.

Konec letošního roku tradičně patří Mikuláši. 
Pro děti jsme objednali v Ovocentru mikuláš-

ské balíčky spolu s ovocem. Dětem na prvním 
stupni je předá mikulášská družina. 
Ráda bych touto cestou poděkovala sponzo-

rům, kteří nás podpořili svými finančními dary: 
Městys Nový Hrozenkov dotací z rozpočtu naší 
obce, společnost TRIOMETAL s.r.o., Vlastimil 
Stupka s.r.o., ZAMET, spol. s r. o.  a také rodiče 
dětí navštěvující místní základní školu. Spo-

lečnost TRIOMETAL s.r.o. nám také pro žáky 
základní školy vyrobila stojany na koloběžky.
V neposlední řadě máte i Vy možnost nás 
dobrovolně podpořit finančně na naše číslo 
účtu 2901307009/2010. Pokud Vaše firma 
má možnost nás podpořit, budeme jen rádi. 
Samozřejmostí je Darovací smlouva spolu se 
spolkem. Na uvedený účet můžete i Vy ostatní 
posílat své finanční dary.

Za spolek Rozína dětem předsedkyně spolku 
Kateřina Jaroňová

Pořad bohoslužeb 
o Vánocích 2022 
Nový Hrozenkov Farní 
kostel sv. Jana Křtitele

Sobota 24. prosince 2022 – Štědrý den
23.00 hod.  mše svatá „půlnoční“
kostel otevřen 10–16 hod

Neděle 25. prosince 2022  
– Slavnost Narození Páně
9.15 hod. mše svatá  

11.00 hod.  mše svatá – pro děti
kostel otevřen 14–18 hod.

Pondělí 26. prosince 2022 

Sv. Štěpána – mučedníka
9.15 hod.  mše svatá
kostel otevřen 14–18 hod.

Čtvrtek 29. prosince 2022
16 hod.   Vánoční koncert smíšeného 

 pěveckého sboru Hafera  
 z Nového Hrozenkova

Pátek 30. prosince 2022 

Svatá Rodina-Ježíš, Marie a Josef
18.00 hod.  mše svatá

Sobota 31. prosince 2022
18.00 hod.  mše svatá

Neděle 1. ledna 2023 

Slavnost Matky Boží Panny Marie
9.15 hod.  mše svatá   

11.00 hod.  mše svatá – pro děti
kostel otevřen 14–18 hod.

Dále dle pravidelného programu bohoslužeb.

V době vánoční, tak jako každým rokem, 
můžete navštívit farní kostel a zastavit se 
třeba jen na chvíli u jesliček či betléma v níže 
uvedených časech.

Rozína dětem – Pochod broučků Rozína dětem – Pochod broučků

Mše svatá, sv. Hostýn

Arcibiskub Graubner

Výjezd SDH v HřenskuVýjezd SDH v Hřensku
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Koncem jara roku 2014 manželé Ondra a Míša Cíchovi přišli za otcem Mar-
kem s nápadem, že by bylo fajn o prázdninách pro děti uspořádat vícedenní 
prázdninové dobrodružství. A léta běží a my již připravujeme desátý ročník 
tohoto dobrodružství, které se pokaždé odehrává na jiném místě. Nejblíže 
jsme byli v Hošťálkové a nejdále v Terchové na Slovensku, pokud tedy nepo-

čítáme rok, kdy jsme byli nuceni zůstat v Novém Hrozenkově a scházet se 
jen přes den. Prvních ročníků se jako hlavní vedoucí ujal Ondra Cícha, štafe-

tu po něm přebral Jožka Hodulák, Helenka Frydrychová, a ta o letošních 
prázdninách předává štafetu Kačce Petřekové. Nyní už jsme skvělá parta 
mladých, kteří, až na pár výjimek, sami prošli těmito dobrodružstvími jako 
děti, a tak se jim to zalíbilo, že si chtějí hrát stále.

Jezdí s námi děti nejen z Nového Hrozenkova a Karolinky, ale i z Halenkova, 
Velkých Karlovic a dalších městeček a vesnic nejen z České republiky, ale 
i ze Slovenska. Každým rokem je pečlivě připraveno jedno dobrodružství, 
které společně prožijeme. Začali jsme bojem o ježka v kleci, rok nato jsme 

...PROTOŽE SDÍLET RADOST NÁM DĚLÁ 
RADOST... aneb už se těšíme na 10. ročník 
PRÁZDNINOVÉHO DOBRODRUŽSTVÍ

hledali zlato na Divokém západě, také jsme procestovali celý svět za pět 
dní, žili v pohádkové zemi, či jsme se v Egyptě třásli strachy před zákeřnou 
mumií. Vyřešili jsme jednu vraždu, hledali poklad a vloni jsme pobývali 
na Olympu s řeckými bohy. A protože nás to hodně baví, tak jsme i délku 
našeho dobrodružství prodloužili.

O letošních letních prázdninách společně vyrazíme prožít další dobrodruž-

ství v termínu od pátku 28. července do soboty 5. srpna 2023. Již nyní pro-

bíhají přípravy na léto, a můžeme vám zaručit, že se nejen děti, ale i vedoucí, 
mají na co těšit.

Naše dobrodružství jsou určena pro všechny děti od dokončené 2. do 
dokončené 8. třídy.

Pokud se o nás chcete dozvědět více, tak navštivte naši webovou stránku 
www.prazdninovedobrodruzstvi.cz.

už teď se na vás všechny těší vaši vedoucí

Tříkrálová sbírka 
se blíží
Největší sbírková akce v České republice se blíží. Letos se 
velmi těšíme, protože naši obětaví koledníci spolu s vedou-

cími skupinek vyrazí do ulic a údolí. Vydají se opět po 
nějakém čase na kopce a samoty. Jsme rádi, že se můžeme 
vrátit ke staré lidové tradici a za zpěvu koled  
a přání pokoje celému domu pomáhat lidem, kteří tuto 
pomoc potřebují. U nás se s kolednickými skupinkami 
můžete setkat 6. až 8. ledna 2023, kdy budou procházet 
naším krajem. Díky vstřícnosti veřejnosti máme možnost 
zapojit se do charitního díla. Díky minulé sbírce (2022) jsme 
mohli obnovit a doplnit vybavení kuchyně, která slouží k akti-
vitám v průběhu roku, stejně jako společenskou místnost 
v Denním stacionáři Slunečnice. Finančně jsme přispěli 
rodinám, které se ocitly v těžké situaci. Z nové sbírky (2023) 
bychom instalovali fotovoltaickou elektrárnu na Dům pokoj-
ného stáří, Nový Hrozenkov 124 a zázemí terénních služeb, 
Nový Hrozenkov 504. Stále chceme pomáhat rodinám, které 
se dostanou do problematických situací, jako je nemoc, 
nepředvídatelná událost, apod. Vaše důvěra je pro nás 
závazkem a současně povzbuzením pro naši práci. Vážíme 
si Vaší podpory a děkujeme Vám za ni. 

Krásné Vánoce a Boží požehnání Vám přejí zaměstnanci 
Charity Nový Hrozenkov.

Pokojné prožití vánočních svátků 
a víru do nového roku.

Vám přeje, 
PharmDr. Hana Ptáčková

a kolektiv Lékárny 

Otevírací doba Lékárny v Novém Hrozenkově:
19. 12 – 23. 12. 7:30–16:00 hod.
24. 12 – 26. 12. ZAVŘENO
27. 12 – 30. 12. ZAVŘENO 
31. 12 – 01. 01.  ZAVŘENO (Silvestr a Nový rok)

Omlouváme se obyvatelům Nového Hrozenkova. V mezisváteč-

ním období tohoto roku budou zaměstnanci lékárny čerpat dovo-

lenou. V tomto období bude otevřena lékárna v Karolince. Pro 
akutní případy je stále celoročně platná služba výdeje po před-

chozí dohodě na tel.: 732 925 478 – PharmDr. Hana Ptáčková. 

od 01.01.2023 – nové internetové stránky s možností rezervace 
léků a poukazů www.lekarnice.info a  www.lekarnakarolinka.cz                                                                                                                 


