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VAJANOVO LETNÍ KINO
HŘIŠTĚ 21:00 hodin
22. 8. Jak vycvičit draka 3
29. 8. Bohemian Rhapsody

MYSLIVECKÝ VÝLET

31. srpna od 14:00 hodin
SPORTOVNĚ ZÁBAVNÍ AREÁL HALENKOV
odpoledne plné zvěřinových dobrot

DŘEVOROSTY JOSEFA HEJI
7. září od 9:00 hodin
NÁVES U OBECNÍHO ÚŘADU
2. ročník SETKÁNÍ ŘEZBÁŘŮ

DĚTSKÝ POHÁDKOVÝ LES
21. září od 13:00 hodin
v parku za hasičskou zbrojnicí
Odpoledne plné zábavy a zakončené
diskotékou

POCHOD OKOLO HALENKOVA
5. října od 9:00 hodin
SPORTOVNĚ ZÁBAVNÍ AREÁL HALENKOV

15

----------------------------------Kronika obce

PLÁNOVANÉ AKCE
V OBCI HALENKOV

20

-----------------------------------

VALAŠSKÁ HELIGONKA

12. října od 13:30
SÁL LIDOVÉHO DOMU HALENKOV

HALENKOVSKÝ BLEŠÁK

11. října od 16 hodin a 12.října od 8:00 hodin
ZAHRÁDKA U LIDOVÉHO DOMU
Kontakt pro prodejce tel.: 737 330 967 nebo 733 717 016

aktuality z obce

Halenkov uspěl v soutěži Obec přátelská rodině
V letošním roce se naše obec poprvé zúčastnila soutěže „Obec přátelská
rodině a seniorům“, kterou vyhlásilo
Ministerstvo práce a sociálních věcí.
Do letošního ročníku soutěže se přihlásilo celkem 37 obcí. V rámci této
soutěže byly v pěti kategoriích, rozdělených podle počtu obyvatel, oceněny obce, které přišly s výjimečnými
projekty v oblasti prorodinné a proseniorské politiky. Tato soutěž je jednou z možností, jak financovat aktivity
směřující k vytváření prostředí přátelského rodině a seniorům. Získané peníze obce využívají například k pořádání
různých kulturních akcí rozvíjejících
komunitní život. Obec Halenkov se
přihlásila do I. dotační oblasti „Obec
přátelská rodině“. Z rukou ministryně
práce a sociálních věcí Jany Maláčové
jsem v úterý 25. června 2019 na slavnostním vyhlášení, které se uskutečnilo
v pražském Hrzánském paláci, převzal
diplom a symbolický šek na částku
250 000 Kč za krásné 3. místo v kategorii obcí od 1001 do 3000 obyvatel.
Naše obec obdržené finanční prostředky použije například na obnovu a rozšíření dětského hřiště v parku v Halenkově, a to také z toho důvodu, že se
tento záměr umístil na druhém místě
v naší vlastní soutěži „Nápad pro Halenkov“. V rámci prováděné obnovy
hřiště se uskuteční i „grilovačka“ pro
rodiny s dětmi. Mimo jiné budou rovněž zakoupeny velkokapacitní stany,
které bude možné používat při pořádání různých akcí nejen pro rodiny
s dětmi. Z obdržených finančních prostředků budou pořízeny kostýmy pro
mikulášskou obchůzku i kostýmy pro
pořádání pohádkového lesa. Současně
se uskuteční několik akcí zaměřených
na aktivitu rodin s dětmi, např. orientační běh rodičů s dětmi. Podrobněji
se o připravovaných aktivitách dočtete
v článku Petry Zádilské na str. 3.
Jelikož jsou v naší obci velmi aktivní senioři, rozhodli jsme se, že se
v příštím roce zúčastníme této soutěže i v II. dotační oblasti, kterou je
„Obec přátelská seniorům“. Doufám,
že se nám ve spolupráci s Charitou
Nový Hrozenkov a SPCCH Halenkov
podaří připravit takové projekty, prostřednictvím kterých získáme 1. místo
v dalším ročníku této soutěže.
V získávání dotačních prostředků
jsme vůbec v letošním roce byli zatím
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velmi úspěšní, neboť jsme postupně
obdrželi rozhodnutí o přidělení nejen
každoročně poskytované neinvestiční dotace od Ministerstva vnitra ČR
ve výši 150 000 Kč na zabezpečení
akceschopnosti JPO II, ale zejména
dalších investičních dotací. Jednalo se
o přidělení investiční dotace od Ministerstva pro místní rozvoj ve výši
1 083 000 Kč na nákup nového dopravního automobilu pro JSDH Halenkov, který byl zhotovitelem předán obci
Halenkov dne 8. 8. 2019. Po úspěšném
vyhodnocení v rámci MAS ValašskoHorní Vsacko a následném posouzení
v rámci Integrovaného regionálního
operační programu jsme obdrželi rozhodnutí o poskytnutí investiční dotace od Ministerstva pro místní rozvoj
ve výši 2 011 361 Kč na vybudování
učebny pro předškolní děti včetně jejího vybavení. Jsme velmi rádi, že se
nám po velkých peripetiích podařilo
získat investiční dotaci od Státního
fondu dopravní infrastruktury ve výši
4 559 160 Kč na novostavbu chodníku z vlakové zastávky do údolí Černé.

Další velmi potěšující zprávou bylo
obdržení rozhodnutí o přidělení investiční dotace od Ministerstva pro místní
rozvoj ve výši 3 934 227 Kč na revitalizaci školního hřiště ZŠ Halenkov,
a to zejména z toho důvodu, že obec
Halenkov byla v minulosti opakovaně
neúspěšná při žádosti o tuto finanční
podporu. V neposlední řadě je potřeba také zmínit přidělení investiční dotace ze Státního fondu životního prostředí ve výši 6 123 145,- Kč určené
na zbudování Sběrného dvora v naší
obci. Jsme velmi rádi, že jsme během
našeho krátkého působení na obecním
úřadě obdrželi investiční dotace v celkové výši 17 960 893 Kč, poněvadž
takto ušetřené peníze budou moci být
použity například na investice do infrastruktury, opravy stávajících budov
nebo na další nové projekty. Doufáme,
že se nám v dotační politice bude i nadále dařit stejně dobře jako dosud. Slibuji vám, že pro to uděláme maximum.
Držme si tedy společně palce.
Ing. Radek Chromčák
starosta obce Halenkov

Tento rok se naše obec
přihlásila do soutěže vyhlašované Ministerstvem práce
a sociálních věcí a byla oceněna v dotačním titulu Obec přátelská
rodině. V rámci své kategorie obsadila
3. místo a dotaci ve výši 250 000,- Kč.
Během tohoto projektu bude realizováno několik aktivit, které by měly přispět
jak k mezigeneračnímu, tak i komunitnímu setkávání a obecně spolupráci
v obci. Realizace začala během července tohoto roku.

V plánu máme realizovat tyto aktivity:
✔ Podpora sdružování občanů (Rodinná výsadba 30 stromů v rámci výroční akce k 17. listopadu, Houpačky
do krajiny, Dětský pohádkový les, Mikulášské obchůzky)
✔ Podpora kultury (Venkovní výstava, Literární soutěž pro děti, mládež/
dospělé)
✔ Podpora sportu (Petanqué turnaj +
turnaj ve cvrnkání kuliček, Pingpongový turnaj - venkovní pingpongové stoly,
CAS Halenkov, Rodinný orientační běh)

Nápad pro Halenkov
Jak jste možná zaznamenali, tento
rok na jaře se konal sběr námětů, co
v obci vylepšit v rámci Nápadu pro
Halenkov. Jednalo se o novou aktivitu
obce, kdy kdokoli z občanů mohl přijít
s návrhem na to, jak využít 50 tis. Kč
na zlepšení veřejného prostoru v obci,
případně zkvalitnění služeb pro občany, rodiny, děti a seniory.
Sešly se celkem 3 projekty. Hlasování proběhlo na facebooku obce Ha-

lenkov a také na webových stránkách.
Bohužel došlo k tomu, že hlasování
na webových stránkách bylo vystaveno masivnímu hlasování z plovoucích
IP adres, a proto bylo pohlíženo především na hlasování na FB. Zde vyhrál
nápad na Rekonstrukci pumptrackové dráhy na sportovišti. Vzhledem
k tomu, že velký ohlas měl i námět
obnovy dětského hřiště v parku, tak se
obec rozhodla realizovat i tento nápad,

✔ Veřejná zeleň a prostranství (Soutěž o nejkrásnější zahrádku/balkon,
Sousedské grilování spojené s brigádou
na dětském hřišti v parku a jeho obnovou).
Vzhledem k poměrně četnému počtu aktivit a s tím, že na tento projekt
byla přiznána jen část dotace, pravděpodobně nebudou realizovány všechny
vyjmenované aktivity, ale realizační tým
se vynasnaží jich uskutečnit co nejvíce.
Těšíme se na Vaši spolupráci, za realizační tým Petra Zádilská
ale v rámci projektu Obec přátelská
rodině. Na dětském hřišti budou obnoveny stávající herní prvky a budou
instalovány tři nové. Této akci ovšem
předcházelo kácení přerostlých a nebezpečných stromů, které byly v bezprostřední blízkosti prostor, kde si děti
hrají. Budou tak uskutečněny realizovány dva nápady, které získaly nejvíce hlasů – pumptrack na sportovišti
a dětské hřiště v parku. Díky za Vaše
náměty a pro příští rok se vynasnažíme vylepšit hlasování o nápadech tak,
aby bylo relevantní.

Rozhoupejme dědinu – houpačky na Halenkov
Znáte zajímavé místo v naší obci,
odkud je krásný výhled na okolí a šla
by zde umístit houpačka? Rádi byste
udělali toto místo ještě zajímavějším?
V rámci projektu Obec přátelská ro-

dině máte možnost navrhnout místo
a jméno houpačky a dostanete ji spolu
s návodem, jak ji umístit.
Samozřejmě musí být umístěna na
vhodný strom se silnými větvemi a ma-

jitel pozemku/stromu musí předem
s instalací houpačky souhlasit. Pro více
informací mě kontaktujte na telefonním čísle 733 717 016, FB obce nebo
na mail: zpravodaj@halenkov.cz.
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Halenkov pro rodinu - obec přátelská rodině
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Mateřské centrum Motýlek
Jak možná víte, před lety v obci
fungovalo Mateřské centrum Motýlek.
Momentálně tomu tak není, a proto
bychom se rádi pokusili o jeho obnovu. Hledáme aktivní maminky, které
se chtějí zapojit do obnovení a ná-
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sledných aktivit mateřského centra
Motýlek. Zázemí pro setkávání a administrativní záležitosti by byly řešeny
ze strany obecního úřadu. Ze strany
maminek by se jednalo především
o samotný chod mateřského centra

– setkávání, aktivity, besedy, přednášky a další akce pro maminky s dětmi.
V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte na mcmotylek@email.cz nebo
anketa na FB Obec Halenkov.

aktuality z obce

Soutěž o nejkrásnější balkon,
okno a předzahrádku 2019
Soutěž se pomalu blíží ke svému konci. Neváhejte tedy a využijte poslední
možnosti zapojit se do soutěže a vyhrát
tyto hodnotné ceny v každé kategorii.
1. místo – voucher na nákup zahradnických potřeb, nářadí aj. v prodejně
Z&R-tools nářadí Halenkov v hodnotě 3.000 Kč
2. místo - voucher na nákup zahradního programu či jiného zboží ve firmě
Tovomarket s.r.o. Halenkov v hodnotě 1.000 Kč.
3. místo – slavnostní oběd v Lidovém
domě Halenkov pro 2 osoby.
Pro úplnost připomínám pravidla
soutěže. Soutěží se tedy ve dvou kategoriích.
1. balkony, okna, lodžie a terasy
2. předzahrádky
• Kdo se může soutěže účastnit?
Každý v katastru obce Halenkov. Nezáleží přitom, zda se jedná o rodinný či
bytový dům.
• Jak se může přihlásit?
Přihlášky do soutěže můžete podávat písemně na podatelně OÚ Halenkov, nebo elektronicky e-mailem
na adresu ou@halenkov.cz v termínu
do 30. 8. 2019.
K přihlášení můžete použít i formulář,
který je ke stažení na stránkách obce

Halenkov. A pokud Vám výše uvedené
možnosti činí potíže, neváhejte a kontaktujte mě přímo na níže uvedeném
telefonním čísle. Vše vyřídím za Vás.
• Co musí přihláška obsahovat?
V přihlášce by mělo být uvedeno
jméno a příjmení osoby a adresa, kde
se nachází rozkvetlý balkon, okno či
předzahrádka. Dále můžete uvést druhové složení rostlin. Není to však podmínkou. Stejně tak nemusíte posílat
fotografie.
• Jak proběhne hodnocení?
Hodnotící komise, v které budou
zastoupeni členové Českého svazu
zahrádkářů z.s. Halenkov, Českého
svazu včelařů z.s. Halenkov a Svazu
postižených civilizačními chorobami

Halenkov budou průběžně navštěvovat přihlášené účastníky až do konce
měsíce srpna, kdy soutěž skončí. Poté
z přiložené fotodokumentace a poznámek sudích se vyberou tři nejzdařilejší
výtvory v obou kategoriích.
Vítězové budou zveřejněni spolu
s fotografií své květeny v Halenkovském zpravodaji a při nejbližší kulturní
akci jim budou předány vítězné vouchery.
Rád bych poděkoval výše zmíněným
firmám za sponzorský příspěvek.
S pozdravem a pro bližší informace
Petr Pončík, tel.: 732 865 739,
e-mail.: peta.poncik@email.cz
Těšíme se na Vaše příspěvky! Vytvořme
spolu krásnou obec, krásný domov!
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365 let od založení obce Halenkov
V letošním roce uplynulo 365 let od
založení obce Halenkov. Připomeňme
si toto výročí článkem o Halenkovu,
který vyšel před téměř osmdesáti lety
v publikaci „Krásy a památky východní
Moravy“ a který napsal tehdejší předseda halenkovského Klubu českých turistů, obchodník Pavel Kopecký.

Halenkov
Halenkov jest rozsáhlá horská obec
na moravsko-slovenském pohraničí.
Leží v údolí Horní Bečvy, asi 16 km
východně od Vsetína. Obec vznikla asi
v roce 1654, kdy zde postavil hrabě
Illeszházy statek pro svoji dceru Helenu a nazval jej Helenkov. Protože zde
bylo již tehdy asi 24 usedlíků, povstala
osada Helenkovice – dnes Halenkov,
která má nyní 460 domů a přes 3.000
obyvatelů. Povrch katastru obce je hodně členitý. Hřebeny a odnože Vsackých
hor (na severu) a Javorníků (na jihu)
jsou rozbrázděny hlubokými a často
úzkými údolími. Těmi tekou horské
potůčky s křišťálovou vodou, jež chová
dostatek pstruhů.

Obec sama leží 423 m n. m., ale vrcholky okolních strání a kopců dosahují výšky nad 800 m: Ochmelov 733,
Kladnatá 770, Lušůvka 879, Kyčera
Čerňanská 885 a Kobylářky 860 m.
Obydlí jsou většinou podél okresní silnice v údolí Bečvy, ale také po stráních
a menších údolích najdeme skupiny
chalup či jednotlivé pasekářské usedlosti, které vznikly za dávné pastevní
kolonisace. Některé chaloupky krčí
se na stráni jako klícka, jiné jsou zase
ukryty v zeleni lesů, jakoby se chtěly
schovat před zvědavým a rušným světem. Výstavnější budovy jsou ve středisku obce kolem kostela, bývalého
dvora, škol, továrny a nádraží. Kostel
byl vystavěn roku 1778. Před ním je
starobylý kamenný kříž z téhož roku
s erbem hraběte Illeszházyho. Také budova původního dvora je zachována
a slouží jako obydlí pro zaměstnance
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velkostatku Thonetova. V sousedství je
vkusná vila, přizpůsobená valašskému
slohu.
Rozsáhlé lesy bukové a jehličnaté daly vznik dřevařským podnikům.
Pila z roku 1859 a továrna na náby-

dářů dává místo chleba spíše kamení.
Lid však svůj kraj miluje, je skromný
a trpělivý. Lne k rodné hroudě a svým
stráním věnuje veškerou lásku, často
zapomínanému koutu naší vlasti. Vždyť
dovedl jej už v dávných dobách chránit

tek z r. 1868 jsou velikou posilou kraje na poli sociálním a hospodářském.
Úrodného pole je totiž málo a výtěžek
nepatrný. Přes veškerou lopotu hospo-

a „chasníci“ halenkovští s radostí doplňovali řady portášských stráží.
Podnebí je zde dost drsné a zima dlouhá. To však je pro lyžaře velmi vítané

Lyžařské partie v Halenkově

Pavel Kopecký, předseda KČT
Zpracovali Jan Kudrik, Pavla Krejčí
Text nebyl jazykově upraven

7. strana

historie

Přírodní koupaliště v Halenkově

a proto také lyžařský sport je tu čilý a časem stane se celý kraj na Vsácku rájem
bílého sportu.
V létě zase, kdy všude samá zeleň
kolem a vzduch čistý a plný paprsků
slunečních, zapomene člověk na všechny bolesti a strasti, když vyjde si do hor
a údolí. Na Bečvě, v přírodním koupališti, smyje prach všedního života a na písku či na blízkém trávníčku poceluje se
s paprsky sluníčka dosyta.
Kdo si potrpí na delší „výšlapy“, může
se dostati údolím Dinotice na Vsacký Cáb
(841 m), nebo údolím Lušová do Val.
Bystřice. Příjemné jsou tury na Javorníky,
odkud je krásný pohled na stranu moravskou a též do milé Slovače. Odpočinek a občerstvení nalezne na „Kohútce“
nebo „Portáši“.

kultura
8. strana

Vážení občané, Dřevorosty Josefa Heji jsme vzhledem
k ideálnějšímu počasí a vhodnějšímu tematickému zaměření přeložili z mrazivých únorových dnů na pozdější
léto. II.ročník této akce se uskuteční v sobotu 7. září 2019
a bude pořádán u příležitosti výročí skonu (5. září 1985)
naivního umělce, řezbáře Josefa Heji, rodáka z Hovězí
a chalupníka z halenkovskeho údolí z Dinotice.
První zářijový týden budou děti z místní mateřské školky na svých procházkách sbírat samorosty, kořeny a klacíky, které budou v sobotu 7. září před obecním úřadem
v novém parčíku u fontánky malovat vodovými barvami,
stejně jak to dělal svérázný valašský umělec Josef Heja.
Soutěž je určena i pro žáky ostatních halenkovských škol.
Všechny kategorie budou vyhodnoceny a odměněny.
Odbornou porotou budou tři současní valaští řezbáři –
Jan Brlica mladší z Francové Lhoty, Tomáš Dujka – Nový
Hrozenkov, Velké Karlovice a Roman Mikuš ze Vsetína.
V průběhu celého dne bude u fontány probíhat minivernisáž díla řezbářské legendy a i všichni tři porotci zde
představí své dílo. Kromě toho každý z umělců v tento
den vytvoří jednu biblickou postavu do multiautorského
díla – betléma z Halenkova, který budeme při každém
dalším ročníku rozšiřovat.
Atmosféru budou ladit naši halenkovští harmonikáři,
občerstvení poskytne Lidový dům a s největší pravděpodobností se bude na náměstí vařit v kotli zvěřinový guláš
pro všechny návštěvníky.
Milé děti, rodičové, vážení přátelé a obyvatelé Halenkova, zveme Vás v tento den na prostranství před OÚ
Halenkov k uctění památky a oslavě jednoho typicky valašského umění, které mělo kdysi téměř v každé chalupě
svého milovaného umělce v osobě svého otce, dědečka

kultura / SPCCH

Dřevorosty Josefa Heji – 2.ročník

nebo strejčka, křiváčky kouzlily malým dětem koníčky,
pejsky, ovečky...
Miro J. A. Moravčík

Nesedíme doma
- chodíme, cvičíme, poznáváme...
V červnu to byl výlet na Výstaviště v Lysé nad Labem
a pod vedením předsedy Věrky Kovaříkové zájezd do Kroměříže: Arcibiskupský zámek a Květná zahrada. Průvodce
upoutal svým vyprávěním o historii Rotundy a celého areálu.
Z kolonády byl krásný výhled na Lví fontánu a celý okolí.

Nachodil tu každý z nás paru kilometrů, aby nám pak lépe
chutnal dobrý zasloužený oběd.
Neseďte doma a udělejte něco pro své zdraví v Luhačovicích na rekondičním pobytu.
Ludmila Holcová, členka výboru
Základní organizace SPCCH v ČR, z.s. Halenkov
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hasiči

Nové dopravní vozidlo VW Crafter 4x4
Ve čtvrtek dne 8. srpna 2019 předal
dodavatel Progres Sibřina s.r.o. obci
Halenkov do užívání nový dopravní
automobil (DA). Automobil byl pořízen
v rámci dotační výzvy řízené MAS Valašsko – Horní Vsacko z.s..
Záměrem dotačního titulu bylo uspokojit potřeby jednotek požární ochrany
na území Horního Vsacka tak, aby celková výše prostředků (cca. 3,3 mil. korun)
byla stejnoměrně rozdělena na pořízení
3 vozidel. Úspěšnými žadateli se pak
mimo obec Halenkov dále stala obec
Velké Karlovice a město Karolinka.
Pokud jde o samotný popis nového
vozidla ve službách JPO II SDH Halenkov – zde pro začátek pouze pár laických informací.
Jedná se o „dodávkové“ vozidlo VW
Crafter 4x4 v úpravě pro hasiče s označením DA-L1Z.
Jeho hlavní parametry jsou:
- řídit jej může řidič s oprávněním pro
osobní automobily skupiny „B“
- odveze 9 osob včetně řidiče a také
rozměrný náklad
- jednoduchým vytažením 2 zadních
řad sedadel vznikne nákladový prostor naložení terénní čtyřkolky nebo
i sněžného skútru
- za vozidlo lze připojit nákladní přívěs
do hmotnosti 2,5 tuny
- má výrazné bezpečnostní prvky karoserie.
I jménem mladých hasičů Halenkov,
pro které se automobil stane příležitostným bezpečným a spolehlivým zázemím – děkujeme.
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hasiči / aktuality z obce

Aplikace V obraze
Chtěli bychom občanům obce představit novou elektronickou službu.
Chcete být informováni o aktualitách
z našeho webu? Chcete mít k dispozici důležité informace z obce ve Vašem
chytrém telefonu?
Právě pro vás je určena naše nová
mobilní aplikace – V obraze. Nachází
se na stránkách obce v levém sloupci.
Tam naleznete informace, kde je možno ji stáhnout, včetně krátkého instalačního manuálu.

Aplikace Vám přinese přehled aktualit z webu naší obce, upozorní Vás
na nově vložené zprávy, dozvíte se
včas o pořádaných akcích, můžete si
prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšené na úřední desce.

Co lze sledovat?
* kulturní a sportovní akce
* fotogalerie
* aktuality
* úřední desku
Co je potřeba k jejímu stažení?
* mít chytrý telefon s operačním
		 systémem Android či iOS
* přístup na internet
* místo v úložišti telefonu cca 13 MB

Mgr. Miroslav Zetek
místostarosta obce

Lidový dům Halenkov
hledá zaměstnance na pozice

číšník/servírka,
kuchař/kuchařka
Hledají se zaměstnanci
na celý i částečný úvazek.
Praxe v oboru velkou výhodou.
Zájemci ať se prosím obrací
na tel. čísla 608 567 770
nebo 703 840 285.
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inzerce / ekologie

Kam s nefunkční zářivkou?
Většina z nás musí občas řešit, co
s úspornou zářivkou, která po letech
přestala svítit. Vysloužilé lineární či
úsporné kompaktní zářivky a výbojky
totiž nepatří do popelnice na směsný
odpad, kde z nich při rozbití mohou
unikat nebezpečné látky.
V minulosti to bylo snadné, klasická
wolframová žárovka se prostě vyhodila
do popelnice na komunální odpad a z obchodu
se přinesla nová. Od září
2012 se ale klasické wolframové žárovky přestaly
v Evropské unii prodávat,
a tak v posledních letech
postupně přecházíme na ekonomicky
a ekologicky šetrnější světelné zdroje.
Podle místnosti a svých preferencí volíme kompaktní a lineární zářivky či LED
žárovky. Vybíráme různou intenzitu

a charakter světla - výběr moderních
světelných zdrojů je opravdu pestrý.
Má to ale jeden háček: pokud taková
úsporka či LED žárovka dosvítí, nesmí
skončit v běžném koši a nepatří ani
do tříděného skla.
Důvodem jsou druhotné suroviny,
které lze díky recyklaci znovu využít
a také jedovatá rtuť, kterou zářivky
(trubicové i kompaktní)
v malém množství obsahují. Při špatném či
neodborném zacházení
a ve vyšších koncentracích může rtuť ohrozit
lidské zdraví a životní
prostředí. Nejjednodušší je vzít starou
zářivku či LEDku a odevzdat ji v obchodě při nákupu té nové.

elektrozařízení pro naši obec zajišťuje
kolektivní systém EKOLAMP, který nejen přispívá na náklady provozu sběrného místa, ale navíc plně hradí veškeré
náklady na přepravu a recyklaci. Díky
EKOLAMPu ušetříme z obecního rozpočtu část prostředků, které bychom
jinak museli použít na ekologickou likvidaci nebezpečného odpadu.
Menší nepohodlí spojené se správnou
likvidací úsporné zářivky nám vynahradí nižší spotřeba elektrické energie a vědomí, že společně přispíváme k ochraně
životního prostředí okolo nás.
Více se o nakládání s nefunkčními světelnými zdroji a dalších aktivitách společnosti EKOLAMP dočtete
na www.ekolamp.cz.

Další možnost, jak správně naložit
s nefunkčním světelným zdrojem, je
odevzdat ho ve sběrném dvoře otevírací doba ve středu od 14:00 do 18:00
a v sobotu od 8:00 do 12:00. Obsluha
sběrného dvora ho od Vás zdarma převezme a uloží do speciální sběrné nádoby, aby nedošlo k jeho rozbití. Zpětný odběr světelných zdrojů i dalších

NÁŘADÍ HALENKOV
prodej širokého sortimentu elektrického a ručního nářadí
různých značek, a mnoho dalšího zboží pro kutily,
řemeslníky a výrobní firmy
Mobil: +420 734 151 715
www.naradi-halenkov.cz
e-mail: obchod@naradi-halenkov.cz
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včelaři

Jak správně nakoupit med
Když jsem přemýšlel, čím bych přispěl
„svou troškou do mlýna“, napadlo mě,
že by občany mohlo zajímat pár tipů,
jak správně nakoupit med. Za chvíli se
nám roční období přehoupne do podzimu, a tak je nejvyšší čas na nákup této
superpotraviny (označení pro potraviny
s vysokým množstvím zdraví prospěšných látek), která by neměla chybět
v žádné domácnosti.

Vytáčení medu v medárně, radost i dřina.

Radost pohledět a zároveň známka
zralého medu, plást je z třetiny zavíčkován.
Základním předpokladem je nakupovat med od včelaře, kterého známe,
nebo máme o něm kladné reference.
A to nejlépe v kraji, v kterém žijete. Žel
smutnou pravdou je, že med je druhou
nejvíce falšovanou potravinou hned
po vínu. Je to jako s ovocem a zeleninou. Lidský organizmus se léty adaptoval na místně příslušné druhy, které dokáže nejlépe využít. Protože se v medu
nachází i pylová zrna, snižuje se tak
riziko alergické reakce na cizí rostliny. To, že si koupíte „med“ v obchodě
a jsou v něm vzorky z celého světa, je
známá pravda. To je ten lepší případ.
V tom horším, jak občas proběhlo
v mediích, se v něm vyskytly zbytky
cizorodých látek a reziduí z léčiv, např.
z antibiotik. Ty se používají v zahraničí
k léčbě moru včelího plodu – strašáka
všech včelařů. V naší kotlině se touto
nemocí napadená včelstva musí spálit,
a to včetně úlů.

Zralý med se při tečení skládá –
„mašličkuje“. To však neplatí u některých druhů, jako je např. med akátový.
Ten si svou řídkou konzistenci uchovává i několik let. Naopak med řepkový zkrystalizuje za pár týdnů. Ona
ta krystalizace je vlastně důkazem,
že med je čerstvý a nebyl již tepelně
upravován (zahříván, aby se změnil
zpět v tekuté skupenství). Jak jsem se
již zmínil, každý druh medu je originál a zkrystalizuje za určitou dobu.
Výjimkou je pastovaný med, který byl
již mechanicky upraven mícháním, při
kterém se rozbijí na sebe vázající se
molekuly cukru.
Med by měl být plněn do čistých,
nejlépe nových sklenic s víčkem. Samozřejmostí je etiketa, na které musí
být uvedeno jméno a adresa včelaře,
druh medu, hmotnost, datum vytáčení
a min. trvanlivost. To vše je dáno veterinárním zákonem.
Občas se mě lidé ptají, který med je
lepší. Jestli lesní (medovicový), nebo
květový. Nelze říci, že by byl některý
lepší a některý horší. Záleží na tom,
k jakému účelu jej chceme použít
a který nám prostě více chutná.
Květový med – jak již název napovídá, je vytvořen převážně z nektaru
rostlin. Proto kromě bílkovin z pylových zrn obsahuje více jednoduchých
cukrů jako je glukóza a fruktóza, které
se nemusí v našem těle složitě štěpit,
a tak nezatěžují náš trávicí systém.

Lesní med – tmavost medu způsobují barviva obsažená v míze dřevin.
Díky složitým cukrům není tak dietní,
zato obsahuje vysoký podíl silic a flavonoidů, což jsou aromatické látky rozpouštějící hlen, usnadňující vykašlávání
a bojující proti zánětu na sliznicích.
Takže zjednodušeně řečeno, květový
med se používá při rekonvalescenci, je
rychlým zdroj energie před vysokou zátěží organizmu. Též se používá při zažívacích potížích. Lesní med je vhodnější
při nachlazení jakéhokoliv původu (zabraňuje množení bakterií díky osmóze
a bakterie i zabíjí). Můžeme ho použít
na popáleniny, různé rány a jiné neduhy. A jen takový tip pro dámy, z medu
jsou výborné pleťové masky.
Protože máme konec prázdnin, začal
nám nový včelařský rok, a tak můžeme
bilancovat. Jak jsem se již zmínil v minulém Zpravodaji, jaro nebylo k nám
příznivé. Zato časné léto a léto samotné přineslo poměrně slušnou snůšku
z medovice, a tak med je letos krásně
tmavý, hustý, příjemně kulaté chuti.
Mohou se však v něm vyskytnout matné šupiny až hrudky, což je zapříčiněno melecitózou, druhem trisacharidu
(složitého cukru), který se lokálně vyskytl jako melecitózní med.
Za všechny halenkovské včelaře doufám, že Vám letošní med chutná, a to
i díky relativně čisté přírodě, z které
pochází a za kterou stojí za to bojovat.
Petr Pončík
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sociální oblast

Mosty – cesta ze závislosti a úzkosti
Od roku 2004 působí ve městě Vsetín na Palackého ulici nezisková organizace NA CESTĚ, z. s. Poskytuje služby v sociální oblasti a jednou z jejích
činností je pomoc lidem, kteří mají
problém s alkoholem nebo nealkoholovými drogami, ale též lidem chronicky psychicky nemocným.

a pomoc zvyšuje mnohonásobně šance na návrat do běžného života. Lidé,
kteří se obracejí na tuto službu, potřebují buď zvládnout situaci po návratu
z pobytové léčby, nebo tuto pobytovou
léčbu z jakýchkoli důvodů nechtějí absolvovat a rádi by se svým problémem
pracovali s něčí pomocí ambulantně.

„Se službou Mosty jsem se poprvé
setkala, když jsem přišla po tříměsíční
léčbě z psychiatrické léčebny v Kroměříži,“ říká čtyřicetiletá paní V., která
byla ještě do nedávné doby klientkou
využívající odbornou pomoc této služby. „Byla jsem ztracená, nevěděla jsem,
jak začít znovu. Potřebovala jsem řešit,
jak zvládnout abstinenci a jak fungovat
bez alkoholu. Hlavně jsem sama v sobě
neměla vyřešené rodinné a partnerské
vztahy, což s mým požíváním alkoholu
úzce souviselo. Potřebovala jsem poradit, mít oporu, mít důvěru se někomu
svěřit a nebýt na ty „strachy“ sama. Naskytly se Mosty. Tady mi pomohli otevřít oči, zamyslet se nad vším, co mě
trápí, co chci změnit, co je pro mě prioritou. Začala jsem fungovat úplně jinak
a od znova. Zjistila jsem, že bez „démona alkoholu“ lze žít bez problémů, řešit
situace se střízlivou hlavou mi už nedělá žádný problém. Pomalu a jistě se mi
srovnávají i vztahy v rodině, kdy moje
starší děti ani pořádně nevěděly, že existuji. Navázali jsme kontakt, navštěvují
mě, je to super. Začaly mi důvěřovat
a to je pro mě odměnou. V Mostech mi
také pomohli navázat s nimi ten první
kontakt po mnoha letech. Pracovníci mi
byli oporou a dokázali mi poradit, když
jsem měla pocit, že se blíží zase nějaká pohroma. Chodila jsem sem ráda
a vždy jsem odcházela s pocitem, že
jsem o něco lehčí a starosti jsou jakoby
pryč. Mohla jsem se na ně spolehnout
i s diskrétností.“

Poslední skupinou, pro kterou je služba určena, jsou lidé chronicky psychicky nemocní. Jde o klienty, kteří jsou již
vedeni u některého ambulantního psychiatra pro své psychické onemocnění.
Služba je zaměřena na různé formy úzkosti nebo psychické problémy spojené
se závislostí.

Služba není zaměřena pouze na osoby mající problém s alkoholem, ale
i na ty, kteří se potýkají se závislostí
na nealkoholových drogách, nejčastěji
na pervitinu. Program následné péče
pro závislé osoby spadá do terciární
prevence. Ta výrazně zefektivňuje celý
systém péče o osoby závislé na návykových látkách. Odborníky na oblasti
adiktologie, psychiatrie a léčby závislostí je potvrzováno, že systematická, dlouhodobější následná podpora
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Poradenství, edukaci o dané problematice, podporu, vedení a praktickou

pomoc při řešení problému závislosti
či neurotické poruchy, ale i řešení negativních praktických dopadů těchto
problémů (dluhy, rodinné a pracovní
problémy, bydlení atp.), to vše obsahuje
následná péče. Program se děje formou
individuální i skupinové terapie. Služba
je poskytována bezplatně, protože spadá do systému sociálních služeb bez
úhrady.
Pokud se některý z výše jmenovaných problémů dotýká vás nebo vašich
blízkých, nabízí vám služby následné
péče MOSTY radu, podporu a odbornou pomoc. Návštěvu a první konzultaci lze domluvit telefonicky (775
986 795) či e-mailem (info@np-mosty.
cz). Podrobnější informace o naší práci
najdete na www.jsmenaceste.cz.

Cítíte, že přestáváte mít kontrolu nad svou životní situací, a vaše problémy
souvisejí s nadměrným pitím alkoholu? Nebo jsou ve hře spíše drogy? Nedokážete si poradit se svou úzkostí? Komplikuje vám vaše situace život?
Odbornou pomoc v problémech, které se mohou dotýkat vás nebo vašich
blízkých, vám nabízí ve Vsetíně sociální služba následné péče MOSTY – poradenství a edukace o dané problematice, podporu, vedení a praktickou pomoc
při řešení problému závislosti či neurotické poruchy, ale i řešení negativních
praktických dopadů těchto problémů na partnerské vztahy, rodinu či práci. Program se děje formou individuální i skupinové terapie. Služba je poskytována
bezplatně, protože spadá do systému sociálních služeb bez úhrady.
Návštěvu a první konzultaci lze domluvit telefonicky (775 986 795) či e-mailem (info@np-mosty.cz). Ve Vsetíně poskytujeme individuální konzultace od
pondělí do pátku. Podrobnější informace o naší práci najdete na www.jsmenaceste.cz.

Dne 15. 6. 2019 se uskutečnilo setkání "osmdesátníků", žáků halenkovské školy, kteří se narodili v letech 1938-1939
a ukončili školní docházku v letech 1953-1954. Z původního počtu 43 žáků se setkání zúčastnilo 19 spolužáků. Bohužel
15 spolužáků již zemřelo a devíti zdravotní stav nedovolil se setkání zúčastnit. Všichni účastníci setkání prožili život naplněný především prací a někteří z nich se ve veřejných funkcích obětavě podíleli na budování naší obce. Setkání se uskutečnilo
"na místě činu", v restauraci Šalerka, jejíž budova byla postavena v roce 1953 jako "přístavba" halenkovské školy. Účastníci
setkání by i touto formou chtěli poděkovat majiteli restaurace Šalerka, panu Radku Šulákovi, za kvalitní občerstvení, příjemné prostředí a obsluhu.

Popisek k fotografii: Stojíci zleva: Anna Maňáková, Jaroslav Kořenek, Josef Chrástecký, Terezie Lenzcová, Marta Čokavcová, Marie Kopecká, Jiřina Sklářová, Anežka Šťastná, Zdenka Obdržálková, Jaroslav Šulák, Pavel Kopecký Sedící zleva. Emílie
Trtíková, Ludmila Chudáčková, Blažena Koňaříková, Vlasta Kocurková, Františka Bogárová, Ludmila Václavíková, Celestýna
Šuláková, Zdenka Petrusková.

Zveme Vás na Den Charity 2019
Česká biskupská konference na svém
jednasedmdesátém plenárním zasedání před jedenácti lety oficiálně vyhlásila den 27. září, kdy církev slaví památku svatého Vincence z Paula, jako Den
Charity.
V tento den Charita pořádá po celé
České republice společné aktivity,
na kterých více informuje veřejnost
o své činnosti. Například prostřednictvím dne otevřených dveří ve svých
zařízeních, koncerty, výstavami, soutěžemi atd.
Charita Nový Hrozenkov se i v letošním roce k tradici připojí a bude slavit
Den Charity. Své dveře veřejnosti otevře v pátek 27. září 2019 v deset hodin
dopoledne ve střediscích na Novém
Hrozenkově a v Halenkově. Připraven
bude zajímavý interaktivní program

ve vnitřních i venkovních prostorech.
Každý, kdo přijde, bude mít možnost
nahlédnout „pod pokličku“ práce charitních zaměstnanců, vyzkoušet si některé kompenzační a rehabilitační pomůcky, zúčastnit se soutěže o jablečný
štrůdl, prohlédnout si denní stacionář,
dům s pečovatelskou službou nebo například kancelář sociálního pracovníka.
Představí se také charitní sociální autobus a minibus, který poskytuje dopravu
špatně se pohybujícím lidem.
Pro každého, kdo na hrozenkovskou
Charitu zavítá, to bude taková malá
exkurze do oblasti sociální práce. Přijít
může opravdu kdokoliv včetně rodin
s dětmi, tříd ze základních či středních
škol. O podrobném programu budeme
informovat v dalších z čísel charitních
listů.

Pozdrav od Lucie Bílé
našim charitním vílám
Nový Hrozenkov: Začátkem léta letošního roku k nám na Charitu Nový
Hrozenkov přišel milý dopis od přední
české zpěvačky Lucie Bílé. Součástí
psaní byly také dárečky pro charitní
pečovatelky.
Citujeme z dopisu:
„Vážené a milé dobré víly! Posílám
něco pro radost a štěstí za vše dobré, co
děláte pro druhé! Vybrala jsem na své
náramky z lásky Hematit, kámen zdraví
a doufám, že Vás každou potěší.
Objímám Vás a přeji vše dobré. S láskou Vaše Lucie Bílá.“
Malá pozornost od Lucie udělala našim "charitním vílám v červených autech" obrovskou radost.
Moc děkujeme!
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Jak Halenkovjané prožívali léto
Nostalgii, romantiku nebo kouzlo starých časů v nás mohou vyvolávat vzpomínky na prázdniny.
Už na počátku 16. století údajně doporučoval Jan Ámos
Komenský zavedení školních prázdnin. Jeho přání se žákům
a studentům splnilo až v roce 1774, kdy Marie Terezie vydala
rozhodnutí, že si mohou odpočinout na 21 dní od studia.
Dnešní studenti si svá školní léta bez dva měsíce trvajících
školních prázdnin již nedovedou vůbec představit. Berou je
jako samozřejmost a málokdo z nich ví, že až do roku 1774
neměly tehdejší školy v českých zemích prázdniny žádné
a také školní docházka nebyla ještě povinná.
V poválečném období byly prázdniny spjaty nejčastěji
s prací na poli, sušením sena nebo pastvou dobytka. Chodilo se často na halúzky do lesa, které se svázaly do otýpky
a nosily domů. Řezalo se ručně dřevo, postupně se chystalo
Zaměstnanci UP zavodů v Sulovských skalách
na zimu. I mezi prací si děcka občas našla čas na zábavu.
Hrály na „babu“, koupaly se v plechových vanách, v potoce od dalších táborníků. Bylo samozřejmé, že si do zápisníků
nebo v Bečvě, sbíraly bylinky, maliny, jahody, borůvky, hou- i po dobu několika let lidé psali texty a akordy různých písniček, které doplňovali kresbami a nálepkami.
by. Lesní plody nosívaly pro přivýdělek do výkupu.
Dovolenou u moře si nemohl dovolit
V době normalizace a budování sokaždý. Dříve byl výběr moří poněkud
cialismu prostí Čechoslováci do exoticomezený a tak se vyráželo na pláže
kých zemí nejezdili. Přesto si lidé i v té
na sever nebo do Rumunska a Bulharska.
době dovolenou a dny volna uměli užít.
Německá Rujana patřila mezi oblíbené
Nelišila se léta sedmdesátá a osmdesákoupací destinace. Foukalo tam, Balttá. Řada pamětníků vzpomíná na chvíle
ské moře bylo studené, sedělo se v plástrávené pod stanem. Tehdy byli však
žových budkách, ale mělo to tehdy své
táborníci mnohem skromnější. Stany
kouzlo. Dovolenkáři si nezapomenutelbyly těžké, spacáky málokdy takové,
né chvíle zachycovali na fotografie a diaby ochránily před chladnými nocemi.
apozitivy. Běžně posílali z navštívených
Obytný přívěs, to už byl v kempu luxus.
míst pohlednice.
K němu neodmyslitelně patřila kempinKdo tenkrát pracoval ve větším podgová sedací souprava z hliníku. Nesměla
niku, měl větší naději na různé pobyty.
chybět ani jídelní, většinou umělohmotTakové podniky navíc prostřednictvím
ná souprava, která se skládala z různých
odborů ROH (revoluční odborové hnukelímků, hrníčků, tácků a nádob. Jídla se
tí) pořádaly pobytové zájezdy a výlety.
připravovala na ohni nebo různých přeUbytování bylo levné, z velké části donosných vařičích vlastními silami. Pomátované, takže dovolená bývala příjemná
hala Vitana, která „vařila za nás“, i různé J. Drga na zájezdu v Tatrách
a bezstarostná. UP závody, závod Halenkonzervy. Do restaurací se chodilo sice
také, ale zdaleka to nebylo dostupné denně všem. Večery kov pořádal pro svých cca 300 zaměstnanců mnoho zájezdů
si zpříjemňovali společným povídáním a vyprávěním, hrály po celé republice, i za hranice. Jelo se třeba pod stan na čtyřse karty nebo Člověče, nezlob se. Sedělo se u ohně, hrálo denní zájezd na Šumavu, z toho tři a půl dne bohužel prona kytaru a zpívalo. Kdo neznal slova písniček, opsal si je pršelo. Na Slovensku v kempech Duchoňka a Buková měli
zaměstnanci k dispozici stany s vybavením, což představovalo dřevěnou podlahu, kuchyňku a dvě ložnice. Obvykle se
jezdívaly týdenní turnusy. V roce 1978 byl vypraven zájezd
do Vysokých Tater, v roce 1989 do Sulovských skal. Zaměstnanci se svými rodinnými příslušníky navštívili také Karlovy
Vary, ubytovávali se v podnikové chatě na Rusavě, podívali
se i za hranice – do NDR nebo do Maďarska k Balatonu, kde
spali v soukromí ve stanech na zahradě. Halenkovská fabrika
financovala i pionýrské tábory pro děti.
Zaměstnanci Jednoty jezdili v létě na Senec, JZD pořádalo třeba zájezdy do vinných sklepů na jižní Moravu a zaměstnanci vojenské posádky navštívili dvakrát Vysoké Tatry,
Oravu, Litoměřice nebo Prahu s ubytováním na Strahově
a návštěvou legendární hospody U Fleků. Účastníci pobytů
se většinou znali z práce, a tak, pokud spolu vycházeli, měli
o zábavu postaráno. Hrály se hry, zpívalo se a také pochopiVýlet na Vranov
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telně někdy popíjelo. Šlo o velkou soudržnost lidí a propojení pracovního a soukromého života.
Na území Halenkova se v minulosti nacházelo také několik
rekreačních objektů. Dinotický zámeček sloužil dlouhá léta
pro rekreaci zaměstnanců Fatry Napajedla. V Provazném si
postavily rekreační objekt Pozemní stavby Olomouc a v Dinotici si přestavěla budovu bývalé obecní školy na rekreační
středisko Zbrojovka Jablůnka.
Z pohledu tehdejších žáků základní školy trávili všichni
léto vesměs venku. Na začátku prázdnin se postavil stan,
který se schovával až s příchodem školního roku. Chodili se
koupat buď k Bečvě, nebo k potoku. Stavěli hráze, skokanské můstky, pouštěli lodě, rybařili a u halenkovského splavu
skákali někteří odvážlivci šipky ze stavidel. Večer dělali táboráky, které rádi přeskakovali. Opékaly se buřty, chleba,
jablka v alobalu nebo brambory v popelu. Ogaři si sestavovali motokáry "co dům dal" a pak s nimi sjížděli třeba kopec
v Hlubokém. Ti starší pořádali domácí motokros, který byl
přehlídkou různých strojů, které se někdy vůbec nepodobaly
motorkám. Spávali pod širákem v okolí Halenkova a nejedno pole bylo ráno chudší o trošku úrody. Někteří pomáhali jako čekatelé nebo adepti do sdružení myslivcům v lese.
O prázdninách se chodilo na houby, na lesní plody, hrálo se
na vojáky, stavěly se chatky v lese, na březích potoka i různě
na louce. Zdatnější dokázali postavit i zemljanky. Cérky cvičily gymnastiku, hrály volejbal, vybíjenou, skákaly sestavy
přes gumu, hrály kostky (kostkový cukr obalený barevným
staniolem nebo alobalem). Bylo samozřejmostí, že každé
dítě umělo stojku, hvězdu nebo kotoul, které se nemuseli
učit v hodinách tělocviku.
I v té době platilo „po práci zábava“. Nejdříve se pomáhalo rodičům nebo prarodičům v domácnosti, na zahradě,
na poli a někteří se senem. Večer se Halenkovjané scházeli
na zábavách v parku. Ti, co nebyli ještě plnoletí, sledovali

Stavba skokanského můstku
aspoň dění za plotem. Kapely Komplex a Sevak hrávaly pravidelně až do svítání.
Po roce 2000 mladí často jezdili na kole, na bruslích, hráli
fotbal, chodili se koupat na „Balaton“ do Nového Hrozenkova, občas ještě i na Bečvu. Začaly se objevovat bazény
na zahradách rodinných domů. Děti jezdily na pobytové tábory a příměstské tábory s různým zaměřením. Vývoj stále
postupuje a do popředí se začínají dostávat počítače a mobilní telefony s připojením k internetu…
Děkuji Z. Úlehlové, V. Úlehlovi, A. Maňákové, M. Strbačkové, Z. Kulkusové, R. Janotovi, M. Batlovi, P. Batlovi
a L. Koňaříkovi za ochotu se se mnou podělit o letní vzpomínky a některým i o fotografie.
Martina Kostková, kronikářka
Kronika.halenkov@seznam.cz

Hráz na Bečvě
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Střípky z letního dění v halenkovském fotbalu
Fotbalové soutěže sice měly uplynulý měsíc a půl letní pauzu, dění
uvnitř oddílu TJ Tatran Halenkov ale
rozhodně neustalo. Ba právě naopak.
Tady přinášíme krátké shrnutí všeho
podstatného.
Proč se letos nehrál mundial
Na úvod diskutované téma neuskutečnění letošního ročníku fotbalového
mundialu. Objevily se různé spekulace,
proč se tak stalo, důvod byl ale zcela
prozaický. Po postupu našeho áčka
do krajské 1. B třídy proběhlo ze strany KFS Zlín přeměření všech parametrů
hřiště a bylo zjištěno, že branka ze strany u bývalého náhonu je příliš nízká
a nesplňuje tedy pravidla fotbalu. Počátkem července jsme proto přistoupili
k nutné nápravě a v souvislosti s ní předělali i obě brankoviště, která už byla
v hodně špatném stavu a kazila jinak
výborný dojem celého hřiště, jež patří
k nejlepším v našem okrese. Práce spočívaly v zarovnání podkladu a položení
nového trávníku včetně drenáže pod
ním (akce byla kompletně financována
z rozpočtu od obce, které za to velmi
děkujeme). Následně se ale nesměl
trávník minimálně pět týdnů zatěžovat,
což bohužel zasáhlo i do plánovaného
mundialu, a tak nezbylo, než ho pro letošní rok zrušit. Na tomto místě je třeba
dodat, že mundial sice nese poslední 3
ročníky název O pohár starosty obce,
přesto je to ale od začátku akce nás
fotbalistů pro všechny místní milovníky
fotbalu, kteří si chtějí přijít zahrát a užít

V první polovině července proběhla rekonstrukce spočívající v úpravách brankových konstrukcí a brankovišť.
si přitom zábavu. Pevně doufáme, že
příští ročník se opět uskuteční.
Jak probíhala příprava na novou sezonu
Rekonstrukce hřiště zasáhla i do přípravy áčka na sezonu 2019/2020, zejména tedy ve smyslu možnosti odehrát
nějaké to přátelské utkání. Nakonec
jsme se rozhodli muže přihlásit do krajského poháru s tím, že budeme hrát
buďto na hřišti soupeřů, nebo v náhradním azylu. V 1. kole jsme zajížděli
do Veselé u Slušovic. Divoká přestřelka skončila v základní hrací době 7:7
(branky Halenkova: Zádilský 5, Ondryáš, Pastorek), a tak musely rozhodnout

penalty. V těch jsme zvítězili 4:3, takže
jsme postupovali dál. Ve druhém kole
jsme přivítali na hřišti v sousedních
Huslenkách (tímto jim ještě jednou
moc děkujeme) silný tým Nevšové.
S favoritem jsme dokázali držet krok
jen v prvním poločase, ve druhém už
jsme na soupeře i díky prostřídání sestavy neměli.
Jaké jsou změny před začátkem ročníku
Pokud se týká hráčského kádru prvního týmu, chtěli jsme posilovat a měli
jsme vytipováno hned několik kvalitních hráčů. Žádného z nich jsme však
do Halenkova nakonec nepřilákali.

Áčko se v rámci přípravy zúčastnilo poháru KFS. Nejprve přešlo přes Veselou u Slušovic, pak ale v azylu na hřišti v Huslenkách nestačilo silné Nevšové.
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Na druhou stranu jsme velmi rádi, že
se nám podařilo udržet stávající kádr
v čele s oporami Tomášem Kašparem,
Honzou Šulákem, Tomášem Zádilským, Romanem Haničákem a dalšími.
Věříme, že takto silná sestava vedená
zkušeným trenérem Ondrou Machálkem se dokáže v konkurenci 1. B třídy
prosadit. V béčku došlo k hlavní změně
na postu hlavního trenéra, který dosud
zastával člen výboru a asistent áčka
Vladimír Děček (velký díky za odvedenou práci). Tým nově povede trojice
Ondra Žárský, Tomáš Mišun a Honza
Trlica. Kdo z nich bude ten hlavní, se
momentálně řeší.
Rozpis utkání podzim 2019/2020
Upozorňujeme, že termíny utkání se
mohou měnit. Sledujte www.tatranhalenkov.cz.
Muži A – I. B třída:
Sobota 17. srpna (16.30 hod.) Halenkov – Lidečko, sobota 24. srpna
(16.30 hod.) Poličná - Halenkov, sobota 31. srpna (16 hod.) Halenkov – Prlov, neděle 8. září (16 hod.) Prostřední Bečva – Halenkov, sobota 14. září
(16 hod.) Halenkov – Bylnice, sobota
21. září (15.30 hod.) Ratiboř – Halenkov,
sobota 28. září (15.30 hod.) Halenkov
– Slavičín B, neděle 6. října (10 hod.)
Brumov B – Halenkov, sobota 12. října
(15 hod.) Halenkov – Dolní Bečva, neděle (14.30 hod.) Francova Lhota – Halenkov, sobota 26. října (14 hod.) Halenkov – Krhová, sobota 2. listopadu
(13 hod.) Halenkov – Hovězí.
Muži B – III. třída:
Neděle 25. srpna (16.30 hod.) Halenkov B – Bynina, neděle 1. září (16.30
hod.) Halenkov B – Střelná, neděle
8.září (16 hod.) Loučka – Halenkov B,
sobota 14. září (10 hod.) Halenkov B –
Choryně B, neděle 22. září (15.30 hod.)
Lačnov – Halenkov B, neděle 29. září
(15.30 hod.) Halenkov B – Leskovec,
neděle 6. října (15 hod.) Kladeruby –
Halenkov B, neděle 13. října (15 hod.)
Halenkov B – Valašská Polanka B, sobota 19. října (14.30 hod.) Halenkov B
– Janová, neděle 27. října (14 hod.) Jarcová – Halenkov B, neděle 3. listopadu
(13.30 hod.) Halenkov B – Police.
Starší žáci – okresní přebor:
Neděle 1. září (13 hod.) Halenkov
– Lidečko, sobota 7. září (13 hod.) Val.
Příkazy/H. Lideč – Halenkov, sobota
14. října (13 hod.) Halenkov – Jablůnka/Růžďka, sobota 21. září (13 hod.)

Hošťálková – Halenkov, neděle 29. září
(12.30 hod.) Halenkov – Ratiboř/Kateřinice, neděle 6. října (12.30 hod.)
Lidečko – Halenkov, neděle 13. října
(12 hod.) Halenkov – Val. Příkazy/H.
Lideč.
Starší přípravka – okresní přebor:
Sobota (10 hod.) Hovězí – Halenkov,
neděle 1. září (10 hod.) Halenkov – Fr.
Lhota, pondělí 9. září (16.30 hod.) Val.
Příkazy/H. Lideč – Halenkov, pondělí
16. září (17 hod.) Halenkov – N. Hrozenkov/VKK, neděle 22. září (13 hod.)
Lačnov – Halenkov, neděle 29. září
(10 hod.) Halenkov – Val. Polanka, sobota 5. října (10 hod.) Lidečko – Halenkov, neděle 13. října (10 hod.) Halenkov – Lačnov, pátek 18. října (16 hod.)
Val. Polanka – Halenkov, neděle 27. října (10 hod.) Halenkov – Lidečko.
Mladší přípravka:
Sobota 28. září (10 hod.) turnaj hřiště
Halenkov, sobota 12. října (10 hod.) turnaj hřiště Halenkov.
Pár slov na závěr
Jak jsme se přesvědčili i během letní
pauzy, dělat na vesnici kvalitní fotbal je
čím dal tím složitější. Všeobecně klesá
zájem dětí o sport, a tak se kluby potýkají s nedostatkem mladých hráčů. Zatímco v minulosti mohli trenéři přebírat,
dnes musí i ve větších oddílech pořádat
náborové akce a lákat mladé adepty,
kde se dá. V tomto směru je až neuvěřitelnou zprávou, že na Halenkově nově
přibyla vedle starší přípravky i mladší
(velké díky trenérům i rodičům). Díky

obětavému trenérskému vedení se nám
daří držet i družstvo žáků, zato dorost
jsme museli předloni kvůli nedostatku
hráčů odhlásit ze soutěží a zatím to
na návrat stále nevypadá (hráče, kteří
mají zájem hrát, uvolňujeme po dohodě do oddílů v okolí, hlavně aby zůstali
u fotbalu). Když není dostatečný přísun
hráčů z vlastní líhně, nezbývá než první
mužstvo v dospělé kategorii doplňovat
posilami odjinud. Přestup ale samozřejmě něco stojí a v tomto směru nám mohou pomoci pouze finance od sponzorů, protože příspěvky obce, která se
mimochodem stará o halenkovský
fotbal opravdu skvěle, putují výhradně
na provoz oddílu. My moc děkujeme
všem našim stávajícím podporovatelům
(najdete je na stránkách www.tatranhalenkov.cz) a zároveň pevně věříme,
že se nám bude dařit jejich řady postupně rozšiřovat. Pro tento účel jsme
na fotbalovém stadionu připravili reklamní plochy, zájemce prezentujeme
také na webových stránkách, případně
dalšími způsoby. Pokud by měl někdo
zájem přidat se k podporovatelům halenkovského fotbalu, může se obrátit
na kohokoliv z vedení oddílu (kontakty
rovněž na www.tatranhalenkov.cz).
A co dodat na závěr? V sobotu
10. srpna vstoupilo do nové sezony
áčko mužů a postupně se budou přidávat i další týmy TJ Tatran Halenkov.
Doufáme, že se bude všem dařit a budou bavit sebe i fanoušky kvalitním fotbalem. Těšíme se na shledanou v ochozech našeho stadionu.
Za výbor TJ Tatran Halenkov
Jiří Koňařík
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