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V letošním roce bychom chtěli v souladu s naším společným programem iniciovat
změnu územního plánu obce Halenkov. Z tohoto důvodu vyzýváme ty z Vás, kteří
mají zájem na změně územního plánu Halenkova, k podání návrhů na pořízení
změny územního plánu obce, a to do 15. března 2019. Návrhy prosím doručte
na adresu obecního úřadu Halenkov; Halenkov 655; 756 03. Návrhy musí obsahovat tyto zákonné náležitosti:
• údaje umožňující identifikaci navrhovatele, včetně uvedení jeho vlastnických
nebo obdobných práv k pozemku nebo stavbě na území obce,
• údaje o navrhované změně využití ploch na území obce,
• údaje o současném využití ploch dotčených návrhem navrhovatele,
• důvody pro pořízení územního plánu nebo jeho změny,
• návrh úhrady nákladů na pořízení územního plánu.
Jako formulář pro návrh změny můžete využít vzor uvedený na stránkách města
Vsetín v sekci Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy – dokumenty oddělení územního plánování: https://www.mestovsetin.cz/dokumenty%2Doddeleni%2Duzemniho%2Dplanovani/ds-11674
Po shromáždění návrhů na změnu územního plánu budou tyto předloženy zastupitelstvu obce Halenkov jako příloha návrhu rozhodnutí o pořízení změny územního plánu. 				 
Mgr. Miroslav Zetek, místostarosta obce

Jistě Vás při procházce Halenkovem napadlo něco, co by si zasloužilo opravit,
předělat nebo vybudovat. Právě na takové nápady pro naši obec čekáme. V rámci
plnění našeho společného programu jsme v rozpočtu obce vyčlenili částku
50 000 Kč na tzv. participativní rozpočet neboli Nápad pro Halenkov. Jedná se
o částku, která bude použita na základě nápadu Vás, občanů obce Halenkov.
Nejdříve budeme sbírat Vaše nápady a náměty, ze kterých si posléze hlasováním
vyberete ten, který budete považovat za nejpřínosnější a bude realizován.
Podmínky přijatelnosti nápadu:
• musí být realizovaný na území (pozemcích) obce Halenkov;
• navrhovatel podal jen jeden námět;
• navrhovatel musí uvést ve formuláři své jméno a příjmení a být starší 15 let;
• návrh musí být uskutečnitelný a podložený reálným odhadem nákladů;
• přílohou návrhu bude fotodokumentace místa realizace návrhu.
Váš Nápad pro Halenkov vyplníte do formuláře a podáte jej jak elektronicky na
e-mail: mistostarosta@halenkov.cz tak i v listinné podobě na obecní úřad Halenkov.
Formulář je spolu s výzvou ke stažení na www.halenkov.cz. Vaše nápady budeme
sbírat do 31. března 2019. Poté rada obce posoudí, zda předložené návrhy splňují
výše uvedená kritéria a sestaví seznam návrhů, které budou zveřejněny na stránkách obce. Z těchto nápadů občané vyberou, a to formou hlasování vítězný nápad,
který bude následně realizován. 		 
Mgr. Miroslav Zetek, místostarosta obce

rozpočet obce

Obec Halenkov - schválený rozpočet 2019
par., pol.
1111
1112
1113
1121
1122
1211
1334
1340
1341
1343
1345
1381
1361
1511
1032
2420
3314
3349
3399
3412
3612
3613
3632
3639
3722
3725
5512
6310
6409
4112
4216

8115

Příjmy
Třída 1 Daňové příjmy
Daň z příjmů fyzických osob placená plátci
Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky
Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou
Daň z příjmů právnických osob
Daň z příjmů právnických osob za obce
Daň z přidané hodnoty
Odvody za odnětí půdy ze zem. půd.fondu
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu
Poplatek ze psů
Poplatek za užívání veřejného prostranství
poplatek z ubytovací kapacity
Daň z hazardních her
Správní poplatky
Daň z nemovitých věcí
Třída 2 Nedaňové příjmy
Lesní hospodářství
Splátky půjček
Knihovna
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
Ostatní záležitosti kultury  
Sportovní zařízení
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Pohřebnictví
Komunální služby
Sběr a svoz komunálních odpadů
Tříděný odpad
Požární ochrana
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Ostatní činnosti
Třída 4 Přijaté dotace
Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu
Ostatní inv. transfery ze státního rozpočtu - Sběrný dvůr
Příjmy celkem
Financování
Změna stavu krátkodobých peněžních prostředků na b. ú.
Celkem příjmy

rozp. (tis. Kč)
8 000
200
750
7 000
400
17 000
10
1 280
36
70
10
300
25
1 400
1 250
10
3
2
150
15
2 250
800
100
10
15
160
11
2
25

36 481

4 803

767
6 123
48174

15 230
63 404

Výdaje
par., pol. Třída 5 Běžné výdaje
1032
Lesní hospodářství
2212

2219

2229

2. strana

Silnice
Zimní údržba
Opravy komunikací
Čistění vpustí, kanálů, příkop, obrub
Čistění komunikací po zimě
Oprava výtluků
Opravy komunikací

rozp. (tis. Kč)
600
4 500
1 500
1 000
50
50
400
1 500

Pozemní kom., (aut. čekárny,chodníky)
Úklid a nájem zastávek
Oprava zastávky Lušová

500
30
30

Oprava chodníků a lávek (lušová, Černé,
Dinotice)

440

Ostatní záležitosti v silniční dopravě

200

Zpomalovací semafor MŠ, zrcadla

200

2292

Provoz veřejné silniční dopravy
Příspěvek na dopravní obslužnost

250
250

2321

Kanalizace
Čistá řeka Bečva
Opravy kanalizací

300
186
114

3111

Mateřská škola
Materiál celkem
Energie celkem
Opravy, údržba celkem
Služby celkem
Dotace na mzdy z OÚ
Odpisy
Tržby za  školné
Příspěvek OÚ na provoz celkem

1 800
244
345
55
148
292
103
-155
1032

3113

3314

Základní škola
Materiál
Energie
Opravy
Dotace na mzdy z OÚ
Ostatní náklady
Odpisy
Příspěvek OÚ na provoz celkem
Oprava kotelny
Knihovna
Knihy a časopisy
Provozní náklady a nové vybavení

3399

768
3 004
335
978
158
374
650
9
2 504
500
720
147

30
24
495

Kulturní a spol. akce
Dětský karneval
Frzegul+stavění máje

945
10
40

Halenkovské slavnosti+divadelní festival

350

Soutěž o nejkrásnější zahrádku
a balkon

20
10
15
20
30
20
20
25

20
10

Rozsvěcení ván. Stromku+vánoční jarmark

60

Vedení kroniky obce

30

3341

Rozhlas a televize
Opravy místního rozhlasu

50
50

3349

Zpravodaj

80

3392

Zájmová činnost-Kyčera

3412

TJ TATRAN+Sportovně zábavní
park

Mzda pracovníků sportoviště

300

Ostatní zájmová činnost - příspěvky na čin.

200

SPCCH-okresní organizace
SPCCH-Halenkov
Chovatelé holubů

10
25
7

Auxilium, o.p.s. - asistence autismus

12
5
10
131

Bytové hospodářství
Mzdy
Zálohy ne energie
Servis a opravy

1 600
400
800
400

3613

Nebytové hospodářství
Zálohy na energie
Revize a opravy

5 300
500
200

Rekonstrukce a opravy Lidového 
domu

4 000

3631

3632

3636

Výměna dveří budova OÚ
Vyrobené řezivo
Přípojka elektřina

300
170
130

Veřejné osvětlení  
Elektrická energie
Opravy a údržba

800
250
450

Likvidace VO na úseku žel. Zastávka-Pod Černý

100

Pohřebnictví

200

Odvoz odpadu hřbitov, správa
hřbitova, údržba

200

Územní rozvoj, JDT mapa

800

Zpracování změny územního plánu v souvislostí s digitalizací

800

140
3639

Materiál TJ Tatran
Energie+voda
Cestovné

1 463

3612

30
50
10
200

3319

35
15
11
18
88
60
4
6
537

Opravy sportoviště+zateplení
střechy+rozšíření topení

Střelecký klub
Český svaz včelařů
Rezerva na další příspěvky

5

Pochod Broučků
Mikulášské obchůzky

Vánoční koncert
Životní jubilea
Poplatky OSA
Další kulturní a sportovní akce

3429

24

Besedy
Ostatní náklady
Mzda

Oslavy 95. výročí HZS
Vítání občánků
Pohár starosty
Dětský den
Letní kino
Dřevorosty
Heligonky
Výročí 17. listopadu

Rozhodčí
Poplatky FAČR
Nájem tělocvičny+hřiště
Zimní příprava
Odměna trenérům
Mzda hospodáře
Odměna účetní
Správa www stránek
Celkem příspěvek TJ Tatran

2 300
115
135
50

Komunální služby
Armádní velkosklad
Pojištění a údržba vozidel
Mzdy VPP
Další komunální služby
Likvidace skladu u hřbitova

2 650
40
50
500
310
1 500
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oprava oplocení

100
100
50

3721

Sběr a svoz  nebezpečných 
odpadů

500

3722

Sběr a svoz  komunálních 
odpadů

3725

Využívání a zneškodňování
komun odp.

500

Svoz tříděného odpadu
Nákup pytlů

400
100

6409

Ostatní nákládání s odpady
Provoz sběrného dvora

600
600

par.,
pol.

Třída 6 Kapitálové výdaje

rozp.

2219

Pozemní kom.,
(aut. čekárny,chodníky)

9 300

Chodník Pod Černý
Chodník Charita-nádraží

7 000
300

Parkoviště LD+zádržný systém na
vodu

2 000

Základní škola
Rekonstrukce školního hřiště

5 700
5 700

rozpočet obce

Rekonstrukce kuchyně OÚ
Příprava pro bankomat
Participativní rozpočet

3729

3745

Péče o vzhled obcí a veřejnou
zeleň
Architektonická soutěž
- okolí obce

200

Ostatní služby v obl. sociální
péče

110

Příspěvek na stravné-důchodci

110

Ostatní záležitosti sociálních 
věcí

487

Příspěvek Charita

487

5213

Krizová opatření

75

5512

Požární ochrana
Mzdy
Materiál+pohoštění
Energie+voda
Pohonné hmoty
Telefon
Pojištění
Nákup služeb

4399

Oprava a údržba pož. techniky +
nátěr střechy
6112

Místní zastupitelstvo

2 350
2 300
50

Činnost místní správy

3 580

Mzdy+sociální a zdravotní
pojištění

2 500

Ekonomické a právní služby
Energie
Ostatní náklady
Sociální fond

450
150
350
130

Bankovní poplatky

30

6399

DPH, daň z př práv. osob-obec,
PDP

6402

Finanční vypořádání minulých 
let-volby

3113

3111

3612

3613

3631

250

Mzdy+sociální a zdravotní
pojištění
Činnost zastupitelstva
6171

1 285
684
133
70
60
18
50
20

30

Pojištění majetku obce

1 000
800

Obecné příjmy a výdaje 
z finančních oper.

6320

1 800

Údržba zeleně v obci

4359

6310

Ostatní služby
Příspěvek SVHV

1 000

28
100
100

Mateřská škola

40

Zpracování a podání žádosti
o dotaci

40

Bytové hospodářství
Projektová dokumentace č.p. 352

200
200

Nebytové hospodářství

250

Projektová dokumentace Re-use 
centrum

150

Projektová dokumentace 
Pódium+wc

100

Veřejné osvětlení

500

Rozšíření VO- Dinotice, Černé,
cyklostezka

500

3632

Pohřebnictví
Rozšíření kolumbária

2 000
2 000

3639

Komunální služby
Rekonstrukce WC u hřbitova

1 000
1 000

3729

Ostatní nakládání s odpady
Dostavba sběrného dvora

2 000
2 000

5512

Požární ochrana
Nákup dopravního automobilu

1 900
1 900

Výdaje celkem
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100

63 404

aktuality z obce

Aktuality z obce
Přehled schválených dotací obce
Níže je uveden přehled schválených dotací příspěvkovým organizacím, spolkům, církevní organizaci a hasičům (Jednotce požární ochrany a Sboru dobrovolných
hasičů). Všechny poskytnuté dotace jsou na zabezpečení chodu těchto organizací. Níže je výčet položek
jednotlivých dotací (více rozpočet obce):
SVPT Kyčera, z.s. – odměny vedoucím, akce souboru,
muzika, soustředění a administrativa.
Charita Nový Hrozenkov – v péči je 67 občanů
Halenkova, což znamená, že příspěvek je 7270 Kč
na 1 klienta z naší obce Dotace bude sloužit na pokrytí
časti poskytovaných sociálních služeb (pečovatelská,
odlehčovací a asistenční služba, denní stacionář a dům
pro seniory).
TJ Tatran, z.s. – materiál, energie a voda, cestovné,
odměny trenérům a hospodáři, administrativa. V letošním roce je počítáno s investicí do areálu sportoviště
ve výši 1463 tis. Kč do zateplení budovy a rozšíření
topení a mobiliáře.

Knihovna – mzdy, nákup knih, cestovatelské besedy
a jiné provozní náklady.
MŠ Halenkov – mzdy a provozní náklady viz rozpočet. Pro rok 2019 je schválena částka 768 tis. Kč na rekonstrukci plotu a úpravu zahrady u MŠ.
SDH +JPO Halenkov – mzdy, materiál, pohonné hmoty
a energie. Dále je vyčleněna částka 250 tis. Kč na opravu
budovy zbrojnice a okolí. Dále je schválen nákup osobního automobilu ve výši 1 900 tis. Kč, jehož nákup je však
podmíněn dotací ve výši 1 045 tis. Kč z IROP.
ZŠ Halenkov – mzdy, provozní náklady, energie a materiál a další provozní náklady. V tomto roce je plánována
rekonstrukce školního hřiště za cca 5 700 tis. Kč. Bude
podána žádost o dotaci na MMR a pokud by byla žádost
schválena, jednalo by se o dotaci ve výši 3 500 tis. Kč.
Níže vidíte procentuální rozdělení dotace jednotlivým
organizacím, z celkové částky 6 467 tis. Kč.
Mgr. Petra Zádilská

ZŠ Halenkov

MŠ Halenkov

Knihovna

Kyčera

TJ Tatran

Charita NH

SDH + JPO

2 504 000 Kč

1 032 000 Kč

720 000 Kč

140 000 Kč

537 000 Kč

487 000 Kč

1 051 000 Kč
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Komunitní a spolkové centrum
Po našem nástupu do funkcí dne
5. 11. 2018 jsme dostali do vínku celkem tři nedokončené investiční akce,
a to „Novostavbu chodníku v obci
Halenkov“, „Sběrný dvůr Halenkov“
a „Komunitní a spolkové centrum“.
Novostavba chodníku Pod Černý a výstavba sběrného dvora byly již v pokročilém stádiu výstavby. Smlouva se
zhotovitelem Komunitního a spolkového centra byla podepsána těsně před
našim nástupem do funkcí, konkrétně
17. 10. 2018, což bylo v mezidobí mezi
konáním voleb do obecního zastupitelstva (5.–6. 10. 2018) a ustavujícím zastupitelstvem. Přestože jsou starosta,
místostarosta i rada obce, kteří vykonávali své funkce v předchozím volebním
období, v tomto mezidobí nadáni všemi pravomocemi jako v době před konáním voleb, je vhodné, aby své aktivity soustředili pouze na nezbytné
činnosti  a na rozhodnutí, jež nesnesou
odkladu tak, aby závažnější rozhodnutí
již činily nově zvolené obecní orgány.
Toto doporučení Ministerstva vnitra
však z nám neznámého důvodu předchozí vedení obce nerespektovalo, a to
zcela nepochopitelně i přesto, že tato
akce byla připravována prakticky 10 let.
V této době, konkrétně dne 22. 10.
2018, byla naopak podepsána smlouva
o demolici objektu č.p. 694, na jehož
místě mělo být Komunitní a spolkové
centrum vybudováno. Dne 5. 11. 2018
bylo předáno staveniště, což bylo
v den, kdy se konalo ustavující zastupitelstvo obce Halenkov. Mimochodem
se jednalo o nejzazší možný termín
konání ustavujícího zastupitelstva.
Ihned po našem nástupu, konkrétně
dne 8. 11. 2018, proběhla na staveništi
schůzka nového vedení obce se zástupcem dodavatele a projektantem,
během které byl dodavatel stavby vyzván k pozastavení stavební činnosti,

zastavení všech objednávek spojených
s prováděným dílem a také k odstoupení od již uskutečněných objednávek
v případech, ve kterých je to možné.
Tímto dnem byla tedy fakticky zastavena realizace díla. O této skutečnosti byl
proveden zápis do stavebního deníku.
Po prvotní analýze bylo zjištěno, že
stavba včetně vybavení bude stát cca
12 500 000 Kč. Roční náklady na provoz centra pak byly vyčísleny přibližně
na 700 000 Kč, což za pouhých 10 let
činí 7 mil. Kč. Veškeré tyto náklady
měly být v plné výši hrazeny z rozpočtu obce. Snažili jsme se tedy zjistit
možnosti získání dotace na tuto stavbu.
Na výstavbu Komunitního a spolkového centra bylo možné čerpat dotaci
z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) v rámci 74. výzvy na Rozvoj infrastruktury polyfunkčních center. Příjem žádostí byl do
16. 11. 2017, výše dotace činila 90 %.  
Do tohoto data bohužel nebyla žádost
ze strany předchozího vedení obce
podána. Současně jsme zjistili, že v důsledku velkého počtu podaných žádostí se do konce programového období
již neočekává vyhlášení obdobné výzvy. Po několika jednáních jsme tedy
byli nuceni konstatovat, že neexistuje
v danou chvíli možnost získat na tuto
stavbu jakoukoliv dotaci.
Vnitřní dispozice Komunitního a spolkového centra byla koncipována jako
dva otevřené prostory, každý v jednom
podlaží. Celé 2. NP bylo využitelné
pouze pro výstavní účely, což byl původní záměr využití této budovy, neboť
po obou stranách podlaží byly umístěny podpěrné sloupy a uprostřed místnosti schodiště. Přízemí bylo navrženo
opět prakticky jako jeden prostor, kterému dominovala pec na chleba.
Jediným pozitivem, které jsme na budově shledali, bylo sociální zařízení

umístěné v přízemí, jež bylo možné
využít jako veřejné WC. Toto ale bylo
možno vybudovat i ve stávající budově, která však byla těsně před našim
nástupem do funkcí zdemolována.
V průběhu projednávání pokračování
ve výstavbě této budovy bylo konstatováno, že ji prakticky nelze využít pro
setkávání jednotlivých spolků v obci,
a to kvůli její nedostatečné kapacitě.
Navíc k tomuto účelu velmi vhodnými
prostory, které jsou do současné doby
nevyužity, disponuje obec v prostorách
nově zrekonstruované nástavby ZŠ.
Budovu nebylo možno využít ani jako
zázemí pro soubor Kyčera, a to kvůli
výše zmiňovanému dispozičnímu řešení. Využití budovy jako prostoru pro
Halenkovskou dechovku, což nám bylo
prezentováno jako jedno z možných
využití, nám zase připadalo jako opravdu zbytečný luxus, neboť tento soubor
potřebuje prakticky někde uložit tubu,
buben a tašku s notami, na což mu
bohatě stačí stávající prostory v budově
OÚ.
Na 2. zasedání zastupitelstva obce
byly proto prezentovány všechny výše
uvedené informace zastupitelům i veřejnosti a následným hlasováním bylo
rozhodnuto o ukončení této investiční
akce. Smlouva o dílo s dodavatelem ale
byla sepsána takovým způsobem, že
od ní lze jednostranně odstoupit pouze
v případě porušení smlouvy ze strany
zhotovitele, proto započalo jednání se
zhotovitelem o podmínkách ukončení
smlouvy o dílo. Tato jednání v současné době stále probíhají, přičemž našim
cílem je dosáhnout toho, aby byly zhotoviteli uhrazeny pouze prokazatelně
vynaložené náklady.

Ing. Radek Chromčák,
starosta obce

Novostavba chodníku v obci Halenkov
Vybudování chodníku od Lidového
domu do údolí Černé bylo velmi dlouho očekávaným opatřením k zajištění
bezpečnosti chodců, kteří se v tomto
úseku pravidelně pohybovali. Přesto,
že tato stavba byla připravována opravdu velmi dlouhou dobu, musím bohužel i v tomto případě konstatovat, že
závěrečná realizace tohoto projektu
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byla z nějakého nám neznámého důvodu mírně řečeno „velmi uspěchaná“.
Celý projekt se totiž připravoval cca
15 let.
Chtěl bych Vám nastínit několik posledních kroků, které v závěru svého
funkčního období uskutečnili naši
předchůdci. Dne 11. 1. 2018 byla podána Státnímu fondu dopravní infra-

struktury (dále jen „SFDI“) žádost o dotaci na tuto akci. Žádost byla dne 7. 2.
2018 ze strany SFDI  posouzena, přičemž nebyla doporučena ke schválení,
neboť nesplňovala povinné náležitosti,
konkrétně neobsahovala pravomocné
stavební povolení. Toto bylo vydáno až
dne 9. 3. 2018, přičemž nabylo právní
moci dne 17. 4. 2018. Přesto, že bývalé

vybudována po celé délce chodníku,
na své náklady vybuduje Ředitelství
silnic Zlínského kraje, které již na tuto
zakázku uzavřelo smlouvu se Správou
a údržbou silnic Valašska, s.r.o.  
Vybudování svodidel však bylo zahrnuto do smlouvy o dílo uzavřené se
spol. OPEN RE-ECO, s.r.o., a to v celkové částce cca 1 400 000 Kč. Z tohoto důvodu proběhlo několik jednání se zhotovitelem, ŘSZK a SFDI,
za účelem vyřešení této situace tak,
aby nedošlo k ohrožení schválení dotace, která je předpokládána ve výši
cca 4 800 000 Kč. Na základě těchto
jednání bylo rozhodnuto o uzavření
dodatku ke smlouvě o dílo, kterým bude tato položka vyňata, čímž se sníží
cena díla o 1 300 000 Kč.  Cenu díla
nelze snížit o celých 1 400 000 Kč, poněvadž smlouva o dílko uzavřená se
spol. OPEN RE-ECO, s.r.o. neobsahuje
ustanovení, které by to umožňovalo,
proto se můžeme pohybovat pouze
v zákonem povolené hranici, což je
15 % z ceny díla. Současně jednáme se
zhotovitelem v tom smyslu, aby nevystavoval faktury do té doby, než bude
ukončeno dotační řízení a rozhodnuto
o přidělení dotace. Podle uzavřené
smlouvy má však dodavatel právo vystavovat faktury průběžně na základě

Lidový dům
Jednou z dominant naší obce a prakticky první budovou, kterou spatří při
příjezdu ze směru od Vsetína návštěvníci Halenkova, je Lidový dům. Jak asi
všichni víte, v současné době je Lidový
dům uzavřen. V posledních letech jej
provozovalo několik nájemců. To, jakým způsobem jej provozovali a jaká
byla kvalita jimi poskytovaných služeb, ať už se jedná o stravování, občerstvení či ubytování, nechám na vašem posouzení. V době našeho
příchodu na obecní úřad už Lidový
dům prakticky nefungoval, i když stále
běžela výpovědní lhůta posledního
z nájemců. Na základě žádosti o ukončení nájemní smlouvy ze dne 31. 8.
2018 z jeho strany byl 18. 9. 2018 vyhlášen záměr pronájmu Lidového domu. Ve stanoveném termínu do 30. 10.
2018 se však nepřihlásil žádný zájemce. Z tohoto důvodu byl následně
opakovaně zveřejněn inzerát v Jalovci
s nabídkou pronájmu Lidového domu.
Ani na tyto inzeráty bohužel nereagoval žádný zájemce.

Na základě vzniklé situace se vedení
obce rozhodlo provozovat Lidový dům
pod svou hlavičkou, poněvadž do této
budovy bylo v minulosti investováno
opravdu velké množství finančních
prostředků a myslíme si, že je potřeba
tento objekt provozovat tak, aby sloužil
občanům Halenkova, ale aby jej mohli
využít také turisté a návštěvníci naší
obce. Na základě stanoviska advokátní
kanceláře bylo rozhodnuto provozovat

skutečně provedených prací, přičemž
celé dílo dle smlouvy musí být dokončeno do 30. 4. 2019. Avšak v této době
s největší pravděpodobností ještě nebude rozhodnuto o dotaci.
Je běžnou praxí, že v dotačních projektech, ve kterých probíhá tzv. přímé
proplácení faktur (což je náš případ),
výběrové řízení dodavatele proběhne
ještě před schválením dotace, avšak
v takovém případě uzavřená smlouva
obsahuje ustanovení, které "aktivuje"
tuto smlouvu až po přiznání dotace,
což se v našem případě bohužel nestalo a realizace celého díla byla z nám
zcela nepochopitelných důvodů započata ještě před tím, než bylo o dotaci
rozhodnuto. Nejsou nám známy důvody, proč minulé vedení obce zahrnulo
do smlouvy o dílo i realizaci svodidel
za částku cca 1 400 000 Kč, když jejich
výstavbu mělo v plánu provést na své
náklady ŘSZK, ani pohnutky, které vedly k uzavření smlouvy s dodavatelem
před tím, než bylo rozhodnuto o přijetí
dotace. Těmito kroky nám předchozí
vedení obce velmi zkomplikovalo stávající situaci a ohrozilo tak poskytnutí
dotace, která by měla být, jak jsem již
uvedl, ve výši téměř 5 000 000 Kč.
ng. Radek Chromčák,
starosta obce
Lidový dům v rámci společnosti s ručením omezeným. Jelikož obec Halenkov
je 100% vlastníkem spol. Služby obce
Halenkov, s.r.o., nebude kupovat další
společnost s ručením omezeným, ale
bude provozovat Lidový dům jako samostatné středisko spol. Služby obce
Halenkov, s.r.o.
Dne 30. 11. 2018 byl objekt předán
zpět do užívání obci Halenkov. Po předání objektu bylo provedeno několik
neodkladných oprav, spočívajících
ve výměně čerpadla ve sklepních prostorách, kde se nacházela voda, oprava
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aktuality z obce

vedení obce vědělo, že v roce 2018
z výše uvedených důvodů neobdrží
dotaci na tuto stavbu, předalo dne 9. 8.
2018 staveniště a dne 13. 8. 2018 uzavřelo smlouvu o dílo se společností
OPEN RE-ECO, s.r.o., přičemž podle
předávacího protokolu má být stavba
dokončena 30. 4. 2019. Dne 18. 10.
2018 podalo bývalé vedení obce opětovnou žádost o poskytnutí dotace.
O této žádosti se však bude rozhodovat
až na konci dubna roku 2019. Podle
podmínek stanovených SFDI  se však
faktury proplácejí přímo, tedy tím způsobem, že po vystavení faktury dodavatelem obec zaplatí svoji poměrovou
část (15%), zašle SFDI  fakturu spolu
s dokladem o zaplacení své spoluúčasti, SFDI  fakturu zkontroluje a zaplatí
svoji část (85%). Tzn. že fakturovat lze
až po schválení dotace. Do té doby
může zhotovitel fakturovat pouze neuznatelné náklady, jejichž podíl z celkové částky 9 054 482 Kč je cca
3 000 000 Kč. Pokud by zhotovitel
v době před rozhodnutím o přidělení
dotace fakturoval uznatelné náklady,
obec by při každé takové fakturaci přicházela o část dotace.
V průběhu prvního kontrolního dne,
kterého jsme se zúčastnili, nám bylo
sděleno, že svodidla, která mají být

aktuality z obce / MŠ

automatického dopouštění vody a čerpadla v jednom z plynových kotlů, kontrola elektroinstalace spojená s doplněním nebo výměnou žárovek a výměnou
poškozených vypínačů a zásuvek.
Rada obce se následně shodla
na tom, že před znovuotevřením
Lidového domu bude provedena rekonstrukce vstupních prostor, sociálního zařízení, kuchyně včetně pořízení
nové vzduchotechniky, výměny termostatických ventilů a hlavic u všech
otopných těles a instalace ohřívačů vody přímo v místech odběru teplé užitkové vody. V rámci rekonstrukce bude
realizována oprava osvětlovacích těles
v celém objektu, výměna těchto těles
ve všech rekonstruovaných prostorách

a výměna všech žárovek za úsporné
LED žárovky. Byl zpracován položkový
rozpočet na rekonstrukci Lidového domu a schváleno zahájení výběrového
řízení na rekonstrukci vnitřních prostor
Lidového domu, přičemž je zpracovávána smlouva o dílo, která bude součástí zadávacího řízení.
V současnosti probíhá oprava čalounění lavic a židlí ve výčepu a čalounění židlí do jídelny. Je zpracovávána nabídka na lakýrnické práce v souvislosti
s rekonstrukcí lavic, židlí, a stolů. Jsou
předjednány smlouvy s vedoucími jednotlivých úseků, kteří hledají obsluhující personál. Je jednáno s dodavateli
nápojů a potravin. Probíhají jednání
s dodavateli elektřiny a plynu za úče-

Sportu zdar
Zimní měsíce patří v naší mateřské
škole otužování a sportování. V lednu se děti již tradičně účastní lyžařského výcviku, který pořádá MŠ
ve spolupráci se Ski areálem Razula,
kde se děti naučí základy lyžování
nebo si mohou zdokonalit své dovednosti.
Letos se nám přihlásilo rekordních
32 dětí.
Před zahájením kurzu byly děti jako u vytržení a denně jsme slýchali
hlášky jako: „Já mám nové lyže, a já
zase nové termoprádlo, já novou helmu, jú, já se tak  těším.“
Konečně se děti dočkaly a s radostí nastoupily do autobusu, na zádech
baťůžky a v očích nedočkavé plamínky. Po příjezdu jsme chvíli čelili organizačnímu zmatku, ale potom už
šlo všechno jako po másle. Instruktoři
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si rozdělili děti do skupin, od začátečníků až po ty pokročilejší.
Učitelky a teta Saša byly v neustálé
pohotovosti, když se některému lyžaři
„moc chtělo a už to nevydrží“.
O děti bylo ze všech stran dobře
postaráno, instruktoři se poctivě věnovali každému malému účastníkovi.
První dny proběhly v báječné atmosféře, zlom nastal ve středu, kdy nám
stupnice teploměru naměřila –18 stupňů. Děti byly unavené a stálo je hodně
úsilí nazout lyže a pokračovat ve výcviku. Skládám jim poklonu za to, že to
zvládly a do konce týdne se statečně
držely.
V pátek nastal den s velkým D, kdy
děti předvedly rodičům, čemu se naučily. Z většiny začátečníků se stali lyžaři
zvládající jízdu na vleku a jen pár dětí
(těch nejmladších) zůstalo na pásu.

lem uzavření výhodné smlouvy. Po výběru dodavatele elektřiny bude následovat žádost o změnu distribuční sazby,
kdy pouze jejím uskutečněním by mělo
dojít k úspoře platby za elektřinu ve výši cca 50 000 Kč ročně.
Dne 4. 2. 2019 byla Zastupitelstvem
obce Halenkov v rámci schválení rozpočtu na rok 2019 vyčleněna částka
ve výši 4 000 000 Kč na rekonstrukce
a opravy Lidového domu, které po zrekonstruování sociálního zařízení,
vstupních prostor a kuchyně budou
pokračovat kompletní rekonstrukcí
ubytovacích prostor ve 2. NP Lidového
domu.  
ng. Radek Chromčák,
starosta obce
Odměnou byl aplaus rodičů, instruktorů, učitelů i neznámých lyžařů.
Následovalo předání diplomů a vstupenky s volným vstupem na bazén
v hotelu Horal.
A nemyslete si, ani děti ve školce
nezahálely. Ty to rozjely na „našem
kopečku“ na bobách a lopatách.
Nyní na nás čeká maškarní bál, divadelní představení, návštěva nejstarších
dětí do ZŠ, ale o tom zase až příště.
Touto cestou bych chtěla poděkovat
paní M. Valigurové, která nám byla
nápomocna v době výcviku.
Ivana Bátlová, ředitelka MŠ

Již několik let se naše škola zapojuje
do Dějepisné olympiády. Letos ve školním kole první místo obsadila Terezie
Palová, druhé místo obsadil David
Kaňák a třetí místo získala Kristýna
Vidlářová. Do okresního kola postoupila Terezie Palová a získala krásné
deváté místo.
V prosinci proběhlo ve škole testování žáků 9. ročníku z matematiky,
českého jazyka a obecných studijních
předpokladů, ve spolupráci se společností SCIO. V rámci vyhodnocení výsledků bylo uděleno ocenění Karolíně
Řepkové za třetí nejlepší výsledek
ve Zlínském kraji, kterého dosáhla
v českém jazyce.
Žáci pátého ročníku se zapojili
do řešení Matematické olympiády

a úspěšní účastníci školního kola postoupili do okresního klání s dalšími
adepty z okolních škol. Naši školu reprezentovali v matematických dovednostech Filip Hodík, Tadeáš Holec,
Matyáš Daněk a Martin Vrážel. Na výsledky jejich umístění stále čekáme,
ale přesto patří těmto mladým nadějím
poděkování za účast.
Dále proběhla školní kola v recitační soutěži prvního a druhého stupně,
kterých se zúčastnilo asi 40 odvážných recitátorů. Nejlepší přednášející
z každé kategorie postupují do okrskového kola, které proběhne v březnu
ve vsetínském Alcedu. Reprezentovat
školu pojedou Jan Štroblík, Ondřej
Zetocha, Eliška Šuláková, Kristýna
Kocurková, Tereza Vítková, Natálie

Všem jmenovaným blahopřejeme.
					
Mgr. Soňa Růžičková
a Mgr. Jana Podešvová

Láska k soutěživosti a umění
V letošním školním roce 2018/2019
jsme se opět zúčastnili několika výtvarných soutěží.  Obě třetí třídy se zapojily
do malování „Kamarád cizinec“, odměnou jim byl nový výtvarný materiál.
Do soutěže „Po hedvábné stezce“ se
zapojilo více tříd, téma „Street art“ bylo
jako ušité pro sedmou třídu, šestá třída
se s nadšením vrhla do práce„ Moje
oblíbená rostlina“. Aktivní třeťáci kreslili
jako o život „Komenský a my“. Při malování J. A. Komenského jsme si zopakovali něco málo z našich dějin. Na výsledky všech soutěží ještě čekáme.
S osmou třídou jsme pro všechny
návštěvníky naší školy připravili v prostorách chodby před jídelnou výstavu
výtvarných prací. Žáci velmi zdatně
zvládli reprodukce některých známých
světových malířů. Vás všechny, kdo
máte rádi umění, srdečně zveme.
                                                                                       
Mgr. Michaela Koňaříková
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ZŠ

Soutěžíme v řadě oblastí

Táborská, Klára Milena Belgrano,
Gabriela Maňáková, Michaela Kopecká
a Anna Volčíková.
Žáci devátého ročníku se zapojili
do soutěže Mladý chemik. Okresní
kolo úspěšně absolvovaly a postoupily
do kola krajského Terezie Palová
a Karolína Řepková.
Pro žáky druhého stupně vyučující
anglického jazyka zorganizovali školní
kolo konverzační soutěže v kategorii
6. a 7. ročník a v kategorii 8. a 9. ročník. Ze sedmé třídy postupuje Ondřej
Mrnuštík a z osmé třídy Michaela
Kopecká. Oba se utkají o co nejlepší
výsledek v okresním kole ve Valašském
Meziříčí.

ZŠ / knihovna

Lyžák 2019
27. února jsme vyrazili na náš dlouho
očekávaný lyžařský výcvik na Radhošť.
Uvítala nás krásná krajina Pusteven,
odkud jsme se pěšky vydali k hotelu
Radhošť. Procházeli jsme kolem zasněžené sochy Radegasta a vyhlíželi náš
cíl, který byl utopený v bílém oparu.
Hned po příchodu jsme se ubytovali
a zvykali si na nové prostředí.
Druhý den to začalo! Rozdělili jsme
se do čtyř skupin: snowboarďáci, nejlepší lyžaři, středně dobří lyžaři a začátečníci. Přestože jsme přes hustou mlhu
svah jen tušili, všichni kopec bezpečně
sjeli, a dokonce i vyjeli, někteří se slovy: „Vlek je můj největší nepřítel.“
Večer nás čekala zábava v podobě různých her.

V úterý a ve středu jsme se zdokonalovali v našich dovednostech: jízda
v pluhu, šikmo svahem, v paralelní stopě, 1. skupina dokonce „carvingovala“.
A také se nám umoudřilo počasí, takže
jsme viděli nejen svah, ale i kapli
sv. Cyrila a Metoděje a krásná panoramata kolem nás.
Než jsme se nadáli, přišel poslední
den a s ním i závody ve slalomu na čas.  
Bojovali jsme o každou vteřinu, místy
to možná vypadalo jako akrobacie, ale

povedlo se. Vyhrála Adéla Novosadová
s časem 16 sekund. Po soutěži ve sjezdovém lyžování jsme se vydatně naobědvali, sbalili si saky-paky a hurá
domů!
To je asi celé,
zvládli jsme to skvěle!
Lyžování jedna báseň,
děkujeme vřele.
7. A a 7. B

Knihovna Vás zve na cestovatelské středy s HH
Pojďte poznat daleké kraje a projet
bez cestovních dokladů a cizích měn
neznámé končiny a nepřekročit přitom
ani hranici obce!
V novém příjemném sále ZŠ a opravdu s velkou projekcí zavítáme do zemí
dalekých a často neznámých, o kterých
se dozvíme jak aktuální současný život
a stav, tak i historii a zajímavosti.  
Povídání učitele a cestovatele Honzy
Husáka je velmi zábavné, zajímavé,
aktuální a tedy poučné.
Máme za sebou 1.cestu SKOTSKO
za účasti 70 žáků II. stupně ZŠ a 12 dospělých a všichni jsme se výborně bavili…
Ve středu 20. 2. 2019 v 10:00 hodin
nás čeká 2. cesta – tentokrát do
GRUZIE.
3.  cesta: středa   27. 3. 2019 v 17:30      
KAMČATKA
4.  cesta: středa   17. 4. 2019 v 17:30      
KARPATY
Vstup volný
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GRUZIE – Tajemství ve stínu Kavkazu
Vydejme se na cestu z Tbilisi do horské Tušetie, na horu Kazbek a ještě
dál! Objevíme krásu nekonečných kavkazských luk,
kamenných rodových věží,
prastarých pravoslavných klášterů, zatouláme se do pouště, tradiční
čečenské vesnice i na „pětitisícovku“.
Mgr. Marcela Šuláková

Za hojné účasti občanů Halenkova
a příznivců řemeslných lidových i novodobých tradic se ve dnech 15.–16.
12. 2018 před OÚ Halenkov a v sále
Lidového domu uskutečnilo Vánoční
zastavení, které pořádal spolek
Valašský pramen, z.s. V sobotu proběhly v sále tři kulturní akce. Kočovné
divadlo z Otrokovic představilo dopoledne dětské vystoupení Mrav
a Nec, které přívětivým způsobem
přiblížilo nejen dětem, ale i dospělým život v mraveništi s nástrahami
i pokušeními, které zakoušeli dva
bratři mravenci, pokud se rozhodli
opustit své mraveniště. Dalším vystoupením byla valašská komedie
„My jsme Valaši“ v podání ochotnického divadla Lípa Junior. Příběh panského chlapce, který přijel na prázdniny ke svému strýci na Valašsko.
Příběh plný vtipu s možností poučení
i v dnešních dnech. Závěrečným vystoupením v 17 hodin nás přijeli svojí
divadelní hrou „Světlé nitky nad námi“ oblažit manželé Irena a Karel
Křížovi až z dalekého severu Čech.
Divadlo plné citu a hlubokých pravd.
Příběh pilota, který se po havárii svého letadla ocitl na onom světě a jeho
anděl s ním rozprávěl o uplynulém
životě na Zemi. Krásné a citlivé odpovědi na všemožné otázky pilota snad
sdělily i mnoha divákům jejich nevyřčené otázky. V závěrečné části vystoupení byla ke každému divákovi

v hledišti natažena bílá nit, kterou si
každý odnesl domů v naději, že každý člověk má šanci vždy znovu se
přiklonit na cestu dobra.
V neděli 16.prosince proběhla druhá část programu, díky níž se sál
Lidového domu naplnil asi 40 řemeslníky výhradně se svými výrobky, neboť právě tím nejdůležitějším kritériem pro výběr řemeslníků a výrobců
je vlastní tvorba. Před Lidovým domem pak bylo na 10 stánků s lidovou
tvorbou. Nechyběl ani Zvon přání.
Bohaté občerstvení pro návštěvníky

Vánočního zastavení připravila Lída
Maňáková. Ve foyer si návštěvníci
mohli posedět u dobré kávy ve valašské kavárničce, kterou naaranžovali
členové Relax
klubu
Jarilo
z Halenkova. Program pro děti byl
doplněn o dětské hry pod vedením
Milana Juráše a pískohraní s Terezkou
Karvašovou a Emilií Podzemnou, kde
si děti mohly vyzkoušet své schopnosti a svou představivost. V dopoledním programu vystoupil Daniel
Taraba s marionetami a představil pohádku O Bajajovi. Dále vystoupil taneční soubor Lovedance z Velkých
Karlovic, taneční soubor ZUŠ
Karolinka a vánoční valašské písně
zazpívala Kyčera.
V odpolední části dětského kulturního programu vystoupil balónkový
anděl. Hudební program v sále
Lidového domu pokračoval koncertem kapely LÓGR s jejich horalskými
písněmi a v 15 hodin vystoupila dixi
kapela Bosobos s velmi příjemnými
radostnými rytmy. Akci navštívilo dle
odhadu a podle výše vybraných finančních příspěvků asi 300 dospělých a na 250 dětí.
Děkujeme všem občanům za účast
na Vánočním zastavení, vytvoření
příjemné atmosféry a také finanční
podporu a přízeň. Velké poděkování
patří hlavně všem vystupujícím i účinkujícím z řad dětí i dospělých, kteří
nádherně
obohatili
program
Vánočního zastavení o své osobité
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vánoční zastavení

Vánoční zastavení 15.–16. 12. 2018

vánoční zastavení

pohybové i pěvecké projevy a připomněli tak tradiční i moderní pojetí
valašského folklóru i nové výrazové
taneční formace. Jako organizátoři se
budeme snažit zlepšit, co se nám při
této akci nepodařilo a budeme se těšit na příští setkání.
Velké poděkování patří zastupitelstvu obce Halenkov, které tuto akci
podpořilo výraznou finanční částkou
50 tisíc Kč a zabezpečilo pokrytí nákladů na energie v Lidovém domě.
Velké oděkování za opakovanou finanční podporu patří majitelům místní firmy ZAMET.
Ať spolupráce a vzájemná prospěšnost prospěje nám všem.
Vánoční zastavení v číslech:
Příjmy:
Dotace z Obce
Příspěvky firem
Dobrovolné příspěvky a vstup
Celkem příjmy

50 000,10 000,9 122,69 122,-

Výdaje:
Materiál – plakáty, aranžovací materiál, prov. materiál
Služby – honoráře, organiz. zabezpečení
Celkem výdaje
Rozdíl

2 926,48 281,51 207,17 915,-

Zimní údržba
Po letech mírných zim nás letos navštívila jedna docela silná. Poprvé se
na zimní údržbě obecních komunikací
podílejí čtyři subjekty, tedy o jeden více
než v minulosti, což by se mělo projevit
v rychlosti provedené údržby. Jedná se
o Služby obce Halenkov s.r.o., Jana
Václavíka, Josefa Šuláka a Rostislava
Kopeckého. Kdo kterou část Halenkova
udržuje, si můžete zjistit z mapy zimní
údržby, která byla zveřejněna na stránkách obce, v sekci informace pro občany. Posyp cest i chodníků zajišťují
Služby obce Halenkov s.r.o.

Rádi bychom informovali občany
i návštěvníky Vánočního zastavení
o tom, kolik co stálo a kolik se vybralo na dobrovolných příspěvcích, včetně použití zbylých finančních prostředků. Proto níže uvádíme tabulku
příjmů a výdajů.
V roce 2018 byly za 19 922,- Kč zakoupeny 2 ks rozkládacích stanů o velikosti 3x3 m, které budou dále sloužit
při konání akcí Valašského pramene
jako zázemí pro gastronomické služby,
workshopy nebo prodejní stánky.

V souvislosti se silnou zimou byla
oproti předchozím letům významně
posílena položka obecního rozpočtu
na zimní údržbu, která pro tento rok
činí 1 500 000 Kč. Za prosinec 2018
bylo fakturováno 138 763 Kč, za leden
2019 dosud 384 550 Kč, dva ze subjektů zajišťujících zimní údržbu k tomuto okamžiku faktury za leden 2019
ještě nevystavily.

obecních komunikací, na které se
kromě samotného počasí výrazně
projevila neschopnost Správy a údržby silnic Valašska s.r.o. zajistit při
zvýšeném sněžení nebo i oblevě
včasné protažení silnic vedoucích
do údolí Dinotice a Lušová a alespoň
provizorní sjízdnost těchto údolí jsme
museli zajistit vlastními silami, což se
bohužel projevilo na úrovni sněhové
údržby v celé obci. Za dočasně ztíženou sjízdnost se Vám omlouváme.

I přesto, že máme k dispozici více
techniky než v minulosti, nepodařilo
se nám vyhnout omezené sjízdnosti

Mgr. Miroslav Zetek,
místostarosta obce

Halenkovský Frzegul
Důležitá informace – 3. ročník akce Halenkovský Frzegul  se

uskuteční v sobotu 27. dubna 2019.

Součástí bude už stabilně stavění máje halenkovským sborem dobrovolných hasičů. Všechny potřebné informace uvedeme v příštím vydání Zpravodaje. Pravidla soutěží se nemění – novinkou je kromě toho, že všechny náklady nese OÚ,
tak v kategorii Frgál - každá/ý soutěžící, pokud přinese kromě soutěžního tvarohového ještě další 4 frgály, hned na místě
jí/jemu bude vyplaceno 500 korun. (5 frgálů = 500 kč) Můžete přinést i deset a více, 500 korun je strop. Pravidla zůstávají
stejná, další informace v příštím čísle a na plakátě.
Miro J. A. Moravčík
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Benefiční ples Austinu
pro Charitu Nový Hrozenkov
Nový Hrozenkov: Charita Nový Hrozenkov obdržela štědrý dar od firmy Austin Detonator
Poslední lednovou sobotu (tj. 26. ledna 2019) jsem měla tu
čest převzít od personálního ředitele firmy Austin Detonator
Jaroslava Koňaříka nádhernou kytici a pomyslný poukaz
na sto šedesát tisíc korun. Finanční prostředky směřují na instalaci tepelného čerpadla do Víceúčelového charitního domu na Halenkově, kde s jeho pomocí budou náklady na vytápění sníženy na polovinu. Celkové náklady na instalaci
čerpadla přesáhly částku jednoho milionu korun.
Vsetínská firma Austin Detonator v tyto dny oslavila dvacáté výročí od svého vzniku a každým rokem nás svým darem podpořila. Za zmíněná dvě desetiletí přispěla na charitu
částkou jednoho milionu a sta tisíc korun (včetně letošního
daru).
Děkujeme! Danuše Martinková, ředitelka

„Ředitelka Charity Nový Hrozenkov Danuše Martinková
přebírá od personálního ředitele firmy Austin Detonator
Jaroslava Koňaříka kytici a pomyslný poukaz na sto šedesát
tisíc korun“.

Kam půjde výtěžek z letošní Tříkrálové sbírky?
Ve dnech 11.–13. ledna 2019 proběhla v našich obcích
Tříkrálová sbírka. V tyto dny opět vyšly do ulic skupinky
králů, aby přinesly radostnou zvěst o narození Ježíše Krista.
Tato tradice se již léta pojí s charitativní sbírkou na pomoc
potřebným.

pomoc při organizaci a samotné sbírce, modlitby nebo samotné přijetí.
Charita Nový Hrozenkov

Charita Nový Hrozenkov výtěžek Tříkrálové sbírky 2019
použije na podporu služby Domácí hospicové péče DOMA 
a rovněž na další opravy Domu pokojného stáří v Novém
Hrozenkově.
Domácí hospicová péče DOMA  je komplex služeb
Charity Nový Hrozenkov, který pomáhá lidem v poslední
fázi života důstojně dožít v domácím prostředí v kruhu
svých nejbližších. Zahrnuje jak služby sociální, tak zdravotní
a také odborné poradenství. Všichni členové týmu jsou profesionálové ve svém oboru, mají zkušenosti s paliativní péčí
a zároveň kladou velký důraz na lidský přístup k pacientovi
i jeho rodině. Služba je zajišťována čtyřiadvacet hodin, sedm
dní v týdnu. Je řešena formou pohotovosti. Na základě ordinace lékaře je možné poskytnout péči až šest hodin denně.
Část výtěžku sbírky využijeme na specializované přístroje
a jejich revize, a také na provoz, který jsme zatím nuceni
spolufinancovat.
Dům pokojného stáří v Novém Hrozenkově umožňuje
seniorům důstojně prožívat plnohodnotný život, který už
nemohou vést ve svém vlastním domácím prostředí z důvodu nemoci či osamění. Dům samozřejmě vyžaduje neustálou údržbu a řešení vzniklých provozních nedostatků. Na tyto opravy bychom také rádi využili prostředky z Tříkrálové
sbírky.
Velmi si vážíme Vaší štědré pomoci, které se nám od Vás
každoročně při sbírce dostává, ať už to jsou finanční dary,

VÝTĚŽEK
TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2019
VELKÉ KARLOVICE          	
115 746,-Kč
KAROLINKA                      	  83 223,-Kč
NOVÝ HROZENKOV        	
155 527,-Kč
HALENKOV                      	  93 549,-Kč
HUSLENKY                         	  79 421,-Kč
ZDĚCHOV                           	  34 719,-Kč
HOVĚZÍ                             	
113 701,-Kč
CELKEM
      

675 886,-Kč
DĚKUJEME ZA VAŠE DARY
Charita Nový Hrozenkov
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Přijďte si poslechnout Zbigniewa Czendlika
a jeho talk show POSTEL HOSPODA KOSTEL
Nový Hrozenkov: Druhé dubnové pondělí (tj. 8. dubna
2019) do Nového Hrozenkova přijede římskokatolický kněz,
bavič, vypravěč a autor stejnojmenné knihy Zbigniew
Czendlik. Přiveze sebou show plnou vyprávění z jeho života
osobního i jiného…
Zbigniew Czendlik, řečený Zibi, je katolický kněz polské
národnosti a současně děkan lanškrounský. V České republice působí sedmadvacet let. Je mediálně známý díky přátelským vztahům s řadou osobností z oblasti kultury, šoubyznysu a sportu. Působí jako moderátor několika pořadů
v České televizi a Českém rozhlasu. „Rád sportuje. Aktivně
se podílí na charitativních a sociálních projektech různého
typu za účelem podpory seniorů či dětí s hendikepem. Je
také patronem psího útulku,“ říká jeho manažerka Renáta
Hoffmanová. A dodává: „Obsahem talk show s názvem
Postel hospoda kostel je vyprávění příběhů z jeho života
podané humorem jeho vlastním. V průběhu devadesáti minut se tak dotýká například problematiky současného světa,
s čímž se rád s diváky otevřeně podělí“.
Před dvěma lety vyšla Zbigniewu Czendlikovi kniha se
stejným názvem Postel hospoda kostel, za níž obdržel cenu
čtenářů v rámci soutěže Magnesia litera 2017. V listopadu
loňského roku se na pultech knihkupectví objevila jeho druhá knížka Uchem jehly Zbigniewa Czendlika. „Součástí
programu, který Zibi do Nového Hrozenkova přiveze, bude
i autogramiáda jeho první knihy,“ doplňuje Hoffmanová.
Povídání se Zbignewem Czendlikem se uskuteční v pondělí 8. dubna 2019 od sedmnácti hodin v sále hrozenkovského Lidového domu. Akci pořádá Charita Nový Hrozenkov
v rámci Veletrhu nestátních neziskových organizací, který
začne tentýž den v deset hodin dopoledne. Bližší informace

o konání talk show budou zveřejněny na webových stránkách charity www.nhrozenkov.charita.cz.
Ludmila Brousilová

Zbigniew Czendlik s knihou Postel hospoda kostel, za kterou získal ocenění čtenářů v rámci soutěže Magnesia Litera
2017.

Nabídka zážitkových výletů Charity Nový Hrozenkov
Výletů se mohou zúčastnit i lidé hůře pohybující či na vozíčku, protože jim poskytujeme doprovod. Na výletní místa
jezdíme bezbariérovým autobusem.
Jablka a hrušky v Hostětíně
Nejprve navštívíme známou hostětínskou moštárnu, projdeme si provoz, podíváme se, jak se mošty vyrábí a některé
z nich ochutnáme. Pak se podíváme do sousedního ekologického centra. Tady si budete moci při kávě popovídat
a společně si připravit něco k zakousnutí. V případě hezkého počasí si můžete prohlédnout místní přírodní zahradu
a ovocný sad.
Termín: 12. března 2019 (9:00–15:00 hodin)
Na statku včera a dnes
V Envicentru ve Vysokém Poli navštívíme tradiční valašský
statek s typickými hospodářskými zvířaty jako jsou koně,
ovce, kozy či osel. Dozvíte se spoustu zajímavostí z jejich
života. Zvířata jsou krotká, zvyklá na kontakt s lidmi. Další

zastávkou bude biofarma Agrofyto v Lidečku. Tady budete
moci vidět, jak vypadá chov hospodářských zvířat dnes.
Výlet zakončíme ochutnávkou místních produktů.
Termín: 20. března 2019 (9:00–15:00 hodin)
Jarní Luhačovice s vůní kávy a soli
Nejprve společně navštívíme plnírnu Vincentky, nejznámější luhačovické minerální vody. Podíváme se, jak se tento
léčivý pramen stáčí do lahví a nahlédneme do výroby léčivých nosních sprejů, pastilek a sirupů. Poté se přesuneme
do lázeňské pražírny kávy, kde si prohlédneme celý provoz
pražírny a pod vedením zkušeného mistra pražiče ochutnáme několik druhů kávy z různých koutů světa. Na závěr,
bude-li vůle a chuť, se projdeme po kolonádě či si dáme
něco dobrého k jídlu.
Termín: 27. března 2019 (8:00–14:00 hodin)
Více informací k daným výletům získáte u Jany Němečkové
z Charity Nový Hrozenkov. Telefonní číslo: 734 875 579.

Charita Nový Hrozenkov a její úklidová firma U3 nabízí úklidy domů, bytů, mytí oken, nebytových prostor, firem,
čištění koberců, sedaček či odklízení sněhu. Bližší informace a konkrétní ceny služeb Vám poskytne Jana Štefková
na telefonním čísle 739 507 121.
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Členové jednotky hasičů obce Halenkov mají za sebou
perný začátek roku. Zima ukázala svou sílu a o zásahy různých typů nebyla nouze. Během prvních šesti týdnů jednotka vyjížděla celkem k dvanácti událostem.
Ukázalo se, že jednotka je dobře připravena na nástrahy
zimního počasí díky speciální technice, která byla pořízena v roce 2010 v rámci projektu „Javorníky – ochrana
a bezpečí bez hranic“. Jednalo se o nákup vozidla Mitsubshi
L200, terénní čtyřkolku, sněhové pásy, sněžný skútr, svozové sáně a přívěsný vozík.
Přehled jednotlivých událostí a jejich krátký popis:

Pátrání po
4. 1. 2019

ztraceném

běžkaři,

Horní

Bečva,

V pátek 4. 1. 2019 ve večerních hodinách byla jednotka
hasičů obce Halenkov povolána k pátrání po ztraceném
běžkaři v oblasti Horní Bečva – Kyčera. Jednotka vyjela
na místo události v pěti členech technikou Mitsubishi L200
a terénní čtyřkolkou se svozovými saněmi.
Do pátrací akce byla také souběžně povolána horská služba ze stanic Pustevny a Soláň. Pohřešovaného se podařilo
nalézt horské službě z Pusteven v době příjezdu jednotky
na Martiňák.

Odstranění sněhu ze střechy tělocvičny ZŠ Halenkov,
13. 1. 2019
V neděli 13. 1. 2019 provedli členové jednotky hasičů
obce Halenkov shození sněhu ze dvou střech tělocvičny
základní školy. Výška sněhové vrstvy přesahovala 50 cm.

Odstranění sněhu ze střechy, který se sesunul na přípojku elektrického vedení, Halenkov, 17. 1. 2019
Dne 17. 1. 2019 byla jednotka na žádost místostarosty
obce vyslána vozidlem Mitsubishi L200 k technické pomoci
– odstranění sněhu ze střechy, který se sesunul na přípojku
elektrického vedení. Ve spolupráci s pracovníky energetiky
byly kusy zmrzlého sněhu postupně odstraněny, aby nedošlo k porušení elektrického vedení.

Prověřovací cvičení – vyproštění a transport lyžařů
z těžce přístupného terénu, Halenkov, 20. 1. 2019
V neděli 20. 1. 2019 bylo jednotce hasičů obce
Halenkov vyhlášeno prověřovací cvičení.
Tématem výcviku bylo vyproštění a transport lyžařů
z těžce přístupného terénu ve formě dvou navazujících
událostí v odlišných lokalitách (A a B).
Jednotka vyjela na místo události sněžným skútrem
(1+1), terénní čtyřkolkou se sněžnými pásy a svozovými
saněmi (1+1) a vozidlem TA-L2 Mitsubishi L200 (1+4).
Na místo události nejprve dorazil sněžný skútr. Zraněná
osoba byla nalezena po 20 metrech u stromu, do kterého
narazila. Bylo zjištěno, že při nárazu došlo ke zlomenině
levé stehenní kosti a osoba komunikuje, ale jeví známky
podchlazení.
Po pěti minutách dorazila terénní čtyřkolka se svozovými saněmi na místo vzdálené cca 60 metrů od místa nálezu zraněného. Výše po svahu se kvůli hlubokému sně-

hu nedostala. Vozidlo TA-L2 Mitsubishi L200 zůstalo
kvůli komunikaci pokryté hlubokým sněhem cca 1 km
od místa nálezu zraněného.
Zraněnému byla poskytnuta první pomoc. Byl nasazen
krční límec, zafixována zlomenina, pomocí termoizolační
folie a přikrývek bylo zabráněno dalšímu podchlazení.
Osoba byla následně přeložena do vakuové matrace
a vanových nosítek. Poté následoval pěší transport k terénní čtyřkolce. U čtyřkolky byla zraněná osoba přeložena ve vanových nosítkách do svozových saní a následně
transportována k vozidlu TA-L2 Mitsubishi L200.
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Během jízdy prvního povolaného družstva na místo události „A“ byla jednotka povolána k druhé události „B“, a to
vyproštění osoby zavalené stromem v dolní části údolí
Provazné.
Jednotka vyjela na místo události vozidlem CAS20 T815
(1+5). Vozidlo bylo nutné s ohledem na nesjízdný terén odstavit na lesní komunikaci cca 200 metrů od předpokládaného místa události. Dále bylo nutné jít pěšky. Členové
jednotky vzali z vozidla potřebné prostředky na vyproštění
osoby zavalené stromem. Členové narazili na stopy ve sněhu vedoucí k zavalené osobě a po cca 200 metrech dorazili na místo události. Bylo zjištěno, že přes lesní komunikaci
je spadlý strom a pod ním se nachází figurína. Ohledem
na tuto skutečnost nebyla provedena první pomoc. Členové
provedli vyproštění figuríny pomocí zvedacích vaků.
Následně byla figurína zafixována do nosítek a pěšky transportována zpět k vozidlu CAS20 T815. Spadlý strom byl
rozřezán a odstraněn z komunikace.

Požár klestí na hřebeni Javorníků Radošov – Pulčíny,
24. 1. 2019
Ve čtvrtek 24. 1. 2019  byla jednotka povolána na hřeben
Javorníků nad obcí Zděchov, kde byl běžkařem nahlášen
požár hromady klestí na hřebenových partiích mezi sedlem
Radošov a Pulčínami. Jednotka vyjela na místo události vozidlem Mitsubishi L200 s přívěsným vozíkem, na kterém
byla naložena terénní čtyřkolka se svozovými saněmi.
Do obce Zděchov vyjela také CAS 20 T815 pro případ, že
by bylo nutné zajistit více sil na místě události. Po příjezdu
na konec silnice v horní části Zděchov bylo vozidlo Mitsubishi
L200 odstaveno a dále v jízdě pokračovala terénní čtyřkolka
se saněmi.
Jednotka se zde připojila k místním hasičům z obce
Zděchov, kteří k přepravě využili rolbu na úpravu bežeckých tratí a společně dále pokračovali na hřebenové partie.
Po ujetí vzdálenosti cca 2,2 km obě dvě jednotky dorazily
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na místo události, které se nacházelo již na k.ú. obce
Francova Lhota. Bylo zjištěno, že hoří část hromady klestí,
která byla vysoká 3 metry a o průměru 5 metrů. Klestí se
nacházelo v těsné blízkosti lesa. Členové obou jednotek
zahájili hasební práce pomocí házení sněhu lopatami a sněhová rolba byla využita k nahrnutí dalšího sněhu na hořící
klestí.
Část hromady klestí byla rozebrána a nehořící části byly
přesunuty na jiné bezpečné místo.

Požár stodoly, Velké Karlovice, 28. 1. 2019
V pondělí 28. 1. 2019 byla jednotka povolána k požáru
stodoly v těžce přístupném terénu poblíž vrcholu Osloveček
v obci Velké Karlovice.
Jednotka vyjela na místo události vozidly TA-L2 Mitsubishi
L200 a CAS20 Tatra 815.
Na místo události přijely nejdříve vozidla Lada Niva
z JSDH Velké Karlovice, Mistubishi L200 jednotky hasičů
města Karolinka a TA-L2 Mitsubishi L200 JSDH Halenkov,
které disponují zásobou hasební vody.
Před příjezdem na místo události se snažili majitelé a sousedé hasit požár pomocí jednoduchých hasebních prostředků. A ze stodoly bylo vyvedeno stádo ovcí. Díky jejich nasazení se podařilo zpomalit rozvoj požáru.
Naštěstí se podařilo jednotkám požár rychle lokalizovat
pomocí hašení ze tří vysokotlakých proudů z vozidel, které
přijely na místo události (1x Lada Niva, 2x Mitsubishi) a pomocí házení sněhu lopatami. Rychlý příjezd těchto vozidel
byl zásadní pro lokalizaci požáru.
Těžká cisternová vozidla musela zůstat odstavena dole
v údolí Jezerné cca 1,2 km od místa události. Členové z vozidel odstavených dole v údolí se dostávali postupně všemi
možnými prostředky nahoru k místu události. Byly využity
terénní čtyřkolky na sněžných pásech a tři traktory. Část
členů vyšla nahoru z údolí pěšky. Během hasebních prací
byl povolán lesní speciál Renault Camiva z HZS PS Vsetín.
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Cisterna byla vytažena nahoru pomocí traktoru. Poté se podařilo požár zlikvidovat.

Dopravní nehoda, Halenkov Lušová, 30. 1. 2019
Ve středu 30. 1. 2019 v dopoledních hodinách byla jednotka hasičů obce Halenkov povolána k dopravní nehodě
dvou osobních vozidel, ke které došlo v místní části údolí
Lušová.
V čase vyhlášení poplachu vykonávali službu na hasičské
zbrojnici dva členové jednotky. Díky tomu mohli okamžitě
vyjet k nahlášené události s vozidlem Mitsubishi L200 a stihli ještě přistavit k výjezdu i druhé vozidlo CAS 20 Tatra 815
pro další členy výjezdové jednotky.
Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že došlo
na komunikaci s ujetou vrstvou sněhu k čelnímu střetu dvou
osobních vozidel. V obou vozidlech cestovaly dvě osoby,
které po střetu svépomocí opustily svá vozidla a nebylo tak
nutné provádět vyprošťovací práce. Řidička jednoho z vozidel byla lehce zraněna a byla jí poskytnuta předlékařská
pomoc.

Shození sněhu ze střechy bytovky, Halenkov,
1. 2. 2019
Jednotka byla na žádost místostarosty obce Halenkov povolána k odstranění ledových převisů do obce Halenkov.
Jednotka vyjela na místo události vozidlem CAS 20 T 815.
Po příjezdu na místo provedla ve spolupráci s místní firmou
Služby obce Halenkov odstranění nebezpečných ledových
převisů a sněhu ze střechy uvedeného domu.

Transport vyčerpaného turisty – vysílač Komonec,
Horní Lhota, 3. 2. 2019
V neděli 3. 2. 2019 ve večerních hodinách byla jednotka
hasičů obce Halenkov povolána k transportu vyčerpaného
turisty k vysílači Komonec ve Vizovických vrších mezi obcemi Provodov a Horní Lhota.

Jednotka vyjela na místo události vozidlem Mitsubishi
L200 a s přívěsným vozíkem, na kterém byla naložena terénní čtyřkolka a svozové sáně.
Jednotka přijala na místo dislokace do v Horní Lhoty údolí
pod vrcholem Komonec. Zde byla jednotka odeslána zpět
na základnu, protože se před příjezdem jednotky podařilo
pacienta dopravit k sanitnímu vozidlu ZZS jiným prostředky.

Odstranění spadlého stromu, Huslenky, 4. 2. 2019
V pondělí 4. 2. 2019 v nočních hodinách byla jednotka
hasičů obce Halenkov povolána k odstranění spadlého stromu do obce Huslenky, v Huslenském údolí. Jednotka vyjela
na místo události vozidlem CAS 20 Tatra 815. Po příjezdu
na místo události provedli členové jednotky odstranění
spadlého stromu z komunikace.
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Vyhodnocení celorepublikové akce
Rozchodíme CIVILKY 2018
Vyhodnocení celorepublikové akce
Rozchodíme CIVILKY 2018 (realizuje
Centrum služeb SPCCH ve spolupráci
s místními organizacemi SPCCH)
V roce 2018 proběhl již 5. ročník
akce SPCCH v ČR, z.s. Rozchodíme
CIVILKY. Akci Rozchodíme CIVILKY 
realizuje Centrum služeb SPCCH
ve spolupráci s místními organizacemi
SPCCH. Od roku 2014 do roku 2017
jsme společně nachodili v organizacích SPCCH v celé České republice
359 881 kilometrů. V roce 2018 se nám
podařilo nachodit 201 308 kilometrů.
Děkujeme členům ZO Halenkov, ZO
Zubří, ZO Onko-Duha Vsetín a celé
OO Vsetín za významnou podporu této akce. Vaše organizace patří mezi tři
nejaktivnější organizace v celé České
republice. Naše poděkování patří zejména paní Mgr. Martě Václavíkové
za šíření myšlenky této akce a všem,
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kteří se podíleli na organizaci vycházek.
OO Vsetín vyhrála v roce 2018 první
místo v nachozených kilometrech
na rekondičních pobytech – 8 900km.

V kategorii pravidelných vycházek
a výletů se umístila OO Vsetín
na 9. místě – 5 268km.

Mgr. Marta Václavíková

turisti

Halbiatlon
V neděli 26. ledna využili halenkovští
turisté vhodných sněhových podmínek
a upravených stop za hřbitovem v areálu zvaném „ Krchov aréna“ k uspořádaní 2 ročníku akce nazvané Halbiatlon,
neboli halenkovský biatlon.
Soutěžilo se ve třech kategoriích,
muži, ženy a děti. Muži a ženy soutěžili na trase 1 km dlouhé, kde absolvovali střelbu v leže na padací terče a střelbu ve stoje na plechovky. Za každý
minutý terč se k dosaženému času připočítávala 1 minuta. Děti absolvovaly
kratší trasu v doprovodu rodičů jen se
střelbou v leže. I když to byla jen amatérská akce, povzbuzování soutěžících
četnými diváky se mnohdy podobalo
fandění na světovém poháru. Zejména
v cíli, kde byly k vidění pády do cíle
vysílením, ale i skoky střemhlav k dosažení co nejlepšího času. K vidění
byli závodníci na klasických běžkách,
na starých ručně dělaných lyžích v retro stylu, ale i Lukáš Kocůrek, který
závod absolvoval v hasičské výzbroji
s dýchacím přístrojem.
   Je jasné, že závod byl pojat více
jako zábavné odpoledne než opravdový boj o sekundy. Přesto v cíli na vítěze
čekaly nejen broušené putovní poháry,
čokoládové medaile, ale zejména obdiv a potlesk četných diváků. A kdo
tedy zvítězil? Mezi muži z 18ti startujících Libor Pončík, mezi ženami z 10ti
účastnic Jana Valigurová, a všech
8 startujících dětí, ale hlavně všichni,
kdo se zúčastnili a udělali něco pro své

zdraví a pro pobavení své i všech diváků. Po závodě se u ohně a opékání
špekáčků dlouho probíraly zážitky
z krásného odpoledne.
Poděkování patří všem, kteří se zúčastnili jako pořadatelé, závodníci nebo

diváci, dále  obecnímu úřadu za úpravu
stop, ale hlavně manželům Miladě
a Tomáši Valigurovým, kteří měli s organizací této akce nejvíc práce.
Za KČT Halenkov Vlastislav Trličík
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Z historie Halenkova – rok 1939
Rok 1939 patří v historii našeho státu
mezi osudové. Dramatické události se
však odehrály i na Halenkově. Nejdříve
se ale vraťme do roku 1938, kdy se
konaly poslední svobodné volby
do obecního zastupitelstva. Zvoleno
bylo těchto 30 občanů: Karel Borák čp.
312, Theodor Fohler čp. 55, Antonín
Gřešák čp. 64, Václav Gřešák čp. 318,
František Hudec, Alois Janota, Petr
Janota čp. 250, František Kocurek čp.
133, Augustin Koňařík, František
Koňařík čp. 58, František Kopecký čp.
15, Jan Kopecký čp. 9, Jan Kopecký čp.
325, Jaroslav Kopecký čp. 44, Pavel
Kopecký čp. 18, Pavel Kopecký čp.
414, Petr Kopecký, Pavel Kořenek čp.
108, František Macháček, Petr Maňák,
Jan Novosad čp. 189, Jaroslav Novosad
čp. 422, učitel Jiří Opočenský čp. 1,
František Strbačka čp. 156, Pavel Strbík,
Josef Šašina čp. 355, Jan Václavík čp.
138, Petr Tydlačka čp. 174, Pavel
Tydlačka čp. 306 a František Špalek.
Starostou obce se stal obchodník
Václav Gřešák, náměstky (místostarosty) pak obchodník Pavel Kopecký čp.
414 a rolník Jan Kopecký čp. 9. V tomto roce byl farářem v Halenkově ustanoven P. Jaroslav Kuchař, který zde
působil celý svůj život. Po obsazení
území Sudet Němci, na podzim roku
1938, přišla i na Halenkov řada uprchlíků z Těšínska a Slezska. Mezi nimi
i pozdější řídící učitel školy
"U Koňaříků", pan Jan Lukašík, který
po válce zaznamenal v halenkovské
kronice průběh událostí z let 1939 až
1945 v naší obci.
14. března 1939 občané vzrušeně
četli zprávy o odtržení Slovenska a vytvoření samostatného Slovenského státu. O obsazení naší vlasti německými
vojsky se občané dozvěděli 15. března
časně ráno z vysílání rozhlasu. Rovněž
posel ze Vsetína doručil úřední výnos,
který byl adresován obecním úřadům,
školám, četnickým stanicím a obyvatelstvu, kde všechny vyzýval ke klidu,
poslušnosti a rozvaze. Lidé chodili jako
omámení, v jejich očích se zrcadlily
obavy z příštích dnů. V kostele ani nebyly dokončeny bohoslužby, věřící plakali společně s knězem, který nebyl
schopen dočíst úřední výnos.
18. 3. obsadila německá armáda halenkovský vojenský sklad. Již 23. 3.
pocítili občané Halenkova, co znamená "německá ochrana občanů
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Protektorátu". V noci se ztratil voják
konající strážní službu. Německý velitel posádky se domníval, že na tom
mají vinu občané Halenkova. Pohrozil,
že pokud se voják do odpoledních hodin nenalezne, nechá každého desátého halenkovského muže zastřelit.
Současně přivolal ze Vsetína silný oddíl Hitlerovy Gardy, rozestavil vojáky
s kulomety na silnici a po okolních stráních poblíž vojenského skladiště.
Vojenské hlídky rovněž prohledávaly
všechny domy. Vrátný z Thonetovy továrny, pan Petr Příhoda, který měl ten
den noční službu, přiznal, že v noci
slyšel na Raškovci výstřely. Byl okamžitě zatčen a odvezen na Vsetín. Současně
s ním byl odvezen i pan Václav Orság,

u kterého byla při domovní prohlídce
nalezena zbraň. Při prohledávání domů
se vojáci chovali hrubě a bezohledně,
o žduchance a pohlavky nebyla nouze.
Na Kopci zastihli vojáci Josefa
Kopeckého (čp. 15) když šel přes dvůr
ze záchodu. Ihned upadl do podezření, že tam ukrývá zbraně a musel celý
obsah suchého záchodu před vojáky
vynosit... Mezitím obecní tajemník
JosefFrydrych (absolventi halenkovské
školy ve věku 60 plus si jistě vzpomenou na jeho manželku, učitelku ručních prací paní Františku Frydrychovou),
sháněl občany, aby šli prohledávat
okolní stráně a hlavně Raškovec, odkud byl slyšet výstřel. Naštěstí byl voják
na vrškoch skutečně nalezen, postřele-
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ný v bezvědomí, ale žil. Ihned byl odvezen na Vsetín, kde se po nabytí vědomí přiznal, že se chtěl zastřelit,
protože už dlouho nedostal dovolenou.
27. 3. přišli do Halenkova němečtí
financi. Byli to převážně Rakušané
a Sudetští Němci, kteří většinou rozuměli česky, a o to byli nebezpečnější.
Ubytovali se v Lidovém domě a ve škole "U Koňaříků". Chovali se povýšeně
a místními občany pohrdali. Díky uměle vytvořenému výhodnému kurzu německé marky vůči koruně (1:10), začali
němečtí vojáci i financi ve velkém skupovat potraviny a spotřební zboží, které pak zasílali do Německa. Místním
občanům se vysmívali a rádi ukazovali,
co vše si mohou dovolit, svým psům
kupovali k žrádlu salám a nechávali jim
smažit řízky.
22. května musel starosta Sokola,
obchodník Pavel Kopecký, podepsat
gestapu revers, kde se zaručoval
za chování všech členů Sokola, že nevlastní zbraně a neprovádí vojenský
výcvik.
V červnu, z nařízení okresního úřadu, byli z obecního zastupitelstva
Halenkova odvoláni dva členové, Karel
Borák a Pavel Tydlačka, neboť byli zvoleni za KSČ a ta byla zakázána. Na jejich místa byli dosazeni náhradníci pan
Jaroslav Koňařík čp, 56 a František
Závrský čp. 456.
Koncem června začaly v rekordním
tempu opravy silnice ze Vsetína přes
Velké Karlovice směrem na Makov.
Občané nechápali smysl takového počínání. Oprava byla dokončena za necelé dva měsíce! V polovině srpna začaly projíždět dlouhé transporty vojáků,
výzbroje a techniky na Slovensko.
Německo se připravovalo k útoku
na Polsko, které 1. září napadlo.
V červenci byl zatčen Žid Samuel
Hirsch, řezník a hostinský. Byl uvězněn
v Brně na Špilberku. Jeho rodina se
na podzim do Brna odstěhovala.
Všichni pak zahynuli v Osvětimi.
Hirschův hostinec (stál na místě nynějšího nákupního střediska) byl dán
do nájmu a stal se německou hospodou, které se Halenkovjani vyhýbali.
I na Vsetínsku vznikla odbočka celostátní odbojové organizace "Obrana
národa". Jejím cílem byla zpravodajská
činnost, pomoc rodinám vězněných
odbojářů, převádění lidí přes hranice.
Na Halenkově převzal její vedení pan
František Koňařík (čp. 20). Ten přechovával i vysílačku, pomocí níž vysílal

zprávy do Kielců. Ukrýval rovněž zbraně. Část z nich byla tajně převezena
do Valašského Meziříčí a několik pistolí bylo uschováno u obchodníka Pavla
Kopeckého (podle svědectví jeho dcery, paní Milady Valchářové, byly zakopány na zahrádce ve skalce, o kterou
se velmi pečlivě staral).
Během října bylo zavedeno přídělové hospodářství. Nejdříve dostávali občané přídělové lístky na potraviny
a mýdlo, pak na uhlí, textil či obuv.
V předvečer svátku 28. října, přestože vojáci i financi hlídkovali, objevil se
na zdi vojenského skladu a na silnici
nápis: "Pryč s Hitlerem" a na domech
kolem silnice byly nalepeny československé vlajky s nápisem "Nedáme se".
Ráno bylo vše okamžitě odstraněno,
jen velitel vojenské posádky jezdil s takovou vlajkou nalepenou na autě
po Vsetíně. Četníci měli pohotovost
a zoufale se snažili vypátrat pachatele.
Nikoho nevypátrali. Bylo veřejným tajemstvím, že autorkami nápisů byly
dvě dívky – Zdenka Lukašíková, dcera
řídícího učitele Jana Lukašíka a Zdenka
Příhodová, sestra pana Ladislava
Příhody a pana Karla Příhody. Ke cti
Halenkovjanů budiž řečeno, že se nenašel nikdo, kdo by jmenované dívky
udal!
Zásluhou řídícího učitele školy
"U kostela", Opočenského, obchodníka
Kopeckého a vsetínského lékárníka
Puzskailera byl v Halenkově založen
"Klub českých turistů". Vyvíjel bohatou
turistickou činnost, po zrušení Sokola
a Orla byl jediným spolkem, který mohl v Protektorátu působit. Zorganizoval
mnoho závodů, zejména lyžařských,

Obchodník Pavel Kopecký (1901 1949) s rodinou. Byl místostarostou
obecního úřadu, předsedou finančního
a školního výboru OÚ, starostou Sokola,
zakladatelem KČT, správcem místního
kina, členem výboru spolku včelařů
a rybářů.

turistických pochodů a výletů. Myšlenka
založení klubu byla skutečně dobrá,
neboť na schůzkách či výletech se zpívaly vlastenecké písně, probírala se
politická situace, pěstovala se zkrátka
v lidech radostnější nálada a lidé se
utvrzovali ve víře v lepší budoucnost.
Zdroj:
Kronika obce Halenkova sepsaná řídícím učitelem Janem Lukašíkem
Silvestr Kazmíř - kniha Halenkov
Zpracovala: Ing. Pavla Krejčí
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Halenkovská kronika
Povinnost „vésti pamětní knihu obecní“ byla obcím uložena již v roce 1920.
U zrodu kroniky stál místní farář František Berger, který ji psal v rozmezí let          
1923–1924. Druhým halenkovským kronikářem byl řídící učitel v Dinotici Emil
Krulich. Psaní kroniky se věnoval pouze
v roce 1934. O rok později, tedy v roce
1935, ho vystřídal učitel Josef Koňařík.
Neklidná doba po první světové válce,
nezaměstnanost a pokleslá morálka mezi lidmi měly za následek, že se
nikdo o vedení pamětní knihy nestaral. Byly nalezeny jen dva úryvky
knih z roku 1934 a 1935. Zbytek byl
po kouscích zachycen a sesbírán
řídícím učitelem Lukašíkem v poznámkových sešitech, které později
přepsal do kroniky. V roce 1938 při
mobilizaci a pak po dobu okupace
byla kniha bezpečně uschována.
Nikdo nevěděl kam, ale kroniku
vedl pan učitel Lukašík nepřerušovaně. Halenkovská obecní kronika
nebyla v roce 1940 převezena
do Moravského zemského archivu
v Brně. Pan učitel Malík ji schoval
v Kychové u Orságů ve stodole
za krovem. Bylo všeobecně známo, že
Němci chtějí všechny kroniky zničit,
proto je lidé schovávali, aby se nedostaly
okupantům do rukou. Dalším kronikářem se stal František Skoupil. Malíř, který
za okupace dělal tlumočníka a překladatele na zdejší četnické stanici z němčiny
do češtiny a opačně, protože nikdo jiný
oba jazyky dobře neovládal. V roce
1944 mu továrník Thonet nechal postavit dřevěný domek na „vodní pile.“ Jeho
otec byl správcem továrny a starostou
Halenkova od roku 1886 až do roku
1896. Po smrti učitele Lukašíka v září
1957 se nabídl na vedení místní kroniky. Zaznamenával události v letech              
1958–1959.
Po dlouhé odmlce se psaní kroniky
ujala v roce 1974 učitelka Základní školy
v Halenkově, paní Olga Šuláková. Zápisy
psala na elektrickém psacím stroji, pravi-

delně zajišťovala výstřižky z novin i časopisů a obcházela místní pamětníky,
s kterými společně zavzpomínali na ne
vždy veselé prožité životní události.
Pečlivě zpracovala dějiny Halenkova
od roku 1901 až do roku 2000. Roky
strávené bádáním v okresním archivu
a v archivu na vsetínském zámku zúročila sledem pečlivě vedených událostí
ve svých kronikách. Psaní halenkovské
kroniky se věnovala až do roku 2010.

Olga Šuláková při psaní kroniky.
Autorka fotografie: Natálie Stružová
V současné době ručně sepisuje rodinnou kroniku.
Paní Olga se narodila v září roku 1934
v Praze jako první ze tří dětí rodině
Jaroslava a Emílie Krausových. Žákyní
základní školy byla od roku 1940 do roku 1945 v Praze, poté od roku 1949
v Karlových Varech. Ve školním roce
1949/1950 nastoupila na pedagogické
gymnázium, které zakončila maturitní
zkouškou. V září 1953 nastoupila jako
učitelka matematiky a fyziky v Karlových
Varech a zároveň dálkově studovala
v Praze. Ve stejném roce se provdala
za učitele Jana Šuláka. V Karlových
Varech se jí narodily dvě děti – Jan
a Olga. V roce 1964 se rodina přestěhovala do Lužné na Valašsku. Oba manželé zde vyučovali na trojtřídní ZŠ až
do roku 1974. V Lužné přibyl do rodiny
syn Ivan. V místě bydliště vedla také

úspěšně obecní knihovnu a v roce 1972
vyhrála 1. místo v KNV Ostrava v oboru
vesnických knihoven. V roce 1974 se
rodina zase stěhovala. Novým domovem se stal Halenkov. V místní základní
škole začala učit 5. třídu. Nacvičovala
třeba s mladšími chlapci spartakiádní
skladbu nebo začátkem 80. let připravovala pro žáky plavecké zájezdy
do Rájeckých Teplic. Jako důchodkyně
učila ještě v Novém Hrozenkově,
v Huslenkách a 5 let v Karolince.
Kroniky jsou nedílnou součástí naší
obce. Je to historický dokument, který
mapuje život obyvatel v obci a čtení ve starých záznamech je nejen
zajímavé, poučné, ale má i svoji
vypovídající hodnotu o době,
ve které byly napsány. Kronikář zapisuje přítomnost, ve které žije.
Kronika je významná archiválie,
která je majetkem obce. Po uzavření knihy běží desetiletá skartační
lhůta, poté má obec povinnost předat kroniku do místně příslušného
archivu. Ve Státním okresním archivu ve Vsetíně si v současné době
můžete prohlédnout celkem 7 kronik Halenkova.
K práci obecní kronikářky jsem se
přihlásila v roce 2013. Moje žádost
byla schválena 8. 1. 2014 na 73. zasedání rady obce Halenkov. Obecní kroniku
píšu elektronicky, proto musí být každý
rok vytištěný a svázaný zvlášť. Podle
kresby Vendulky Krejčí jsem si nechala
vyrobit štoček, jehož otisk zdobí přední
stanu kronik.
Kronikářka má především zaznamenávat současné dění v obci, proto bych
přivítala, kdybyste mě informovali
o čemkoliv zajímavém, co se ve vašem
okolí děje. Samozřejmě se konají akce,
které jsou skvěle prezentovány a avizovány, ale je tu jistě i řada menších událostí, které stojí za zdokumentování.
Pokud máte zájem, pište na e-mail:
kronika.halenkov@seznam.cz
Nemůžu být u všeho, co se v obci
děje.
Martina Kostková
kronikářka

V halenkovském fotbale není na zimní spánek čas
Fotbalové soutěže sice mají momentálně zimní pauzu, fotbal na Halenkově
ale rozhodně nespí. Od posledního
vydání tohoto zpravodaje se toho
uvnitř oddílu TJ Tatran odehrálo opravdu hodně, a tak vám v následujících
řádcích přinášíme krátké shrnutí.
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S rokem 2018 jsme se rozloučili tradičním Štěpánským fotbálkem, který se konal 26. prosince na umělce ve sportovním areálu. Účast byla hojná a na sněhem
pokrytém hřišti byly k vidění parádní
výkony i velké nasazení. Spíš než o výsledek šlo ale o to se setkat s kamarády

a přitom alespoň částečně vyběhat nabyté vánoční kalorie. Účel byl splněn
mírou vrchovatou a akce se nesla ve velmi dobré náladě. „Jsem rád, že se tato
tradice chytla. Bylo to jako každý rok
super setkání,“ zhodnotil předseda TJ
Tatran Halenkov Radek Ondryáš.

nejde moc hrát fotbal. Pracujeme
na fyzičce a síle, zkoušíme si také různé věci po stránce herních i taktických
dovedností a občas si do toho vložíme
relaxační florbálek. I v našem případě
platí, že dveře zájemcům jsou stále
otevřeny,“ přiblížil trenér týmu Oldřich
Čapek.
Dorost momentálně ze známých důvodů nemáme, a tak nám v hodnocení
zbývají už jen muži. Áčko v krajské I. B
třídě i rezerva ve III. třídě okresu v první
části sezony nebyli úplně tam, kde by si
představovali, ale momentální situace
ukazuje, že na jaře by mohlo být lépe.
Zimní přípravu i vyhlídky do druhé části sezony shrnul trenér B týmu a člen
výkonného výboru Vladimír Děček:
„Áčko i rezerva začal přípravu v polovině ledna pod vedením nového trenéra prvního týmu, Ondry Machálka.
Věříme, že jeho příchod k mužstvu
a velké hráčské zkušenosti pomohou
k lepším výkonům i příčkám v tabulce.
Tímto bychom zároveň chtěli poděkovat jeho předchůdci Honzovi
Ondrušíkovi za jeho velmi úspěšné
působení korunované postupem do I. B
třídy. Přejeme mu mnoho dalších osobních i sportovních úspěchů. Příprava
probíhá dvakrát týdně na malé umělce
a v terénu v okolí. V současné době je
příprava zaměřena na fyzickou kondici
a postupně, jak počasí dovolí, se přesune na hlavní hřiště, kde se již bude
pracovat s míčem. Během února
a března sehrajeme přípravná utkání
s vytipovanými soupeři (termíny jsou
uvedeny v kalendáři A mužstva na webových stánkách – pozn. red.). Tato
utkání odehrají přednostně hráči

A mužstva, dle potřeby budou doplněni hráči z mužstva B. Všechny duely by
se měly uskutečnit na umělé trávě
na Vsetíně.“ Kádr prvního mužstva se
přes zimu podařilo udržet pohromadě
a naopak můžeme oznámit i dvě významné posily pro jarní boje. Z vydařeného „hostování“ ve Vel. Karlovicích se
vrací Tomáš Kašpar a také jsme se dohodli na působení Honzy Šuláka, který
si vyzkoušel MSFL i zahraniční angažmá, a teď se rozhodl pro návrat zpátky
do Halenkova. Oba budou jistě velkými
posilami, a jestliže se podaří dotáhnout
i působení dalších hráčů, mohla by se
zároveň více stabilizovat i situace v béčku, jehož opory musely na podzim zaskakovat v áčku. „Doufáme, že zimní
příprava proběhne dle plánu a všichni
hráči budou stoprocentně připraveni
na jarní boje. Pokud počasí nerozhodne jinak, tak první mistrovské utkání
odehraje A mužstvo 23. března doma
s Valašskou Polankou a rezerva nastoupí 7. dubna rovněž doma proti
Brankám,“ doplnil Děček.
Ještě před začátkem druhé části sezony proběhne valná hromada oddílu TJ
Tatran Halenkov. „Konat se bude v sobotu 16. března v restauraci Šalerka.
Všichni členové ještě obdrží pozvánku,“ uvedl předseda klubu Radek
Ondryáš a na závěr dodal: „Protože jde
o první letošní vydání Zpravodaje,
chtěl bych našim spoluobčanům a fanouškům popřát vše nejlepší do roku
2019. Doufám, že se na jaře všichni
setkáme ve zdraví na tribuně našeho
fotbalového stánku.“
Za výbor TJ Tatran Halenkov
Jiří Koňařík

Fotbalisté TJ Tatran Halenkov se s loňským rokem rozloučili tradičním Štěpánským fotbálkem. Akce proběhla na výbornou
a nezbývá než doufat, že podobně se vydaří i druhá část sezony 2018/19. 				
Foto Jiří Tkadlec
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K stěžejním událostem začátku nového roku patří bezesporu to, že nám
obecní zastupitelstvo schválilo příspěvek na činnost, takže je letošní rozpočet
klubu z větší části zajištěn. Vedení obce
samozřejmě děkujeme a jsme velmi rádi, že zůstalo i po změnách na radnici
u dobré vzájemné spolupráce. Abychom
ale nebyli závislí výhradně na penězích
od obce, snažíme se oslovovat také
sponzory. Pokud by měl někdo zájem
finančně pomoci halenkovskému fotbalu a chtěl být vidět na připravených reklamních plochách podél hřiště, kontaktujte prosím kohokoliv z vedení našeho
klubu. Kontakty najdete na stránkách
www.tatranhalenkov.cz.
Pokud se týká našich týmů, ty jsou
od začátku ledna v plné přípravě.
Nejmladší naděje z kategorie přípravek
chodí trénovat každý čtvrtek od 17 hodin do tělocvičny základní školy.
„Na podzim jsme hrávali pouze jako
starší přípravka, ale po náborové akci
se zvýšil počet zájemců a zvažujeme,
že bychom na jaře přihlásili i mladší
přípravku. Momentálně trénujeme
všichni společně a jde nám to výborně.
Dveře dalším adeptům jsou stále otevřeny. Stačí přijít normálně na trénink
i se sportovním vybavením a můžete se
hned zapojit. Klidně ale můžete dopředu zavolat některému z nás trenérů. Kontakty najdete na webových
stránkách www.tatrahalenkov.cz,“
uvedl jeden z trenérů přípravek, Josef
Haničák mladší. Jednou týden chodí
trénovat i naši starší žáci. „Stejně jako
na podzim jsem velmi spokojen s účastí i tréninkovou pílí celého týmu. Je
trochu škoda, že v malé tělocvičně

inzerce
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