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MÁTE DOTAZY?
V PŘÍPADĚ DOTAZŮ A KONZULTACE NÁPADU OBRAŤTE SE
NA TYTO KONTAKTNÍ OSOBY:
Mgr. Miroslav Zetek, tel.: 703 840 285, email: mistostarosta@halenkov.cz
Mgr. Petra Zádilská, tel.: 733 717 016, email: petra.zadilska@halenkov.cz

Více informací najdete na webu obec Halenkov: www.halenkov.cz
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Rekonstrukce topného systému ZŠ Halenkov
V rámci pravidelné revize topného systému ZŠ Halenkov
bylo v letošním roce zjištěno, že stávající plynové kotle nesplňují emisní limity, na základě čehož byla krajským úřadem ZŠ Halenkov udělena výjimka jejich provozu pouze
do konce roku 2020, během kterého musí být nevyhovující
plynové kotle nahrazeny novými, splňujícími emisní limity.
V této souvislosti byla následně provedena kontrola trubních
rozvodů a otopných těles, která konstatovala havarijní stav
celého topného systému.
Z těchto důvodů byl ihned osloven projektant, který zpracoval návrh rekonstrukce topného systému ZŠ Halenkov, kdy
do současnosti používaná centrální plynová kotelna o výkonu 480 kW osazená 4 nekondenzačními plynovými kotli,
byla nahrazena dvěma menšími zdroji, a to samostatnou kotelnou pro pavilon A umístěnou přímo v pavilonu A, osazenou topným zařízením o celkovém jmenovitém výkonu
98 kW a společnou kotelnou pro pavilony B, C, D umístěnou v prostoru stávající kotelny v pavilonu C osazenou
topným zařízením o celkovém jmenovitém výkonu 222 kW.
Navrženým řešením došlo o snížení instalovaného výkonu
o 1/3, což umožnilo zateplení objektu ZŠ s výměnou oken
provedené v minulých letech. Snížením jmenovitého výkonu
zdroje tepla a osazením ekologicky šetrných plynových kotlů
dojde k významnému snížení vypouštěných emisí a snížení
spotřeby plynu a el. energie.
Byla navržena výměna rozvodů vody, osazení nových
otopných těles s vyšší topnou účinností a přestupem tepla

proti stávajícím ocelovým článkovým tělesům. Stávající ručně ovládané radiátorové kohouty budou nahrazeny termostatickými ventily, čímž dojde ke zlepšení teplotního komfortu
s využitím vnitřních tepelných a solárních zisků. Stavba zahrnuje dále vybudování třísložkového nerezového izolovaného
fasádního komínu a zřízení nové STL plynovodní přípojky.
Projektantem byla stanovena cena díla na částku
4 195 625,94 Kč bez DPH. Vedení obce se podařilo najít
vhodný dotační titul a požádalo o přidělení dotace na tuto
investiční akci. Všechny nás velmi potěšilo, že naše žádost
byla úspěšná. Ministerstvo financí ČR rozhodlo o poskytnutí
dotace na tuto akci ve výši 4 569 036 Kč. Okamžitě tedy bylo
zahájeno výběrové řízení, v rámci něhož se podařilo dílo
vysoutěžit za velmi příznivou cenu 2 999 999 Kč bez DPH,
což je o více jak čtvrtinu méně, než byla cena stanovená
projektantem. V současné době je tato akce zhotovitelem realizována a pokud nenastanou nečekané komplikace, bude
základní škola v plné parádě připravena v září na příchod
školáků. Touto akcí bude završena série rekonstrukcí jak samotné budovy základní školy, tak jejího okolí, zejména sportoviště, které bylo zrekonstruováno rovněž v letošním roce
a myslím si, že takovým zázemím pro naše školáčky se může
pochlubit opravdu velmi málo obcí v našem okolí. Přeju tedy
našim dětem i všem zaměstnancům, aby se jim v naší škole
dobře pracovalo a cítili se v ní skvěle.
Ing. Radek Chromčák, starosta

Hostýnské putování pracovníků Charity
„Zastav, poutníče svůj krok, pohleď do křišťálových zrcadel
studánek, vzhůru do klenby stromových chrámů a užasni nad
nádherou barev a tvarů kolem. Věz, že jsi v horách hostýnských.“
Tato poutavá slova jsme si přečetli ve svatohostýnském muzeu při našem pobývání na Hostýně. A nenavštívili jsme jen
muzeum, ale Hostýn jsme prozkoumali skrz naskrz. Na pouť
jsme se vypravili na začátku června, abychom nabrali síly
po náročném koronavirovém období a pobyli spolu trošku
jinak, než pracovně. Ve dvou termínech se vystřídalo asi třicet pracovníků. Všem nám u naší nebeské Maminky, Panny
Marie, bylo moc dobře. Bylo to slyšet i od našich pracovníků
– bezva den, bylo to fajn, moc nám to pomohlo, krásný den,
duchovní povzbuzení, super, už jsme to potřebovali, těšíme
se na příště…

Lidový dům Halenkov
příjme

vrchního číšníka / servírku na HPP
a brigádníky do obsluhy s praxí
Více informací na telefonu:
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777 681 186 nebo osobně u pana Zapalače

Jistě pro vás není tajemstvím, že
školní rok začíná 1. září a končí 31.8.
a naše MŠ se blíží ke konci tohoto období. Prázdniny nám začaly v letošním
roce až v srpnu, ale i tak jsme rádi, že
máme možnost nabrat energii a sílu
do toho následujícího.
Stejně to mají i děti, které opouštěly
mateřskou školu až na konci července.
A že jich nebylo málo, o tom svědčí
i počet přihlášených dětí na prázdninový provoz, a to ve vysokém počtu
50 dětí.
Vím, uzavření MŠ přináší nelibost
a mnohým rodičům nastanou starosti,
kde a s kým budou jejich ratolesti trávit tento čas. Dovolím si vás tedy požádat – respektujte, že i my jsme lidé
a máme nárok na dovolenou, kterou si

nemůžeme vybírat v průběhu školního
roku. Pro nás neplatí jarní ani podzimní
prázdniny.
Během měsíce července byl dětem
režim dne přizpůsoben aktivitám probíhajícím mimo areál MŠ.
Za cíl jsme si kladli přiblížit dětem
dění v přírodě, pochopení, že chránit
vše živé i neživé kolem nás znamená
chránit sebe sama. Úkolem mateřské
školy v této oblasti je postavení základů, na kterých se bude vztah dítěte
a přírody dále rozvíjet a prohlubovat.
Už v tomto období je možné děti seznamovat s přírodou a uvést je do kontaktu s ní přes estetické a citové prožívání.
V září k nám nastoupí přibližně 23
předškoláčků, pro které i jejich rodinu

nastane velký krok. Z batolátka, o nějž
se všichni v rodině starají, se stane
předškolák, s novými zážitky, zkušenostmi, lidmi okolo sebe, ale i s novými povinnostmi. Začátek je vždy
náročným obdobím nejen pro dítě, ale
i zkouškou trpělivosti pro rodiče i učitelky mateřské školy. Já pevně věřím,
že společnými silami, tedy dobrou
komunikací a spoluprácí, zvládneme
tento nelehký úkol.
Na závěr bych chtěla poděkovat
panu Daňkovi za sponzorský dar pro
naše nejmenší v podobě krásné a velké
stavebnice „Lego“ i všem rodičům, kteří na nás nezapomněli a sponzorovali
školní aktivity.
Ivana Bátlová, ředitelka MŠ

KNIHOVNA ZVE na STŘEDY na cestách

Zaškrtněte si termíny v kalendáři akcí. Na podzim se podíváme s naším známým HH - cestovatelem a dobrodruhem
Honzou Husákem - do celého světa i přes Covid 19. Knihovna Vás zve na cestovatelské STŘEDY letos na podzim, a to
pěkně nahuštěné až do Vánoc! Co jsme totiž nestihli na jaře, procestujeme letos na podzim.
Termíny jsou: 16. 9., 30. 9., 14. 10., 4. 11., 18. 11., 2. 12., 16. 12. vždy v 17:30 a vždy vstup volný!
Čeká nás 7 zajímavých destinací - a které to budou? Nechejte se překvapit do příštího čísla Zpravodaje.
Začínáme ve středu 16. 9. 2020 v 17:30 v sále vedle knihovny z března odloženou již 11. besedou s HH!

JORDÁNSKO - hostem beduínů

Čtyři Valaši jedou na „nízkonákladový“ výlet do Jordánska. Vyplatí se vloupání do skalního města Petra?
A jak se pije beduínská whisky?								
Těšíme se na Vás s HH!
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mateřská škola/knihovna

Jsme na konci školního roku

historie obce

Trojčata z Lušové
Narození dítěte bylo a je radostnou
událostí. Někdy se však stane, že příroda je k rodičům tak štědrá, že jim nadělí i tři děti najednou. Narození trojčat
je poměrně vzácné. Pravděpodobnost
jejich narození činí jeden porod trojčat
na 8 tisíc klasických porodů.
Tato výjimečná událost se odehrála
i v naší obci. 19. května 1944 se manželům Marii (rozené Chrástecké) a Josefu Strbačkovi z Lušové, z domu číslo
280, narodila trojčata, synové Stanislav
a František a dcera Jaroslava. Do rodiny přibyli již k pětileté dceři Marušce.
Tato výjimečná událost neunikla ani
pozornosti tehdejšího tisku a dokonce
se i ve válečné době ozvaly firmy, které
rodině slíbily materiální výpomoc. Bohužel, zůstalo jen u slibů a rodina nakonec obdržela jen plechovku mazlavého
mýdla. Naštěstí se v obci našly rodiny,
které dětem věnovaly dětské oblečení
po svých již odrostlých dětech. Rodiče si pořídili kočárek pro dvojčata, kde
třetí děťátko leželo v nohách svých
sourozenců. Péče o trojčata byla velmi náročná. S péči o děti rodičům vypomáhala především svobodná sestra
pana Strbačky, Tonička.
Ze všech dětí vyrostli slušní a pracovití občané. Pan Stanislav Strbačka
a paní Jaroslava, provdaná Lichnová, již
zemřeli. Pan František Strbačka však
žije v rodném domě v Halenkově - Lušové dodnes.
Podle vyprávění paní Milady Valchářové
zpracovala Pavla Krejčí
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Vzpomínka na kino
První zmínka o halenkovském kině je
z roku 1929. Promítat se začalo v sále
u Tkadleců. Prvním promítačem byl
pan Kafka, později pan Hudec. Hrálo
dokonce i během druhé světové války,
v týdnu německé filmy pro německé
vojáky.
Po několika letech se kino v roce
1958 obnovilo. Zakladatelé kina byli
Halenkovjané pan Havránek a pan Trlica.

Vedoucí kina, pan Kopecký.
Kino vedl pan Petr Kopecký, filmy
promítal pan Josef Kopecký, vstupenky
prodával pan Stanislav Kopecký a kino
uklízela paní Hubníková. Posledním
promítačem byl pan Chrástecký z Hovězí, poté se kino v roce 1991 zavřelo.
Kino na Halenkově začalo promítat
v říjnu v roce 1958. První návštěvníci
shlédli norský film Severomořský autobus. Třeba v říjnu téhož roku kino
promítalo 20krát. Následující rok v srpnu se konal I. filmový festival. Hrály
se např. tyto filmy: Hry a sny na horkém ledě, Poslední návrat, Vzpomínka
v srdci nebo také Desertér.

Filmové festivaly se konaly každoročně až do roku 1969. Mezi nejnavštěvovanější filmová představení téhož roku
patřily Zločin v šantánu, Indiánské léto
a Angelika a král.
Promítaly se i takové „skvosty“ jako
sovětské filmy Povídky o Leninovi nebo
N. S. Chruščov v Americe.
Kino od svého založení hrálo celoročně s mnoha představeními do měsíce, i když většinou v měsíci září bývalo
kino z důvodu dovolené uzavřeno.
V roce 1970 se hrál poprvé oblíbený
francouzský film Fantomas, jehož pokračování se promítalo i v dalších letech.
V lednu roku 1980 se promítaly filmy
Smrt stopařek, Volání rodu nebo Kulový
blesk. O prázdninách roku 1983 se staly
nejnavštěvovanějšími filmy Horečka sobotní noci, Léto s kovbojem, Vítr v kapse,
Milionový brouk a Kramerová ver. Kramer. Diváci pamatují zejména v letních
měsících nesnesitelné vedro v kině, které
je ovšem neodradilo od jeho návštěvy.
V roce 1987 se hrály filmy Sicilská
spojka, Synové velké medvědice, Vesničko má středisková, Perinbaba, Dva
nosáči tankují super, Angelika markýza

andělů, 100 dní v Palermu nebo Vinnetou rudý gentleman.
V roce 1991 se promítalo pouze
do května. Posledním filmem byla
27. května repríza filmu Terminátor.
V současné době máme na Halenkově hojně navštěvované Vajanovo letní
kino. Za příznivého počasí promítá
v Parku za hasičskou zbrojnicí nebo
na fotbalovém hřišti.
Martina Kostková, kronikářka
kronika@halenkov.cz
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Boj s alkoholem ještě nikdo nevyhrál.
Jen Valaši remízovali…
Znáte tento vtípek? A také s postupujícím létem stále mlsněji obcházíte letošní úrodu ovocného stromoví a chystáte adekvátní kvasné nádoby? A také
rádi návštěvám i kamarádům s hrdostí
přitakáte, že na Valašsku slivovice vždy
tekla proudem, případně že kudy teče,
tudy léčí? A s ještě větší hrdostí hlásáte,
že ovocná kořalka se tu přece pálí odjakživa a tradice je třeba udržovat? Pak
vězte, že jste také sedli na lep jednoho
z nejúspěšnějších marketingových fíglů,
který hlavně v oblasti cestovního ruchu
už pěkných pár desetiletí prodává Valašsko jako „kraj slivovice“. Ano, nemístné
popíjení kořalky tu v druhé půli 19. století skutečně přivedlo na buben nejednu
rodinu. Ano, snad v každé valašské rodině je dodnes dávána k dobru nejedna
historka z oněch časů o zlém Židovikořalečníkovi, v jehož nálevně chudý
Valach propil i poslední boty. S tzv. kořalečním morem se na Valašsku v inkriminované době snažily zatočit i takové
společenské kapacity jako tatíček Masaryk. Marně. Vězte však, že naši staříčci
prolévali ve velkém hrdlem kdeco, ale
domácí ovocná pálenka ve výčtu tehdejších alkoholických nápojů až do začátku 20. století opravdu chyběla.
Ale pěkně popořádku. Ovocné stromy se na Valašsku sice pěstovaly, kam
až lidská paměť sahá, ale ovoce především pomáhalo přežít po staletí tuhé
zimy všude tam, kde se moc nedařilo
obilí. A kde nebylo obilí, nebyl chleba,
kde nebyl chleba, byl hlad. A o obilí
bývala na kamenitých horských políčkách vždy velká nouze… A tak stranou
každého většího gruntu stávaly malé,
snadno přehlédnutelné, přesto však zcela typické dřevěné stavbičky – sušírně
ovoce. Podzim co podzim v nich sušáři
zakládali ohně, které pak po mnoho týdnů nevyhasly, a sousedé se scházeli se
svou čerstvou úrodou, aby ji proměnili
v komoditu trvanlivou, která vydrží několik let. Kde se pěstovalo víc švestek,
tam bývala součástí sušírny i lekvárňa,
samostatná pícka s kotlem, ve kterém se
smažily trnky na povidla.
Přebytky obojího se daly výhodně zpeněžit a přinášely tak do místní ekonomiky, založené na naturální
směně a výpomocích,hotové peníze.
Až teprve se sklonkem 19. století přišly se sušeným ovocem starosti – trh
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Na okraji nejednoho opuštěného ovocného sadu se po celém Horním Vsacku
krčí nenápadné stavbičky, jejichž původní využití si pamatuje už jen málokdo –
sušírně ovoce - zde jedna halenkovská. Foto© R. Páleníková

V některých lze dokonce nalézt pozůstatky staré lekvárně – pícky s kotliskem na
vaření povidel. Foto© R. Páleníková
ovládly obrovské sušené švestky z teplejšího Balkánu, kterým velikostí ani
chutí ty valašské nemohly konkurovat.
Valachovi tak pod stromy obtěžkanými bohatou úrodou vyvstala nutkavá
otázka „kam s ním?“. Venkovanům se
s problémem náhle přebývající úrody
snažily pomáhat v té době nově vznikající hospodářské spolky, které vznikly primárně za účelem modernizace
tehdy velmi zastaralého zemědělství,
a rozjely kampaň k propagaci výroby
domácí pálenky. K její výrobě se „přímo v terénu“ snažili přesvědčovat tzv.
polní kazatelé, kteří zkrátka chtěli přeučit místní pijáky, navyklé na různojakou
kořalku či mnohde jen líh svařený s vodou, na konzumaci alkoholu kvalitněj-

šího. A Valach se po počátečním ostychu přeučil rád. Jen společné podzimní
večery trávené se sousedy přebíráním
sušícího se ovoce v sušírni vyměnil
za rozjímání nad přípravou a hlídáním
ovocného kvasu. A tehdy rád zapomněl, že měděný kotel po generace
opečovávané domácí palírně byl s destilační aparaturou fyzicky sloučen až
kdysi docela nedávno a a nekapala tak
z něj slivovice od vždy, ale ještě před
pár desetiletími pod ním staříčci podzim co podzim zatápěli, aby z bohaté
úrody trnek nasmažili zásobu tehdy
vzácných povidel na celý další rok.
Mgr. Ivana Spitzer Ostřanská,
historik Muzea regionu Valašsko, p. o.

turisti

Pozvánka na turistické akce
Cykloturisté
Klubu
českých turistů Halenkov
pořádají dne
5. 9. 2020 27. ročník cykloturistického
přejezdu Javorníků.

zastávce vlaku, kde bude provedena
prezentace. Na místo srazu se každý
dopraví individuálně. Možno využít
cyklostezky, vlakové nebo autobusové
dopravy. Odjezd vlaku z Halenkova je
8:22 hod. Tato akce je určena pro horská jízdní kola.

V Halenkově náš přejezd zakončíme
v areálu fotbalového hřiště. V místním
bufetu se bude podávat občerstvení.
Vybavení: přilba, doklad totožnosti,
dále dle uvážení např. pláštěnka, lepení
na defekty, svačina, tekutiny atd.

Sraz účastníků bude v době od 8:30
do 9:00 hodin u prodejny potravin
ve Velkých Karlovicích na konečné

TRASA: Od startu po cyklostezce a modré turistické značce údolím
Podťaté na Kasárna. Tady první občerstvovací zastávka. Dále po žluté turistické značce do sedla Gežov.
Odtud hřebenem Javorníků po červené turistické značce přes Stracenec a Malý Javorník na Portáš. Druhá
občerstvovací zastávka. Dále pokračujeme po červené turistické značce
po hřebeni na rozcestí Provazné, kde
odbočíme vpravo po zelené turistické
značce údolím Břežitá na Halenkov.
Délka trasy 33km. Převýšení: 840m.

Pochod
okolo Halenkova

Z Portáše je možnost odbočit
do údolí Vranča do Nového Hrozenkova a po cyklostezce Bečva pokračovat do cíle na Halenkov. Délka této
trasy je 36km. převýšení: 785m.

V sobotu 3.10. 2020 pořádají halenkovští turisté 37. ročník Pochodu okolo
Halenkova.
Nachystány budou 3 trasy o délce
8 km, 15 km a kočárková trasa dlouhá 5 km. Start i cíl bude na sportovišti
v Halenkově. Start obou delších tras je
od 8:00 do 9:00, kočárkové do 10:00.
V cíli čeká účastníky pamětní list
a tradiční občerstvení.
Na obě tyto akce zvou turisté nejen
své členy, ale i širokou veřejnost. Bližší
informace na www.kcthalenkov.cz.
Za KČT Halenkov Vlastislav Trličík
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Halenkovský fotbal vstupuje do nové sezony
Na rekordních 10 měsíců se protáhla „zimní“ pauza v amatérských
fotbalových soutěžích. Naposledy se
hrálo poslední podzimní kolo v roce
2019. Jarní část pak kvůli koronaviru vůbec nezačala a vedení asociace
nakonec celý ročník raději předčasně
odpískalo. Nyní jsme na prahu nové
sezony, a přestože „čínská chřipka“
stále straší, vypadá to, že návratu klasických soutěžních zápasů na valašské
trávníky nic nebrání. Tatran Halenkov
vstupuje do ročníku 2020/21 v kompletním obsazení všech kategorií, protože se nám po čtyřech letech podařilo obnovit tým dorostu. Jako první
zahájí mužské áčko v krajské I. B třídě a postupně se přidají i další týmy.
Na návrat ostrých bojů už se jistě těší
nejen naši fotbalisté, ale i fanoušci,
a tak vám níže přinášíme rozlosování
podzimní části sezony i zajímavé novinky, které se udály v našem oddílu
od uplynulého vydání Halenkovského
zpravodaje.

Ceny nejlepším týmům a jednotlivcům předával starosta Halenkova Radek
Chromčák.

Halenkovský mundial
pro Dinotici
Letošní ročník mundialu se letos
uskutečnil hned na začátku prázdnin,
aby nekolidoval s finišem přípravy
na novou sezonu a změna termínu se
osvědčila. Síly změřila čtveřice týmů
místních částí Doliny, Dinotice, Kuželky a Černé. Hrálo se systémem každý
s každým na dvakrát 20 minut. Z vítězství se nakonec radoval, a velký putovní
pohár z rukou starosty Halenkova Radka Chromčáka převzal, celek Dinotice.
Individuální ocenění posbírali zástupci
největšího konkurenta v turnaji z údolí
Černé – nejlepší střelec Patrik Hořelica
a brankář Jan Trlica. Nejstarším hráčem

Součástí mundialu byla i ukázková utkání našich mládežnických týmů. Kluci
a holky se předvedli ve výborném světle a nakonec je čekala i sladká odměna.
byl vyhlášen Pavel Kaštánek (Doliny).
Součástí turnaje byly i ukázkové zápasy přípravek a žáků TJ Tatran Halenkov,
tečku za celou akcí pak udělala zábava
se skupinu P. U. S. Rock. Tradiční turnaj nejen bavil, ale i pomáhal. Účast-

níci a diváci mezi sebou vybrali částku
6650 Kč, která putovala na pomoc mladému rozhodčímu Radku Nohavicovi
z Ústí, jenž trpí vážnou nemocí ALS.
Děkujeme všem, kteří přišli fandit a zároveň přispěli na dobrou věc.

Vítězem letošního ročníku mundialu O pohár starosty obce se stala favorizovaná Dinotice.
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Pokud se týká prvního týmu Halenkova, došlo o prázdninách ke dvěma
změnám v kádru. Naše řady posílil
zkušený ofenzivní borec Jaroslav Hajda, tým naopak opustil mladý hráč Tomáš Ohryzek, který přestoupil do TJ

Sokol Libiš. Po krátké prázdninové pauze se naplno rozjela příprava na novou
sezonu. Áčko si tréninkový dril zpestřilo několika přátelskými zápasy se soupeři z okolních obcí a účastí v Poháru
hejtmana Zlínského kraje. V tom se
nám zatím daří nad očekávání dobře a po dvou výhrách nad kvalitními

soupeři jsme se dostali už do 3. kola,
ve kterém hostíme ve středu 26. srpna
od 17:30 hodin na domácí půdě silné
Kateřinice. Dosavadní výsledky: 1. kolo
(2. srpna) Halenkov – Fr. Lhota 2:0
(branky Halenkova: Kašpar, Maňák),
2. kolo (7. srpna) Halenkov – Nedašov
2:1 (Ondryáš, Hajda).

Áčku Halenkova se v Poháru hejtmana Zlínského kraje zatím daří skvěle. Takto slavili výhru nad favorizovaným Nedašovem
a postup do 3. kola, ve kterém 26. srpna vyzvou Kateřinice. Velkou radost z postupu v poháru měli samozřejmě i fanoušci,
kteří našim hráčům jako obvykle vytvořili skvělou fotbalovou kulisu.

Béčko mužů pokračuje
Velký otazník dlouho visel nad
dalším působením B týmu, který se
dlouhodobě potýkal s nedostatečným
kádrem. Nakonec se vedení s hráči
domluvilo, že bude mužstvo nadále
pokračovat a podle možností posílí.
Trenérem bude předseda oddílu Radek
Ondryáš. Ještě lepší zpráva je, že se
nám po 4 letech podařilo obnovit celek
dorostu. Trenéry jsou Oldřich Čapek
s Ondřejem Žárským. Starší žáky vede
Pepa Haničák s Laďou Koláčkem a Michalem Rožnovjákem. Starší přípravku má na starosti Víťa Krejčí s Pavlem
Holcem a u mladší je hlavním trenérem
Kuba Tydlačka s asistentem Tomášem
Holcem a dalšími pomocníky. Dveře
novým zájemcům nejen v přípravkách
jsou stále otevřeny. Pokud máte doma
kluka či holku, kteří by si chtěli zahrát
fotbal a užít si zábavu v kolektivu svých
vrstevníků, neváhejte kontaktovat vedení nebo trenéry. Najdete nás na stránkách www.tatranhalenkov.cz.

Pokračuji úpravy hřiště
Dlouhá koronavirová pauza rozhodně prospěla našemu hřišti. Hospodář Honza Ondrušík měl tentokrát
po zimě dostatek času dát mu veškerou potřebnou péči. Trávník byl řádně
vertikuován (odstranění staré odumřelé trávy a plísní), opakovaně prohnojen, provzdušněn, ostříhán a zapískován křemičitým psíkem. Plocha je tedy
na novou sezonu připravena. Teď ještě
pracujeme na lepším komfortu pro di-

váky. Stávající dřevěné, a už značně
zchátralé, lavice nahradí plastové sedačky. Ty už jsme zakoupili, ale než je
budeme moci instalovat, musíme počkat, až obec opraví betonové stupně,
na které budou následně připevněny.
Kdy to bude, nezáleží na nás. Kvůli
vám fanouškům ale pevně věříme, že
co nejdříve.

Rozlosování podzimní části
sezony 2020/2021
Muži A: Sobota 15. srpna, 17:00 hodin
Choryně – Halenkov (odjezd v 15:00
hodin), sobota 22. srpna, 16:30 hodin
Halenkov – Hovězí, neděle 30. srpna,
16:30 hodin Dolní Bečva – Halenkov,
sobota 5. září, 16:00 hodin Halenkov –
Jablůnka, sobota 12. září, 16:00 hodin
Halenkov – Bylnice, neděle 20. září,
10:00 hodin Brumov B – Halenkov, sobota 26. září, 15:30 hodin Halenkov
– Krhová, neděle 4. října, 15:00 hodin
Lidečko – Halenkov, sobota 10. října,
15:00 hodin Halenkov – Poličná, neděle 18. října, 14:30 hodin Prlov – Halenkov, sobota 24. října, 14:30 hodin
Halenkov – Prostřední Bečva, sobota
31. října, 13:30 hodin Ratiboř – Halenkov, sobota 7. listopadu, 13:30 hodin
Halenkov – Slavičín B.
Muži B: Neděle 23. srpna, 16:30
hodin Halenkov B – Janová, neděle 30. srpna, 16:30 hodin Huslenky B
– Halenkov B, sobota 12. září, 10:00
hodin Halenkov B – Leskovec, neděle
20. září, 15:30 hodin Střelná – Halen-

kov B, neděle 27. září, 15:30 hodin Halenkov B – Valašská Polanka B, neděle
4. října, 15:00 hodin Valašská Senice
– Halenkov B, neděle 18. října, 14:30
hodin Leskovec – Halenkov B, neděle
25. října, 14:30 hodin Halenkov B –
Střelná B, neděle 1. listopadu, 10:15 hodin Valašská Polanka B – Halenkov B.
Dorost: Sobota 22. srpna, 13:30
hodin Halenkov – Hovězí/Huslenky,
sobota 29. srpna, 13:00 hodin Ústí/Val.
Polanka – Halenkov, sobota 5. září,
13:00 hodin Halenkov – H. Lideč/Val.
Příkazy, sobota 12. září, 13:00 hodin
Halenkov – Juřinka, neděle 20. září,
12:30 hodin Vidče/Val. Bystřice – Halenkov, sobota 26. září, 12:30 hodin
Halenkov – Hošťálková/Jablůnka,
neděle 4. října, 11:00 hodin HutiskoSolanec/Dol. Bečva – Halenkov, sobota 10. října, 12:00 hodin Halenkov
– Lidečko, neděle 18. října, 11:30 hodin Kelč B/Police – Halenkov, sobota
24. října, 11:30 hodin Halenkov – Ratiboř/Kateřinice.
Starší žáci: Pátek 28. srpna, 17:00
hodin Hustisko – Halenkov, neděle
6. září, 13:30 hodin Halenkov – Val.
Bystřice/Vidče, středa 16. září, ? (čas
bude upřesněn) Halenkov – Horní
Bečva, neděle 20. září, 13:00 hodin
Lidečko – Halenkov, neděle 27. září,
13:00 hodin Halenkov – Podlesí.
Starší přípravka: Pondělí 24. srpna,
17:00 hodin Halenkov – Francova Lho-
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Mužské áčko září
v krajském poháru

sport / reklama

ta, sobota 29. srpna, 10:00 hodin Ústí –
Halenkov, pondělí 7. září, 17:00 hodin
Halenkov – Jablůnka, pondělí 14. září,
17:00 hodin Halenkov – Valašská Polanka.
Mladší přípravka: Sobota 15. srpna,
8:45 hodin, turnaj Valašské Meziříčí,
sobota 22. srpna, 9:00 hodin turnaj
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Nový Hrozenkov, sobota 29. srpna,
8:30 hodin turnaj Liptál.
Upozorňujeme, že termíny i časy začátků utkání se mohou měnit! Doporučujeme proto sledovat stránky www.
tatranhalenkov.cz.

si moc společně užít kompletní dávku
fotbalové radosti. Děkujeme všem, kteří nás podporují, a těšíme se na setkání
na utkáních TJ Tatran Halenkov.

Nezbývá tedy než doufat, že koronavirus nezasáhne do sezony a budeme

Za výkonný výbor TJ Tatran Halenkov
Jiří Koňařík, fota Jiří Tkadlec

Na shledanou při fotbale

SPCCH

Výlet z Halenkova do Huslenek
V pátek 3.7. 2020 se uskutečnil výlet
od autobusové zastávky Pod Černým
do údolí Hluboček kolem kapličky
sv. Huberta do údolí Zbeličné a Hrachoveček až k benzínové pumpě v Huslenkách. Cestou nás nenechaly v klidu
jahody ani vrabčinky, ale užily jsme si
také výhledy na okolní kopečky. Ani
drobné mrholení nám náladu nepokazilo a těšíme se na další výlet.
Eliška Jakešová

Rekondiční pobyt spolku SPCCH v Luhačovicích
Rekondiční pobyt probíhal v lázeňském
domě Praha v Luhačovicích od 8. 8. 2020
pod vedením Mgr. Marty Vaclavikové. Ta
spolu s vedoucí lázní paní Kneblovou
připravila celý program našeho pobytu.
Hlavním cílem bylo cvičení a vycházky.
Před snídaní proběhla ranní rozcvička,
pak cvičení s rehabilitační sestrou a v odpoledních hodinách procházky v přírodě lázní s pitím minerálních vod. Denně
po večeři se soutěžilo v hraní petangu

a molkky venku na hřišti i se tu utužovala
nová přátelství s účastníky pobytu z Karolinky, Růžďky a Zubří.
Co jsme zvlášť uvítali, byl hotelový bazén, který nás spolu s chodníkem s kamínky zachránil od úplného
uschnutí, protože nás celý týden provázelo přímo tropické počasí.
Upevnit si trochu zdraví byla naše
snaha v Luhačovicích jsme si vybrali
lázeňský dům Praha.

V našem léčebném programu nebyly
žádné chyby po vybraných
procedurách jsme čili jako ryby.
Závěrem účastníci děkují vedení
a personálu lázeňského domu Praha
za příjemný pobyt a také sponzorům
za finanční podporu.
Lvi podíl a poděkování patří
Mgr.Martě Václavikové za obětavost
a zorganizovaní pobytu.
Zapsal Jan Jakeš
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Zpravodaj vydává obec Halenkov a vychází 6x ročně. Uzávěrky jsou každý sudý měsíc k 7. dni. Sazba: Studio - MK, Vsetín. Tisk: Grafia Nova, Zašová.
Evidenční číslo: MK ČR E 22455. Náklad 1000 ks. Příspěvky jsou přijímány na e-mailu: zpravodaj@halenkov.cz.
Telefonický kontakt k inzerci a příspěvkům: 733 717 016.

