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aktuality z obce

Plánovaná výstavba linky povrchových úprav
v areálu společnosti ZAMET spol. s r.o. v Halenkově
Jak jistě všichni víte, záměr firmy
ZAMET spol. s r.o. vystavět v Halenkově novou linku povrchových
úprav vzbudil opravdu velký zájem
mezi občany. Za účelem rozptýlení
fám a obav bych Vás rád touto cestou
informoval o veškerém dosavadním
dění v dané záležitosti.
Především je třeba v úvodu zdůraznit, že v tuto chvíli obec nedisponuje
žádnými aktuálními podklady, projektovou dokumentací apod. mimo dokumenty, které byly zveřejněny na webových stránkách obce Halenkov. Proto
všechny níže uvedené postoje k záměru výstavby lakovny jsou postaveny
z větší části na ústních informacích
a předpokladech. Do současné doby
byla obec oficiálně oslovena pouze
jednou, a to Krajským úřadem pro
Zlínský kraj, Odborem životního prostředí a zemědělství, oddělením hodnocení ekologických rizik s tím, aby se
vyjádřila k odbornému posudku
č. 29/19 zpracovanému spol. EKOME
spol. s r. o. Ihned po doručení žádosti
vedení obce i přesto, že k tomuto
nebylo ničím povinováno, z vlastní
iniciativy a s ohledem na maximální
informovanost občanů Halenkova,
zveřejnilo informaci o této žádosti
a umožnilo všem občanům seznámit
se s posudkem a samozřejmě na něj
také reagovat. Jelikož posudek byl vyhotoven na objednávku firmy ZAMET
spol. s r.o., nebylo možné jej zveřejnit.
Zveřejnění proběhlo až po udělení písemného souhlasu ze strany ZAMET
spol. s r.o. Ke zmiňovanému posudku
se obec Halenkov vyjádřila dle mého
názoru zcela korektně a fundovaně
s tím, že požadovala upřesnění nejednoznačných tvrzení, která se v posudku nacházela. Současně bylo v odpovědi deklarováno, že je nutné
přihlédnout ke skutečnosti, že předmětný záměr má být realizován
ve středu obce v bezprostřední blízkosti zástavby rodinných domů, ale také
v blízkosti MŠ, ZŠ a domu s pečovatelskou službou. Celou naši reakci si můžete přečíst na našich webových stránkách.
Obec se snažila a snaží být v dané
věci maximálně otevřená, co do po-

2. strana

skytování informací, samozřejmě v zákonných mantinelech, i co do vedení
debaty k předmětnému záměru.
Písemně jsme oslovili představitele firmy ZAMET spol. s r.o. s žádostí o sdělení všech jim dostupných informací
k danému záměru. Do jednání zastupitelstva obce, které se konalo dne 2. 5.
2019, byl mimořádně zařazen bod týkající se daného záměru. V průběhu
zasedání byla na základě podnětu obce dohodnuta exkurze ve srovnatelných provozech, které se mimo místostarosty obce zúčastnilo několik
dalších občanů. S investorem bylo rovněž dohodnuto, že se uskuteční veřejné zasedání zastupitelstva obce, jehož
jediným bodem bude připravovaný
záměr. V současné době sbíráme veškeré relevantní informace a konzultujeme je s příslušnými odborníky.
Zkontaktovali jsme několik dalších subjektů za účelem předání jejich zkušeností s obdobnými případy a návrhu
postupu v takovýchto situacích.
Je potřeba říci, že výstavba předmětného provozu s sebou nese hrozbu
zhoršení kvality životního prostředí.
Nakolik je tato hrozba reálná či odůvodněná, však v tuto chvíli nedokáže
nikdo korektně stanovit. Hala samotná
by měla být docela mohutná, což by se
v případě její výstavby podepsalo
na urbanistickém vzhledu obce. Objem
nákladní dopravy by mohl být také
navýšen případným zájmem jiných
společností využít volné kapacity lakovny. Investor naopak slibuje pokles
nákladní dopravy, kdy jejich výrobky
již nebude nutno převážet k povrchovým úpravám do jiných provozů. Nový
provoz by měl být do značné míry robotizován, a proto se v této souvislosti
nepředpokládá nárůst zaměstnanosti.
Nové technologie by nahradily současné lakovací provozy, což by mělo přinést snížení ekologické zátěže v obci.
Především díky historickému vývoji
se v centru obce zachovaly plochy pro
výrobu a s ní spojené výrobní objekty.
Hlavním cílem revitalizace bývalého
armádního skladu PHM Halenkov bylo
odstranění ekologické škody vzniklé
činností z předešlých let a využití tohoto území v souladu s potřebami obce,

což představovalo velmi velké finanční
zatížení pro Obec Halenkov. Obec
Halenkov je cenné území, nacházející
se v Chráněné krajinné oblasti (CHKO)
Beskydy, v evropsky významné lokalitě
a ptačí oblasti Horní Vsacko tvořící
soustavu NATURA 2000 a v chráněné
oblasti přirozené akumulace vod
(CHOPAV) Beskydy. Proto jsme velmi
rádi, že byl odstraněn tento obrovský
areál ohraničený nevzhlednou betonovou zdí, který rozděloval obec po dlouhá léta prakticky na dvě části a byl
znovu zpřístupněn občanům obce. Již
před začátkem vlastní revitalizace byla
v roce 2010 zpracována studie využitelnosti území bývalého armádního skladu PHM Halenkov. V rámci této studie
byla zpracována dvě variantní řešení.
První bylo zaměřeno na bydlení. Je
počítáno s výstavbou 4 bytových nízkopodlažních domů se 40 startovacími
byty a byty pro seniory. V další části je
pak plánována zástavba 15 samostatně
stojících rodinných domů. Druhá varianta předpokládá využití části území
pro volnočasové aktivity. V rámci projektu „Halenkov Oáza klidu“ byla část
revitalizovaného prostoru sousedící
s objektem Charity přeměněna na klidovou a odpočinkovou zónu plnou zeleně. S tímto plánovaným využitím revitalizovaného území, které patří obci
Halenkov, v žádném případě nekoresponduje výstavba velkého průmyslového objektu v jeho těsném sousedství.
Územní plán obce Halenkov v plném
rozsahu respektuje přírodní hodnoty
a významné krajinné prvky. Myslím si,
že se nám daří udržovat krajinu, jejíž
součástí je naše obec, takovým způsobem, aby odrážela naší historii a současně byla velmi příjemným prostředím
pro život našich obyvatel, ale také
všech druhů živočichů a rostlin, které
do naší krajiny od nepaměti patří a neodmyslitelně k ní náleží.
Po velmi důkladném uvážení se tedy
vedení obce rozhodlo najít způsob,
kterým by regulovalo výstavbu nežádoucích průmyslových provozů na plochách pro výrobu a skladování navazujících na stávající zástavbu, a to
v rámci celého území obce zejména
z důvodu ochrany krajinného rázu
a zajištění kvality bydlení a celkově

Velmi mě mrzí, že se tohoto stěžejního zasedání zastupitelstva nezúčastnili
všichni zastupitelé, i přesto, že byli
včas o konání zastupitelstva informování a byla jim opakovaně prezentována
velká důležitost zasedání, neboť rozhodování o provedení zmíněných kroků
ze strany obce bylo velmi zodpovědné
a také zavazující, poněvadž může mít
i negativní důsledky pro Obec
Halenkov. Podle § 102 odst. 1 stavebního zákona platí, že vlastníkovi pozemku nebo stavby, jehož práva byla
omezena stavební uzávěrou a byla mu
tím způsobena majetková újma, náleží
náhrada. I když je toto ustanovení velice problematické a v praxi se příliš
neuplatňuje, neboť stavební uzávěra
z povahy věci omezuje vlastnické právo pouze na určitou omezenou dobu,
nelze nikdy vyloučit jeho uplatnění.
Vlastník by musel prokazovat, že mu
právě v přímém důsledku tohoto časového omezení vznikla majetková újma

a tuto újmu by musel přesně vyčíslit.
Uplatnění takové náhrady za stavební
uzávěru nepředpokládáme, ačkoli toto
riziko nelze zcela vyloučit.
Co se týče regulace ploch pro výrobu a skladování, bude do územního
plánu doplněn výčet nepřípustného
využití a plošná regulace zástavby, případně i snížení stávající výškové regulace.
Jsem velmi rád, že všichni přítomní
zastupitelé, kteří se dne 5. 6. 2019 zúčastnili 6. zasedání Zastupitelstva obce
Halenkov, hlasovali pro výše deklarované změny. Děkuji tedy všem zúčastněným za tento projev osobní statečnosti.
Závěrem musím ještě zmínit skutečnost, že Obci Halenkov byl doručen
dopis od spol. Zamet spol. s r. o.,
ve kterém tato firma nastínila záměr
vysadit okrasnou zeleň na pozemcích,
které patří Obci Halenkov, konkrétně
na pozemcích, které se nacházejí mezi
areálem firmy a zástavbou rodinných
domů. Společnost ZAMET spol. s r. o.
tento svůj záměr odůvodnila snahou
minimalizovat jakékoliv dopady chodu
společnosti na rodinné domy nacházející se v bezprostřední blízkosti areálu
firmy. Druhým důvodem bylo dle sdělení firmy to, že realizovat tuto výstavbu na budoucím staveništi nemá v současné době žádný význam. Dále
společnost deklarovala, že po dokončení stavby bude na jejich pozemku
vysazena zelená zástěna se stejným
cílem, tzn. minimalizovat nežádoucí
dopady provozu společnosti na sousední rodinné domy. V dopise byla
konstatována nutnost provést tuto výsadbu okamžitě, a to vzhledem ke klimatickým podmínkám a postupujícímu
jaru tak, aby se rostliny ujaly. Na základě rozhodnutí Rady obce jsme oslovili
společnost ZAMET, spol. s r.o. s tím,
aby doložila prováděcí dokumentaci
k plánované výstavbě nového provozu,
ze které bude zřejmé umístění zeleného pásu na pozemcích spol. ZAMET
spol. s r.o. Do současnosti se tak nestalo. Dne 4. 6. 2019 byla Obci Halenkov
ze strany Městského úřadu Vsetín,
Odboru životního prostředí, doručena
žádost o prověření, zda se na pozemku
p.č. 77/3, kat. území Halenkov, který je
ve vlastnictví Obce Halenkov, nachází
kanalizační řád, a to v souvislosti s podnětem občana Obce Halenkov k pro-

šetření výsadby zeleně provedené
na tomto pozemku. Z dostupných zdrojů bylo zjištěno, že se na předmětném
pozemku skutečně nachází kanalizační
řád, konkrétně dvojí vedení (250 PP
a 800 BE). Zákon stanovuje ochranná
pásma kolem inženýrských sítí, přičemž velikost ochranných pásem kanalizace je stanovena v § 23 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech
a kanalizacích pro veřejnou potřebu
a o změně některých zákonů. Jelikož se
zeleň vysazená společností ZAMET
spol. s r.o. na uvedeném pozemku, který je však ve vlastnictví Obce Halenkov,
nachází v ochranném pásmu kanalizačního řádu, byla firma vyzvána k odstranění této zeleně.
Závěrem bych chtěl vyslovit politování nad tím, že od počátku kolovaly
po obci řeči v tom smyslu, že vedení
obce nestojí za názorem občanů
Halenkova a že svůj názor na danou
věc jednoznačně nevyslovilo. Doufám,
že s ohledem na výše uvedené kroky,
které vedení obce v dané záležitosti
učinilo, jste všichni poznali, jaký je náš
postoj k dané kauze a že jsme z pochopitelných důvodů tento svůj postoj
nemohli deklarovat dříve. Doufám také, že někteří nejmenovaní občané
přestanou o vedení obce šířit dezinformace v tom smyslu, že nehájí zájmy
občanů Halenkova. Předpokládám, že
jsme Vás všechny svým postojem
a kroky, které jsme učinili, přesvědčili
o pravém opaku a o tom, že vždycky
budeme ctít a všemi dostupnými prostředky hájit většinový zájem občanů
naší krásné obce. Moc bych si přál, aby
jste nám v tomto snažení byli nápomocni namísto toho, aby jste nám například šířením fám a pomluv házeli
klacky pod nohy. Děkuji Vám předem
za Vaši podporu.
Ing. Radek Chromčák,
starosta
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příznivého životního prostředí. Dne
5. 6. 2019 proběhlo 6. zasedání
Zastupitelstva obce Halenkov, v průběhu kterého rozhodovali přítomní zastupitelé o tom, zda bude přistoupeno
k doplnění návrhu na změnu č. 1
územního plánu schválenou usnesením Zastupitelstva obce Halenkov
č. 11/5/2019 v tom smyslu, že budou
prověřeny podmínky pro využití včetně prostorové regulace u ploch pro
výrobu a skladování a v případě potřeby bude prověřeno i vymezení těchto
ploch v územním plánu ve vztahu
k omezení negativního působení ploch
výroby a skladování na navazující zástavbu. Riziko, že bude vydáno pravomocné územní rozhodnutí umísťující
záměr, který by nekorespondoval
s chystanými regulativy před vydáním
změny územního plánu, je možné zcela eliminovat vydáním stavební uzávěry. Podle § 97 odst. 1 stavebního zákona lze prostřednictvím územního
opatření o stavební uzávěře omezit nebo zakázat v nezbytném rozsahu stavební činnost ve vymezeném území,
pokud by mohla ztížit nebo znemožnit
budoucí využití území podle připravované územně plánovací dokumentace,
což přesně dopadá na předmětnou situaci. Současně tedy měli přítomní zastupitelé rozhodnout o přijetí územního opatření o stavební uzávěře
v souvislosti s obsahem změny územního plánu č. 1, jakmile to bude z pohledu zákona možné.
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Plán péče CHKO Beskydy
Dne 3. dubna byl obci doručen protokol o schválení Plánu péče o CHKO
Beskydy na období 2019 – 2028. Obec
Halenkov, za významného přispění
místních složek i jednotlivců, jejichž
činností se plán péče dotýká, k návrhu
plánu vznesla 24 připomínek, což je
druhý nejvyšší počet ze všech připomínkových míst, hned za Lesy ČR.
K předmětnému plánu se subjekty
i jednotlivci z Halenkova vyjadřovali
i přímo. Z připomínek Halenkova a organizací či jednotlivců, kteří podali své
připomínky prostřednictvím obce, bylo
akceptováno či alespoň částečně akceptováno následující:
- Uchopitelnější a přehlednější prezentace obsahu plánu péče vůči lidem žijícím v CHKO.
- Text o vyloučení společných lovů byl
z plánu péče vypuštěn.
- Plán péče o CHKO nenavrhuje plošný posun seče, toto se týká především lokalit s výskytem chřástala.
- Omezení rozsahu ochrany mravenišť
vybraných vzácných druhů mravenců rodu Formica.
- Došlo k vypuštění obratu o eliminaci
nevhodných staveb a jeho nahrazení:
„Usměrňovat rozvoj sídel zejména
v úpatních polohách, nenarušovat

obraz sídla v krajině nevhodným
umisťováním staveb.“
- Cílem nových klidových oblastí není
bránit obhospodařování pozemků,
ale omezit rušivou činnost především
v souvislosti se současným rozvojem
sportovně rekreačních aktivit. Text
byl v tomto duchu upraven.
Na vysvětlenou bylo v Plánu péče
doplněno:
- Doporučení a pokyny pro organizátory hromadných akcí (letních táborů) v CHKO Beskydy budou zpracovány a zveřejněny. Kontrolní činnost
je nutnou součástí práce AOPK ČR
jako příslušného orgánu ochrany přírody.
- Aktualizované výsledky monitoringu
druhů je možné sledovat online
v Nálezové databázi ochrany přírody
(https://portal.nature.cz/nd/, plný přístup zdarma na základě uzavřené
smlouvy s AOPK ČR). Nyní je zde
obsaženo 51000 záznamů zvláště
chráněných druhů z CHKO Beskydy.
- Termíny zateplování se vztahují na
budovy, kde se vyskytují zvláště
chráněné druhy (což je jen zlomek
staveb na území CHKO) – mimo toto
období hrozí narušení populací

zvláště chráněných druhů, které je
zákonem zakázáno. Mimo tyto termíny je možné zateplení provádět,
pokud se výskyt chráněných druhů
ptáků nepotvrdí. Respektování tohoto opatření je v souladu s dotačními
podmínkami pro zateplování.
- Zatěžování krajiny nadbytečným
množstvím cedulí není ani zájmem
ochrany přírody. Jedním z opatření
pro orgán ochrany přírody je také
optimalizace soustavy informačních
prvků ve spolupráci s obcemi a dalšími subjekty.
- Při vysoké lesnatosti území je zájem
ochrany přírody zachovat nelesní
plochy. Převod zemědělských pozemků na lesní není obecně cílem
ochrany přírody a není proto podporován. Umožnění převodu na lesní
půdu je předmětem správního posouzení v každém jednotlivém případě, kdy se posuzuje přítomnosti či
nepřítomnost významných druhů
a biotopů. Pokud již na ploše les reálně existuje, není z věcného hlediska důvod převod neumožnit.
Velmi děkujeme všem za ochotnou
spolupráci.
Mgr. Miroslav Zetek,
místostarosta obce

Vyjádření ČSV ZO Halenkov k výstavbě lakovny
Letošní včelařský rok, který pro zajímavost začíná „ včelařským podletím“
koncem července, nám zatím přidělává vrásky na čele. I když zimování
včelstev proběhlo relativně dobře
s potěšujícími výsledky povinného
vyšetření na varoázu a jarní příroda
nabídla náruč plnou květů, důvod
k radosti nemáme. Občasné výlety
chlupáčů do našeho katastru, i když
zatím bez prokazatelných škod, ale
hlavně studené předjaří a deštivý máj
a začátek června našim svěřenkyním
nesvědčí. A tak včelstva stagnují a to,
co přinesou do úlů, stačí jen tak pro
jejich potřebu. Někteří včelaři dokonce museli přikročit ke krmení, aby jejich včelky neumřely hladem. Z toho
vyplývá, že prvního jarního medu se
nedočkáme. Doufáme však ve spadek
(medovici), která by mohla být díky
dostatečné vláze a s ní souvisejícím
dostatkem mízy v dřevinách. To však
souvisí s mnoha dalšími klimatickými
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faktory, které jsou na delší odbornou
polemiku.
Další problém, který od počátku sledujeme a snažíme se nějakým způsobem
řešit, je výstavba práškové a kataforézní
lakovny ve středu naší obce. Mnoho včelařů má v okolí areálu firmy svá stanoviště a bojí se vlivu tohoto provozu na svá
včelstva. Z tohoto důvodu a také na podnět od občanů byla svolána 5. 5. 2019
výborová schůze ZO ČSV Halenkov, jejíž
usnesení prezentuji níže.
Po schválení a projednání programu,
podstatných připomínek a diskuzních

příspěvků, přijal výbor ČSV
Halenkov z.s. toto usnesení:

ZO

1. Zvolí ze své řady 2 delegáty, kteří
se účastní jednání se zástupci firmy
Zamet s. r. o., pojedou na avizovanou
exkurzi do podniku se stejnou technologií a budou hájit zájmy našeho spolku. Výbor delegoval tyto členy:
Mgr. Věra Kopecká, Tomáš Sábel.
2. V připomínkovém řízení před zahájením samotného stavebního řízení
bude podána žádost na inspekci životního prostředí (ČIŽP) o prošetření dopadu kat. lakovny na životní prostředí
a chov včel. Zároveň budeme žádat
doplňující informace k vyjádření
Krajského úřadu ve Zlíně, Obor životního prostředí a zemědělství, k jejich
zprávě.
3. Zjistíme možnosti, jak se stát
účastníky stavebního řízení.
4. V rámci korektního jednání svaz
vyčká s jakýmikoliv vyjádřeními do do-

Dále jsme oslovili odborníky na danou problematiku z univerzit a VŠ, institucí a i ze soukromého sektoru
s prosbou o odbornou pomoc, jejíž
hlavním cílem je získání relevantních
fundovaných a nestranných informací,
na základě kterých si můžeme vytvořit
správný úsudek. Veškeré žádosti a odpovědi na ně zveřejňujeme na našich
web. stránkách www.vcelarihalenkov.
estranky.cz.
Iniciovali jsme také setkání s vedením obce, kde jsme vyjádřili své připomínky a nabídli pomoc odborníka
na emise a stacionární zdroje.
Podle novely stavebního zákona
č.225/2017 Sb. z 1. 1. 2018 se občanská sdružení a spolky nemohou účastnit stavebního řízení, na které se ne-

vztahuje EIA. A protože na výstavbu
práškové lakovny se nevztahuje, tak
jsme ,,mimo hru“. Přesto se budeme
i nadále snažit zapojit do dění kolem
výstavby lakovny a zveřejňovat informace občanům.
V důsledku výše uvedené skutečnosti a po důkladné analýze všech dostupných informací ČSV ZO Halenkov nesouhlasí s výstavbou nové práškové
a kataforézní lakovny v centru obce
a přiklání se k rozhodnutí zastupitelstva obce o změně územního rozhodnutí, potažmo k stavební uzávěře průmyslových zón.

Za ČSV ZO Halenkov z.s.
Petr Pončík

Na Lávce to vonělo bezovým květem
Karolinka: Klienti vyráběli pravý domácí bezový sirup.
Téměř celý týden to na charitní Lávce
vonělo. Vůně se nesla nejen místností,
ale stačilo jen otevřít dveře a provoněná byla i vedlejší ordinace lékaře.
Za příjemné aroma mohly květy jednoho z nejznámějších léčivých keřů, a to
černého bezu. „Rozhodly jsme se, že
zkusíme s klienty připravit sirup z černého bezu. Má léčivé účinky a je výborný i na osvěžení v horkých dnech.
V rámci procházky jsme nasbírali květy
bezu, podle receptu naložili a ve čtvrtek léčivý nápoj scedili a nalili do lahví," vypráví pracovnice hrozenkovské
charity Andrea Ondráčková a Barbora
Krutilková.
S nápadem, jak nazdobit obyčejnou
láhev od vína a povýšit ji na "originální" charitní, přišla Andrea. „Představu
jsem měla, ale do reálné podoby mi
s ní pomohl až náš klient, třiadvacetiletý František," vysvětluje a už teď přemýšlí, co se na Lávce bude vařit nebo
vyrábět příště. „Snažíme se, abychom
aktivity s klienty kombinovaly. V úterý
většinou chodíme na procházky, do přírody, a ve čtvrtek něco vaříme nebo
pečeme," dodává Andrea.
Posláním sociální rehabilitace Lávka
je pomáhat uživatelům naučit se trvale
žít se svým zdravotním omezením či
jinými obtížemi a v praktickém životě
překonávat některé nepříznivé dopady
omezení a tím zůstat v místě, které si
vybrali pro svůj život a v kruhu osob,
v rámci kterého svůj život chtějí prožít.
Jde tak především o nácvik aktivit smě-

řujících k dosažení lepší samostatnosti
a soběstačnosti. Příští aktivitou na Lávce
zaměřenou na domácí vaření bude pudink či výroba džemu z jahod.

7. června 2019, Ludmila Brousilová,
Charita Nový Hrozenkov, PR manager,
telefon: +420 734 685 464
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by, než započne stavební řízení a budou k dispozici relevantní informace
a výsledky analýz a šetření dotčených
orgánů v tomto řízení.
5. O avizované schůzce zástupců
firmy Zamet s.r.o. s občany Halenkova
budou informováni zástupci okolních
spolků, jejichž doletová zóna včel zasahuje do katastru naší obce (Huslenky,
N. Hrozenkov, Val. Bystřice).
6. Naše základní organizace v případě potřeby požádá o právní a odbornou pomoc Ústřední výbor Českého
svazu včelařů.
7. Oslovíme základní organizace
ČSV, v jejichž blízkosti se nachází kat.
lakovna a poprosíme o jejich názor
a zkušenosti s dotčenou technologií
lakování.

mateřská škola

Pro mateřskou školu školní rok neskončil
Všichni školáci se těší na poslední zazvonění a prázdniny, ale pro některé děti
navštěvující mateřskou školu to neplatí,
i když si prázdniny zaslouží stejně jako
ostatní, protože i oni se účastní předškolního vzdělávání každý den, nevyjímaje
jarní a podzimní prázdniny.
Je mi znám názor rodičů na uzavření
MŠ během hlavních prázdnin a jsem si
vědoma, že ani pro ně není jednoduché
zajistit „hlídání“ na tak dlouhou dobu, ale
i učitelé a zaměstnanci MŠ mají nárok
na dovolenou, kterou si mohou vybrat
právě v době hlavních prázdnin.
Na školní rok 2019/20 si podalo žádost
o předškolní vzdělávání 28 zákonných
zástupců, a já mohu s radostí konstatovat, že všem těmto zákonným zástupcům
bylo předáno „Rozhodnutí o přijetí
k předškolnímu vzdělávání“.
A nyní trochu o dění v naší mateřince.
Od začátku dubna děti zažívaly jednu
akci za druhou. Začalo to velikonočním
tvoření s rodiči, kde děti zastávaly roli
„rádců“ jak nazdobit perníková, vyfouklá, ušitá či papírová vajíčka.
V květnu se již tradičně děti zúčastnily
se svým programem pod vedením p. uč.
O. Krejčí při přivítání nových občánků
Halenkova.
Pro své nejmilejší, ke Dni matek, měly
děti připravený dárek v podobě básní,
písní, tanečků a dárků, které zhotovily
vlastním úsilím.
Mezi nejoblíbenější akce patří „mateřinkový výlet“, který nechyběl ani letos.
Svým způsobem byl jiný než ty předešlé,
a to ze dvou důvodů. Účast našich
nejmenších Kuřátek a deštivé počasí.
Posuďte sami. Jízda vláčkem po ZOO,
zvířata ve skutečné velikosti, řízek od maminky, a to všechno v pláštěnkách za doprovodu dešťových kapek. To se přece
nestává každý den a pro děti to bylo
úplně nové poznání.
Velký potlesk a obdiv si děti odnášely
i z vystoupení na Halenkovských slavnostech, kterých se děti účastní pravidelně každým rokem.
Nemůžu opomenout různá divadélka,
která za námi jezdí každý měsíc a přinášejí dětem nejen zábavu, ale i ponaučení. Svým dějem nás vtáhnou do krásného
a čistého světa, plného lásky, kdy dobro
vždy zvítězí nad zlem.
V blízké době bude mateřská škola
svítit i v pozdních večerních hodinách
a já vás chci jen upozornit, že se nejedná
o loupež, ale o rozloučení předškoláků
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se školkou, a to přespáním v budově
s pyžamovou diskotékou.
Pasování našich předškoláků na školáky proběhne dne 19. 6. 2019 v 9:30 hod.
na školní zahradě za přítomnosti divadla
Leonka, a mou milou povinností je vás
na tuto akci srdečně pozvat.
Za konečné rozloučení se školním rokem považuji Pohádkový les, který jsme

pro vás přichystali na 27. 6. 2019
v 15:30 hod., opět na školní zahradě,
s příjemným posezením u ohně a opékáním špekáčků.
Nyní mi zbývá popřát nejen všem školkovým dětem krásné prázdniny plné
úžasných zážitků, rodičům pevné nervy
a v září nashledanou.
Ivana Bátlová, ředitelka MŠ

O tom, že se opravdu a doslova nezadržitelně blíží hlavní letní prázdniny,
pochybuje snad už jen málokdo. Žáci
se již prázdnin nemohou dočkat,
a proto je pro pedagogy stále těžší
a těžší je udržet v lavicích. Aby se alespoň trochu snížilo toto napětí, pořádají jednotlivé třídy a školy tzv. mimoškolní akce typu školní výlet, turistické
cvičení apod. Také naše škola a její
žáci se jednoho takového výletu zúčastnili. Využili jsme totiž nabídky
agentury RIKITAN, s níž spolupracujeme již několik let a která pro školy
pořádá školní výlety. Nutno ještě dodat, že podobnou nabídku mohou využít také senioři.

Hlavním heslem agentury RIKITAN
totiž je: „Zážitkem k poznání“.
Pod tímto sloganem se skrývá naplno
připravený program, kdy si učitel nemusí nic chystat, neboť vše je v plně
režii průvodce agentury, který si danou
skupinu vyzvedne na předem dohodnutém místě a podle daného harmonogramu ji doprovází k jednotlivým atrakcím. Tato zastavení jsou plně
interaktivní, ve kterých se zapojují pochopitelně hlavně žáci, ale může i jejich dospělý doprovod. Výhodou takto
připraveného výletu je rovněž i to, že
vše se odehrává téměř na jednom místě, respektive pouze s kratšími přesuny
mezi jednotlivými stanovišti.

ZŠ praktická

Se školou i jinak
Letošní cílovou destinací bylo město
Štramberk, kde jsme si z nabídky programů vybrali tu s názvem: „Od pekaře po čtyřkolky.“ Ta provede danou
skupinu výletníků od expozice Aqua
– terra s ukázkou hadů, ryb, ještěrek,
pavouků a jiné „havěti“, přes pekárnu
štramberských uší, věž Trúbu, keramickou dílnu až po jízdu na terénních
čtyřkolkách.
Vzhledem k tomu, že jsme minulý
rok mimo jiné absolvovali právě expozici Aqua – terra a pekárnu štramberských uší, letos na nás zbývala Trúba,
keramická dílna a čtyřkolky.
Přestože počasí si pro nás v tento
den nevybralo právě svou nejpřívětivější tvář a zejména na čtyřkolkách to
spíš byly závody v mokru a blátě, tak si
myslím, že každý z účastníků si v některé z nabízených atrakcí našel tu
svoji, která mu nejvíce vyhovovala a líbila se mu.

Nezbývá mi tedy nic jiného, než nejen žákům, ale taktéž pedagogickým
a provozním zaměstnancům školy popřát, aby zbytek tohoto školního roku
proběhl pokud možno v co největším
poklidu, prázdniny a dovolené si všichni užili dle svých představ a přání, načerpali do dalšího školního roku mnoho pozitivních sil a po prázdninách se
zase všichni ve zdraví sešli ve škole.

Všechny objednané atrakce jsme
s úspěchem a ve zdraví absolvovali,
šťastně a v plném počtu se vrátili tak,
abychom mohli ještě poslední měsíc
školního roku dokončit.

Touto cestou chci rovněž poděkovat
všem zaměstnancům školy za jejich
celoroční a mnohdy i náročnou práci.
Mgr. Pavel Krůžela,
ředitel ZŠ Halenkov 25

Kroužek „RUKODĚLKY“
Pokud děti dostanou podnět a dospělý si na ně udělá čas, jsou nesmírně
šikovné a tvořivé už odmala. Žáci
3. A se scházejí v rukodělném kroužku,
kde využívají různorodé materiály pro
svá díla. Každý si ušil svůj polštářek,
vyrobil vánočního skřítka nebo slepil
z papíru zvířátka, která se pohybovala.

Na posledním setkání jsme malovali akrylovými barvami
na kameny. Všichni jsou velmi
spokojení se svými výkony
a už se těší, že v dalším školním roce budou pokračovat.
Mgr. Milena Juříková
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Návštěva dílen
Spolupráce naší základní školy se
Střední školou Josefa Sousedíka
ve Vsetíně trvá již pěknou řádku let.
Díky jejich projektu mohou žáci sed-

mých a osmých tříd projít celé dílny,
které jsou perfektně vybavené, seznámit se s jednotlivými učebními obory
a zároveň si vše vyzkoušet v praxi. Při
výběru učebního oboru v 9. ročníku
mají jednodušší volbu a představu, co

Proč zase?
„Dvě shrbené maskované postavy se
tajně po setmění plíží k toku řeky, aby
se opět zbavily odpadků, které nashromáždily ve své domácnosti. Domů se
vrací s pocitem uspokojení, jak se jim
toto dílo zase podařilo.“ PROČ?
Toto je úryvek z knihy připravované
žáky naší základní školy, kteří se už
posměšně začínají ptát, proč mají stále
dokola každý rok uklízet a pročesávat
okolí cest, břehy vodních toků, nejrůznější zákoutí obce a přilehlá údolí, aby
zde odstranili nelegálně odhozený odpad od svých spoluobčanů. Málokdo
se přidá a odpad stále narůstá.
Dnešní mladé generaci není budoucnost naší planety lhostejná a již od mládí se učí ve škole třídit papír, plasty,
hliník a další elektroodpad. Navzdory
tomu se každoročně vydávají podle
stanoveného plánu na jednotlivé úseky,
prodírají se vrbami, zarostlými kořeny,
vyschlými strouhami nebo okolím cyklostezky, kde nashromáždí víc než sto
pytlů různého marastu. Kuriozity, které
se ani do pytlů nevejdou, musí zůstat
navršeny na hromadě, aby pak byly
za pomoci hasičů nebo Služeb obce
Halenkov odvezeny do sběrného dvora. Letos stojí za zmínku několik kuriozit: přední kolo motocyklu, tři jízdní
kola, igelitová celta, bunda plná obyvatel živočišné říše, část drátěného plotu,
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pilka na dřevo nebo kovová kola z mlátičky.
STOP! Pomozte nám to prosím zastavit! Využívejte popelnice, kontejnery,
sběrné dvory a kompostéry.
Děkujeme
ZŠ Halenkov

obnáší pozice zedníka, automechanika, instalatéra, obráběče kovů, elektrikáře nebo truhláře. Radost mají nejen
žáci a my, ale určitě i rodiče. Za spolupráci moc děkujeme.
Mgr. Milena Juříková

Rok uběhl nečekaně rychle a zase
jsme tu měli květen, což je u nás
ve škole již tradičně měsíc, kdy pořádáme sběr starého papíru. Akce probíhala
v týdnu od 20. května do 24. května.
I v letošním roce se zapojili všichni
žáci školy, je však nutno přiznat, že ne
všichni projevili stejné nasazení.
Potvrdilo se, že nejaktivnější jsou ti
nejmenší, zatímco s přibývajícím věkem snaha a aktivita našich dětí klesá.
Opět jsme tuto akci pojali jako soutěž třídních kolektivů o finanční výhru
a rovněž byli odměněni tři nejlepší
sběrači z každé zúčastněné třídy.
1. místo
6. třída
1 965 kg
2 000 Kč
2. místo
5. třída
1 504 kg
1 000 Kč
3. místo
3. A
1 347,5 kg
500 Kč
Přestože nám počasí nepřálo, nashromáždili jsme necelých 9 200 kg
papíru. Získané finanční prostředky budou použity na peněžní odměny pro
třídy, na sladkosti pro nejlepší sběrače
tříd a na sladké poděkování žákům,
kteří mi celý týden pomáhali s výběrem, vážením a skladováním papíru
v prostoru dílen školy a následným naložením do kontejnerů k odvozu. Bez
jejich pomoci by to určitě nešlo, takže
všem zúčastněným patří mé velké poděkování.
Dále chci rovněž poděkovat všem
zapojeným žákům, jejich rodičům
a prarodičům, kteří jim pomáhali s dovozem a donášením sběru do školy.
Zbývající finanční prostředky škola
použije na nákup některého sportovního vybavení do hodin TV, na odměny
žákům za reprezentaci školy na různých akcích a další potřeby pro žáky.
Již nyní pomalu plánujeme další ročník této vydařené a pro děti oblíbené
akce. Doufám, že se setká s alespoň
takovým nasazením a zájmem žáků
jako letos.
Mgr. Jana Podešvová
koordinátor EVVO

Knihovna
od 15. 7. - 13. 8. 2019
DOVOLENÁ
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A přesto stále pokračujeme a sbíráme…

kultura

Frgály, zelé a guláš potřetí aneb
Halenkovský Frzegul 2019
Frzegul je charitativní akce, kterou obec Halenkov ve spolupráci s místními hasiči a Charitou Nový Hrozenkov pořádá
pro své občany. Frzegul ale není jen akce pro dobrou věc, je
to také soutěž v tom, kdo upekl nejlepší frgál, naložil nejlepší zelé nebo dokáže v kotli, tak říkajíc v přímém přenosu
uvařit nejlepší guláš. A je teda jisté, že na Halenkově je řada
výborných kuchařů a kuchařek, protože soutěž byla vyrovnaná a bylo těžké vybrat ty nejlepší. V soutěži frgálů obhájila své vítězství z minulých ročníků paní Ludmila Koňaříková
z Dinotice, zelé měli zas nejchutnější a nejkřupavější v rodině Jakuba Kupčíka a gulášovou bitvu vyhráli myslivci ze
spolku Javořina. Domů odcházeli všichni spokojeni a s plným bříškem a možná i dobrým pocitem, že svou přítomností, kuchařským umem i finančním příspěvkem pomohli
rodině Koudelových, kterým vyhořel domek a kterým byl
věnován výtěžek letošního Frzegulu. Ten čítal přes třicet tisíc
korun. K této krásné sumě přispěl i pan Petr Kalus, který
zvítězil v dražbě o speciální frgál a zaplatil za něj 2500 Kč.
Součástí sobotního dopoledne bylo také tradiční stavění
májky, které měl ve své režii Sbor dobrovolných hasičů
Halenkov. Za doprovodu Halenkovských heligonek se podařilo májku postavit, a ta zdobila prostor před obecním úřadem až do 1. června 2019, kdy proběhly Halenkovské slavnosti, a právě i Kácení máje.

Lucie Strbačková
Autor fotografií: J. Tkadlec
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Dřevorosty Josefa Heji – 2.ročník
Vážení občané, Dřevorosty Josefa Heji jsme vzhledem
k ideálnějšímu počasí a vhodnějšímu tematickému zaměření
přeložili z mrazivých únorových dnů na pozdější léto. II ročník této akce se uskuteční v sobotu 7. září 2019 a bude pořádán u příležitosti výročí skonu ( 5. září 1985 ) naivního
umělce, řezbáře Josefa Heji, rodáka z Hovězí a chalupníka
z halenkovskeho údolí Dinotice.
První zářijový týden budou děti z místní mateřské školky
na svých procházkách sbírat samorosty, kořeny a klacíky,
které budou v sobotu 7. září před obecním úřadem v novém
parčíku u fontánky malovat vodovými barvami, stejně jak to
dělal svérázný valašský umělec Josef Heja. Soutěž je určena
i pro žáky ostatních halenkovských škol. Všechny kategorie
budou vyhodnoceny a odměněny. Odbornou porotou budou tři současní valaští řezbáři – Jan Brlica mladší z Francové
Lhoty, Tomáš Dujka – Nový Hrozenkov, Velké Karlovice
a Roman Mikuš ze Vsetína. V průběhu celého dne bude

u fontány uvedena minivernisáž díla řezbářské legendy
a i všichni tři porotci zde představí své dílo. Kromě toho
každý z umělců v tento den vytvoří jednu biblickou postavu
do multiautorského díla – betléma z Halenkova, který budeme při každém dalším ročníku rozšiřovat.
Atmosféru budou ladit naši halenkovští harmonikáři, občerstvení poskytne Lidový dům a s největší pravděpodobností se bude na náměstí vařit v kotli zvěřinový guláš pro
všechny návštěvníky.
Milé děti, rodičové, vážení přátelé a obyvatelé Halenkova,
zveme Vás v tento den na náměstí před OÚ Halenkov
k uctění památky a oslavě jednoho typicky valašského umění, které mělo kdysi téměř v každé chalupě milovaného
umělce v osobě svého otce, dědečka nebo strejčka, kde
křiváčky bratrů kouzlily svým malým sestřičkám koníčky,
pejsky, ovečky...
Miro J. A. Moravčík

Spolek Halenkovjani

úprav firmy Zamet, spol. s.r.o. Mnozí občané Halenkova
byli brzy po oznámení znepokojeni tímto záměrem, neboť
jej vnímají jako ohrožení životního prostředí, klidu a krásy
obce Halenkov. Spolek Halenkovjani v současné době přijímá přihlášky do spolku. Spolek Halenkovjani podporuje petiční výbor a Petici proti výstavbě haly povrchových úprav.
Více informací na e-mailu: halenkovjani@seznam.cz.
Jedním ze způsobů naplňování poslání a dosahování cílů
spolku je účast ve správních řízeních a jiných postupech,
včetně soudních řízení, při povolování staveb, technologií
a činností souvisejících s provozovnami podniků v katastru
obce Halenkov a blízkém okolí, v souladu se zájmem občanů na zdravém životním prostředí.
Za spolek Halenkovjani, Jitka Mrnuštíková

Dne 13.5.2019 byl na ustavující schůzi založen spolek
Halenkovjani. Posláním spolku je sdružovat občany obce
Halenkov a jeho okolí za účelem ochrany životního prostředí, ochrany přírody, krajiny a zdraví občanů. Cílem
spolku je zamezit znečišťování ovzduší a poškozování životního prostředí a rázu krajiny průmyslovými podniky s provozovnami v katastru obce Halenkov a blízkém okolí a vyvíjet
aktivity směřující k hledání možností nápravy a aktivní obrany proti porušování zákonů, především v oblasti ochrany
životního prostředí a zdraví obyvatel. Impulsem k založení
spolku bylo předložení záměru stavby haly povrchových
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Z činnosti halenkovských hasičů
Hasiči darovali krev
Ve středu 17. 4. 2019 dorazila skupinka hasičů výjezdové
jednotky na Hematologicko-transfuzní oddělení ve Vsetínské
nemocnici a.s., aby podpořili dobrou věc – dárcovství krve.
Kromě jednoho člena, který daruje krev pravidelně, šli
všichni poprvé. Proto na některých šla znát určitá nervozita.
Avšak výborný lékařský kolektiv a také přítomnost kolegů
dobrovolných hasičů z Jarcové a Bystřičky, kteří chodí darovat pravidelně, tuto nervozitu pomohla odbourat.

Z činnosti jednotky hasičů obce Halenkov
Jednotka má letos za sebou již 41 výjezdů k událostem.
Z toho bylo 13 požárů, 3 dopravní nehody 24 technických
pomocí a jeden planý poplach.
Již tak nadprůměrný počet událostí navýšily povodně,
které začaly 22. 5. 2019 a naše jednotka zasahovala
ve dnech 22.–24. 5. 2019 u více než 11 událostí. Nejhorší
situace byla hned v první den povodní, a to zejména v čase
17:39 až 18:07, kdy bylo jednotce nahlášeno celkem pět
událostí. S ohledem na množství sil a prostředků byly tyto
jednotlivé události postupně likvidovány a členové jednotky
zasahovali v jeden okamžik na třech místech. Členové jednotky museli v těchto chvílích použít k dopravě na místo
události i svá osobní vozidla.
V neděli 26. 5. 2019 se přihlášení členové jednotky SDH
Halenkov zúčastnili lezeckého kurzu na stanici ve Valašském
Meziříčí, kde si po základní teorii a uzlech vyzkoušeli pod
odborným vedením lezeckou techniku v praxi na cvičné
věži.

Přehled dalších aktivit halenkovských hasičů
27.04.2019 stavění májky a účast v soutěži FrZeGul
05.05.2019 oslava svátku Sv. Floriána
11.05.2019 účast družstva mužů a žen na obvodovém kole
v požárním sportu ve Velkých Karlovicích
01.06.2019 kácení májky na Halenkovských slavnostech
07.06.2019 účast na organizaci branného závodu ZŠ Halenkov

Kroužek mladých hasičů:
První letošní soutěží bylo obvodové kolo mladých hasičů
v Janové, které proběhlo 4. 5. 2019, kde startovalo i několik
nových členů týmu a byla to pro ně také první soutěž. A závody to byly velice vydařené!
Mladším jen těsně unikla bedna a se 4. místem z devíti
týmů jsme nadmíru spokojeni, protože je to jejich historicky
nejlepší umístění.
Starší postoupili do okresního kola z 5. příčky z dvanácti
týmů a 12. 5. 2019 změřili své síly s těmi nejlepšími ve
Val. Meziříčí, kde obsadili 9. příčku.
25. 5. 2019 následovala silová soutěž TFA ve Stanovnici,
odkud si mladí hasiči dovezli 5 pohárů (1. místo Tomáš
Žárský, 2. místo Michal Měrka, 3. místo Adam Opálka,
3. místo Gabriela Maňáková a celkově 2. místo za družstva).

12. strana

9. 6. 2019 jsme se zúčastnili pohárové soutěže okresní ligy
ve Valašské Polance. Po nezdařeném začátku dne byl konec
úžasný. Mladší se umístili na krásném 9. místě z celkového
počtu 24 a starší na krásném 5. místě z celkového počtu
16 družstev.
Tréninky jsou v plném proudu a věříme, že letošní sezona
bude pro naše mladé hasiče opět úspěšná.

hasiči
13. strana

charita / farnost

Výlet k pramenu Panny Marie Lurdské
Po dlouhé zimě jsme opět vyjeli naším autobusem
na poutě k Panně Marii. V březnu jsme navštívili Svatý
Hostýn a v dubnu jsme se vypravili kousek za hranice,
na Turzovku. Na obou poutích bylo krásně, příjemně a mile.
Mohli jsme Panně Marii poděkovat a poprosit o její pomoc
a přímluvu. Jedna paní na zpáteční cestě prohlásila: „Z obyčejného dne se stal den sváteční, vezu si ten sváteční pocit
domů v srdci.“
Na Turzovce jsme tentokrát nenavštívili jen nádherný kostel a vodní prameny, ale zastavili jsme se i v „malém
Kuvajtu“, jak místo pojmenoval náš řidič Mirek. V obci
Korna jsme našli jeden z jejích sedmi divů, a to ropný pramen. Je to doposud aktivní přírodní povrchový vývěr ropy.
O tom, že se tam pramen nachází už dlouho, svědčí pověst
ze 17. století. Ta vypráví, že u Turzovky vyvěrala „černá voda“, kterou chodili pít čerti. My jsme si raději domů dovezli
vodu turzovskou.
Marie Fedorová, pastorační asistentka,
Charita Nový Hrozenkov

Slavnost prvního svatého příjímání
Neděle 12. 5. byla pro naši farnost mimořádným dnem. Na tuto největší slavnost, kterou farnost může mít, se děti duchovně připravovaly a prvního svatého přijímání přistoupilo 18 dětí. Slavnost prvního svatého přijímání není jen krásná a dojemná událost, je to především jedinečná cesta těchto děvčat a chlapců k Ježíši a tím i ke každému člověku. Slavnostní nálada
se odrážela v každém momentu a především v čistých srdcích dětí. Byl to den díkůvzdání nejen Bohu za jeho dary, ale
i rodičům za laskavou péči a otci Janovi za doprovázení při přípravě. Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu
tohoto dne, také i těm, kteří rodiny a děti doprovázeli modlitbou a podělili se v tento den o velkou radost s nimi.

14. strana

aktuality / Vajanovo kino

Výstřely v kanceláři starosty
V pátek 7. 6. 2019 po deváté hodině
dopoledne halenkovskou náves prořízly výstřely a křik z oken obecního
úřadu....

Tak začalo cvičení Policie ČR, kdy
modelovou situací bylo napadení zaměstnanců obecního úřadu útočníkem
se zbraní v ruce. Oznamovatel nahlásil
výstřely na dispečink a odtud se rozjel
samotný zásah. Na místo se postupně
dostavovaly povolané hlídky z okolních služeben, které nejdříve přezbrojily na cvičné střelivo, následně obsadily
budovu OÚ a po krátkém vyjednávání
zneškodnily pachatele. Následně si policisté taktiku eliminace pachatele zopakovali ještě jednou ve větší skupině.
Vše se odehrávalo pod dozorem in-

struktorů a důstojníků vybraných odborů Policie. Aby v obci případně nepropukla panika, byla informace

o cvičení dvakrát vyhlašována rozhlasem krátce před začátkem cvičení.
Foto a text: Vajan

Letňáky budou letos ve čtvrtek
Vážení fanoušci Vajanova letního kina, i v letošním roce připravuji projekce na Halenkově.
A přináším novinky. Tou hlavní je
pravidelný termín. A budou to čtvrtky.
Zvolil jsem je proto, abyste na letňák
měli čas. Aby se kino nekrylo s akcemi
jiných pořadatelů, které jsou většinou
od pátku do neděle.
První projekce bude 11. 7. 2019
v parku za hasičákem. Všechna červencová kina budou v parku. Srpnové
čtvrtky pro změnu promítám na fotbalovém hřišti.
Technicky se připravím na to, aby
kino mohlo fungovat za každého počasí. Ano, chci to zkusit i v dešti. Co
myslíte? Je to dobrý nápad?
V předběžném programu jsou takové
filmy jako Ženy v běhu, Po čem muži
touží, Teroristka, Bohemian Rapsody

a další. Pokud mi chcete poradit nějaký
film, napište svůj tip na kino@vajanovo.cz nebo do skupiny Vajanovo letní
kino na Facebooku. Tam se také může-

te přidat a neunikne vám žádná informace o letošní sezóně.
Už se na vás těším.
Vajan
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Výlet do Krakova
„Kdyby nebyl Řím, byl by Krakov“,
tak zní známá věta a musíme jí dát
za pravdu. Vždyť tolik chrámů, kostelů
a bazilik nalezneme v málokterém
městě.
A my jsme jeli poznat toto krásné
královské město na Visle, jehož památky jsou zapsány na seznamu kulturního
dědictví UNESCO.
Potěšil nás veliký zájem o tento výlet,
kdy volná místa se poměrně rychle zaplnila. A to nejen lidmi z Halenkova,
ale i z okolních vesnic.

Po příjemné cestě nás přivítal Krakov
v plné své kráse zalitý dopoledním
sluncem. Hrad Wavel se majestátně
tyčil nad našimi hlavami a my jsme již
netrpělivě čekali na paní průvodkyni,
aby nás provedla některými pamětihodnostmi. Musím pochválit její dobrou češtinu i přístup, se kterým se nás
ujala. Velkou výhodou bylo naslouchací zařízení, jež jsme všichni měli k dispozici a mohli si tak regulovat hlasitost
dle své potřeby. Vždyť kdo by vydržel
křičet v davu tři hodiny na 58 lidí?
Poté, co jsme vystoupali na nádvoří
výše uvedeného hradu, jsme vešli
do katedrály, jejíž hlavní dominantou je
11 tunový Zikmundův zvon. V chrámu
a v kryptách jsou pak pochováni významní polští králové, o jejichž osudech nám paní průvodkyně vyprávěla.
A tak jsme se mohli dozvědět mnoho
zajímavého z jejich života, i to, jak úzce byly naše národy provázány.
Následně jsme sestoupili do města,
které pulzovalo rušným moderním životem a zároveň dýchalo svou historií.
Z různých obchůdků, kaváren a cukrá-

16. strana

ren se linula líbezná vůně a vše podkreslovala nádherná jarní příroda městského parku Planty, jenž obklopuje
jako hradby celé historické centrum.
Vydlážděnými ulicemi, kterými zněl
cinkot koňských kopyt tahajících překrásné kočáry, jsme přišli do baziliky
sv. Františka z Assisi. Zde jsme mohli
obdivovat nejenom mistrnost umělců,
jež ji vyzdobili, ale i kopii Turínského
plátna a vitráž zobrazující stvoření všeho světa. S hrdostí i zastřeným hlasem
pak paní průvodkyně popisovala pohnutý osud profesorů a studenstva z Jagellonské univerzity za 2. světové války, před jejíž budovou jsme se zastavili. Ještě pár kroků a najednou se před
námi otevřelo rozlehlé hlavní náměstí,
které bylo v dobách svého vzniku největším náměstím v Evropě. Jeho domi-

nantami jsou Sukiennice, renesanční
budova bývalé tržnice a impozantní
Mariánský kostel postavený v průběhu
14. - 16. století. V něm právě probíhala
děkovná mše za beatifikaci blahoslaveného Michala Giedroyce. Ještě jsme
zamávali trubači, který oznamuje celou
hodinu a následoval volný program.
Někdo se vrátil do starodávných ulic,
někdo zkusil zdejší kuchyni a jiný navštívil obchodní centrum.
Cesta nazpět pak probíhala za zpěvu
lidovek. Plní dojmů a poznání jsme
s vděčností za šťastný návrat přijeli domů. Ještě nyní mi zní v uších harmonika, violoncello a dobové strunné nástroje pouličních umělců.
Petr Pončík
Autor fotografií: Tomáš Chromčák

SPCCH / charita

Družba členů SPCCH Halenkov
Členové SPCCH Halenkov udržují několik desítek let družbu se stejným spolkem v Domaniži na Slovensku.
V posledních 7 letech se setkávají se svými slovenskými
přáteli na Kohútce začátkem června.
Loni i letos setkání také prožívají jako vzpomínkovou akci
s uctěním památky zesnulého Rudka Haviara dlouholetého
předsedu tamní organizace.
Každý rok se navštěvují také v Halenkově i v Domaniži.
Jednotlivá setkání jsou vždy příjemná a při hudbě a zpěvu
pana Miroslava Trebuli veselá.
Všichni si prodebatují své ůspěchy či starosti a co se komu
podařilo.
Takto se naši senioři udržují v aktivitě a dobré náladě.
Věra Kovaříková,
předseda základní organizace SPCCH v Halenkově

Děti z halenkovské mateřské školy ve „Slunečnici“
Mezi klienty denního stacionáře Slunečnice zavítaly děti z halenkovské mateřské školy. Převlekly se k tomu za broučky, včelky, vosičky, čmeláčky a předvedly krásné slunečně zaměřené pásmo. Moc děkujeme ☺, bylo to nádherné.
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Rozváželi jsme kytičky maminkám
Nový Hrozenkov: Byla to malá pozornost na oslavu jejich krásného a zaslouženého svátku. Květiny darovaly květinářství na Hornovsacku a ve Vsetíně.
Uplynulý pátek (tj. 10. května 2019)
jsme rozvážely kytičky našim klientkám,
maminkám. Druhou květnovou neděli
se totiž po celém světě slavil Den matek. „Protože v neděli mají všechny
maminky svátek, tak mi z charity máme
pro Vás kytičku,“ to byly nejčastější páteční slova charitních pečovatelek při
rozvážení obědů seniorkám. Květinky
se rozdávaly od Hovězí až po Velké
Karlovice, všude tam, kde charita zajíždí
a poskytuje služby. Usměvavé tváře,
někdy slzičky dojetí, moment překvapení, vzpomínky, ale především upřímná
radost z „obyčejného“ karafiátu. To byly
nejčastější reakce klientek na kytičku
darovanou k svátku matek.
Někdy se stává, že přestože máte nápad či myšlenku, nemůžete své cíle dotáhnout do konce bez pomoci druhých.
To platí i v tomto případě. Rozzářené
úsměvy na tvářích maminek by nebyly,

kdyby hrozenkovské charitě nepomohli
jiní. Jíní lidé, jiné subjekty. Děkujeme
za pomoc květinářstvím: Dajmix
a Speciál ve Vsetíně, Flodet v Hovězí,
v Halenkově květinářství paní Krysty-

níkové, v Karolince paní Šulákové
a ve Velkých Karlovicích květinkám
od paní Jurečkové. Bez sponzorství
zmíněných firem bychom maminky
nemohli obdarovat.

Jiří Helán roztančil publikum a předal
květiny k svátku matek
Nový Hrozenkov: Druhou neděli
v květnu (tj. 12. května 2019) se v Lidovém
domě v Novém Hrozenkově konal koncert ke Dni matek. Vystoupil na něm
zpěvák Moravanky Jiří Helán s kapelou.
Počasí, které vládlo druhé květnové
neděli, nebylo zrovna vlídné. Od rána
pršelo a byla zima. Kdysi se pro to
na Valašsku používalo rčení, že „ani psa
by ven nevyhnal“. V takový čas je možná lépe být doma v teple. V sále hrozenkovského Lidového domu bylo ale rušno. Vrcholily přípravy na koncert Jiřího
Helána. Věnován byl všem maminkám.
S patnáctou hodinou se ve dveřích
sálu objevil charismatický muž s úsměvem na tváři. Byl to Jiří Helán. Přivítal se
s každým, koho v sále potkal. S elánem
začal organizátorům předávat svůj scénář vystoupení. Z původních devadesáti
minut koncertu nabídl písně zahrnuté
do tříhodinového bloku, poslechovou
část, taneční a rozhodl se, že sám bude
předávat růže maminkám.
V šestnáct hodin se v sále lehce provoněném květy šeříku sešlo na sedmdesát maminek a babiček s manžely, part-
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nery či v doprovodu kamarádek.
Z počátku s prvními tóny skladeb panoval trochu ostych, ale pak se publikum
rozjelo. Zpívalo se, tančilo se a vytvořila
se asi dvaceti členná skupina aktivních
tanečníků. „Já se za sebe úplně stydím,
jak jsem se odvázala a tančila,“ říkala při
odchodu z koncertu dvaaosmdesátiletá
paní z Nového Hrozenkova. A hned
dodala: „Mně se to ale tak líbilo. Pozvěte

pana Helána znovu“. I ostatní reakce
žen byly příjemné. Líbilo se, bylo vidět
nadšení a spokojenost….
Velké poděkování patří Radku
Zapalačovi za bezplatný pronájem prostor Lidového domu.
15. května 2019
Ludmila Brousilová,
Charita Nový Hrozenkov

Poznatky o lidové stravě na Valašsku
můžeme čerpat nejvíce ze vzpomínek
a vyprávění nejstarších obyvatel.
Strava byla závislá na zemědělsko –
pastevecké produkci. Obyvatelstvo bylo odkázáno jen na takovou stravu,
kterou si mohlo na skromných políčkách během roku vypěstovat. Hotových
peněz neměli, nebo jen velmi málo,
ke svým výtěžkům si nemohli nic přikoupit, protože museli prodat vše, co
se prodat dalo. Žili téměř ve stálém
nedostatku, v letech neúrody mnohdy
téměř o hladu.
Základní význam pro výživu obyvatel měly i na Valašsku od nejdávnějších
časů obilniny a z nich především žito
(rež), pěstované ve všech valašských
obcích. Hojně se vysévaly obilné směsky. Proso vymizelo z polí po první
světové válce. Veliký význam pro výživu mělo zavedení pohanky a jejího
odolnějšího druhu tatarky v 17. století.
Výnos a kvalitu obilnin výrazně ovlivňovalo počasí. Nezřídka obilí za dlouhých dešťů porostlo a hospodyně pak
po celý rok vařila z nekvalitní, „choré“
mouky. Ke žním se vázalo množství
starodávných obyčejů a písní. Nejvíce
se zpívalo při oslavě ukončení žní, při
dožínkách. Zpívalo se i při práci samé.
Halenkov, 1950: Ty bobácké žnice,
to sú bože, žničky, mjély na snídani
masné podlesníky.
Hlavním jídlem Valachů bylo kyselé
zelí. Jedlo se skoro každý den, někdy
třeba třikrát denně, a to od začátku zimy až do léta. Věřilo se i v jeho léčivé
účinky. Strouhání a nakládání zelí patřilo k významným událostem v životě
rodiny na sklonku podzimu.
Choval se hovězí dobytek, kozy, prasata a drůbež. Mléko prý mělo vynikající chuť, dokonce vonělo horskými
bylinami. Vyplývalo to dozajista z toho, že se krávy od jara do podzimu
pásly. Na čistotu se mnoho nedbalo ani
při dojení. Mléko, které se nespotřebovalo za čerstva, vlila hospodyně do kameňáků, tří až osmilitrových hrnců
z pálené hlíny. Máslo se stloukalo
v dřevěné máselnici, která se i dnes
najde v mnoha valašských usedlostech.
Ze sbíraného mléka se obvyklým způsobem zpracoval tvaroh: „nechalo se
zkyščiť, svařilo se a dalo se do plátěné
šaty okapat a nakonec se i se šatou
položil tvaroh na desku a zatížil velkým kamenem, aby z něho vytekly

poslední zbytky syrovátky.“ Významnou
událostí v životě rodiny byla zabijačka.
Zásobila spižírnu i na půl roku masem
a ještě déle musel vydržet tuk. Jako
omastku se nejvíce užívalo slaniny, jíž
se mastilo především zelí. Jen v menší
míře se mastilo vepřovým sádlem
a v chudších rodinách lojem.
Velké vážnosti se v minulosti těšilo
včelaření. Do 16. století se včelařilo
tzv. brtnickým způsobem. Včelstva sídlila v dutých stromech, odkud se jim
vybíraly plásty medu.
Dlouhý čas patřil chléb pouze k vzácným, příležitostným pokrmům. Rozeznávalo se několik druhů chleba, podle
obilí, z kterého se mlela mouka, podle
hrubosti mouky a podle toho, zda se
mouka mlela ve mlýně nebo šrotovala
doma na žrnu. Nejběžnější byl chléb
režný, pečený ze žitné mouky, nejlépe
z ozimého žita. Pekl se i chléb ječmenný, ovesný, křivičný (ze zvláštní odrůdy
žita), pohanský, z tatarky nebo turkyňový (z kukuřice).
Často se peklo pečivo z nekvašeného, tzv. prostého těsta. Z pohanky
a ovsa hospodyně pekly pagáče a osúchy. Podle těsta se rozeznávaly pagáče
šrotové, ovesné, zemňákové a pohančené. V pojednání o životě na salaších
se uvádí, že pastevci snídali pagáč
z pohanky a ovčím tvarohem s jedním
čerpánkem žinčice a pagáč měli k obědu. Nejrozšířenějším pečivem byl frgál.
Na povrchu byl pomazaný tvarohem,
povidly nebo pomazánkou z povařených a rozmačkaných suchých hrušek.
Oblíbené byly i podlesníky. „Rovné

zelové listy, asi dvě třetiny syrových
strouhaných zemáků, jedna třetina vařených rozmačkaných. Surové se procedí, místo vody přidá kyška, mouka,
sůl, rozmísí na řidší těsto. Zelové listy
se čisto omyjí, tlusté žebírka listů odkrojí a na vyrovnané listy se natírá asi
1 cm vysoká vrstva zemákové směsi.
Zapečený list se sloupne a podlesník se
omastí. Někde se polijí podlesníky kyselou smetanou, posypou tvarohem,
připíjí se podmáslí.“
K valašskému jídelníčku patřily také
prosné, kukuřičné, krupičné, lámankové nebo kroupové kaše. Polévky byly
samostatným a jediným jídlem na snídani a často také na oběd a na večeři.
Proto se více cenily polévky husté a vydatné. K nejznámějším patří kyselá polévka z kvašeného zelí – kyselica.
Na dodržování pravidel stolování dohlížel sám hospodář. Především se
dbalo na to, aby se jedlo pouze u stolu
a pouze ve stanovenou dobu. Tato
ustanovení podporovaly i pověrečné
praktiky. Kravař neměl jíst po cestě,
neboť by se mu dobytek neudržel pohromadě. Když žádalo malé dítě mezi
jídlem chléb, řeklo se mu, že chlebíček
spí. Jídalo se pravidelně třikrát denně,
svačina se vydávala jen při polních
pracích a v létě při pasení. V úctě měli
i stůl, na kterém se jedlo. Nesmělo se
na něm sedět, ani na něj položit dítě
vybalené z plenek.
Martina Kostková
kronikářka
kronika.halenkov@seznam.cz

V minulém článku byl chybně uveden popisek u fotografie. Správně zní:
„Halenkov – Lušová, domek Josefa Andrýska, úkryt partyzánů.“
Děkuji za upozornění.
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Tradiční zemědělství na Valašsku
Jaroslava Šťastného
Příroda a člověk
žili na Valašsku
vždy ve velmi těsném poutu. Někdy
těsnějším, než se
partnerům líbilo,
někdy zase tak volném, že už svým
odloučením obě
dvě strany trpěly.
To, že se na
Valašsku zachovalo na české i evropské poměry nevídaně
bohaté
přírodní dědictví,
je ale možné jen
díky každodenní
dřině jeho obyvatel. Zatlačit totiž
divokou přírodu a udržet kulturní krajinu je neskutečně namáhavé. Mechanizace a moderní stroje nám při zemědělských pracích pomáhají a šetří čas. Ale to, že je louka posečená a sklizená pomocí traktoru a je tedy hezká, nemusí
znamenat, že je dobře pečováno i o hmyzí drobotinu či
třeba o vstavače. Stejně tak pastvu starého typu, třeba kravku uvázanou u kolíku, nemůže plně nahradit elektrický
ohradník. Příroda totiž ony dávno překonané postupy a různé vedlejší efekty stále potřebuje – někteří živočichové potřebují k životu třeba ovčí chodníčky na strmých svazích,
jiní zase žijí jen na osluněných hromadiscích kamení vybraného z polí.
Masivní a plošný návrat tradičního zemědělství, tak jak jej
ještě zažil, studoval a popsal doktor Šťastný, je samozřejmě
utopie. V moderní době nejsou staré postupy konkurenceschopné, také množství lidí, kteří maloplošně hospodaří, je
už zlomkem ještě nedávných stavů. Přesto je na Horním
Vsacku povědomí o starých postupech stále živé a často
i praktikované. To je v rámci ČR unikátní! Tak, jak se ukázalo v ostatních částech České republiky, moderní způsoby
hospodaření bez vnesení alespoň těch podstatných prvků
tradičního zemědělství nemají šanci udržet přírodní bohatost. Důsledky pak neseme nyní všichni – půda nepřijímá
vodu, ztrácí úrodnost a hyne. Povodně se střídají s nevídaným suchem.
Mladí milovníci přírody se bez studia tradičních zemědělských postupů neobejdou. A nejlépe je si i tradiční postupy
na vlastní kůži vyzkoušet. Jen tak je možno se naučit správně se starat o louky a pastviny. Až vlastní praxe v kombinaci
s pravidelným detailním čtením publikace halenkovského
rodáka doktora Šťastného – Tradiční zemědělství na Valašsku
– přinese procítění zemědělského roku, způsobů používání
starého nářadí a pochopení drobných důsledků tradičních
přístupů, kdy na každé správně provedené „kopnutí motykou“ byli osudově odkázaní nejen staří Valaši, ale i dnes
vymírající živočichové či rostliny.
RNDr. Lukáš Spitzer, Ph.D.
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Chalupa u Hodulů
PhDr. Jaroslav Šťastný, CSc., se narodil 30. 4. 1932
v Halenkově do rodiny malorolníka.
Rodiče vlastnili malou pasekářskou usedlost zvanou
U Hodulů, čp. 173, jejíž obytná část vznikla před rokem
1845. Rodina se postupně rozrostla na 12 dětí, Sláva byl
narozený jako třetí v pořadí. Od dětství se musel se svými
sourozenci podílet na hospodářských pracích, a to zejména
spolu s matkou, protože otec, často nezaměstnaný, byl nucen hledat práci i mimo okres a mnohdy pobýval i 14 dnů
mimo domov. V Halenkově vychodil 5 tříd obecné školy,
v Novém Hrozenkově měšťanku, a pokud si pamatujeme
z jeho vyprávění, byl vcelku dobrým žákem. Jeho matka –
naše stařenka – si prý přála, aby se stal knězem. Často vzpomínal i na těžké podmínky v dětství, kdy byl v rodině hlad
a nedostatek teplého oblečení.
V r. 1947 nastala v jeho životě výrazná změna – odchází
z rodiny a rodného Valašska do zcela cizího prostředí do Čech.
Nastupuje jako truhlářský učeň ve Výcvikového ústavu ČsZD
v Mimoni (okres Česká Lípa), který úzce spolupracoval s firmou Thonet v Mimoni, zaměřenou na výrobu ohýbaného
dřevěného nábytku. Jak je známo, fy Thonet měla v svou
pobočku i v Halenkově. V ní svého času pracoval i jeho otec
jako pomocný truhlář a dělník. Na svého otce Sláva vždy
vzpomínal jako na velice zručného v technikách zpracování
dřeva a on sám jeho zručnost podědil. V letech učení ho
výrazně ovlivnil vychovatel z internátu, který své svěřence
zasvěcoval i do historie, kultury a etikety ve společnosti.
V tomto dělnickém prostředí na něj měla vliv politická
atmosféra doby, byl doporučen ke studiu na vysoké škole.
Absolvoval přípravku pro studium na vysoké škole a v roce 1952 se stal na Universitě Karlově v Praze řádným
studentem národopisu a prehistorie. Zde potkává svou
budoucí ženu Jarmilu, v roce 1957 se jim narodila první
dcera, o pět let později druhá. V témže roce nastoupil
jako promovaný historik na místo asistenta na Katedře etnografie a folkloristiky UK, později získal vědeckou hodnost PhDr. a CSc. Vedle funkce tajemníka katedry působil
v řadě komisí, byl členem redakční rady odborného časopisu Český lid, na katedře pomáhal vydávat sborník Studia
etnografica, AUC ad. V rámci působení na katedře se
uplatňoval i pedagogicky, postupně vedl některé přednáš-
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ky, proseminář a semináře v řádném studiu. Přednášel
„Lidovou výrobu“, „Evropské zemědělství“, „Metody
a techniky národopisného výzkumu“, „Materiální kulturuzaměstnání“ a měl výběrové přednášky z karpatské materiální kultury. S vedoucím katedry se podílel na tvorbě
osnov postgraduálního studia Etnografické muzeologie.
Každoročně se podílel na organizaci a vedení odborných
exkurzí v Čechách, na Slovensku i v zahraničí.
Práce etnografa je zaměřena jednak na činnost v terénu
– na pozorování, pečlivé dokumentaci každodenních činností lidí a rozhovorů s nimi, shromažďování dat, jednak
na studium pramenů ve státních archivech, obecních kronikách, studium odborné literatury. Znamená to umět navázat vztah s pamětníky, být trpělivý, dokázat se dobře
ptát a umět nejen vyslechnout, ale i správně zaznamenat
informace a ty pak s mravenčí trpělivostí zpracovat. (viz
ukázka z knihy)
Sláva svůj odborný zájem zaměřil na problematiku venkova, resp. tradičního zemědělství, a to především rodného Valašska. Kraj, ve kterém se narodil a vyrůstal, v sobě
nesl hluboce zakořeněný po celý život, a jak mohl, vracel
se na místa dětství a mládí nejen se svou novou rodinou,
ale i spolupracovníky a studenty. Své nejobsáhlejší práce
věnoval právě Valašsku, které sám poznal s jeho chudobou, tvrdou dřinou a ne vždy dobrými sociálně společenskými podmínkami. Věnoval se rozboru tradičních forem
a způsobu zemědělské výroby a též analýze jejich postupných proměn.
Dokladem toho jsou jeho rozsáhlé práce „Tradiční zemědělství na Valašsku“ (1971) a „Změny v zemědělském
hospodaření na Valašsku na konci 19.st a první polovině
20.st“. Druhý zmiňovaný spis, rozpracovaný jako habilitační práce, však zůstal pouze v rukopise, k jeho vydání
v důsledku úmrtí v r. 1982 ve věku 50 let už nedošlo.
Ve svých pracích k tématu přistupoval komplexně. Zahrnul
do něj jak podmínky přírodní a historické, tak fakta sídelně
demografická a administrativně správní zásahy, hospodářskou osvětu jednotlivců, hospodářských a kulturních institucí. Studium procesu industrializace a s ní spojené domácké výroby zpracoval na základě dosud nevyužitého
archivního materiálu.
Jeho výzkumná činnost se ale neodehrávala pouze v regionu rodného Valašska. Tematicky styčné body hledal

Na katedře
např. v zanikajících osadách v oblasti vodního díla Orlík
a vodního díla na Želivce nebo v Podkrkonoší. Materiál
o krkonošských tzv. krčkových chalupách získal a zpracoval společně se svou ženou Jarmilou (PhDr. Jarmila Šťastná,
CSc., vědecká pracovnice Ústavu pro etnografii a folkloristiku Akademie věd). Ta byla nejen odbornou spolupracovnicí, ale i první čtenářkou, poradkyní a korektorkou
Slávových prací. Jarmila Šťastná pak také zpracovala jeho
odbornou vědeckou pozůstalost a darovala ji Okresnímu
archivu ve Vsetíně.
I když Jaroslav Šťastný vyšel z velmi chudých poměrů
a šel nelehkou životní cestou, dosáhl vlastním úsilím vysokoškolského vzdělání a byl aktivní ve vědecké i pedagogické činnosti na fakultě.
Byl a je považován za odborníka, který díky své erudici
a hlubokému osobnímu vztahu k rodnému Valašsku zaznamenal pro budoucí generace svědectví o způsobu života předků v kraji, který je svými drsnými podmínkami
výrazně formoval a vedl tak k typickému způsobu života.
Iva a Hana, dcery

Ukázky z knihy
Tradiční zemědělství na Valašsku, str. 111:
Tradiční hnojení košarováním se praktikovalo většinou
při hnojení luk a pastvin při větších ovčích salaších.
Na louku, která měla být košarována, byl přenesen košar,
tj. dřevěná ohrada, do níž byly ovce zavírány po ranní
pastvě a přes noc. Košar se postupně přesouval vždy tak,
že jedna strana zůstala nezměněna, zatímco tři strany se
k ní přistavěly. (zdroj J. Šulák(1957), Halenkov - Hluboké,
rolník, 70let.

S matkou a sourozenci

Košar se ponechával na jednom místě dva až tři dny,
někdy za vlhkého počasí byl ponechán jen jeden den.
(sdělil J.Píč, lesní správce ve výslužbě, Velké Karlovice,
Léskové, 84let(1965), Jan Žárský, rolník, Halenkov, čp.
176). Podle Jana Žárského z Halenkova byla na polní trati
Ochmelov (obec Hovězí) salaš, při níž měl bača pole,
do něhož zakopával křibici (pozn. žito trsnaté). Na zaseté
pole postavil dva dny košar. Ovce půdu jednak pohnojily,
jednak obilí lépe zapravily do půdy. Bača prý sklidil velkou úrodu.
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Halenkovský fotbal hledá mladé talenty
Fotbalová sezona 2018/19 je u konce. Vzhledem k tomu, že se poslední
kola jednotlivých soutěží dohrávala
až po uzávěrce tohoto vydání, necháme si hodnocení týmů až do příštího
zpravodaje a v tomto se budeme věnovat pouze situaci v nejmladší kategorii přípravek, kde se díky usilovné
práci mnoha nadšenců zda se začíná
blýskat na lepší časy.
Kvalitní práce s mládeží je základem
fungování každého (nejen) fotbalového
oddílu. Nutno ale dodat, že oproti minulosti je tato práce zvlášť na vesnici
opravdu těžká a někdy ani maximální
úsilí nestačí. Oddíly napříč okresem
trápí nedostatek mladých hráčů, takže
se musí mnohé navzájem spojovat, aby
vůbec poskládaly týmy pro dané kategorie. A když nikoho pro spolupráci
nezískáte, jako my v kategorii dorostu,
nezbývá než daný tým ze soutěže odhlásit, což je vždy velká škoda.
Halenkov má v soutěžích dva mládežnické týmy – starší přípravku a žáky.
Oba hrají okresní přebor, a přestože
okupují spíše spodní patra tabulky, jde
tady po letech určitého útlumu vidět
zajímavý progres. Zejména v přípravkách se po dvou náborech zvýšil počet
kluků i holek tak, že jsme byli schopni

Halenkovská starší přípravka (modré dresy) si letos dokázala, že když na sobě
budou všichni v týmu usilovně pracovat, bude moci brzy konkurovat i týmům
s větší hráčskou základnou.
během sezony složit tým i v kategorii
mladších přípravek. Do oficiální soutěže
už jsme ho sice přihlásit nemohli, ta ale
pro tyto nejmladší kategorie není až tak
zásadní. „Momentálně máme v mladší
přípravce asi 20 dětí. Kluci si vytvořili
perfektní kolektiv a je na nich vidět
velká radost a chuť se zlepšovat. V zimě jsme trénovali v tělocvičně a od

března chodíme dvakrát týdně ven
na trávu. Absolvovali jsme také dva
malé turnaje v Novém Hrozenkově
proti místním a Karolince,“ informoval
trenér Jakub Tydlačka, který vede mladší přípravku ve spolupráci s další ikonou
halenkovského fotbalu, Víťou Krejčím.
Hned sedm hráčů z tohoto týmu sice
po sezoně přejde do starších přípravek,

Hlavním trenérem mladších přípravek je zkušený hráč prvního týmu Halenkova Jakub Tydlačka.
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v těchto dnech ale probíhá další kolo
náborů, které prozatím přineslo osm
nových adeptů. „To je super číslo, ale
samozřejmě budeme rádi i za další.
Případní zájemci najdou veškeré informace i kontakty na nás trenéry na klubovém webu www.tatranhalenkov.cz,
nebo můžou přijít rovnou na některý
z tréninků,“ doplnil Tydlačka.
Starší přípravku trénuje Vladimír
Koláček spolu s Josefem Haničákem
mladším. „V této sezoně jsme pracovali se zhruba patnáctičlenným kádrem.
Nebylo to sice jednoduché, ale kluci
a holky si dokázali, že když na sobě
tvrdě pracují, tak pomalu ale jistě mohou začít konkurovat i klubům, které
mají mnohem větší počet dětí. Do žáků nám teď sice odejdou tři hráči, ale
sedm se jich přesune z mladší přípravky, takže nás bude dost a já věřím, že
se opět herně i výsledkově posuneme.
Teď ale začíná doba dovolených, a tak
si i my dáme od fotbalu krátkou pauzu,
abychom načerpali síly do přípravy
na novou sezonu. Kdy začnou tréninky, se dozvíte během prázdnin na webových stránkách oddílu,“ zhodnotil
trenér Koláček.
Situace v halenkovské mládeži se sice po drobných krůčcích zvedá, i tak je
ale stále co zlepšovat. Jedním z cílů
do budoucna je znovu obnovit dorost.
Sháníme také ještě jednoho trenéra pro
kategorii žáků, na kterou je Oldřich
Čapek už několik let sám a potřeboval
by pomoct (jeho hodnocení sezony
nabídneme v příštím vydání zpravodaje). No a čeho v dnešní době nebude
asi nikdy dost, jsou mladí hráči a hráčky. Jak už zmínili oba trenéři přípravek,
dveře novým zájemcům jsou stále otevřeny. Fotbal může děti rozvíjet nejen

Kategorie mladších přípravek zatím nehrála oficiální zápasy, ale pouze trénovala. Jak vidno, kluci a holky si krom pohybu užili i spoustu zábavy.

Starší přípravku vede dvojice Vladimír Koláček (vzadu vpravo) a Josef Haničák
(zcela vlevo).

po stránce pohybové, ale i duševní.
V kolektivu svých vrstevníků si užijí
nejen samotného sportu, ale i zábavy
a společného zápalu pro věc. „Já jsem
moc rád, že se nám hlásí stále noví
zájemci a to nejen v přípravkách, ale
i žácích. Máme trenéry, kteří fotbalu
rozumí a snaží se dělat věci v duchu
současných trendů. Chtěl bych poděkovat nejen jim, ale i rodičům našich
hráčů, za jejich přístup, se kterým
vedou své ratolesti k fotbalu i sportu
obecně. Velký dík samozřejmě zaslouží i obec za podporu, bez které
bychom nebyli schopni se o naši mládež kvalitně postarat,“ prohlásil na závěr předseda oddílu Radek Ondryáš.
Za TJ Tatran Halenkov Jiří Koňařík,
fota Jiří Tkadlec
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