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aktuality z obce

Halenkovský FRZEGUL
Dne 30. dubna 2022 se na návsi
před budovou obecního úřadu uskuteční tradiční soutěž o nejlepší frgál,
zelí a guláš. Bude to už 4. ročník charitativní akce pořádané obcí Halenkov,
jejíž výtěžek bude věnován na pomoc
zdravotně postiženým dětem z Halenkova. Tým nebo samostatný soutěžící, který by se chtěl zúčastnit soutěže
o nejlepší guláš, musí na místě soutěže
uvařit nejméně 70 porcí guláše, přičemž na jeho přípravu obdrží částku
4 000 Kč. Soutěžící o nejlepší frgál
musí na místo soutěže přinést minimálně 5 kusů tvarohových frgálů,
na jejichž přípravu dostane od organizátorů částku 750 Kč. Ten, kdo se bude
chtít zúčastnit soutěže o nejlepší zelí,
musí přinést na místo soutěže sklenici

zelí o objemu 0,7 l. Přihlášky soutěžících v kategorii nejlepší guláš budou
z organizačních důvodů přijímány nejpozději do pondělí 25. dubna 2022,
a to buď osobně na Obecním úřadě
v Halenkově u paní Marie Sábelové,
telefonicky na čísle 571 420 930 nebo
na emailové adrese: evidence@halenkov.cz. Soutěžící v ostatních kategoriích musí soutěžní vzorky ve výše uvedeném množství dopravit n a místo
s outěže dne 30. dubna 2022 do 10:00
hod. Všechny soutěžní vzorky budou
vyhodnoceny porotou sestávající z řad
organizátorů a návštěvníků akce. Soutěžící ve všech kategoriích, kteří se
umístí na prvních třech místech, obdrží
tentokrát nejenom poháry pro vítěze,
ale také věcné ceny. Všechny soutěžní

guláše a frgály budou dány do prodeje veřejnosti, přičemž veškerý výtěžek
z jejich prodeje bude přímo na místě
darován zdravotně postiženým dětem
z Halenkova. Po celou dobu konání akce budou k poslechu, ke zpěvu
a třeba i k tanci vyhrávat Halenkovští
harmonikáři a možná i někdo další.
Tak tedy přijďte, soutěžte a vyhrajte
nebo třeba jen povzbuďte svou účastí
soutěžící. Nebo jenom přijďte posedět a povykládat si se sousedy. Budete
mít možnost ochutnat nejenom skvělé
soutěžní guláše, frgály, ale i další pochutiny, které pro Vás připraví zaměstnanci Lidového domu. Moc rádi Vás
všechny uvidíme,
Váš starosta,
Ing. Radek Chromčák, starosta

Ordinace praktického lékaře v Halenkově
Milí spoluobčané,
jak všichni dobře víte, v loňském roce
nás bohužel navždy opustil náš dlouholetý praktický lékař pan MUDr. Jiří Dorňák. V relativně krátké době se podařilo najít prvního zájemce o provozování
praxe praktického lékaře v Halenkově,
se kterým intenzivně jednala jak rodina MUDr. Jiřího Dorňáka, tak i vedení obce. Přesto, že tento zájemce žije
v zahraničí, několikrát jsme se potkali,
abychom vyšli maximálním možným
způsobem vstříc jeho požadavkům kladeným na obec. Vedení obce souhlasilo se všemi podmínkami, které byly
ze strany tohoto zájemce deklarovány
a snažili jsme se, pokud možno, co nejvíce usnadnit jeho přesun ze zahraničí
do naší obce. Po intenzivním jednání
s tímto zájemcem, které trvalo více jak
tři měsíce, mělo dojít v lednu tohoto
roku k jeho nástupu do ordinace v Ha-

lenkově. Těsně před nástupem nám i rodině MUDr. Jiřího Dorňáka však sdělil,
že do ordinace nenastoupí. Po relativně
krátké době se ozval další vážný zájemce, se kterým jsme se opět několikrát
setkali, a se kterým majitelé společnosti
Lékařské služby Halenkov, s.r.o. jednali o jejím prodeji. Jednání znovu trvala
asi dva měsíce, v jejichž průběhu se
vedení obce i tomuto zájemci snažilo
vyjít vstříc ve všech jeho požadavcích
týkajících se prostor, ve kterých měl vykonávat lékařskou praxi, ale také například v bytové otázce. Bylo dohodnuto
konkrétní datum nástupu, kterým měl
být 1. duben 2022. Bohužel ani v tomto případě nakonec nedošlo k uzavření
smlouvy o převodu společnosti Lékařské služby Halenkov, s.r.o. a pan doktor v uvedeném termínu nenastoupil
do ordinace v Halenkově. Jelikož je
činnost praktického lékaře v Halenkově

Poděkování
Dne 4. dubna 2022 se v naší obci
uskutečnila akce pod názvem „Ukliďme Halenkov“. Na akci se největší měrou podílely už tradičně děti ze základní školy spolu s jejich učiteli. Připojily
se také děti z mateřské školy se svými
učitelkami. Akce se zúčastnili a ruku
k dílu přiložili i členové Mysliveckého
sdružení Javořina, Sboru dobrovolných
hasičů Halenkov, Klubu Českých turistů
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Halenkov, zaměstnanci Povodí Moravy,
s.p., spol. Služby obce Halenkov, s.r.o.
a Obce Halenkov. Všem zúčastněným moc děkuji za jejich ochotu svým
vlastním přičiněním přispět k tomu, aby
naše obec nepřipomínala smetiště, ale
„krásnou střediskovou vesničku“. Myslím si, že pravidelným pořádáním této
akce v naší obci se daří čím dál více
šířit povědomí o odpadové problema-

provozována prostřednictvím soukromé společnosti Lékařské služby Halenkov s.r.o., která byla ve vlastnictví
MUDr. Jiřího Dorňáka, o případném
prodeji společnosti, či zaměstnání nového lékaře rozhodují dědicové. Obec
Halenkov, jako pronajímatel prostorů
potřebných k výkonu doktorské praxe,
působí jako třetí strana, která má velmi omezené možnosti, jak zasáhnout
do vedených jednání. I přesto se vedení obce snaží od počátku proaktivně
působit při obsazení místa praktického
lékaře v naší obci, bohužel zatím neúspěšně. Proces hledání nového praktického lékaře je pro všechny zúčastněné velmi náročná a složitá záležitost,
a proto Vás prosím o shovívavost a trpělivost. Věřím, že se brzy podaří tuto
záležitost vyřešit ke spokojenosti všech
zainteresovaných.
Ing. Radek Chromčák, starosta
tice hlavně mezi naše děti, ale doufám,
že také mezi všechny ostatní obyvatele
naší obce. Věřím, že se stovky kilogramů odpadu, který jsme společně posbírali v celém katastru obce, a to včetně
údolí sousedících s okolními obcemi,
kterými jsou Černé, Bratřejůvka, Lušová a Břežitá, brzy neobjeví zpátky.
Ještě jednou všem zúčastněným
opravdu mockrát a ze srdce děkuji.
Ing. Radek Chromčák, starosta

Kde mají „mladí“ bydlet? Proč obec
nestaví žádné bydlení?
Obec Halenkov v současné době
nevlastní žádný pozemek určený
k výstavbě RD. Využití areálu bývalého armádního velkoskladu je vázáno
na zpracování územní studie, která se
připravuje. Situace by se mohla změnit
s novým územním plánem, na jehož
zhotovitele obec nyní vypsala výběrové
řízení. O tom, kolik nových stavebních
míst v obci vznikne, však budou mít
zásadní slovo příslušné dotčené orgány
(např. CHKO). Co se týče výstavby bytových domů, tak jako nevhodnější se
ukazuje nově získaný pozemek na Kuželkách. Obec zde zadala studii novostavby bytového domu, která by měla
být prezentována na nejbližším zasedání obecního zastupitelstva.
Proč se nevyváží tříděný odpad,
hlavně plasty, častěji?
Čtyřčlenná rodina vyprodukuje měsíčně průměrně 1,5 pytle plastu. Pokud
někdo vytřídí více odpadu, je možnost
jej odvést na sběrná místa v obci, nebo
před sběrný dvůr, kde je dostatek volných kontejnerů na plasty a papíry.

Domnívám se, že v dnešní době, kdy
v každé rodině je alespoň jedno auto,
to není žádný problém.

Jsou už vidět změny v novém systému třídění odpadu?
Ano. Od začátku roku, kdy byl systém nastaven, se vyvezlo v průměru
cca o 200 ks popelnic za svoz méně,
což je zhruba o 1/4. To tedy znamená o čtvrtinu menší náklady na vývoz
a uskladnění komunálního odpadu.
A taky hlavně výrazně větší pravděpodobnost, že obec splní podmínky pro
slevu na poplatku za skládkovné. Ta
se odvíjí od míry celoroční produkce
komunálního odpadu na jednoho oby-

vatele obce. Černé skládky zatím nebyly nalezeny.
Proč na hřbitově nejsou kontejnery
na plasty a vše se hází na jednu hromadu?
Žlutý kontejner na plast tam byl již
obecním úřadem přistaven. I když se
v něm nacházel pouze plastový odpad,
společnost, která odpad odváží, jej
není schopna dále zpracovat a nechce
jej odebírat. Důvodem jsou zbytky vosku v obalech od svíček. Takže tento
vytříděný odpad skončil ve směsném
komunálním odpadu a třídění tak postrádalo smysl. Jiná firma zabývající se
zpracováním tříděného odpadu v okolí
není.
Těšíme se na Vaše další dotazy, které posílejte na emailovou adresu peta.
poncik@email.cz, nebo mistostarosta@
halenkov.cz
Děkujeme.
Petr Pončík
zastupitel obce Halenkov
Mgr. Miroslav Zetek
místostarosta obce Halenkov

Návrh na změnu volebního systému
Milí Halenkovjané, důvodem mého
článku je konání komunálních voleb,
tedy voleb do obecního zastupitelstva
v září tohoto roku a příprav na ně. Ráda
bych vám všem navrhla alternativu, kterak se ucházet o hlas občanů obce Halenkov. A sice každý kandidovat sám
za sebe na své vlastní kandidátce. Není
to žádná nová věc – funguje to například
v obcích Kateřinice, Hošťálková, Oznice,
Jarcová a dalších obcích. Při minulých
volbách v roce 2018 bylo celkem 824
obcí, kde se o přízeň voličů neucházely
politické strany či sdružení, ale jen nezávislí kandidáti. V naší obci bylo při minulých volbách celkem 7 uskupení po 15
kandidátech a nyní se schyluje k celkem
8 kandidátním listinám, tzn. 120 kandidátů! Což může být pro voliče a občany
matoucí a až odrazující, pro některé natolik, že k volbám ani nepůjdou.
V praxi by to znamenalo, že by každý
z vás kandidoval sám za sebe jako NEZÁVISLÝ KANDIDÁT. Každý z vás by si
sehnal podporu v podobě podpisů občanů obce, 4 %, což je cca 97 podpisů,

přičemž jeden volič může podepsat libovolný počet kandidátek.
Kandidátní listina, na které je 15 lidí,
musí sehnat podpisy 7% spoluobčanů.
Jako nezávislý kandidát byste nemuseli
řešit 14 dalších kandidátů jako svých
podporovatelů, kteří by vám pomohli
se dostat do obecního zastupitelstva.
Výhody volebního systému nezávislých kandidátů:
- apolitizace kandidátek – všeobecně
jsou lidé znechucení politikou a stranami. Žádný ze zastupitelů již nehlasuje "prostranicky", ale SÁM ZA SEBE
- systém bez preferenčních hlasů je
spravedlivější. Systém přepočtu preferenčních hlasů na mandáty je poměrně komplikovaný a může se stát,
že se kandidát do zastupitelstva nedostane i přesto, že získal vysoký počet preferenčních hlasů
- lidé vybírají ty kandidáty, které znají
a znají jejich práci
voliči vybírají 15 zastupitelů dejme
tomu z 30–40 kandidátů (minulé volby v Hošťálkové bylo 31 kandidátů)

- nevybírají ze 120 lidí
- pro voliče je systém čitelnější a nematoucí
- lídři nemusí hledat podporovatele
na nevolitelné pozice své kandidátní listiny v podobě občanů, kteří ani
nechtějí být v obecním zastupitelstvu
a de facto to 4 roky nějak přetrpí
- zodpovědnost jednotlivých kandidátů – jdou do toho jen a pouze kandidáti, kteří chtějí pracovat pro obec
a nést za to zodpovědnost
Ke změně může dojít jen a pouze tehdy, pokud pro tuto změnu budou všichni kandidáti, všechny strany
a sdružení. Prosím vás všechny, abyste
toto předali na úroveň svých spolukandidátů a zvážili tuto možnost. Když to
jde jinde, mohlo by to jít i u nás!
Prosím, buďme soudní a zkusme
nový systém volby zastupitelů i u nás
v obci, který je bez politiky a jdeme
do toho každý sám za sebe.
Halenkovjanka, Petra Zádilská
petra.zadilska@halenkov.cz
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PROČ A JAK je to v Halenkově?

aktuality z obce

Maluješ? Vyřezáváš? Vyšíváš? Vyrábíš? Hraješ?
Tvoříš? Zajímáš se o umění a kulturu?
Podívej se na:

www.halenkov.art
V titulku zdaleka není možné obsáhnout vše, co mohou lidé dělat. Třeba
také divadlo, různé výrobky, fotografie,
lidovou tvořivost... Prostě cokoli. Nebo
nic a mít jen zájem. Už několikrát jsem
byl v životě překvapen, kolik lidí se
u nás věnuje tvorbě, kultuře a umění.
A okolí o tom třeba vůbec neví. Proto mě už před rokem napadlo, že by
bylo fajn tuto místní tvorbu prezento-

dobrovolnosti, spolupráce a nadšení.
A to by nás mohlo spojovat.

vat. Mým cílem je na jednom místě dát
prostor šikovným lidem, kteří mají co
ukázat, nebo na jednom místě sdružit
lidi, kteří mají zájem o umění a kulturu.
A pokud se dají dohromady lidé s podobnými zájmy a cíli, může se stát, že
se takové sdružení stane spolkem, který
bude hybatelem kulturního dění v obci
a okolí. To je má vize.

Přídáním se do komunity získáš prostor pro svou prezentaci jak na internetu, tak časem třeba na výstavě. Ať už
máš své stránky nebo nám pošleš podklady, které zveřejníme. Nebo se jen
přidáš a časem zapojíš.

Kultura se dá dělat mnoha způsoby.
Ovšem z mé zkušenosti ji člověk může
dělat jen na vlně principů svobody,

Chceš? Mrkni na www.halenkov.art.
Je tam kontaktní formulář.
Jan Václavík, Vajan

Vajanovo letní kino - připravuji program
Vážení příznivci letního kina, i letos
pro vás připravuji program na prázdninové páteční večery na Halenkově.
Jsem rád, že se u nás stále točí nové filmy, protože je pak z čeho vybírat. Jednám o nasazení jak loňských trháků,
jako je Prvok, Šampón, Tečka a Karel,
tak letošních novinek, např. Známí neznámí. Při loňském uvedení filmu Vyšehrad – Seryjál jsem sliboval pokračování. Letos opravdu bude Vyšehrad
– Fylm. Mimo letňák chystám projekci
pro základní školu v rámci festiválku
a věřím, že letos konečně naplním svůj
záměr zimního kina. Také mám v plánu rozšířit projekce do Lidového domu
v době podzimní a jarní. Pokud máte
tip na nějaký film do letošního programu, napište mi. Třeba přes formulář
na webu kina. Například o pohádkách
nebo filmech pro děti nemám takový
přehled, jak bych si přál.
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Loni jsme se potkali u 9 filmů a přišlo
vás do kina více než 1000. Z toho dvě
podzimní představení v Lidovém domě
byla v rámci Stezky odvahy Liščat
a oslavy 17. listopadu. Věřím, že v letošním roce nás bude v hledišti ještě více.
O prázdninách více vyjedu i mimo
Halenkov. Jsou domluveny čtyři letňáky na hrozenkovském Balatonu a dva
na Pulčíně.

Sledujte @Vajanovoletnikino na Facebooku a na webu www.vajanovo.cz.
Před představením také posílám pozvánky SMSkou přes MUNIPOLIS Mobilní rozhlas, do kterého se můžete
zaregistrovat přes odkaz na webu kina
nebo naší obce www.halenkov.cz.
Těším se na vás
Jan Václavík, Vajan

„Za poslední rok...“
Aktuální statistiky

Aktualizujte si své údaje!"

Sobota dopoledne. Sedím v Liďáku v zázemí cyklozávodu Drtikol. Píše mi Radek Ondryáš, předseda fotbalistů:
"Na hřišti je sníh. Překládáme dnešní zápas na jindy. Poslal
bys to lidem přes Mobilní rozhlas?" Otevírám administraci,
píšu SMS zprávu a posílám to všem. Kolem mě začaly pípat
telefony a já zpět usazuju bratry hasiče: "Klíd, to není výjezd
k zásahu. To jsem poslal já." A strhlo se zhruba toto: "Hej.
Co je to nějaký Munipolis?" "Přišlo mi něco o fotbale. Tváří
se to jako Mobilní rozhlas, ale píšou tam Munipolis. Co to

je za flignu?" "Hej, Vajo, mě někdo heknul telefon. Já tam
mám místo aplikace Mobilního rozhlasu úplně jiný název."
Začali si dělat srandu a jeden po druhém se mě ptali, co je
to ten Munipolis. Vzal jsem to jako nahrávku na odpal a každému na tuto otázku shodně odpověděl:*"MUNIPOLIS je
nový název Mobilního rozhlasu!"* Když se ta vlna dotazů
a odpovědí přehnala, otevřely se dveře a zvenku od popelníku přišli další borci a hlásí: "Hey, kurňa, řekni mi, co to je ta
Munipolis....?" Všichni v místnosti se mohli umlátit smíchy....
Na popud této veselé příhody přináším oficiální informaci,
že *Mobilní Rozhlas se transformuje na chytrou komunikační
síť Munipolis. * Nemusíte se bát, že byste nyní přišli o zprávy
z naší obce – v tomto ohledu zůstává vše beze změn a vše
dobré z Mobilního Rozhlasu zůstává. Zjednodušeným pohledem se jedná o změnu názvu aplikace ve vašem mobilu.
Mobilní rozhlas se vnořil do širšího projektu. Roste. Zaměřuje se nejen na obce, ale také na místní firmy, spolky a instituce. To vše se bude vyvíjet a vám to přinese nové možnosti,
o kterých vás budu včas informovat. Za více než rok fungování této aplikace se počet uživatelů rozšířil na aktuálních
317. V současné době systém funguje tak, že se k vám do e-mailu nebo aplikace v mobilu dostávají aktuality z webů
obce, základní školy a TJ Tatran zcela automaticky. Systém
umožňuje rychle rozeslat i SMS, které je dokonce možné zacílit na konkrétní část obce a nebo okruh zájmu uživatele. To
je ovšem možné pouze v případě, že máte vyplněny všechny
položky registrace. Pokud vás mohu požádat, udělejte si čas
a aktualizujte svůj profil. Nebo mi zavolejte na 603 20 9999
a já vám údaje upravím.
Jan Václavík, Vajan

Nábor do folklórního souboru Ostrévka
Máš rád/a pohyb a chceš se odreagovat, získat kondici?
Chceš zkusit něco nového?
Zajímají tě tradice, kroje a lidová kultura?
Chceš poznat skvělou partu přátel,
kteří stále podnikají nějaké akce?
Posloucháš lidovou hudbu?
Chceš si zazpívat společně u cimbálu?
ANO?
Folklorní soubor Ostrévka mezi sebe přijme nadšené
a zapálené lidi od 15 do 99 let. Trénujeme každý pátek od 19:00 ve Vranči (Nový Hrozenkov 235).
Ostrévka pořádá minimálně tři folklorní akce za rok: Šmigrustovou zábavu na Velikonoční neděli, Svatojánské ohně
(letos v pátek 24. 6. 2022 na Balatonu), připravujeme Valašský bál v Novém Hrozenkově. Úzce spolupracujeme s místními spolky a účastníme se různých kulturních akcí (Masopust, Stavjání ostrévky, Kácení máje, Valašská svatba, Letokruhy,
Dožínky, Mikuláš...). Mezi úspěchy lze zařadit spolupráci s Valašským muzeem v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm
a Muzeem regionu Valašsko ve Vsetíně, natáčení pořadu Za našima humny… Více o nás na webu www.ostrevka.cz
Kontaktuj nás. Nudit se určitě nebudeš! Ozvi se našemu uměleckému vedoucímu Zdeňkovi Tichému,
telefon +420 736 731 162 nebo na email ostrevka@gmail.com.
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Mobilní rozhlas se rozrůstá na MUNIPOLIS

mateřská škola

Jaro už nám zaťukalo
I když už se všichni těšíme na hřejivé sluneční paprsky, poslední slavnost
zimy jsme si nemohli nechat ujít. Byl
jí karneval, který děti netrpělivě očekávaly. Nepřeberné množství masek
a rozradostněná nálada provázely den
plný her, soutěží a tance. Další příjemné zpestření nám do MŠ přineslo „Knihadýlko“, představení s interaktivním
programem.
Počátek jara v mateřské škole, a to
především ve třídách předškoláků, je
spjat s další velkou událostí – zápisem
do základní školy. V této souvislosti
jsme s dětmi navštívili první třídu. Děkujeme vedení ZŠ a paní učitelce Jarce
Kopecké za zprostředkování skvělého
zážitku.
V rámci spolupráce s rodiči se uskutečnilo několik besed. Beseda se speciální pedagožkou, která se věnovala
tématu školní zralosti, beseda zabývající se vývojem řeči či beseda zaměřená
na zdravý tělesný vývoj dětí předškolního věku. Po dlouhé pauze se opět
konaly velikonoční tvořivé dílničky pro
rodiče s dětmi. Děti byly plné očekávání a věříme, že i přes nevelkou účast si
rodiče se svými ratolestmi užili příjemné odpoledne.
Akcí posledních dnů, která v dětech
stále rezonuje, je úklid Halenkova. Děti
se s nadšením zapojily, nasadily rukavice a vrhly se do úklidu našeho oblíbeného lesa nad kostelem. Samy děti se
pozastavovaly nad tím, jak se do přírody dostalo tolik odpadků.
Počátkem března započala rekonstrukce zahrady mateřské školy. Díky
dotaci z „Programu rozvoje venkova“
a finanční i materiální podpoře Obce
Halenkov jsme získali potřebné prostředky na dovybavení zahrady novými
herními prvky a drobným mobiliářem.

A na co se můžeme těšit v blízké
době? V rámci projektu „Podpora předškolního vzdělávání a MŠ HALENKOV“
se děti mohou těšit na zážitkový en-
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viromentální projektový den s Lískou,
oslavu Dne Země v režii MŠ, besídky
tříd ke Dni matek či netrpělivě očekáváný výlet do ZOO Lešná.
V neposlední řadě informujeme a konání zápisu dětí do mateřské školy, kte-

rý je naplánován na dny 11.5. a 12.5.
2022. Veškeré potřebné informace rodiče naleznou na webových stránkách
ms.halenkov.cz.
S přáním krásných jarních dnů
kolektiv MŠ

Letošní rok se mohl opět pořádat
Maraton her. V termínu od 21. – 25. 2.
2022 se sál základní školy zaplnil hrami
pro všechny věkové kategorie. V nabídce byly vědomostní, strategické,
karetní a postřehové hry, smart hry pro
jednoho hráče a spousta dalších. Ten,
kdo si nechtěl lámat hlavu s návody,
si mohl vybrat z různých typů stavebnic, kde letos bezesporu vyhrála nová
stavebnice Geomagnetic. Dětem se
během týdne také povedlo poskládat
velké množství puzzlí, kde si při skládání toho největšího z nich procvičily i znalosti o České republice. Letos
jsme měli možnost opět řady her oživit o další zajímavé kusy, takže se přikoupilo: UNO, Tik Tak Bum, Balíkáři,
7 divů světa, Drzé opice, Mikromakro,
Kdo to byl? a spousta dalších. Přikoupil se také fotbálek, který ale nápor
hráčů nezvládl a několik figurek přišlo
o život . Je vidět, že se děti také rády
hýbou, protože velice oblíbenou hrou
byl Twister, u které měly originální propletené kreace. Množství 175 her se sešlo díky školním hrám, našim rodinným
zásobám a také jsme měli možnost si
zapůjčit hry z naší krásné halenkovské
knihovny, jak je tomu každý rok. Tímto
samozřejmě moc děkujeme. Letos byly
chodem celého maratonu pověřeny
dvě pilné včelky, žačky 6. třídy Kristýna

základní škola

Maraton her 2022
Kocurková a Tina Polášková. Dohlížely
na celý průběh, byly k dispozici žákům,
kterým mohly v případě zájmu vysvětlit principy her, také dávaly pozor, aby
se hry nezničily, aby je žáci v pořádku
vraceli, prostě a jednoduše to měly celé
pod palcem a zvládly to na výbornou.
Za tuto pomoc budou vedením školy
také odměněny. Celý maraton se letos
pěkně vydařil a děti byly spokojené, že
mohou strávit chvíle nejen s ostatními
dětmi, ale především s rodiči, kteří se
rozhodli si trochu odpočinout.
				
Mgr. Lucie Kocurková
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3 D tiskárna – Projekt „Průša pro školy“
O tom, že na naší základní škole již
máme 3D tiskárnu jsme již informovali.
Pro velký zájem žáků o 3D tisk jsme se
zapojili do projektu:
„Průša pro školy – Mám zájem
o tiskárnu zdarma“.

Vyplnili jsme registrační formulář
do programu „Průša pro školy“. Byli
jsme zařazeni do výběru, a v příštím
školním roce na základě smlouvy nám
bude předána nová 3D tiskárny Original Prusa i3 MK3S, případně Original
Prusa MINI.
Tu budeme mít k dispozici po dobu
tří měsíců.
Tiskárnu začneme používat ve výuce, a po celou dobu nám bude poskytnuta z firmy „Průša“ technická a didaktická podpora. Po 3 měsících zaškolení
a využívání 3D tiskárny vytvoříme se
žáky vlastní projekt. Projekt bude srozumitelný a jednoduchý pro začátečníky. Můžeme se inspirovat i vzorovými
projekty na webu firmy. Odesláním
projektu dáme souhlas s jeho zveřejněním na webu firmy, kde budeme
uvedeni jako autoři. Pokud během tří
měsíců dodáme projekt, který bude
splňovat daná kritéria, 3D tiskárna se
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stává majetkem školy, a to zcela bezplatně. Nejedná se o soutěž, nebude
se vyhlašovat vítěz, nehledá se nejlepší
projekt na světě, ale firma ráda ocení
autory všech projektů.
Ve škole 3D tiskárnu chceme využít
do vzdělávacího procesu žáků především na 2. stupni.
3D tiskárny jsou skvělou příležitostí
k rozvoji prostorového myšlení a kreativních dovedností. Praktické modelování
radikálně mění způsob, jakým děti uvažují o různých předmětech, a činí proces
učení takových věd, jako je informatika,
pracovní činností, fyzika, matematika
a přírodní vědy, dostupnější a srozumitelnější. Vytvoření něčeho vlastníma rukama navíc pomůže překročit práh pasivní
spotřeby typického zboží, který je v naší
společnosti obvyklý. Žáci budou své
představy převádět do reality.
Pří používaní výpočetní techniky
v hodinách informatiky chceme naše
žáky naučit myslet nejen jako uživatel,
ale také jako vývojář a designér.
Naším úkolem je také naučit žáky
převádět své znalosti v dovednosti. Využitím znalostí matematiky a geometrie
i na hodinách pracovní výchovy mohou školáci samostatně vyrábět předměty pro domácnost.
Pro technicky zaujaté žáky chceme
otevřít kroužek programování a 3D mo-

delování. S hlubším studiem se otevírají
možnosti účasti na olympiádách ve 3D
technologiích, což je další výhoda při
vstupu do technických vzdělávacích
institucí, kde studenti získávají lepší
vzdělání. Viditelnost je nepopiratelnou
výhodou 3D tisku. Při přípravě modelu lze chyby a omyly přehlédnout,
zvláště bez dostatečných zkušeností.
Na hotovém vzorku jsou vidět všechny
nedostatky a je mnohem jednodušší je
opravit.
Vzkaz od firmy „Průša“ pro učitele:
• Většina učitelů nejen technických
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předmětů je moderním technologiím
otevřená, ale při své úrovni vytížení
už nemají kapacitu zvládnout učit se
všechno sami. Vybavení se nakoupí, ale pak na něj sedá prach. Proto
chceme pomoci vytvořit platformu,
přes kterou si budou vyučující navzájem sdílet své projekty, konzultovat
problémy a řešit je.
• Obsah vytvořený samotnými učiteli
bude vždy nejlépe odpovídat skutečným potřebám ve školách. My jsme
experti na 3D tisk – potřebujeme ale
i vás, experty na každodenní praktickou výuku. Vše, co děláme, je “open
source”, věříme ve sdílení vědomostí
mezi nadšenci zapálenými pro stejnou věc. Projekty, které vytvoříte,
budou k dispozici dalším školám
a naopak. Zároveň budou vizitkou
kvality výuky na vaší škole.
„I CESTA MŮŽE BÝT CÍL…..“ ?
Za tým učitelů:
Mgr. Martina Spitzerová
Ing. Natalia Drozdová
Mgr. Zdeněk Kadula

Ukliďme Halenkov!!
V pondělí 4. dubna 2022 se naše škola opět po dlouhé době zapojila do celorepublikové akce „Ukliďme Česko“
a všichni žáci i učitelé se vydali v rámci
této iniciativy uklízet naši obec – Halenkov. Vybrali jsme si úseky a oblasti,
které jsou v blízkosti školy nebo jejich
vzdálenost od budovy není příliš velká. Jednotlivé skupiny se vydaly v 8:00
s dobrou náladou a nasazením na své
trasy. Počasí bylo skutečně velmi studené a vítr tento pocit ještě umocňoval. Navzdory uvedeným nepříznivým
okolnostem to nikdo nevzdal a všichni splnili svůj zadaný úkol. Při práci
nás zahřály i některé kuriozní situace
a hrůzné nálezy.
Více fotografií ukazujících, jak si děti
vedly při této prospěšné činnosti, si mů-
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žete prohlédnout na stránkách školy:
www.zshalenkov.cz
Zdárný průběh celé této akce byl také
podpořen organizátory celorepublikového Ukliďme Česko, kteří poskytli škole úklidové pomůcky – rukavice a pytle
na odpadky. Další úklidové prostředky
(rukavice a pytle) poskytlo také Povodí
Moravy, stejně jako při úklidech v předešlých letech. Všem tímto děkujeme.
Poděkování si zaslouží také všichni
dobrovolníci, kteří se v tento den sešli
a pomohli v oblastech, kam se děti nedostaly.
V neposlední řadě chci poděkovat
rovněž našemu zřizovateli, který zajistil pro všechny zúčastněné drobné občerstvení a také svoz veškerého nasbíraného odpadu a haraburdí. Upřímně
řečeno, nebylo ho vůbec málo. Sesbírali jsme celkem 84 pytlů, mnohdy to
byly velmi kuriozní věcí. Odhadovaná
hmotnost je cca 1 100 kg. Je s podivem,
co všechno dokážou lidé volně vyhodit
do přírody v domnění, že to snad „vsákne“ po dešti do země, nebo to odnese
voda někam jinam, kde už se nás nepořádek nebude týkat.
Děti byly úžasné, za což jim patří
také velké poděkování.
Mgr. Jana Podešvová, koordinátor EVVO
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Ústřední závody ve slalomu
V sobotu 5. března v dopoledních
hodinách pořádala jednota Halenkov-Huslenky ústřední závody ve slalomu
pro členy Orla z blízka i z daleka a širokou veřejnost. Závody se konaly v samotném srdci Chřibů, v Buchlovských
horách v lyžařském středisku Stupava,
kde se letos pořádal již šestý ročník.

Počasí nám přálo a na trať vyrazili závodníci všech věkových kategorií v celkovém počtu 35 lyžařů, z toho 13 Orlů.
Největší výprava přijela z Vyškova,
Vizovic a Huslenek. Velké díky patří

správci areálu panu Orlovi za umožnění závodů, panu Butulovi za postavení
tratě a všem dalším organizátorům.
Eduard Maňák   
Člen tělovýchovné rady

VZTEKLINA – POZVÁNKA
k pravidelnému povinnému očkování psů a koček proti vzteklině, které nařizuje Inspektorát veterinární správy ve Vsetíně
podle zák. č. 166/1999 Sb. Psa nebo kočku předveďte na uvedené místo, které Vám vyhovuje :
v pátek 22.dubna 2022
17,30
Černé – točna ČSAD				
8,35
Kychová rozcestí Hluboček
17,40
Černé u Kučerů 					
8,45
Hluboček u Maňáků 213
17,50
Černé pod Dukátníkem				
9,00
Zbeličný u Hrušky
18,00 Černé u Řepků					
9,15
Hřebík u Krhovjáků
18,15
Bratřejůvka u Blaháků				
9,35
Uherská u Matochů
18,30 Bařiny ČD					
9,55
Uherská u Trliců
18,45 Hospoda u Vozáků				
10,05 Uherská u Kaštanů
19,00 U Obecního úřadu				
10,15
Uherská – rozcestí
19,15
Hrachoveček u Hrňů				
10,35 U Suřanů
19,30 Hospoda u Pokorných				
10,45 Tisová u Hajdů
v sobotu 23.dubna 2022					
11,00 Škrádné u Kostárů
7,30
Kychová – točna ČSAD				
11,10
Pod Losovým u Mikušů
7,45
Kychová u Zámečku				
11,20 Losové u Paprstků
8,00
Kychová u Žárských				
11,30 Losové u Sívků
8,15
Kychová u Zvonku
v sobotu 30.dubna 2022
13:00 Dinotice – točna					
14:45 Šuláčci u Malíků 265
13:20 Dinotice u zámečku				
15:00 Lušová u kapličky
13:30 Dinotice u Václavíků 459				
15:10
Lušová u přejezdu
13:40 Dinotice u Fujeriků 				
15:25 Doliny u Plátků
13:50 Dinotice u ZD					
15:45 Dolní výpusta - křižovatka
14:20 Hluboký u Holců ve dvorci			
15:55 Požární zbrojnice
14:30 Hluboký u lávky do Hlubokého 			
16:10
Bratřejůvka u kapličky
Psa předveďte pokud možno s náhubkem, kočku v síťové tašce. Průkaz s potvrzením dřívějšího očkování vezměte sebou.
Poplatek za jedno očkování činí 180,- Kč. Očkují se psi a kočky starší 3 měsíců.		
Obecní úřad Halenkov
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Jak to bylo s letošní Tříkrálovou sbírkou...
Charita již od roku 2000 udržuje
starou lidovou tradici tříkrálového koledování. Malí koledníci v dlouhých bílých halenách, s papírovými korunkami
a kasičkami chodívají dům od domu
s Božím požehnáním. Letos nám koledování ztížila covidová situace. Toto
požehnání, „Christus Mansionem Benedicat“, což v překladu znamená „Kriste
požehnej toto obydlí“, přinášeli jen vedoucí skupinek. Celá Tříkrálová sbírka
se odehrávala stejně jako vloni formou
statických kasiček, online bránou www.
trikralovasbirka.cz (zde můžete přispívat
během celého roku 2022), lidé mohli
své finanční dary zasílat prostřednictvím bankovního převodu, pomocí QR
kódu či darovacích esemesek. Kasiček,
které byly umístěny na nejrůznějších
místech naší oblasti, bylo 65. A rozhodně prázdné nezůstaly. Jsme vděční, že
jste na nás nezapomněli. Vrací nám to
energii, odvahu a sílu pomáhat potřebným dál. Z těchto darů budeme moci
obnovit vybavení kuchyně a zahradu
Denního stacionáře Slunečnice. Velkou radost nám dělá hlavně to, že tak
můžeme dofinancovat nové hygienické
zařízení Odlehčovacích služeb v Halenkově, kde se navýšila kapacita ze tří lůžek na pět. Ze sbírky budeme pomáhat

rodinám, které se dostanou do složité
životní situace. Obzvláště v této době
jich není málo. Poděkování patří všem,
kteří letošní Tříkrálovou sbírku uvedli
v život. Všem těm, kteří i přes tuto variantu obešli Vaše domovy a posvěcenou
křídou tak předali požehnání do celého
dalšího roku. Děkujeme obcím, které
s námi spolupracovaly v propagaci sbírky a také za umístění kasiček. Děkujeme
farnostem za umístění a propagaci tak,
aby se lidé vše dozvěděli s předstihem.

Děkujeme informačním centrům Karolinka a Velké Karlovice a také všem,
kterých není vůbec málo, kteří nám
naše kasičky pomohli umístit do svých
obchodů, knihovny, restaurace i menších prodejen. Vaší vstřícnosti si velmi
vážíme a děkujeme Vám. Hlavní poděkování putuje všem, kteří na tu letošní
Tříkrálovou sbírku 2022 mysleli, nezaváhali a přišli přispět!!!
Ivana Hlaváčová,
PR, vztahy s veřejností

Výsledky tříkrálové sbírky 2022
Velké Karlovice ........................................................................................ 77 973 Kč
Karolinka .................................................................................................. 26 843 Kč
Nový Hrozenkov ..................................................................................... 110 227 Kč
Halenkov .................................................................................................. 106 692 Kč
Huslenky .................................................................................................. 9 837 Kč
Zděchov ................................................................................................... 34 725 Kč
Hovězí ...................................................................................................... 72 040 Kč
Celkem ..................................................................................................... 438 337 Kč
Online koleda (k datu 17. 2. 2022) ........................................................ 17 300 Kč
(Přispět prostřednictvím online koledy můžete během celého roku 2022)
Bezhotovostní dary celkem ................................................................... 7 655 Kč
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2022 CELKEM ............................................ 463 292 Kč
Na celorepublikový výtěžek Tříkrálové sbírky 2022 se můžete podívat na webové stránce: https://www.trikralovasbirka.cz/vysledky/

Vzpomínky na Vánoce
Snad každý motorista zná úklady
zimy spojené se škrábáním, oprašováním a všemi těmi různými nutnostmi
před jízdou. Naše pečovatelky toto
znají až moc dobře. Již časně zrána
vydolovávají svá pracovní auta z ledu
a sněhu, kdy je dokonce problém auto
otevřít. Spěchají za svými klienty do
obcí, na samoty, a proto musí mít auta
v perfektním pořádku. Dárek, v podobě profesionálních škrabek na auto, je
pro naše pečovatelky praktickým a velmi potřebným pomocníkem. Děkujeme firmě ExaSoft Holding a.s., že nám
darovala dvacet robustních škrabek se
stěrkou a košťátkem. Výhodou je i teleskopická rukojeť pro lepší manipulaci.
Všechna tato pomoc v podobě takovýchto dárků je pro práci v terénu velmi
užitečná. Děkujeme, že na nás a naše
klienty myslíte.
Dalším Ježíškem nám byla firma
Austin Detonator s.r.o., která nás dojala svým přístupem a pečlivostí, s jakou
přistupovali k obdarovávání osamělých
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seniorů. Jejich „Strom splněných přání“
udělal radost a vykouzlil úsměv na tváři
více než dvaceti opuštěným lidem žijících v odlehlých oblastech. Každý dárek byl označen krasopisně napsanou
jmenovkou pro konkrétního seniora.
Všechny byly nádherně zabaleny a naskládány do tašek dle jmen. Když přijelo „austiňácké“ nákladní auto, nestači-

li jsme se divit, jaké velké množství je
všech těch dárků a jak jsou krásné. Jsme
vděční a jistě můžeme jménem všech
obdarovaných klientů poděkovat za to
vše. Za čas, nápady, podporu, tvůrčího
ducha a celou realizaci tohoto projektu.
Ivana Hlaváčová,
PR, vztahy s veřejností

charita

Draní peří na domečku
Draní peří bylo dříve jakousi společenskou událostí, kterou si nikdo nechtěl nechat ujít. Ženy se sesedly kolem
jednoho stolu a navzájem si pomáhaly
s draním kachního či husího peří. Takto
jsme se 1. února sesedli i my na Domečku a připomenutí staré tradice mohlo začít. Zazpívali jsme si i nejrůznější písně,
a to za doprovodu harmoniky, zavzpomínali na staré dobré časy. Štamprlička
na spláchnutí „prachu" nemohla chybět.
A výsledek? Podařilo se nám nadrat alespoň na malý polštářek. Akce se nám
moc vydařila. Přemýšlíme, kterou tradici
si připomeneme příště.
Eva Kameniczká, sociální pracovnice
Dům pokojného stáří,
Odlehčovací služba

Pomoc Ukrajině

Charita Nový Hrozenkov se zapojila
do pomoci lidem, kteří jsou zasaženi
válkou na Ukrajině. Hned na začátku
zřídila Charita České Republiky bankovní účet, č. ú.: 55660022/0800, VS 104.
Tato sbírka slouží k zajištění základních
potřeb, jako jsou voda, potraviny, hygienické prostředky či přístřeší. Charita
v Novém Hrozenkově nejprve rozmístila
kasičky a plakáty s informacemi, co vše
je potřeba pro tyto lidi shánět. Hlavně to byly karimatky, spacáky a deky.

V dalším kroku přibyly balíčky základních hygienických potřeb a potraviny.
Ve dnech 31. března až 1. dubna 2022
proběhla sbírka trvanlivých potravin
a drogistického zboží. Tato sbírka byla
velmi úspěšná a my všem, kteří do svého nákupního košíku vložili i nákup
pro lidi uprchlé před válkou, děkujeme.
Vše jsme převezli do skladu, roztřídili
a odtud lze toto zboží po telefonické
dohodě vyzvednout. Více informací Vám poskytneme na telefonních
číslech: 734 767 834, 604 211 679 či
734 891 156. Dále sháníme lektora/

Zabíjačka na domečku
Tradiční zabíjačky jsou spojené hlavně s obdobím, kdy je venku chladno.
V minulosti se na vesnicích dělaly často. Dnes už na ně lidé spíše vzpomí-

nají, a to v dobrém. Právě proto jsme
si v úterý 18. ledna takto zavzpomínali
s našimi klienty na Domečku. K porážce
prasete sice přímo nedošlo, ale i přesto
jsme si vyškvařili sádlo, uvařili kyselici.

lektorku českého jazyka pro výuku dospělých i dětí z Ukrajiny. Více informací
na telefonním čísle: 734 767 834.
Ivana Hlaváčová,
Charita Nový Hrozenkov
Nechyběla ani ochutnávka jitrniček, tlačenky a jelítek. Samozřejmě nechyběla
štamprlička, která k zabíjačce patří. Už
tak dobrou náladu všech přítomných
obohatil ještě pan Zbranek hrou na harmoniku. Vůně zabíjačkových pochoutek a dobrá nálada se šířily Domečkem
po celý den…
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turisti

Z činnosti turistů aneb turisté nezahálejí…
Druhý únorový
víkend patřil všem
vyznavačům bílé
stopy. Zavítali jsme
na Vysočinu, kde jsme na perfektně
upravených tratích v okolí Kadova, Tří
Studní a Sněžného polykali za nádherného počasí desítky kilometrů. V penzionu Poslední míle ve Sněžném jsme
našli příjemnou oázu klidu a pohody.
Skutečnou třešničkou na dortu pak
byla nedělní návštěva Vysočina Arény, která je známá všem vyznavačům
biatlonu. Po projetí místních okruhů

jsme museli konstatovat, že právem
patří mezi nejtěžší na světě. Vzhledem
k výborným podmínkám se sem určitě
brzy vrátíme.
První březnovou sobotu jsme se pravidelně potkávali na tradičním Turistickém bále. Vzhledem k nejasné situaci
ohledně covidu jsme uspořádali „tzv.
na poslední chvíli“ přátelské setkání
turistů a jejich přátel v Lidovém domě
v Halenkově. Sešlo se nás bezmála
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130. K tanci i poslechu zahráli Frťani
a dobrá nálada přetrvala do pozdních
večerních hodin.
Uplynulo 14 dnů a my se potkáváme na Výletu do neznáma. Až v autobusu se účastníci dozvídají, kam se
vlastně pojede. První zastávkou jsou
Křtiny u Brna, kde obdivujeme Poutní kostel jména Panny Marie, který
projektoval Jakub Blažej Santini v letech 1718–1744 a který je mnohými

odborníky považován za nejkrásnější
barokní stavbu v Česku. Turistickou
část našeho výletu začínáme u Býčí
skály, odkud začíná naučná stezka Josefovským údolím Křtinského potoka.
Míjíme menší otevřené jeskyně, starou Františtinu Huť, lesní bar, modré
květy jaterníku nám lemují část cesty.
Po 7 kilometrech příjemného pochodu
přicházíme do Adamova, který známe
díky místním strojírnám.

turisti

Přesunujeme se pod Pálavu, kde
v Bavorech v krásném prostředí rodinného sklepa trávíme při vínu a živé
hudbě zbytek vydařeného dne. Jaro
budiž posvěceno!
ZD.
Připravujeme:
16.4. Velikonoční pochod
23.4. Přejezd Vizovických vrchů –
cyklo
30.4. Za pohledy z Rybí
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fotbal

Halenkovský fotbal konečně zažívá i jaro
Mistrovské fotbalové soutěže na Valašsku po dvouleté koronavirové odmlce absolvovují i jarní část sezony. Tatran Halenkov do ní vstupuje s pěticí
týmů, počínaje kategorií mladších
přípravek, konče áčkem mužů, které
už má za sebou první kola druhé fáze
krajské I. B třídy. Níže vám přinášíme
krátké ohlédnutí za zimní přípravou,
rozpis utkání jednotlivých celků i další
střípky z dění uvnitř oddílu.

Ze zimní přípravy
Tým mužů vedený trenérem Ondřejem Machálkem absolvoval kromě pravidelných tréninků i čtyři přípravné zápasy s následujícími výsledky: Ústí 5:3,
Hovězí 3:5, Hrozenkov 4:4 a Leskovec
6:1. Během zimní pauzy posílil kádr
navrátilec ze Vsetína Jiří Pniok, který
je sice věkem stále ještě dorostenec,
ale počítá se s ním už spíše do mužů.
Šanci dostávají i další jeho vrstevníci,
kteří mají před sebou poslední půlrok
v dorostu a od příští sezony mají naskočit mezi dospělé. „Je tady vidět určitá
perspektiva. Doufáme, že kluci vydrží
a stanou se platnými členy kádru. Je
třeba to neustále omlazovat, a když to
jde z vlastních řad, je to ideální,“ řekl
trenér Machálek. Halenkov přes zimu
posílil i o zkušenost v podobě dalšího
navrátilce Radima Jakeše, který působil
v Janové. Věříme, že i on nám na jaře
hodně pomůže. Hlavním trenérem dorostu je Ondřej Žárský, který kromě
tréninků přes zimu vyrazil se svými
svěřenci i na turnaje v Horní Bečvě
a na Vsetíně. „Dali jsme si také jeden
přátelák v Jablůnce na trávě,“ doplnil
Žárský. Dorostenci trénují venku každé
úterý a čtvrtek. Momentálně se začíná v 17 hodin, ale čas se v nejbližších
dnech bude posouvat na 18. hodinu.
Mladší žáci, které má na starosti Josef
Haničák ml., přes zimu trénovali dvakrát týdně na Halenkově a v hale Základní školy Nový Hrozenkov. Termíny
jejich tréninků najdete spolu s dalšími
informacemi na stránkách www.tatranhalenkov.cz. Starší přípravka vedená
Jakubem Tydlačkou zakončila loňský
rok den před Štědrým dnem v tělocvičně na Halenkově. „Děti si samy složily
trénink z oblíbených cvičení, po skončení jsme jim objednali pizzu a chvilku jsme poseděli v šatně. Po zimní
pauze jsme začali trénovat od 18. února a to opět dvakrát krát týdně v tě-
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Starší přípravka zakončila loňský rok společnou akcí den před Štědrým dnem.
Znovu začala s přípravou 18. února a co nevidět už vstoupí do jarní části okresního
přeboru.
locvičně. K tomu jsme odehráli šest
turnajů v halách v Janové a na Hrozenkově. Od dubna už trénujeme zase
venku na hřišti, konkrétně v pondělí
od 17 hodin a ve čtvrtek od 16.30 hodin. A pořád nabíráme nové talenty,“
připomenul trenér Tydlačka.

Rozlosování jarní části sezony
2021/2022
Upozorňujeme, že termíny a časy
utkání se mohou měnit. Pro aktuální
informace sledujte stránky www.tatranhalenkov.cz.
Muži A: Sobota 16. dubna, 16:00
hodin Halenkov – Slavičín B, sobota 23. dubna, 16:00 hodin Příluky –
Halenkov, sobota 30. dubna, 16:30
hodin Halenkov – Dolní Bečva, sobota 7. května, 16:60 hodin Jablůnka
– Halenkov, sobota 14. dubna, 16:30
hodin Halenkov – Choryně, sobota
21. května, 16:30 hodin Poličná – Halenkov, sobota 28. května, 17:00 Krhová – Halenkov, středa 1. června, 17:30
hodin Halenkov – Ratiboř (dohrávka), 4. června, 17:00 hodin Prostřední
– Halenkov, sobota 11. června, 17:00

hodin Halenkov – Lidečko, sobota
18. června, 17:00 hodin Halenkov –
Hovězí.
Dorost: Neděle 17. dubna, 10:00
hodin Vigantice – Halenkov, sobota
23. dubna, 13:00 hodin Lidečko – Halenkov, sobota 30. dubna, 13:30 hodin
Halenkov – Jarcová, sobota 7. května,
10:00 hodin Vidče/Val. Bystřice – Halenkov, sobota 14. května, 13:30 hodin
Hošťálková/Jablůnka – Halenkov, neděle 22. květen, 10:00 hodin Kelč B/
Police – Halenkov, sobota 28. května,
10:00 hodin Juřinka – Halenkov, sobota 4. června, 13:30 hodin Halenkov –
Ratiboř/Kateřinice, sobota 11. června,
10:00 hodin Horní Lideč/Valašské Příkazy – Halenkov, sobota 18. června,
13:30 hodin Halenkov – Hutisko, sobota 25. června, 13:00 hodin Ústí/
Valašská Polanka – Halenkov.
Mladší žáci: Neděle 17. dubna,
10:00 hodin Halenkov – Leskovec, neděle 24. dubna, 13:30 hodin Francova
Lhota – Halenkov, sobota 7. května,
10:00 hodin Hovězí – Halenkov, neděle 15. května, 10:00 hodin Halenkov
– Valašská Polanka, neděle 22. května,

Halenkov fandil hokeji
V řadách TJ Tatran Halenkov je
i spousta fanoušků vsetínského hokeje.
Nejen pro ně jsme se spolu s Honzou
„Vajanem“ Václavíkem rozhodli zorganizovat společné sledování TV přenosu
jednoho z finálových utkání VHK ROBE
Vsetín proti Jihlavě. Projekce se uskutečnila v pátek 8. dubna v sále Lidového
domu Halenkov a setkala se s poměrně
slušným zájmem. Valaši sice prohráli,
nicméně akce to byla příjemná a všem,
kteří se na ni podíleli, patří velký dík.

fotbal

10:00 hodin Liptál – Halenkov, neděle 29. května, 10:00 hodin Halenkov
– Vsetín U11 (předehráno v pondělí
11. dubna), neděle 5. června, 10:00
hodin Ústí/Leskovec – Halenkov, neděle 12. června 10:00 hodin Halenkov
– Liptál.
Starší přípravka: Pondělí 18. dubna, 17:00 hodin Halenkov – Lačnov,
sobota 23. dubna, 10:00 hodin Nový
Hrozenkov/VKK – Halenkov, pondělí 2. května, 17:00 hodin Halenkov
– Huslenky, sobota 7. května, 10:00
hodin Valašská Polanka – Halenkov,
pondělí 16. května, 17:00 hodin Halenkov – Valašské Příkazy/Horní Lideč, pondělí 23. května, 17:00 hodin
Halenkov – Ústí, pondělí 30. května,
17:00 hodin Hovězí – Halenkov, pondělí 6. června, 17:00 hodin Halenkov
– Bratřejov, úterý 14. června, 17:00
hodin Francova Lhota – Halenkov.
Mladší přípravka (hraje se formou
miniturnajů): Sobota 16. dubna, 10:00
hodin Halenkov (sraz 9:30), neděle
24. dubna, 10:00 hodin Lidečko (sraz
9:30 na místě), sobota 30. dubna, 10:00
hodin Hovězí (sraz 9:30 na místě), neděle 8. května Valašská Polanka (sraz
9:30 hodin na místě), sobota 14. května, 10:00 hodin Halenkov (sraz 9:30),
neděle 22. května, 10:00 hodin Karolinka (sraz 9:30 na místě), sobota 28. května, 10:00 hodin Valašská Polanka (sraz
9:30 na místě), sobota 4. června, 10:00
hodin Podlesí (sraz 9:30 na místě).

V pátek 8. dubna jsme lidi výjimečně nepozvali na fotbal, ale na hokej. V sále
lidového domu se společně fandilo VHK Vsetín při finále s Jihlavou.
dit. K dispozici už bude nové ozvučení
stadionu a při zápasech áčka nebude
chybět tradiční slosovatelné vstupné
o zajímavé ceny. Děkujeme vám za pochopení a jsme rádi, že nám fandíte.
Rádi vás uvidíme u nás na fotbale, tře-

ba při nadcházejícím domácím utkání,
ve kterém přivítáme v sobotu 16. dubna od 16 hodin Slavičín B (další utkání
viz rozpis výše).
Za výbor TJ Tatran Halenkov
Jiří Koňařík

Tribuna na jaře zatím provizorně
Rekonstrukce tribuny našeho stadionu, která začala loni v létě, se komplikuje a obci se jí nepodařilo stihnout
před začátkem jarní části sezony, jak
bylo původně avizováno. Diváci ale
i přesto budou moci sledovat zápasy
z hlediště. Vedení klubu se rozhodlo
umístit na tribunu provizorní zábradlí a lavičky, takže se příchozí fanoušci
budou moci pohodlně a bezpečně usa-

Rekonstrukce tribuny sice ještě neskončila, hlediště ale bude během utkání zpřístupněno a upraveno tak, aby si fanoušci mohli sednout.
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rozhovor

Povídání s ...
Fotografka Božena Tkadlecová
Všimli jste si, jak často je Halenkov
zmiňován v televizní relaci „Počasí“?
Určitě jste pak i zaznamenali jméno
autorky uveřejněných fotografií. Je jí
paní Božena Tkadlecová, kterou jsme
požádali o rozhovor.
Já jsem nejdříve, jako autora fotografii z Halenkova v relaci Počasí,
zaznamenala jméno Vašeho vnuka
Tomáše Novosada, to on Vás přivedl
nebo inspiroval k fotografování?

Manželé Petr a Božena Tkadlecovi
K fotografování určitě ne. K tomu mně
přivedl můj tatínek už v pěti letech.
Dostala jsem první fotoaparát právě
od něho. Vždycky jsem ráda fotila, ale
nejsem profesionál. Fotografuji jenom
tak, pro radost. Své fotografie jsem ale
nikde nevystavovala. Až můj vnuk Tomášek mně navrhl, ať zkusím svoje fotky prostřednictvím sociálních sítí (díky
dnešním technologiím a možnostem)
taky někde zveřejnit. Zkusili jsme to
v právě v této relaci (Počasí ČT) a ono
to vyšlo. Několikrát zde moje fotky
zveřejnili. Teď už přispívám i do jiných
zpravodajských relací ČT téměř pravidelně fotografiemi, časosběrnými videi
i krátkými videosekvencemi. V poslední době jsem začala přispívat i na jinou
televizní stanici.
Fotografujete nejenom krajinu, ale
i třeba sněhové vločky, nebo námrazu
na listech, co Vás víc baví?
Baví mně focení jako takové. Nejraději ale fotím detaily (makro fotografie) To
jsou právě ty sněhové vločky, námraza,
dešťové kapky a podobně. Ale mám moc
ráda i focení přírody kolem sebe, východy, západy Slunce, Měsíc, zvířata a jiné.
Je spousta krásných věcí na focení.
Čím fotíte?
V dnešní době je možností čím a jak
fotit mnoho. Já používám na focení
i na natáčení klasický digitální fotoaparát, ale občas fotím i na mobil. Na ča-
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sosběrné video používám převážně
mobilní telefon. Výhodou dnešních
fotoaparátů je, že téměř vše za vás nastaví sám. Někdy je ale potřeba i manuálního nastavení. A když se vám fotka
nebo video nepodaří nebo nelíbí, tak je
jednoduše z přístroje vymažete a je hotovo. Někdy je potřeba některou fotografii ještě trochu doupravit v PC, ale to
dělám jen občas. Dříve si musel člověk
pořádně rozmyslet, jak nastavit foťák,
aby z té fotky něco bylo.
Jak probíhá „cesta“ fotografie
od Vás až na obrazovku televize?
Na sociální síti Facebook jsou profilové stránky České televize, kde se mohou fotky nahrávat. Redaktoři Počasí ČT
si poté sami vyberou mezi přispěvateli
fotografii k aktuálnímu počasí. Podaří
se, že si vyberou i moji fotku a tu pak
zveřejní v této relaci. Podobným způsobem se posílají i videa, ta jsou nahrávána do aplikace ČT iReportér. Z těchto
videí si zase vyberou a případně zveřejní v pořadu Počasí, Týden v regionech
nebo v regionálních zprávách.
Vystavovala jste někdy někde své fotografie?
Ano. Měla jsem teď po dva roky
své fotografie vystavené během letních prázdnin v Lidovém domě u nás
v Halenkově. Pokud se letos podaří domluvit s p. Zapalačem, chtěli bychom
tentokrát společně i s manželem své
fotografie vystavit.
V relaci Zprávy z regionů České televize jsem Vás viděla i jako i-reportérku s videem o Halenkovu. Jak bylo
náročné něco takového natočit?

No, bylo to docela náročné, protože
já jsem strašná trémistka. Spolu s manželem jsme jezdili po Halenkově a hledali nějaká zajímavá místa, což bylo
zadané téma z České televize. Tak se
mi po někdy hodně, ale hodně úsměvných zážitcích podařilo natočit několik
krátkých spotů, které manžel nakonec
zeditoval a upravil do podoby krátké
upoutávky. A podařilo se.
Jaký je Váš fotografický sen?
Chtěla bych ještě někdy vyfotit nějaký krásný přírodní úkaz. Mlžnou duhu,
nebo i polární záři. Jednou za čas je vidět i v ČR. Mám z toho radost, když se
mé fotografie líbí.
Dekuji za rozhovor, přeji Vám hodně
radosti z fotografování a nám Halenkovjanům přeji, aby se Vaše fotografie
i nadále a často objevovaly v televizní
relaci o počasí.
Pavla Krejčí, krejcipavla@email.cz

rozhovor

Autorka fotografií: Božena Tkadlecová

Vynášení Mařeny v podání SVPT Kyčera

Foto: Jiří Tkadlec
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Opět je to tady! Soutěžní klání všech příznivců květeny a „zahrádkářského umění“. Obec Halenkov pořádá 3. ročník soutěže o

NEJKRÁSNĚJŠÍ BALKON,
OKNO A PŘEDZAHRÁDKU 2022

Stejně, jako minulá léta, spolupracují na soutěži místní spolky. A to Český svaz včelařů, Český svaz zahrádkářů a Svaz postižených civilizačními
chorobami. Zůstávají i jednotlivé kategorie a pravidla soutěže. Pro jistotu si
je zopakujme.
• Jednotlivé kategorie:
1. balkony, okna, lodžie a terasy
2. předzahrádky a zahrady

• Kdo se může soutěže účastnit?
Každý v katastru obce Halenkov. Nezáleží přitom, zda se jedná o rodinný či bytový dům, nebo chatu.
• Jak se může přihlásit?
Přihlášky do soutěže můžete podávat písemně na podatelně OÚ Halenkov, nebo elektronicky e-mailem
na adresu ou@halenkov.cz v termínu do 31.8.2022.
K přihlášení můžete použít i formulář, který je ke stažení na stránkách obce Halenkov. Veškerá činnost
při soutěži samozřejmě podléhá aktuální nákazové situaci a s tím i spjatá ochranná opatření.
• Co musí přihláška obsahovat?
V přihlášce by mělo být uvedeno jméno a příjmení osoby a adresa, kde se nachází rozkvetlý balkon,
okno, či předzahrádka. Dále můžete uvést druhové složení rostlin. Není to však podmínkou. Soutěžní
fotografie si můžete pořídit buď to sami a poslat je s přihláškou, nebo přijedeme a snímky zhotovíme
za Vás.
• Jak proběhne hodnocení?
Hodnotící komise, jejíž členové budou delegováni z výše uvedených spolků v obci, budou průběžně
navštěvovat přihlášené účastníky až do konce měsíce srpna, kdy soutěž skončí.
Vítězové obou kategorií budou zveřejněni spolu s fotografií své květeny v Halenkovském zpravodaji
a při nejbližší možné příležitosti jim bude předána hodnotná cena v každé kategorii. Díky patří našim
stálým sponzorům.
1. místo – voucher na nákup zahradnických potřeb,
nářadí aj. v prodejně Z&R – tools nářadí Halenkov
v hodnotě 3.000 Kč.
2. místo – voucher na nákup zahradnických potřeb,
rostlinstva aj. v Zahradnictví v Černém v hodnotě
2.000 Kč.
3. místo – voucher na nákup zahradního programu
či jiného zboží ve firmě Tovomarket s.r.o. v hodnotě 1.000 Kč.
S pozdravem a pro bližší informace: Petr Pončík,
tel.: 732 865 739, e-mail: peta.poncik@email.cz

Těšíme se na Vaše příspěvky! Vytvořme spolu krásnou obec, krásný domov!!
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.

