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Starosta občanům

Vážení spoluobčané,
léto nás poctilo vysokými teplotami, ale i neobvyklým suchem. To zapříčinilo i kritický stav průtoku vody v Bečvě
a vzhledem k vybudovanému rybochodu i vysychání Bečvy
nad splavem. Proto jsme přistoupili k intenzivnímu jednání
s vedením Povodí Moravy, které vedlo k řešení této situace
a věříme, že i k přijetí opatření, která zabrání k opakování
takového stavu. Samozřejmě pokračovaly během léta práce
dané rozpočtem tohoto roku. Jejich průběh i pracovně právní záležitosti byly projednány na zasedání zastupitelstva obce dne 31. července. Tak jak jsem Vás průběžně informoval
nejnáročnější a největší investiční akcí je přestavba 3. nadpodlaží ZŠ na odborné učebny, knihovnu, společenský sál
včetně potřebného vybavení a zajištění bezbariérového přístupu. Stavební práce probíhají dle plánu a jsou před dokončením. Nyní nás čeká dokončit výběrová řízení na vybavení všech částí 3. NP školy a jejich realizace. Příští školní
rok již musí vše sloužit svému účelu a nám občanům.
Budou tak uvolněny všechny prostory stávající MŠ k předškolní výchově. Při otevření třetího nadpodlaží ZŠ Vám bude
umožněno se podívat jaký je výsledek všech prací a jak třetí
nadpodlaží naší ZŠ bude využito.
Pěkné počasí nám umožnilo již do konce srpna zrealizovat
opravy komunikací dle rozpočtu, především pak opravu cesty do Provazníčka. Pro zvýšení bezpečnosti nás občanů je
objednáno 6 sad zpomalovacích prahů, které budou umístěny na nebezpečné místa místních komunikací.
Pokud se týká chodníku do Černého a přechodu u kostela
probíhá stavební řízení. Rovněž je dokončen projekt výstavního a spolkového centra. Probíhají práce na projektu a následné žádosti o finanční dotaci na vybudování sběrného
dvora. Bohužel termíny k vyjádření dotčených orgánů jsou
dle mého názoru dlouhé a nám nezbývá než na tato stanoviska čekat.

3/2017

Jsem rád, že opravy dvou lávek přes řeku Bečvu spočívající
především ve výměně dřevěných desek za pororošty proběhly
rychle a že tato úprava přinese větší bezpečnost a spokojenost
Vám občanům. Rada obce navrhla zařadit do rozpočtu příštího roku i opravu naší třetí Dinotické lávky.
Jistě jste zaregistrovali i dokončení revitalizace území bývalého skladu PHM. V 37. týdnu proběhla schůzka se zhotoviteli, kde byl dohodnut postup prací potřebných ke kvalitnímu zatravnění plochy a obnovy uschlých stromů.
Vážení občané, ze zápisu zasedání obecního zastupitelstva i usnesení rady, se můžete na webových stránkách dozvědět o všech tématech, která jsou projednána i uložených
úkolech z toho vyplývajících. Jedním z takových je, že zastupitelstvo obce pověřilo vedení obce jednáním ve věci zprovoznění náhonu. V této věci bylo jednáno především s vedením CHKO i Povodí Moravy a rovněž zadáno zpracování
geodetického zaměření a zmapování současného koryta náhonu. Přes velkou obtížnost realizace akce věřím, že se nám
náhon podaří v následných letech zprovoznit.
Vážení, jistě jsme zaregistrovali významnou změnu vzhledu naší obce. Ano, byla opravena fasáda našeho kostela.
Za to patří poděkování panu faráři a všem těm, kteří na tuto
opravu přispěli. Jsem rád, že ani zastupitelstvo obce nezůstalo pozadu.
Na závěr mého příspěvku bych chtěl poděkovat všem, kteří
organizovali v letních měsících kulturní, společenské a sportovní akce. Věřte nebylo jich málo. Vzpomenu jen Valašské
heligonky, turnaj v kopané „Halenkovský mundial“, soutěž
hasičů „Halenkovský parkur“, promítání filmů „Vajanovo
letní kino“ a v neposlední řadě akce organizované farností
a členy SPCCH. Díky Vám všem, kteří jste aktivní a zlepšujete život v naší obci.
Vážení spoluobčané, přeji Vám jen vše nejlepší.
Váš starosta Ing. Jiří Lušovský

Halenkovský kostel v novém oděvu i barvě

V polovině měsíce srpna byly
skončeny práce na opravě kostela
a barevné nátěry venkovních omítek. Náš kostel nese jasnou barvu
a zve k sobě, stejně jako v minulosti, na setkávání s Pánem všechny z blízkého i dalekého okolí.
Poslední srpnovou neděli byl
prvním významným hostem
v opraveném kostele Mons. Jan
GRAUBNER, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský.
Přijel, aby udělil svátost biřmování
62-ti našim farníkům.
Atmosféru krásného prožití slavnostní mše svaté lze vyčíst z fotografie na titulní stránce.
Další významnou událostí v našem kostele se staly Lidové misie,
které se naposled konaly před 72-ti lety. Zahájeny byly v neděli, 10. září a v zahájení řekl P. Ján Kušnier, SVD krásná
slova: - „takže dnes navštívil Halenkov sám Bůh.“
Lidové misie, které vedli 3 kněží Společnosti Božího

Slova ze Slovenska, trvaly po celý týden, až do naší poutní
neděle a  v závěru misií, byl posvěcen nově zhotovený misijní kříž, umístěný před kostele.
Jana T r t í k o v á, halenkovská farnice
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Po prázdninách kluci, holky, spěchejte do naší školky…

Na školní rok 2017/18 si podalo
Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání 36 zákonných zástupců. Z toho
bylo přijato 23 dětí k předškolnímu
vzdělávání. Zájem o umístění je opravdu velký a my věříme, že ve školním
roce 2018/19 budeme moci příjmout
všechny přihlášené děti z důvodu otevření nové třídy v prostorách dnešní
knihovny a MŠ bude fungovat jako celek.
V tomto školním roce dochází
ke změnám a to povinnost předškoláků
docházet denně do MŠ a omlouvání dětí stejně jako v ZŠ. Naskytla se mi
otázka, co s předškolními dětmi v době
prázdnin. Mají stejný nárok jako školáci odpočívat během prázdnin a docházet pouze v době, kdy nejsou prázdniny
vyhlášeny. Dle mého názoru by to rodičům více ublížilo než pomohlo, a proto
mohou předškolní děti docházet do MŠ
i po dobu prázdnin.
Pro splnění vyšších požadavků
na předškolní vzdělávání byla pro pedagogy pořízena interaktivní tabule, která
má pomoci při zkvalitňování vzdělávání a vést děti k samostatnému rozhodování a plnění úkolů.
Rovněž se naše MŠ rozrostla o dvě
nové pracovní síly, a to na pozicích

školní asistent a asistent pedagoga.
Školní asistent byl přijat v rámci projektu MAP OP VVV jehož cílem je
poskytovat základní nepedagogickou
podporu v nácviku jednoduchých činností při příchodu do MŠ.
Ve třídách na děti dýchla vůně nových koberců a nově uspořádaný nábytek do hracích koutků, ve kterých si
děti podle vlastního výběru mohou rozvíjet svou fantazii, polytechnické dovednosti, rozvíjení činností předcházejících čtení, psaní a počítání.

První dny se rozloučení s rodiči neobešlo bez pláče, ale dnes, zásluhou citlivého a vstřícného jednání p. učitelek
se ze tříd ozývá smích a radostné štěbetání.
Touto cestou bych chtěla poděkovat
rodičům za důvěru a nekomplikované
předávání děti pedagogickým pracovníkům.
Jsme otevřeni novým nápadům, které
můžete sdělit osobně nebo zaslat pomocí emailové pošty.
Ivana Bátlová

Výlet k lípám nad Halenkovem a podél Bečvy do Huslenek
Poslední prázdninový den byl opravdu
teplý hned od rána. Natěšení Oříšci nasadili rychlé tempo (na naše poměry  :-) )
a celou skupinu vedla nejmladší Amálka.
Cíl známého kopce, na který se většinou
díváme při našich cestách do údolí, byl
lákavý a zdál se docela blízko. Putování
k vrcholu nám zpestřilo vyhlížení býka,
který se měl pást za ohradou, ale nepoštěstilo se nám uvidět ani krávu. Krásný
výhled z vrcholku, svačinka ve stínu lip,
příjemný větřík.
Při sestupu jsme se rozdělili na dva
týmy a zahráli si ,,šipkovanou". Jedna
skupinka vytvářela šipky a úkoly a ti
druzí je hledali a plnili. Nadšené děti,
zábavné úkoly a nakonec velké hledání
první skupinky. Ani jsme se nenadáli
a ocitli se na cyklostezce u Bečvy. Bosé
děti, capkání nožiček a střídání různých
povrchů na cestě. Oběd u řeky. A odpoledne už patřilo naháčům řádícím
v Bečvě. Svačinka na ostrůvku, stavění
mužíků, pouštění lodiček. Nádherný
den  :-)
Linda Hrnčiříková

Více info na facebooku Lesní klub Oříšek nebo webovkách www.lesnikluborisek.cz
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Ze základní školy

V pondělí 17. července 2017 kolem
8 hodiny ranní se začali sjíždět rodiče
s dětmi na místo určené. Tímto místem
byla ubytovna Celnice v Kychové, starší rekreační a ozdravné středisko k našemu účelu jako stvořené ☺. Kapacita
tábora byla plná.   Celkem ráno přijelo
37 natěšených, a také rozlítostněných
žáků 1. stupně ZŠ Halenkov, kteří se
nemohli dočkat, co jim nadcházející
týden přinese. Jakmile všechny děti
dorazily, rozdělily se na pokoje a šly se
ubytovat. Poté jsme si prohlédli okolí
a zahráli si pár seznamovacích her.
Jídlo bylo v režii našich úžasných školních kuchařek, které zajistily nadstandardní služby, týkající se stravování ☺.
Děti měly doslova vše, na co si mohly
vzpomenout, počínaje nutelou nebo cereáliemi na snídani spolu s čerstvým
ovocem, dále následoval kvalitní oběd
a celé to bylo ukončeno večeřemi
na přání – těstoviny, párek v rohlíku,
pizza, palačinky… jednoduše co hrdlo
ráčí. Tábor byl zaměřen sportovně
a kreativně. V úterý dopoledne jsme
absolvovali procházku na Galovské
lúky. Terén byl převážně do kopce
a procházka nám dala na začátek trochu
zabrat ☺, ale všichni to zvládli bez problémů. Odpoledne jsme věnovali akti-

základní škola
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Letní tábor KYCHOVÁ

vitám kolem střediska – sportovní hry,
tvořivé činnosti a výborný orientační
běh. Na středu se museli všichni pořádně vyspat, aby nabrali sílu na celodenní
turistický výlet na Kohútku. Počasí nám
přálo a celý výlet proběhl bez vážnějších komplikací, až na pár utahaných
tělíček a bolavých nožiček ☺. Středeční
den byl završen táborákem s opékáním
špekáčků. Čtvrtek
byl dnem relaxačním. Dopoledne si
děti chystaly materiál na výrobu věšáčků na klíčky
a na odpoledne bylo
zajištěno překvapení. Přijeli HASIČI.
Děti si to velice užily a v horkém letním dni se báječně
osvěžily. A aby ten
den nebyl jen takový odpočinkový,
večer je čekala stezka odvahy, která by-

la opravdu jen pro odvážné. V pátek se
vyrazilo do lesíka, který byl kousek
od střediska, kde kluci a holky vymýšleli, jak postavit ty nejlepší domečky
pro skřítky a nejen pro ně. Z některých
domečků vyrostly téměř domy. V odpoledních hodinách jsme se věnovali opět
kreativním činnostem a večer děti čekal
noční pochod s baterkami. Během soboty se dokončovaly veškeré výrobky,
které jsme v průběhu týdne vytvořily,
hrály se hry a konaly se sportovní soutěže. V neděli, na závěr, si ještě všichni
přítomní měli možnost vyzkoušet střelbu na terč z airsoftové pistole. Během
celého týdne se děti koupaly v bazénu,
který jsme měli k dispozici, což všichni
shledali jako jedno velké PLUS ☺.
Stolní fotbal byl dobrým vyplněním
volného času zejména pro chlapce. Celý
tábor proběhl v klidném duchu, děti
byly hodné a činorodé a na konci táboru
jsme pomocí evaluačního dotazníku
zjistili, že i spokojené. Příští rok opět
na CELNICI.
Mgr. Lucie Kocurková

Co přinesl začátek školního roku2017/2018
Letošní školní rok jsme zahájili až
4. září, což uvítaly hlavně děti. Tradičně
se před školou začaly po skončení mše
v kostele shlukovat hlučné davy natěšených žáků. Ti nejmladší, kteří teprve
začínají první třídou, přišli s početným
doprovodem. Bylo vidět, jak si tento
okamžik pyšní rodiče užívají. Děti se

navzájem znaly, v prostředí školy byly
několikrát na návštěvě, takže se tvářily
velmi spokojeně. Plni dojmů se neubránily občasnému povídání s kamarádem
a prohledávání připravených dárečků,
které je čekaly na lavici. Letošní prvňáci jsou rozděleni do dvou tříd, protože
třídu třiceti žáků by nikdo nechtěl učit
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pohromadě. Rozdělením se zvýší efektivita i pracovní tempo a ubude napětí
a stres v hodinách. V ostatních třídách
je stav zhruba stejný a letošní počet
žáků školy se nesníží, spíš naopak.
S touto pozitivní zprávou hurá do další
práce, ve které přeji všem hodně úspěchů a pohody.      Mgr. Soňa Růžičková
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50. výročí základní školy
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Střípky z historie Základní školy Halenkov
k oslavám 50. výročí
Vážení rodiče, milí žáci a spoluobčané,
jistě mnozí z Vás zaregistrovali, že
naše základní škola letos slaví krásné
kulaté jubileum.   Při této příležitosti
chystáme týden oslav, který proběhne
od 30. října do 3. listopadu 2017.
Zmíněný týden budeme mít možnost
zavzpomínat nad fotografiemi, žákovskými pracemi a nad dalšími chystanými akcemi. V pátek 3. listopadu
bude na programu slavnostní vyvrcholení v podobě tanečního pásma Kyčery
Halenkov, divadelního představení žáků naší školy a nebude chybět ani hudební vystoupení zajímavého hosta.  
Pozvánky s podrobným programem
budou včas zveřejněny na našich webových stránkách, na informační tabuli před nákupním střediskem nebo
budou rozeslány prostřednictvím dětí.
Před 10 lety došlo k vydání Almanachu k 40. výročí otevření školy,
k 60. výročí založení měšťanské školy
a ke 200. výročí postavení první školní budovy v obci. Zde jste se mohli
dočíst o historii školství v Halenkově.
Tentokrát bychom rádi věnovali pozornost pouze naší budově, jak vznikala, jaké množství problémů a dobrovolných hodin odpracovaných při
stavbě či úklidu bylo potřeba, a jiné
zajímavosti.
Po mnoha jednáních a urgencích
na Ministerstvu školství byla stavba
školy zařazena na první místo v okrese. Pozemní práce byly zahájeny
8. listopadu 1964 a v plném nasazení
se pracovalo po dobu téměř tří let.
Z doslechu víme, že stavební práce
probíhaly takřka ve dne v noci. Než
mohla být škola uvedena do provozu,

bylo potřeba, aby maminky žáků a paní učitelky odpracovaly při úklidu
1 200 brigádnických hodin. Stejnou
měrou se podíleli chlapci vyšších ročníků a jejich otcové za pomoci zaměstnanců patronátního závodu ÚP
Halenkov, kteří při stěhování nábytku
a jeho montáži odpracovali 80 brigádnických hodin. Vojenská správa velmi
ochotně nabídla svá auta ke svozu
potřebného vybavení. Konečná kolaudace nově postavené školní budovy
byla v pátek 18. srpna 1967 a slavnostní otevření tak mohlo proběhnout
v neděli 20. srpna. Šlo o velmi významnou událost, které se zúčastnili
nejen místní obyvatelé a představitelé  
MNV Halenkov, ale i řada přizvaných
hostů z tehdejšího okresu. Důležitým
vyvrcholením celého slavnostního aktu bylo předání klíčů od nové budovy
školy panu řediteli Karlu Valovi. Ten
při předání slíbil jménem svým i všech

učitelů a správních zaměstnanců, že se
budou o školu řádně starat. Ihned poté
došlo pracovníkem okresu k přestřižení stužky a pozvání všech přítomných
občanů k prohlídce školy. Hudební
doprovod v tento významný den zajistila národopisná skupina Malá Jasénka.
Z dochovaných informací vyplynulo,
že celé slavnostní otevírání školy
včetně večerní zábavy poté, bylo doprovázeno deštěm. Můžeme se domnívat, že tak slavnostně pršelo štěstí.

-

-

Útržky a postřehy z prvního
školního roku v nové škole:
první školní rok v nové škole začal
4. září 1967, do 18 tříd celkem usedlo 511 žáků
stavbu školy hradil stát a rozpočet
činil necelých 5 miliónů Kčs
od počátku školního roku se objevovaly velmi často závady – prasklé
trubky ústředního topení, vypálené
pojistky a jiné provozní problémy
vybavení tělocvičny v tehdejší době
bylo na velmi vysoké úrovni
JZD zoralo a povláčelo všechny
školní pozemky, čímž pomohlo při
úpravě terénu okolo školy
školní kuchyně s moderním vybavením a strojovým zařízením umožnila stravování až pro 250 strávníků
první rok v nové škole nebylo v provozu školní hřiště
první školní rok v nové škole byl
ukončen v sobotu 29. 6. 1968
za ZŠ Soňa Růžičková
a Jana Podešvová
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Osobnost Obce Halenkova

KAREL VALA – čestný občan
V letošní srpnu jsme mnozí z nás
vzpomínali hned dvě výročí, týkající se
školství v Halenkově. To první bylo
50. výročí od otevření nové Základní
školy v Halenkově.
Slavnostní akt otevření proběhl
20. srpna 1967, a pan ředitel staré školy
– Karel Vala – který deset   dnů před
oním slavnostním otevřením oslavil své
životní jubileum 50 let, usedl do křesla
ředitele i v této nové škole. Působil zde
až do svého odchodu do důchodu.
A u osobnosti – pana učitele Karla
Vale – i jeho nedožitého stého výročí
narození – mi dovolte se na chvíli zastavit, zavzpomínat, oživit vše, co pomalu upadá v zapomnění.
Žiju totiž v přesvědčení, že jako jedna z jeho nespočetného množství vděčných žáků, si to mohu nejen dovolit, ale
jsem tím dokonce povinována.
Takže, svému učiteli – s úctou a láskou …
Pan učitel se narodil v rodině obuvníka Jana a Marie Valové ve Vsetíně,
10. srpna 2017 jako nejmladší ze tří
dětí. Do jeho kolébky se radostně dívaly už dvě starší sestry – Růžena a Marie.
Celá rodina žila v malém domku
na Horním Městě.
Ve Vsetíně navštěvoval také obecnou
a měšťanskou školu, pak Masarykovo
reálné gymnázium a po maturitní zkoušce v roce 1937 absolvoval učitelský
ústav ve Valašském Meziříčí.
Prvním jeho působištěm učitele se
stala chlapecká a dívčí měšťanská škola
ve Vsetíně, na Horním Městě.
V srpnu 1947 se oženil se Zdeňkou
Filovou z Janové a přestěhovali se ze
Vsetína do Halenkova, kde získal nejen
učitelské místo na zdejší měšťanské
škole, ale zároveň i učitelský byt.
A Halenkovu zůstali věrni po celý
svůj život.
Když jsem jako jedenáctiletá dívka
přešla ze Základní školy v Huslenkách
na Bařinách do Halenkova, stal se pan
učitel Vala na celé tři roky mým třídním
učitelem, učil nás hodně předmětů, ale
především s nepopsatelnou láskou a trpělivostí nás seznamoval s krásou českého jazyka a hlavně s velikány naší
české literatury. Krása jeho písma byla
bezkonkurenční.
On to byl, kdo nás nechal se učit zpaměti všechny krásné básně Jana Nerudy,
citlivě nás seznamoval s obsahem

„Babičky“ Boženy Němcové a přál si,
abychom se naučili zpaměti i úvod k této knize k lepšímu pochopení citu spisovatelky k babičce.   Dařilo se mu to,
byli jsme poslušní žáci a učili se vše,
ke spokojenosti pana učitele, a také rodičů, kteří pak viděli hodnocení našich
výsledků při výuce.
Tenkrát jsme ještě jakoby nechápali,
že nejvíce si tímto učením textů zpaměti prokazujeme dobro sami sobě, tříbením mozku a paměti. A pan učitel dosáhl elegantně cíleného záměru, a také
toho, že jsme si všichni naši krásnou
českou literaturu zamilovali.

Až po létech, když jsme se setkali, mi
přiznal, že když on sám byl postižen
slabším záchvatem mrtvice, pomohly
mu básně, které se učil jako student
rovněž zpaměti. Říkal tenkrát: „víš,
otočil jsem se na nemocničním lůžku
tváří ke stěně a šeptem jsem si přednášel Homéra, Nerud a všechno, co jsem
uměl a moje ztuhlá tvář i řeč s díky tomuto uvolnila. Co si ale o mně mysleli
moji spolupacienti na pokoji, to opravdu nevím“ a smál se srdečně.
V letošním roce jsme se sešli, náš
ročník 1943 po 60-ti letech od ukončení docházky do halenkovské školy
a vzpomínali s úctou na všechny, kteří
nás ve škole vedli, učili. Když začal
běžet čas vzpomínek na všechno minulé prožité, tiše jsem naslouchala
ostatním a v srdci měla velikou radost
ze skutečnosti, že ke jménu našeho
třídního se připisovaly ty nejlepší věty
a táhly se celým setkáním jako krásná
červená niť uprostřed šedě všedních
dnů.
-6-

Spolužečka, kterou osud zavál na
Šumavu, odkud ji na naše setkání jeden
ze čtyř synů ochotně přivezl, radostně
i s dojetím zavzpomínala na citlivost
pana učitele, když přišel na pohřeb jejího tatínka. Dodnes si toho u pana učitele Valy vážím. A zdaleka nebyla sama,
totéž, citlivou účast v bolesti nad odchodem drahých jsme zažili i my ostatní.
Byl totiž všude tam, kde bylo třeba
projevil srdečnost, citlivost, pochopení.
Věděli jsme, že byl dobrovolným hasičem, pomáhal a radil všude tam, kde se
něco nového začínalo budovat či rodit.
Byl rádcem začínajícím pokladníkům
v dohlížecích výborech Jednoty, jak
správně vést účetnictví a bylo toho hodně, o čem jsme nevěděli, kde jej prozradilo až po létech jenom jeho nenapodobitelně krásné písmo.
Když se mělo otevírat nově postavené
nákupní středisko Jednoty u kostela, bylo potřeba ještě upravit zeminu v okolí.
Pan učitel Vala s kolečkama plným hlíny, rozvážel, uhraboval. Zdálo se mi, že
v jeho věku už to není zrovna odpovídající práce, vyslovila jsem svou námitku
a on mi jenom s úsměvem odvětil: „každý musíme nějak přiložit svou ruku k dílu, když je to zapotřebí. Takový byl náš
pan učitel. Učitel s velkým U na začátku
slova, pro něhož učit žáky nebylo povinností, ale posláním …“
Upřímně jsem se radovala z navržení
Obecního úřadu v roce 2007 na udělení
titulu ČESTNÝ OBČAN HALENKOVA „in memoriam“ panu Karlu Valovi
u příležitosti devadesátiletého výročí
jeho narození.
Obdržel titul za dlouholetou úspěšnou pedagogickou činnost, za zásluhy
při budování a vedení nové devítileté
školy při oslavě jejího čtyřicetiletého
trvání.
Účastnila jsem se tohoto slavnostního
předání Čestného občanství Halenkova
a v radosti z toho všeho jsem se neubránila myšlence: „Měl jste pravdu, pane
učiteli, když jste nám „vtloukal“ do hlavy vzácné Nerudovy verše: „Jeť sláva
otců krásný šperk pro syny, však kdo
chceš ctěn být, dobuď cti si sám!“
Vy jste tak učinil. Svou čest jste si
dobyl statečně sám … !!!
Jana T r t í k o v á,
vděčná žačka z tisíců mnohých
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Události z letošní činnosti našeho klubu

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s. základní organizace Halenkov je nezisková organizace která
sdružuje občany, jejich rodinné příslušníky a seniory má
celkem 170 členů. Byla založena na Halenkově již v roce
1952 jako Svaz invalidů. Připomínáme si letos již 65 let činnosti v obci. Civilizační choroby jsou především kardiovaskulární onemocnění, diabetes, vertebrogenní syndrom, respirační nemoci, roztroušená skleróza a onkologické
onemocnění. Některou z těchto chorob trpí téměř každý z naší starší generace. Proto náš spolek ZO SPCCH Halenkov
pořádá pro své členy rekondiční pobyty v Luhačovicích,v
Jeseníkách a Prostřední Bečvě. Výbor našeho spolku se však
snaží zajistit program na každý měsíc v roce.
✓ V lednu ukončilo 9 členů kurz počítačové gramotnosti
v rámci programu MODERNÍ SENIOR v Karolince.
✓ V únoru to byla výroční schůze s příjemným posezením
a poslechem hudby.
✓ V březnu přednáška o cestování s panem Strbíkem a v první jarní den zahájení turistické sezony na Kyčerce
ve Velkých Karlovicích. Ne jen pro maminky bylo vystoupení folkové kapely Děvčice z Podolí.
✓ V květnu již tradičně pořádáme oblíbené setkání

na Československé hranici s přáteli z Domaniže
na Kohútce. Je nám líto, že zemřel předseda družební organizace zdravotně postižených z Domaniže pan Rudolf
Haviar moc se udržování našeho přátelství staral už
od školních družebních akcí až po seniorský věk a pokračujeme v udržování přátelství i nadále.
Senior Cup v PÉTNGUE v Luhačovicích byl již třetí soutěží i našich seniorů.
Prázdniny věnujeme vnoučatům a snažíme se o mezigenerační  spolupráci.
✓ V září byl pěkný zájezd 77 našich členů do Vizovické likérky, ZOO Lešná a navštívili jsme i poutní chrám
ve Štípě.
V tomto roce nás ještě čeká koncert 29.9. v Lidovém domě
PIŇA KOLÁDA, rekondiční pobyt v Luhačovicích, přednáška paní lekárnice Mgr. Ptáčkové ne jen o zdravém spánku
a pak k již nachozeným kilometrům s Anežkou Mikulenkovou
přidáme další v pochodu Okolo Halenkova.
Závěr roku patří již tradičně mikulášskému posezení.
Členové výboru ZO SPCCH Halenkov

VSTUPENKY JIŽ V PRODEJI

Tradiční adventní koncert Charity Nový Hrozenkov tentokrát vezme
„do svých rukou“ houslový virtuos JAROSLAV SVĚCENÝ se svým hostem.
Mistrovo vystoupení máte možnost shlédnout 25. listopadu 2017 od 18 hodin
v kostele Sv. Jana Křitele v Novém Hrozenkově. Cena vstupenky je 290 Kč.
Předprodej byl zahájen na všech pobočkách Charity Nový Hrozenkov
(v Karolince, Novém Hrozenkově, Halenkově).
Případné rezervace či další informace získáte na telefonním čísle: 734 685 464.             
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ZRODILA SE NEOBYČEJNÁ KUCHAŘKA

„Mně se nejvíc líbí asi stěrky v mléku,“ zubí se tmavovlasý klučina. U jeho spolužačky zase vedou bramboráky
ze suchého chleba a paní učitelka by
nepohrdla borůvkovými knedlíky…
Různé pokrmy, které však mají jedno
společné – recepty na ně, stejně jako
na spoustu dalších dobrot „vyzvěděly“
děti halenkovské základní školy u svých
babiček a dědečků a naleznete je v kuchařce s názvem Vaříme s babičkou aneb
Kuchařka (nejen) valašských receptů
sesbíraných dětmi z Halenkova a okolí.
Křest této pozoruhodné knihy, kterou
vydala Charita Nový Hrozenkov, se
uskutečnil v pátek 23. června v areálu
halenkovského Víceúčelového charitního domu. A zúčastnili se ho nejen tvůrci
– tedy žáci sedmé třídy základní školy
Halenkov, ale také ilustrátorka kuchařky Jana Náhlíková, klienti Stacionáře
Slunečnice či senioři z blízkého okolí.

Na programu dne byla kromě prezentace knihy také přednáška známé bylinkářky paní Vandy Vrlové. Ta zaujala
především starší ročníky. Ti mladší zase

Charita Nový Hrozenkov hledá
zájemce na pozici:

PEČOVATEL/PEČOVATELKA
do Charitní pečovatelské služby
Osobní asistence
i do Domu pokojného stáří
POŽADUJEME:
- odborná způsobilost k výkonu povolání pracovníka v
sociálních službách dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách (kurz Pracovník v sociálních službách
– možné doplnit, nebo střední sociální škola)
- nutnou podmínkou řidičský průkaz skupiny B (aktivní
řidič)
- trestní bezúhonnost

neodolali zatiší, kde paní Jindra
Zvěřinová z Velkých Karlovic předváděla výrobu Hořických trubiček, jež
bylo možné i ochutnat.
Kuchařka „Vaříme s babičkou“, o kterou byl hned na jejím křtu nebývalý
zájem, je k dostání na všech pobočkách
hrozenkovské charity, ale také například v Infocentru ve Velkých Karlovicích
či Novém Hrozenkově.
Výtěžek z prodeje knihy bude použit
na zvedací stropní systém do Domu
pokojného staří v Novém Hrozenkově
– Čubově, který usnadní manipulaci
s klienty upoutanými na lůžko.
Zakoupením tohoto ojedinělého dílka
tak uděláte radost nejen sobě, ale zároveň pomůžete i druhým.
Renata Holčáková, PR Charita
Nový Hrozenkov
Snímky JOSEF VRÁŽEL

- zdravotní způsobilost k výkonu povolání
- možnost práce večer
- spolehlivost, samostatnost, zodpovědnost, odolnost vůči
stresovým situacím
- zkušenosti s prací se seniory výhodou
NABÍZÍME:
- plný pracovní úvazek s případnou možností prodloužení
pracovní smlouvy
- příjemné pracovní prostředí a práci v dobrém kolektivu
pečovatelek
- účast na akcích organizace
- profesní růst, supervizní podporu
- možnost prohlubování a zvyšování kvalifikace
- dovolenou v rozsahu 25 dnů
Práce na celý či poloviční úvazek. Nástup možný ihned.

KONTAKTNÍ OSOBA:
Jana Orságová, tel: 728 324 457
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Pečujete doma o své blízké?
I vy máte nárok na péči…
Příběh
Seděli proti sobě, hlavy v dlaních.
Mlčeli. Manželé Kameničtí se dostali
do úzkých. Nevěděli kudy kam. Stav
rodičů pana Kamenického, kteří žili
s nimi ve společné domácnosti, se velice zhoršil. Dneska je našli oba v koupelně – babička uklouzla a její manžel
se snažil ji zvednout. Bezvýsledně.
A tak tam čekali, až jejich děti přijdou
z práce domů.
„Naštěstí si maminka nic nezlomila,
to by byla v jejím věku katastrofa,“
nechala se slyšet paní Kamenická,
která připouští, že příště by tolik štěstí
mít nemuseli. Manželům bylo jasné, že
rodiče doma samotné už nechávat nemohou a to ani po dobu, co jsou oba
v práci. Do domova pro seniory je
však umístit nechtěli – byli zvyklí jeden na druhého. „S manželem jsme si
řekli, že se budeme všemožně snažit,
vrátit jim to, co pro nás v životě udělali,“ vysvětluje paní Kamenická.
„A sem patří i to, že je necháme dožít
doma.“ Nečekali však, že se jejich
stav tak brzy zhorší, přece jen ještě
chodili do zaměstnání, a tak se jim
nemohli věnovat, jak by chtěli.
Celou situaci nakonec pomohla vyřešit náhoda. „K sousedce vozila pečovatelka z charity obědy. Vždycky
jsme prohodily pár slov. No a já jsem
se jí jednou, mezi řečí, svěřila s našimi problémy,“ vzpomíná paní Kamenická. „Stačil jeden rozhovor a věci
najednou nabraly spád.“ Paní Kamenická se setkala se sociální pracovníci Charity, která ji přiblížila všechny
možnosti, jež se jim nabízejí. Mimo
jiné se dozvěděla i to, že doba věnovaná péči o blízkého člověka, kterému
byl přiznán druhý anebo vyšší stupeň
příspěvku na péči (což tchán i tchýně
měli), se započítává do důchodového
pojištění.
„Když jsem zjistila, že se mi nebude
krátit odpracovaná doba pro výpočet
starobního důchodu, dlouho jsem se
nerozmýšlela,“ popisuje paní Kamenická svou reakci na schůzku se sociální pracovnicí. „V zaměstnání jsem
dala výpověď a starám se doma o naše rodiče. A když budu něco potřebovat, mohu kdykoliv poprosit o pomoc
Charitu a využít třeba některou z jejich služeb. Ani nevíte, jaký je to

uklidňující pocit,“ svěřuje se paní
Kamenická a po chvíli dodává: „Přála
bych vám vidět ty naše, jak spolu sedí
na lavečce před domkem: vyhřívají si
kosti, komentují cvrkot na vsi, dobírají se navzájem, pak se zase usmiřují,
prostě jsou tak jako vždycky: jsou doma, ve svém a se svými – šťastní!

I pečující
potřebují péči
Podpora sdílené péče – je název
projektu Charity Nový Hrozenkov.
Samo slovní spojení toho ale o náplni, významu a důležitosti projektu
(dovolím si říci, že pro každou rodinu) nic moc neřekne. Proto jsme
o vysvětlení požádali VERONIKU
MACHÁLKOVOU, koordinátorku
celého projektu:
Zeptám se jednoduše, o čem Podpora
sdílené péče vlastně je?
To, že Charita Nový Hrozenkov pomáhá pečovat o potřebné v domácnostech prostřednictvím svých služeb asi
většina obyvatel Horního Vsacka, už
ví. Novinkou je realizace projektu
Podpora sdílené péče, jehož hlavním
úkolem je prohlubování povědomí
o možnostech využití sociálních služeb v domácnostech a domácí zdravotní péče, informování o možnostech
podpory od státu, zjišťování potřeb
domácích pečujících. Víme, že péče
o blízkého člověka v domácím prostředí je náročná a chceme pečujícím
jejich situaci ulehčit a tím vlastně pomoci celé rodině, aby mohla i nadále
zdravě fungovat.
Kdo se může do tohoto projektu zapojit?
Zapojit se mohou všichni, kteří
v domácím prostředí pečují o svého
blízkého, který z důvodu stáří, nemoci
či zdravotního omezení potřebuje pomoc druhých. Vítáme všechny věkové
skupiny, osoby, které z důvodu péče
zůstaly doma, ale i pracující a lidi
v důchodu.
Jak konkrétně bude tato podpora
pro pečující vypadat?
Za prvé to budou přednášky, na kterých budou pečující informováni mi- 10 -
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mo jiné o tom, na co mají ze své pozice nárok, jakých služeb či příspěvků
mohou využít. Následovat budou
praktické kurzy, ve kterých se budou
seznamovat s tím, jak péči o svého
blízkého lépe zvládat. Namátkou uvedu názvy některých z nich: Jaké rozlišujeme druhy demence, Paliativní
a hospicová péče - péče o umírajícího,
Základy správného polohování a manipulace s nepohyblivou osobou,
Slovní agrese a jak ji zvládat, Výživa
seniorů a řada dalších.
K tomu bych ráda ještě podotkla, že
na kurzech se pečující setkají s lidmi,
kteří jsou v podobné situaci a zjistí, že
v tom nejsou sami. Mohou sdílet své
zkušenosti, což v takto náročných situacích není ani zdaleka zanedbatelná
skutečnost.
Vím, že máte pro pečující, kteří se
do vašeho projektu přihlásí, připravenou i jakousi třešinku na dortu…
Ano, je to víkendový odlehčovací
pobyt v lázních Luhačovice se vzděláváním pro účastníky předchozích kurzů. Během této doby zajistí péči
o blízkého Charita Nový Hrozenkov.
Asi každého v tomto okamžiku napadne, kolik za podobný kurz bude
muset zájemce zaplatit?
Vůbec ni. Účast na všech aktivitách
je pro pečující zdarma – včetně víkendového pobytu v lázních Luhačovice.
RENATA HOLČÁKOVÁ,
PR Charita Nový Hrozenkov

KONTAKT
Bližší informace o možnostech sdílené péče, vzdělávacích kurzech, konání informačních přednášek (budou
probíhat ve všech obcích Horního
Vsacka) vám podá: Veronika
Machálková, tel.: 604 211 679, e-mail:
veronika.machalkova@nhrozenkov.
charita.cz, http://www.nhrozenkov.
charita.cz/projekty/podpora-sdilenepece/
Projekt „Podpora sdílené péče a zvyšování kvality sociálních služeb v regionu působnosti Charity Svaté rodiny
Nový Hrozenkov“ č. CZ.03.2.63/0.0/0
.0/15_023/0000915 byl podpořen
z prostředků Evropské unie.
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Halenkovští turisté ve Vysokých Tatrách

Na přelomu července a srpna zavítala
početná skupina halenkovských turistů
do slovenských velehor. Po loňské
úspěšné cestě vlakem do Krkonoš, jsme
stejný dopravní prostředek zvolili i letos.
Přes Žilinu, Poprad a Studený Potok nás
nakonec vláček vyklopil v cíli naší cesty
– Tatranské Lomnici. Zde, asi 20 min
pěšky nás čekala chata 1. Mája, místo
našeho přechodného pobytu. Nečekal
nás žádný luxus, ale co turisté potřebují?
Střechu nad hlavou, trochu jídla a vodu
na umytí. Někteří utrousili, že „co bychom chtěli, za tu cenu!“ A měli pravdu.
Podle svých možností a schopností jsme
odtud vyráželi na horské túry. Místní
električka nás dopravuje na výchozí místa túr. Vyrážíme tak převážně ze Starého
Smokovce nebo ze Štrbského Plesa.
Naším cílem jsou nejen vrcholky tatranských štítů, ale též doliny, sedla, chaty či
plesa. Různé skupinky našich turistů
zdolávají Rysy, Slavkovský štít, Furkotský štít, Ostrvu, Velkou Svišťovku.
Hezkým a ceněným zážitkem je přechod
z Malé do Velké Studené doliny přes
Priečne sedlo nebo ze Sliezského domu
přes Prielom a Sedielko na Hrebienok.
A i přes velký zájem veřejnosti se několika jedincům podařilo „urvat“ pár míst
v lanovce a podívat se z vrcholku
Lomnického štítu na celé Tatry. Celý týden nám počasí dělá radost, vůbec nám
nevadí jedna večerní bouřka s pořádným
přívalem deště. Dobrou náladu účastníků umocňují společná večerní posezení
u kytary a mandolíny. V Tatrách bylo
prostě fajn.	     
Mgr. Zdeněk Drga
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TFA Halenkov 2017
Po roce se do Halenkova za hasičskou
zbrojnici opět vrátila 19.8. 2017 Vsacká
liga TFA a s ní závod Halenkovský TFA
parkur. Dle rekordní účasti 65 hasičů-siláků se i závodníci rádi vracejí, stejně
jako i Honza Haderka, úřadující mistr
světa v tomto sportu a vítěz Našeho závodu, ale hezky popořadě. Po zkušenostech z loňského roku byla připravena pro
6. ročník kratší trať, ale ztížena silovými
prvky u jednotlivých disciplín. Toto
ve spojení s použitím dvou profesionálních časomír vedlo k rychlému průběhu,
vyhlášení vítězů oproti loňsku o čtyři
hodiny dříve a hlavně v pravou chvíli,
těsně před příchodem deště. Třítýdenní
přípravy v podání členů SDH Halenkov
nenechaly nic náhodě a tak závod probíhal bez komplikací a opět s přiložením
rukou k dílu mnoha členů sboru hasičů
na mnoha postech a funkcích. Mimo
hlavní program TFA mužů a žen zde
souběžně probíhal testovací ročník dětského TFA, kterého se zúčastnilo 20 dětí
a jsme moc rádi, že i o tuhle vsuvku byl
takový zájem. Odměnou dětem byl
po celý den nafouknutý skákací hrad
a dospělým zase kapela Helena a Tygři,
která spustila po vyhlášení závodu a vydržela hrát až do pozdních nočních hodin. Skvělé zázemí místního parku s občerstvením u Jany a Romana podpořené
ovocným rautem pro závodníky od
sponzora paní Štefkové, dotvořil špičkovým gulášem Jindra Tkadlec st. s kolektivem pomocníků. Jídlo bylo, zábava také, závodníci odjížděli nejen se zážitky

ale ti nejlepší také s věcnými cenami a to
se neobejde bez sponzorů, kterým tímto
Sbor dobrovolných hasičů ještě jednou
děkuje a jsou to tito:
Dräger, Frydrych Pap, Galvamet,
Holík International, Kalinec Marek,
Kamenictví Kalus, Květinářství Krystyníková, Město Vsetín, Obec Halenkov,
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Penzion na Parní pile – Orság Petr,
Potraviny Štefková, Sponka-Čaník Jiří,
UAX.
Závěrem už jen něco málo z výsledků
a hlavně jak si vedli halenkovští siláci.
Družstvo žen ve složení Blanka Janušová,
Michaela Opálková, Michaela Maňáková
a Žaneta Rudolfová vybojovalo krásné
3. místo. A aby chlapi nezáviděli, tak
družstvo mužů ve složení Luboš Janota,
Lukáš Januš, Lukáš Malík, Stanislav
Zavičák a Martin Januš obsadilo také
3. místo. Nesmíme zapomenout ani na ty
nejmenší. V kategorii do 10 let vyhrála
Lucka Orságová a za ní skončili Tom
Žárský a Michal Andrýsek. V kategorii
10-15 let potom vystoupil při vyhlašování vítězů nejvýše Lukáš Orság následovaný Adamem Opálkou a Michalem
Měrkou.
Všem závodníkům reprezentujících
barvy Halenkova patří velký dík a zase
za rok se budeme těšit, možná i na Vás,
kteří jste se nyní začetli do zpravodaje.
(Foto: Tonda Mareček) (Text: JaM)
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Halenkovský fotbal vstoupil do nové sezony
Léto sice skončilo teprve před pár
dny, podzimní fotbalová sezona už je
ale dlouho v plném proudu. Náš oddíl
do ní vstoupil s jedním velkým očekáváním, jak si povede áčku mužů po postupu do krajské I. B třídy. Tým opustil
v letní pauze nejlepší střelec uplynulého ročníku okresního přeboru Honza
Šulák, o který projevilo zájem třetiligové Val. Meziříčí a naše opora minulých
sezon se v něm zatím parádně chytla.
Náhradu bylo třeba hledat i za golmana
Karla Tomana a konec v áčku ohlásili
také Ondra Machálek, Jirka Kuboš
a Laďa Úlehla. I bez těchto opor ale
Halenkov začal sezonu v kraji skvěle
a v prvních dvou zápasech zvítězil. Pak
se ale začala kvůli zraněním rozpadat
sestava a situace došla tak daleko, že
museli do zbraně i hráči, kteří už ukončili kariéru. Následovala série proher,
která před uzávěrkou tohoto vydání
zpravodaje (15. září) čítala 4 utkání.
Nicméně věříme, že po uzdravení kádru se situace opět zlepší a tým vedený
trenérem Honzou Ondrušíkem opět půjde nahoru. Kvality na to určitě má
a i ve svízelné situaci byl často chválen
za kvalitu převedené hry. Fanoušci si

toho už samozřejmě všimli, nicméně
i tak pro jistotu upozorňujeme, že áčko
má počínaje touto sezonou hrací dny
domácích utkání v sobotu, béčko hrává
v neděli.
Když už jsme u rezervy, ta je na tom
podobně, jako první tým. Vyhrála sice
v prvním kole III. třídy na penalty
v Růžďce, od té  doby se jí ale výsledkově nedaří. I tady se kádr rozpadl
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vlivem zranění, někteří hráči museli
navíc na pomoc áčku. Tým, který si
vzala na starosti dvojice Laďa Děček
a Jarda Kořenek, tak musel hledat posily i mezi starými pány. Také tady platí,
že až se uleví áčku, mohlo by to být
lepší i s béčkem. Chtělo by to ale také
zvýšit tréninkovou účast, protože ani
v druhé nejnižší soutěži se nedá hrát
nějaký chodící fotbal a když už není

3/2017

soupeř technický zdatný, tak je alespoň
rychlý a agresivní.
Dorost se nám ani pro tuto sezonu
nepodařilo poskládat, a tak jsou další
kategorií starší žáci. Ani tady to zatím
není úplně ono. Tým vedený trenérem
Oldřichem Čapkem, jemuž s tréninky
občas pomáhá náš v Rakousku působící odchovance Patrik Hořelica, utrpěl
na úvod sezony dvě vysoké prohry
a proti vyspělejším soupeřům se trápí.
Přípravka, o níž se stará Laďa
Koláček s asistentem Alešem Valíčkem,
se v uplynulých letech trápila na chvostu tabulky. Letní příprava ukazovala, že
by to mohlo být v této sezoně lepší
a kluci dokonce po dlouhé době poznali radost z výhry, když porazili Ústí.
Úvodní kolo jim ale nevyšlo a vysoko
prohráli.
Hodnocení dosavadní sezony tedy
zatím není příliš pozitivní, ale všichni
věříme, že se situace opět zlepší a přijde pro hráče i fanoušky radost z vítězství. Jinak je tady ještě jedno důležité
upozornění pro členy TJ Tatran
Halenkov. Letos po sezoně, nejspíš někdy na přelomu listopadu a prosince, se
uskuteční valná hromada . O přesném
termínu budeme informovat na vývěskách a internetových stránkách www.
tatranhalenkov.cz.
Výkonný výbor TJ Tatran Halenkov
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Do áčka se po předsezónním odchodu několika opor vrátil Honza Koňařík
(u míče vpravo) a když hraje, tak je na hřišti hodně vidět.

Také béčko se v úvodu sezony kvůli
řadě zranění a dalším absencím tak tak
schází. Snímek je z utkání s Jablůnkou,
které jsme prohráli 1:3.

Na závěr uplynulé sezony jsme slavili postup mužů do I. B. V té se nám po výborném začátku přestalo vlivem řady zranění dařit, nicméně kádr ukazuje, že na tuto soutěž určitě má.
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19. ročník srazu heligonkářů
v našem lidovém domě
i se sladkou harmonikou v tombole?

OJEDINĚLÁ HUDEBNÍ UDÁLOST, KTERÁ PODPORUJE A KAŽDOROČNĚ U NÁS V OBCI
V LIĎÁKU - LIDOVĚ ŘEČENO AŽ POD NOSEM PREZENTUJE NÁDHERNÉ UMĚNÍ HRY NA HARMONIKU - AKCE, JEŽ V DALEKÉM ŠIROKÉM
OKOLÍ NEMÁ KONKURENCI - BY BYLO TŘEBA
DOBRÉ NAPŘESROK PŘI JUBILEJNÍM
20. ROČNÍKU PODPOŘIT NAŠÍ ÚČASTÍ
S TANCEM A ZPĚVEM?
20. ROČNÍK ZA ROK - JUBILEJNÍ
- I SVÁMI? POZVÁNÍ PLATÍ...
ZN. MILUJEME AKCE,
Z KERÝCH DOJDEM DOM PĚŠKY!
Děkujeme za podporu:
Obec Halenov + "Nadace Synot
založena senátorem Ivo Valentou"

PODĚKOVÁNÍ SDH Halenkov

za rychlý a profesionální zásah hydraulickými nůžkami při vyprostění beránka
zaklíněného v lýskovém porostu na čp.7!
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