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Jiří Dorňák se narodil 28. 11. 1955 ve Vsetíně manželům Františce a Rudolfu Dorňákovým.
Dětství prožil na Halenkově a zejména
v Novém Hrozenkově na hájence lesní správy v Brodské.
Obklopen lesníky, myslivci a kočími od útlého dětství nasával jejich živelnou divokost
a drsnost, ale i humor, nadhled a pokoru
před silou i krásou přírody.
Školní léta prožil ve škole v Hrozenkově
a už jako malý tvrdohlavý školáček neuznával autority. Našel tu ale i pár dobrých spolehlivých kamarádů – celoživotních přátel,
se kterými byl v kontaktu až do posledních
dnů. Po Masarykově gymnáziu ve Vsetíně
studoval na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Na roky na medicíně
vzpomínal rád. V Olomouci poznal i svou ženu, ještě během studia se vzali a brzy se
narodily milované dcery Zuzana a Magdalena.
Po ukončení studia a po roční vojenské službě u pilotů v Košicích nastoupil do nemocnice ve Vsetíně.
Jako začínající mladičký doktor absolvoval obvyklé kolečko na nemocničních odděleních, několik let pracoval na chirurgii, zaskakoval jako závodní a obvodní lékař. Dlouhá
léta sloužil jak na vsetínské chirurgii, tak při záchranné službě. Atestoval v oboru praktického lékařství a v roce 1986 nastoupil jako praktický lékař v Halenkově. Z ordinace
odešel po pětatřiceti letech a 79 dnech v pátek 18. června… Už se nevrátil.
Léta v Halenkově byla vše, jen ne nudná. Tisíce pacientů a jejich příběhů mu naplnily
profesní život jako málokomu. Stál při svých pacientech v souboji s nemocemi i se státní
mašinerií. Ve zdravotnickém, převážně ženském světě byl opečovávanou květinou a samozřejmě na to trochu hřešil. Budiž mu odpuštěno.
Jiří se nikdy nešetřil, intenzivně pracoval a se stejnou vervou se uměl bavit. Miloval
cestování, rád poznával nové lidi země a zvyklosti. V soukromí byl zapálený zahrádkář-trávníkář, nevzdával se ani myslivosti a jako král honu roku 2019 v Halenkově–Dinotici
nemohl být šťastnější. Moc rád lyžoval. Byl milujícím manželem a pyšným otcem svých
dcer, spolehlivým pilířem rodiny. Přinášel do rodiny humor, smích, lásku a bezpečí.
V posledních letech při vědomí křehkosti vlastního podlomeného zdraví si o to víc
užíval časté přítomnosti obou dcer a také malých vnuček, jejichž bláznivé nápady a dětská, ničím nezatížená láska měla léčivé účinky.
Byl to dobrý manžel, otec, děda, přítel i lékař. Jiří byl založením optimista a sebelítost
mu byla protivná, jistě by si přál, abychom pro něj netruchlili, abychom vzpomínali
s úsměvem na tváři, abychom pozvedli skleničku… a hlavně abychom žili.

aktuality z obce

Finanční příspěvek obci Mikulčice
Asi každým z nás otřásla zpráva
o účincích ničivého tornáda, které se
prohnalo několika obcemi na jižní
Moravě ve čtvrtek 24. června 2021.
V dotčených obcích bylo poničeno asi
1 200 staveb včetně veřejných, zemědělských a průmyslových budov, dále
velký počet stromů a vozidel. Silně
zasažena byla infrastruktura včetně
druhého železničního koridoru. Škody na soukromém i veřejném majetku
byly podle předběžných odhadů vyčísleny na 15 miliard korun. Ve světle
těchto tragických událostí se Zastupitelstvo obce Halenkov dne 28. června
2021 na svém 19. zasedání jednohlasně
usneslo, aby byla formou veřejnoprávní smlouvy poskytnuta obci Mikulčice,
která je jednou z postižených obcí,
částka ve výši 250 000 Kč na obnovu
tornádem zničené infrastruktury. Jedna
lidská oběť, zhruba dvacet zraněných,
jednašedesát demolic a téměř polovina
ze 750 domů v obci bylo poškozeno.
To je stručný obraz zkázy, která postihla tuto obec.

O tom, že se z těžké rány obec Mikulčice pomalu ale jistě vzpamatovává, jsem se sám přesvědčil, když jsem
paní starostce Martě Otáhalové osobně předal dekret symbolizující částku, kterou obec Halenkov věnovala
Mikulčicím. Bylo to velmi vřelé a milé
setkání, během kterého paní starostka

opravdu upřímně a od srdce poděkovala za poskytnuté finanční prostředky.
Současně mě požádala, abych vyřídil
velké a upřímné díky všem občanům
Halenkova za finanční příspěvek, který
pomůže sanovat škody, které tornádo
obci Mikulčice způsobilo.
Ing. Radek Chromčák, starosta

Nová odpočívadla na cyklostezce
V loňském roce byla u cyklostezky
Bečva instalována v Hovězí, Novém
Hrozenkově a Velkých Karlovicích
v rámci projektu realizovaného Sdružením Valašsko – Horní Vsacko tři nová
dřevěná odpočívadla. Na můj dotaz,
proč není obec Halenkov mezi těmi,
na jehož území by bylo umístěno také
alespoň jedno takové odpočívadlo,
mi bylo sděleno, že předchozí vedení
obce neprojevilo zájem o tento pěkný
a funkční prvek, který by byl uhrazen
z dotačního projektu financovaného
všemi obcemi sdruženými ve Sdružení Valašsko – Horní Vsacko. Nakonec
se nám podařilo alespoň dosáhnout
toho, že v Halenkově v rámci uvedeného projektu byla instalována nabíječka na elektrokola, která byla umístěna
ve sportovně–zábavním areálu.
Na začátku fungování cyklostezky
Bečva byla podél cyklostezky Bečva
v katastru obce Halenkov umístěna posezení, která nebyla opatřena přístřeškem,
a tudíž byla vystavena tvrdým valašským
povětrnostním podmínkám. Z tohoto důvodu musela být každoročně natírána,
ale také pravidelně obměňována.
Jelikož jsme nechtěli zůstat pozadu,
rozhodli jsme se vlastními silami vy-
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robit odpočívadla, která by byla stejně
pěkná, ale zejména stejně praktická
jako ta, která jsou umístěna v sousedních obcích. Dobrá věc se podařila
a povedlo se nám v naší obci podél
cyklostezky Bečva instalovat tři nová
zastřešená odpočívadla, která byla vyrobena z řeziva, které měla obec Halenkov k dispozici. Byla tudíž vyrobena
za zlomek ceny, za kterou byla pořízena odpočívadla v sousedních obcích
v rámci výše zmiňovaného projektu.
Proto si ti z vás, kteří se projeli po cyklostezce Bečva, vinoucí se obcí Halenkov, v poslední době mohli všimnout,
že se na její trase objevila nová dřevěná
odpočívadla. Doufám, že hodně dlouho vydrží v takovém stavu, v jakém
jsou teď a budou sloužit k odpočinku
všem unaveným cyklistům, chodcům,
bruslařům či příznivcům jiných sportů,
které jsou provozovány na cyklostezce,
ale zejména Halenkovjanům, kteří se
procházejí touto trasou se svými rodinami, dětmi, kočárky nebo přáteli.
Chtěl bych vás také všechny požádat,
abyste nebyli lhostejní k případným
útokům vandalů na tato odpočívadla,
kterých byste mohli být náhodnými
svědky, i za cenu osobních nepříjem-

ností a na takové nepřípustné chování
upozornili vedení obce nebo přímo policii.
Předem děkuji všem, kterým vadí
ničení našeho společného majetku,
nejsou lhostejní a dokážou v sobě najít
odvahu na takové zavrženíhodné chování upozornit.
Váš starosta,
Ing. Radek Chromčák

pozvánka / inzerce

KADEŘNICTVÍ A PEDIKÚRA
			

ZDENA

MOBIL: 775 381 170

OTEVŘENO POUZE PO PŘEDCHOZÍ
TELEFONICKÉ DOMLUVĚ
KONTAKT: ZDENA KOCFELDOVÁ,
Halenkov 683, 756 03 Halenkov (u autobusové zastávky UP závody)
TĚŠÍM SE S VÁMI NA VIDĚNOU!
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Halenkovští hasiči pomáhali
v obcích zasažených tornádem
„Jsem dobrovolným hasičem na Halenkově více než dvacet let. Za tu dobu jsem zažil celou řadu zásahů, nejednou
i při živelních pohromách velkého rozsahu, jako jsou například povodně. Všechny mají jedno společné. Záběry v televizi, či fotky v médiích a na internetu jsou jedna věc, ale
to, co vidíte na vlastní oči, když přijedete přímo na místo, to
vám vždy v tu chvíli připadá neuvěřitelné.
Stejné silné pocity jsem zažíval s dalšími třemi kolegy
z naší jednotky, když jsme přijížděli v pátek 25. června podvečer do Mikulčic. Větrná smršť tu zpustošila zhruba třetinu
vesnice, včetně školy či hřbitova. Až na místě si uvědomíte
tu sílu a představíte si, jaké asi byly okamžiky, kdy se to skutečně dělo. Místní lidé museli mít obrovský strach. Musela to
být pro ně hrůza.
O tom, že pokud to bude možné, pojedeme na jižní Moravu pomáhat, jsme měli ve velení naší jednotky jasno už
ten večer, kdy se objevily první zprávy o ničivém tornádu.
Hned v pátek ráno jsme nabídli Hasičskému záchrannému
sboru Zlínského kraje, že jsme ihned schopni vyslat na pomoc minimálně jedno vozidlo s osádkou 4 hasičů, což je
minimální výjezdové družstvo, se základní výbavou pro podobné události, jako je příkladně motorová pila, elektrocentrála, osvětlovací technika či ruční nářadí. Samozřejmě to vše
se souhlasem vedení obce Halenkov.
Během dopoledne jsme měli vše připraveno. A jak je to
v takových případech nezbytné, chtěli jsme fungovat tak,
abychom při pomoci byli plně soběstační, aby se o nás nikdo nemusel starat. Takže i přespání, základní občerstvení
a stravu jsme si byli také schopni zajistit sami.
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje nás i proto ještě
v pátek zařadil do takzvaného odřadu, složeného z profesionálních i dobrovolných hasičů kraje. Tak jsme společně
v 16 hodin mohli vyrazit ze seřadiště u centrální stanice HZS
ZLK ve Zlíně na jih Moravy.

První dojmy

Střídání

Vaše dary

Naše výbava
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Přidělili nás do obce Mikulčice, kde jsme se hned po příjezdu zapojili do likvidačních prací. Uklízeli jsme suť, beton,
cihly, sklo, železo, dřevo, střešní tašky, nábytek, domovní
odpad, … Vše, co si člověk dokáže představit, když se bourá
dům. Vše se z počátku ručně, pak i s pomocí bagrů, nakládalo do kontejnerů, které postupně přijížděly. Pomáhali jsme
také s provizorním zakrýváním střech poškozených domů.
Páteční „šichta“ končila po desáté hodině večer. Část nás
přespala v autě, část před ním a ráno v sedm jsme zase vyrá-

bíky, plachty, střešní latě, čisticí prostředky a další vybavení.
Ještě během dne i tato pomoc putovala na jih Moravy. Zde
zbývá jen závěrem tlumočit díky od občanů z postižených
Mikulčic.

Výjezdová jednotka

Tímto děkujeme Zlínskému kraji a obci Halenkov za poskytnuté finanční prostředky, které byly účelně vynaloženy
ke zvýšení akceschopnosti naší jednotky.

Za zúčastněné hasiče
velitel družstva JPO II SDH Halenkov
Lukáš Kocurek

Nové vybavení v hodnotě 290 000 Kč pořídila v letošním roce jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Halenkov díky dotaci Zlínského kraje, přičemž výše dotace činila 202 000 Kč a zbylá částka byla hrazena
z rozpočtu obce Halenkov.
Při řešení mimořádných událostí je pro
efektivní zásah jednotky, mimo jiné, důležitá také možnost vzájemné komunikace zasahujících hasičů a přehled o místu události
i v nočních hodinách. Pořízení spojových
prostředků – 6 ks analogových radiostanic,
1 ks digitální radiostanice a 6 ks svítilen (vše
včetně příslušenství) je proto nezbytným
předpokladem. Realizací nákupu nového Automatického Externího Defibrilátoru
(AED) navazujeme na dlouholetou spolupráci jednotky SDH Halenkov s osádkami Zdravotnické záchranné služby. Výčet
pořízených prostředků je třeba doplnit o:
1 ks přenosný žebřík, 2 ks kompozitní láhve
k izolačním dýchacím přístrojům a konečně
1 ks akumulátorový LED reflektor se stativem.

Za JPO II SDH Halenkov
Janota Petr

Z činnosti SDH Halenkov
V sobotu 17. července jste během dne mohli na cyklostezce u Lušovského mostku narazit
na občerstvovací stánek, který zde postavili hasiči, aby tak zpříjemnili cestu kolemjedoucím
cyklistům. Cyklisté a kolemjdoucí se mohli občerstvit pěnivým mokem či sodovkou, břicho naplnit hasičským gulášem nebo dobrotami z grilu
a případně si mohli nechat poštelovat svůj jízdní
prostředek v servisním stánku u pana Krystyníka,
který zde také poskytoval odborné poradenství

a bylo zde také možné si zdarma vyzkoušet
jízdu na elektrokolech. Aby den krásně ubíhal,
k poslechu hrálo a zpívalo kytarové duo Hladký a Kopřiva.
31. července se družstvo mužů zúčastnilo
Memoriálu Františka Kořenka u našich sousedů
v Novém Hrozenkově. Podařilo se jim v požárním útoku vybojovat 3. příčku.
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želi do Mikulčic. Celý den jsme pokračovali v uklízení trosek
asi až do šesté, hodiny, kdy nás s novými silami přijela vystřídat šestičlenná skupina hasičů Halenkov. My jsme se pak
vrátili domů.
Pro úplnost je třeba dodat, že se nám ještě během soboty,
ve spolupráci se členy jednotky doma na Halenkově, dařilo
na dálku organizovat materiální sbírku. K nám do hasičské
zbrojnice pak lidé přinášeli to, co bylo potřeba: nářadí, hře-

hasiči

Mladí hasiči
Po loňské, covidem značně ovlivněné sezóně jsme se letos
konečně mohli naplno vrhnout do tréninků a také soutěží.
Jsme rádi, že již můžeme s našimi mladými hasiči naplno
sportovat a s mnohými tak absolvovat jejich vůbec první závody a soutěže. Máme za sebou jak klasické soutěže
s požárními útoky a štafetami, tak i silové závody TFA, kde
jsme si vedli taktéž velice dobře. Poslední prázdninový týden
odjíždíme s dětmi na soustředění, kde ještě vše dopilujeme
na závěr sezony a také se budeme věnovat přípravě na závody hasičské všestrannosti, tzv. braňák. Tak nám, teda spíš
našim svěřencům, držte palce :-).
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Vítání občánků
V 50. letech začala Komunistická
strana Československa podle sovětského vzoru zavádět vítání občánků
v obřadních síních národních výborů,
popřípadě v závodech. V roce 1953
vznikaly při národních výborech, které
byly pověřeny vedením matrik, první
Sbory pro občanské záležitosti. Byl to
obřad, který měl vzhledem ke komunistickému boji proti náboženství nahradit klasické církevní křty. Obdržené pamětní listy tak měly nahrazovat
listy křestní. Někteří rodiče dávali dítě
pokřtít a zároveň se účastnili vítání
občánků. Nedoporučovalo se nábožensky orientované rodiče z obřadů
vylučovat, ale spíše se je snažit pečlivě propracovanou a výpravnou slavností ideově přesvědčit. Církevní křty
nebyly v letech 1948–1989 zakázány,
ale konaly se soukromě. Během období normalizace se stalo vítání občánků
společenskou rutinou a začalo být považováno za stejně samozřejmý obřad,
jako bylo třeba předávání občanských
průkazů nebo občanské svatební obřady. Vítání občánků navzdory socialistickým kořenům pozoruhodným způsobem přežilo do dnešní doby, města

a obce v České republice ho realizují
dodnes.
Vítání občánků v Halenkově vzniklo
kolem roku 1954 podle vládního nařízení ze dne 7. května 1954 o organizaci
výkonných národních výborů. Po roce
1989 Obecní úřad v Halenkově obřad
pozastavil, k obnovení došlo až v roce
2007.
V obecní kronice z roku 1979 se
píše: V obřadní síni Místního národního výboru proběhlo ve čtvrtek 22. února vítání občánků do života. Sbor pro
občanské záležitosti tuto akci pod ve-

dením paní Františky Šumné a předsedy MNV Antonína Surovce pečlivě
připravil, takže všech šestnáct chlapců
a děvčátek s rodiči odcházelo velmi
spokojeno.
„Valašská pěsnička prostá je, chudičká, jak lístek jedlový, jak horská
rosnička. Nerostla v kolébce z perel
a hedvábí, vyrostla na mechu ve stínu
doubravy. Neměla za kmotry kněžny
a knížata, jí byly kmotrami valašská
děvčata……“
Tyto rýmy jsou spojeny s vítáním občánků v Halenkově, které se pořádají
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každoročně. Vítání občánků je obřad,
který uvádí nově narozené obyvatele
do „života obce“.
V posledních letech na začátku slavnostního obřadu pan starosta přivítal
rodiče s jejich dětmi, paní učitelka Iva
Zapalačová ze Základní školy přednesla
báseň, za Mateřskou školu přivítala přítomné paní ředitelka Iva Bátlová. Kulturní
pásmo plné básniček a písní připravovala
paní učitelka Olga Krejčí. Na závěr se rodiče zapsali do pamětní knihy, maminky
dostaly květinu a upomínkovou knížku
pro nového občánka. V posledních dvou
letech pan starosta Radek Chromčák
předával narozeným dětem stříbrnou pamětní minci. Památku na slavnostní den
dlouhá léta zachycoval pan Jiří Tkadlec
a poslední dva roky akci fotografuje pan
Antonín Mareček.
Účast na této akci je po celou dobu
dobrovolná.

Pokud to epidemiologická situace
dovolí, bude se akce konat i letos.

Ing. Martina Kostková, kronikářka
kronika@halenkov.cz

Veřejné cvičení Sokola v roce 1946
Před 75 lety, 4. srpna 1946, uspořádala místní organizace Sokola Halenkov na hřišti "U fabriky" veřejné cvičení
Sokola.
Program byl zahájen slavnostním
vztyčením státní vlajky, následoval proslov shrnující historii halenkovského
Sokola, uctění památky fašisty umučených členů Sokola a vyjádření odhodlání pokračovat v sokolské práci pro
svůj národ.
Hromadná cvičení zahájila prostná
žáků a žaček, pak následovalo vystoupení dorostu, dorostenek a hry
dětí. Družstvo Sokola Zlín předvedlo
své cvičení na hrazdě. Ve druhé půli
programu vystoupili se svými prostnými muži, ženy a závěrečné skupinky.
Veřejné cvičení bylo ukončeno sejmutím státní vlajky. Samozřejmě bylo zajištěno občerstvení, pivo, víno, guláš,
uzeniny, tak i zábava jako střelnice,
tombola či kolo štěstí. Večer se v sále
hospody "U Tkadleců" konala taneční
zábava.
O tom, jak Veřejné cvičené dopadlo,
píše v dopisu tehdejší starosta Sokola,
štábní kapitán Jeřábek, bývalému starostovi Sokola Pavlu Kopeckému, který
v té době pobýval na léčení v Tatranské
Lomnici: "...cvičení mělo stoprocentní
úspěch, a to jak morální, tak i finanční.
Na naše pozvání reagoval Vsetín, Zlín,
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starosta Župy Hanácké. Samozřejmě
Ústí, Hovězí, Nový Hrozenkov, Karolinina Huť a Velké Karlovice. Vsetín
a Velké Karlovice vyslaly i prapory
s čestnou stráží. Sokolská jednota Zlín
vyslala své závodní družstvo na hrazdě,
kterému jsme vyhradili samostatné vystoupení. Výkony všech byly úchvatné
a povzbuzující k další houževnaté práci. Spokojenost s organizací byla všemi
vysoce oceněna. Hřiště tonulo v záplavě 22 praporů a mnoho lidí plakalo radostí nad tou krásou. Průvod sám byl
jedinečný, táhnul se po celé délce silnice až k Obecnímu domu. Byl pestrý
a malebný v záplavě krojů sokolských
i národních. Nesmím zapomenout, že
pozvání přijal jak pan děkan Kuchař,
tak i místní kaplan a zástupci Orla. Výtěžek cvičení byl 32 476,- Kčs, za které
jsem okamžitě objednal

historie obce

tělocvičné a lehkoatletické náčiní. Prostě budeme pokračovat v práci, abychom v příštím roce postavili vzorné lehkoatletické družstvo a družstvo na odbíjenou...."
Sokol dál úspěšně rozvíjel svou činnost. V roce 1948
se i cvičenci halenkovského Sokola zúčastnili XI. všesokolského sletu v Praze. Ze Vsetínska odjelo 484 účastníků. Na sletu se již začaly promítat nové politické poměry. Krátce před ním byl do funkce prezidenta republiky

zvolen Klement Gottwald. Při hlavním sletovém průvodu
však Sokolové provolávali slávu odstoupivšímu prezidentu
Beneši (...Beneš na hrad, Gottwald za drát... Nedáme si
diktovat, koho máme milovat... Valaši sa ptajů, kde Beneša
majů...). Rovněž Sokolové z Valašska, jako mnoho jiných,
projevili nesouhlas s novým režimem tím, že při průchodu před tribunou s prezidentem Gottwaldem a dalšími
funkcionáři odvrátili od hlavní tribuny hlavy na opačnou
stranu a prošli bez jakýchkoliv pozdravů. Následovalo
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přirozeně přísné vyšetřování a perzekuce Sokolů. Pro komunisty byla
sokolská organizace stejně nežádoucí jako dřív pro fašisty a časem byla
nedobrovolně začleněna do jednotné
socialistické tělovýchovy.
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Zdroj: korespondence a vzpomínky
paní Milady Valchářové
Fotografie poskytla paní
Vlasta Kohoutková (roz. Drgová)                                                                     
Zpracovala: Ing. Pavla Krejčí
(krejcipavla@email.cz)    

Sociální doprava Charity Nový Hrozenkov má letní dny nabité výlety. Autobus Hroch už navštívil Luhačovice,
Svatý Hostýn a Turzovku…
8. července se autobus Hroch vydal
do Buchlovic. Na výlet jsme se všichni zúčastnění těšili, ale zároveň jsme
měli trochu obavy, neboť předpověď
slibovala ten den tropické teploty. Cesta proběhla bez problémů a my jsme
zamířili do zámeckého parku, kde byla
každoroční tradiční výstava fuchsií.
Mohli jsme obdivovat množství různých druhů těchto krásek. A protože
výstava byla i prodejní, tak si většina
z nás odnesla některé kousky domů.
Po květinových nákupech jsme se ještě příjemně ochladili ve stínech stromů
krásného zámeckého parku.
Na zpáteční cestě jsme se zastavili na Velehradě, který je od Buchlovic
vzdálený jen kousíček. Tady jsme všichni načerpali duchovní posilu v bazilice
Nanebevzetí Panny Marie a svatého
Cyrila a Metoděje. I přesto, že teploty
opravdu dosáhly tropických hodnot,
jsme vše zvládli v pohodě. Myslím si,

že výlet se nám vydařil a všichni byli
spokojeni. Možná si ho příští rok zopakujeme.
No a jaké výlety nás čekají dál?
V srpnu navštívíme Květnou zahradu
v Kroměříži, Svatý kopeček u Olomouce, zámek ve Valašském Meziříčí
a muzeum gobelínů. Aktuální nabídku
výletů můžete najít vždy v Charitních

charita

Léto plné zážitků

listech, na webu Charity Nový Hrozenkov nebo na našem facebooku. Rovněž
mě můžete kontaktovat na telefonu
734 875 592.
Uvidíme se na dalším výletě, budu se
těšit!
Jana Němečková
Vedoucí sociální dopravy

Denní stacionář Slunečnice na cestách
Letní dny v Denním stacionáři Slunečnice více využíváme k výletům. Využíváme k tomu buď osobní dodávku,
nebo nízkopodlažní autobus. Obě vozidla jsou speciálně upravena pro hůře
pohyblivé uživatele.
Ve středy se mohou uživatelé, kteří
o to mají zájem, zúčastnit mše svaté
v kostele v Novém Hrozenkově, kam
s nimi zajedeme. Pro některé je to
jedna z mála možností, jak se dostat
do liturgického prostoru, kam často byli
zvyklí pravidelně chodit.
Hned poté vyrážíme a krátké výlety.
Jen někam po okolí, do míst, která uživatelé znají, ale sami už nemají jak se
k nim dostat. „Jednou to bylo ke zvonici Nejsvětější Trojice v Uherské, kde
jsme se shodou okolností potkali s pracovníky a uživateli našeho Domečku.
Podruhé jsme se podívali ke kapličce
Panny Marie ve Stanovnici a jindy zase
do krásného dřevěného kostela Panny
Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích,“
upřesňuje Judita Grycmanová, zástupkyně vedoucího.
Léto nám dává prostor pro výlety,
ty vždy volíme s ohledem na zdravot-

ní stav v ten den přítomných uživatelů. Stejně jako všechny ostatní aktivity
ve Stacionáři. Chlapi si většinou nejraději zahrají karty, jeden uživatel nám
hraje na harmoniku, někdo si raději popovídá u šálku kávy nebo něco vyrobí.
Zajišťujeme pomoc i těm uživatelům,
kteří potřebují celodenní dohled a do-

pomoc v základních sebeobslužných
úkonech. Zájemci o službu Denního
stacionáře Slunečnice se mohou obrátit na vedoucího stacionáře na telefon
739 507 126. Budeme se těšit.
Vojtěch Petroš, vedoucí
Denního stacionáře Slunečnice
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Halenkovský fotbal na prahu nové sezony
Domácím vítězstvím 2:1 nad Brumovem B vstoupilo naše áčko do fotbalového ročníku 2021/22. Nezbývá než
doufat, že sezona bude po dvou předčasných přerušeních zaviněných koronavirem konečně kompletní a přinese
návrat fotbalu do normálu. My vám
přinášíme rozlosování utkání všech
našich týmů a s ním i malé ohlédnutí
za červencovým Mundialem O pohár
starosty obce. Další podrobnosti o dění
v našem oddílu najdete na stránkách
www.tatranhalenkov.cz nebo Facebooku TJ Tatran Halenkov.
Mundial ovládlo údolí Černé
Tradiční fotbalový turnaj s názvem
Mundial O pohár starosty obce proběhl
v sobotu 24. července na hřišti v Halenkově. Síly změřila obvyklá čtveřice
místních částí Dinotice, Kuželky, Doliny a Černé. Roli favorita od začátku
potvrzovalo Černé, které nakonec prošlo turnajem bez porážky (Doliny 2:0,
Kuželky 2:0, Dinotice 4:1) a radovalo
se ze zaslouženého vítezství. Na druhém místě skončily Kuželky (Dinotice
2:0, Černé 0:2, Doliny 0:0), se třetím
místem byly spokojeny Doliny (Kuželky 0:2, Černé 0:2, Dinotice 2:2) a poslední příčku obsadil obhájce loňského titulu Dinotice (Černé 1:4, Doliny
2:2, Kuželky 0:2). Nejlepším střelcem
turnaje byl vyhlášen Richard Šimčík
(Černé), brankářem Ludvík Kovařík
(Černé) a nejstarším hráčem Vladimír
Děček (Dinotice). Paličem turnaje se
stal Petr Bláha ml. (Kuželky). Ceny
předával starosta obce Radek Chromčák spolu s předsedou pořádajícího

▲ Cenu vítěznému týmu předal starosta Halenkova Radek Chromčák.

▲ Černé – 1. místo
TJ Tatran Halenkov Radkem Ondryášem. Děkujeme všem, kteří se podíleli
na zdárném průběhu. Počínaje obcí,
přes všechny organizátory a rozhodčí
až po samotné hráče i vedoucí jednotlivých týmů, kteří dokázali poskládat týmy v dostatečném množství pro
odehrání turnaje v tradičním formátu
na velkém hřišti.
Rozpis utkání podzim 2021/2022
Upozorňujeme, že termíny utkání se
mohou měnit. Chybějící časy utkání budou upřesněny. Sledujte stránky www.
tatranhalenkov.cz.
▼
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Kuželky – 2. místo
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Muži A – I. B třída:
Sobota 14. srpna (16.30 hod.) Ratiboř – Halenkov, sobota 21. srpna
(16.30 hod.) Halenkov – Prlov, neděle 29. srpen (10.15 hod.) Slavičín B
– Halenkov, sobota 4. září (16 hod.)
Halenkov – Příluky, neděle 12. září
(15.30 hod.) Dolní Bečva – Halenkov,
sobota 18. září (15.30 hod.) Halenkov
– Slavičín B, neděle 26. září (10 hod.)
Brumov B – Halenkov, sobota 2. října
(15 hod.) Halenkov – Poličná, sobota
9. října (14.30 hod.) Halenkov – Krhová, sobota 16. října (14.30 hod.)
Halenkov – Prostřední Bečva, neděle
24. října (13.30 hod.) Lidečko – Halenkov, neděle 31. října (13.30 hod.) Hovězí – Halenkov.
Dorost – okresní přebor:
Sobota 21. srpna (13.30 hod.) Halenkov – H. Lideč/V. Příkazy, neděle
29. srpna (? hod.) Hutisko – Halenkov, sobota 4. září (13 hod.) Halenkov – Ústí/V. Polanka, sobota 11. září
(12.30 hod.) Halenkov – Horní Bečva,
sobota 18. září (12.30 hod.) Halenkov
– Lidečko, neděle 26. září (10 hod.)
Jarcová – Halenkov, sobota 2. října
(12 hod.) Halenkov – Vidče/V. Bystřice, neděle 10. října (? hod.) Hošťálková/
Jablůnka – Halenkov, sobota 16. října
(11.30 hod.) Halenkov Kelč B/Police,
sobota 23. října (10.30 hod.) Halenkov
– Juřinka, neděle 31. října (10.30 hod.)
Ratiboř/Kateřinice – Halenkov.
Mladší žáci – okresní přebor:
Neděle 29. srpen (13.30 hod.) Francova Lhota – Halenkov, sobota 11. září
(10 hod.) Hovězí – Halenkov, neděle

▲ Dinotice – 4. místo

▲ Doliny – 3. místo
19. září (10 hod.) Halenkov – Valašská Polanka, neděle 26. září (10 hod.)
Liptál – Halenkov, neděle 3. října
(10 hod.) Halenkov – Vsetín, neděle 10. října (10 hod.) Ústí/Leskovec –
Halenkov, neděle 17. října (10 hod.)
Halenkov – Francova Lhota, čtvrtek
28. října (? hod.) Halenkov – Hovězí,
pondělí 1. listopadu (17 hod.) Valašská
Polanka – Halenkov.

– Halenkov, pondělí 11. října (17 hod.)
Halenkov – Hovězí, čtvrtek 14. října
(? hod.) Bratřejov – Halenkov, pondělí
25. října (17 hod.) Halenkov – Francovka Lhota.

Starší přípravka – okresní přebor:
Sobota 28. srpen (? hod.) Lačnov –
Halenkov, pondělí 6. září (17 hod.)
Halenkov – N. Hrozenkov/VKK, neděle 12. září (? hod.) Huslenky – Halenkov, pondělí 20. září (17 hod.) Halenkov – Valašská Polanka, pondělí
27. září (17 hod.) V. Příkazy/H. Lideč –
Halenkov, sobota 2. října (10 hod.) Ústí

Přijďte nám fandit
Doufáme, že nadcházející sezona už
konečně proběhne bez omezení a hlavně kompletní. Srdečně zveme všechny
naše fanoušky na fotbal. Během domácích utkání áčka mužů vás čeká tradiční losování vstupenek o ceny. Moc nás
těší, že se podařilo i pro nadcházející
ročník domluvit spolupráci s Pizzerií Ponko, která věnovala do tomboly
poukázky na pizzu zdarma. Kdyby se
chtěl připojit i někdo další, budeme jen
rádi, kontakty na vedení oddílu najdete na stránkách www.tatranhalenkov.
cz. Zároveň upozorňujeme, že možná
dojde k určitým omezením pohybu
na tribuně, protože obec, která je majitelem celého areálu, plánuje během
podzimu její rekonstrukci. V době uzávěrky tohoto vydání zpravodaje ještě
nebylo definitivně rozhodnuto, zda
akce ve stanoveném termínu skutečně
proběhne. Věříme, že to klapne a fanouškům předem děkujeme za pochopení. Odměnou jim bude větší komfort
i bezpečnost při sledování utkání.

Mladší přípravka:
Sobota 18. září (10 hod.) turnaj hřiště
Halenkov, sobota 16. října (10 hod.) turnaj hřiště Halenkov.

Za výkonný výbor
TJ Tatran Halenkov Jiří Koňařík
Fota Jiří Tkadlec
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Hasičská zábava
Hasičskou zábavu uspořádali hasiči v sobotu 7. srpna v parku za zbrojnicí. Návštěvníci si tak mohli prohlédnout a vyzkoušet jejich techniku, posedět u dechové muziky Veselá 5 nebo ve večerních hodinách roztančit parket spolu s kapelou
DeParts.

Autoři fotografií: Jan Václavík, Luboš Janota
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Obec Halenkov opět přichází ve spolupráci s místními spolky – ČSZ,
ČSV, SPCCH se soutěží pro všechny milovníky zahrad, rozkvetlých oken
a balkonů. Zvláště v této nelehké době rádi „utíkáme“ do oáz klidu a radosti našich zahrádek. A v obci je mnoho šikovných rukou, pod nimiž
vše rozkvétá. Proto přihlaste sebe, či někoho jiného do klání o

NEJKRÁSNĚJŠÍ BALKON,
OKNO A PŘEDZAHRÁDKU 2021
I v letošním roce budeme soutěžit ve dvou kategoriích:
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 31.8.2021.
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. Stejně tak
nemusíte posílat fotografie, pokud je Váš výtvor vidět z ulice či cesty. Pokud tomu tak není, je vhodné
vzhledem k nákazové situaci fotografii zaslat.
• 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.
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!
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Počet uživatelů Mobilního rozhlasu roste
Velmi mě těší, že od posledního vydání Zpravodaje se počet uživatelů
rozšířil o dalších více než 60 nových
na celkový počet 251. Zatím zpráv není
tolik, tak vám chodí téměř všechny. Postupně však zkoušíme, jak k vám nejlépe zacílit právě ty zprávy, které vás
zajímají. Uživatelům, kteří mají zadán
e-mail, nebo mají nainstalovánu aplikaci v telefonu, chodí po 17. hodině souhrn všech aktualit a hlášení z obecních
stránek, ze stránek základní školy a Tatranu Halenkov. Od července posíláme
SMS zprávy s termíny a místy konání
kulturních a společenských akcí. Například letního kina. SMSkou také poslední dny chodí i ordinační doba lékařů
v Halenkově.
Služba umožňuje i hlasování, výzkumy, ankety. A čím více nás, Halenkovjanů, bude mít tuto možnost, tím lepší vypovídací hodnotu takový výzkum bude
mít. Letos například proběhl rychlý výzkum, zdali je pro občany lepší pro letní
kino čtvrtek nebo pátek. Během šesti
hodin na dotaz z Mobilního rozhlasu
odpovědělo 100 lidí ze 180 oslovených.
90 bylo pro pátek. Proto ta změna.
Pochvalu této službě od občanů jsem
zaregistroval v sobotu po ničivém tornádu na jihu. Ráno po osmé hodině
jsem poslal přes Mobilní rozhlas SMS
zprávu, čím mohou lidé konkrétně
pomoci. Naši občané ihned reagovali
a během několika hodin toho dovezli
na zbrojnici tolik věcí, že jsme mohli
do postižené oblasti spolu s našimi hasiči poslat nákladní auto hřebíků, latí,
baterek, potravin, čistících prostředků,
různého nářadí a dašího, v tu danou
chvíli potřebného materiálu.
Mobilní rozhlas je rychlý a cílený.
Hlášení vás najde všude. Třeba na druhém konci světa. A nemusíte otevírat

okno nebo stát u reproduktoru na veřejném osvětlení. Slabozrakým umíme
poslat zprávu i hlasovým hovorem.
Co bych chtěl zlepšit? Chtěl bych,
aby uživatelé tuto službu využili naplno. Jaká je cesta? Doplnit údaje a nainstalovat aplikaci Mobilní rozhlas
do telefonu. Více než polovina registrovaných totiž ve svém mobilu aplikaci
Mobilní rozhlas nepoužívá. A to je škoda, protože ta nabízí další možnosti jak
pro občany, tak pro samosprávu a třeba
i pro složky v obci. Také je výhodné mít
zadány všechny údaje v registraci, abychom například podle části obce mohli
cílit zprávy. Například při hledání majitelů ztracených zvířat. Pokud jste při
registraci e-mail zadali a nic vám na něj
nechodí, je možné, že jste jej ve své
schránce nepotvrdili. V tom případě mi
zavolejte, vložíme ho ručně.

nebo v apli-kaci své údaje a chybějící
případně doplňte.
3. Nemáte-li aplikaci Mobilní rozhlas,
a pokud nepoužíváte tlačítkový telefon,
nainstalujte appku v chytrém telefonu
z Obchod Play nebo Applestore.
Pokud to neumíte, požádejte kteréhokoli mlaďocha. Oni takové věci dělají
denně.
4. A pokud nemáte po ruce nikoho,
kdo by to s mobilem uměl, můžete se
obrátit o pomoc s nastavením na mě.
Zavolejte mi na 603 209 999 nebo mě
chyťte za rukáv třeba před Jednotou. ;-)
Jan Václavík

Pokud vás tedy mohu požádat:
1. Doporučte Mobilní rozhlas sousedům, rodinným příslušníkům a známým.
2. Jste-li registrováni, zkontrolujte si
na webu halenkov.mobilnirozhlas.cz
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