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aktuality z obce

Schválení doplnění návrhu na změnu č. 1 územního plánu obce Halenkov
a vydání Opatření obecné povahy č. 1/2019 „Územní opatření o stavební
uzávěře pro území ploch výroby a skladování“

aneb
„Jak to všechno bylo“
Jak všichni asi dobře víte, dne 5. 6.
2019 proběhlo 6. zasedání Zastupitelstva obce Halenkov, na kterém všichni přítomní zastupitelé obce (Přítomni:
Ing. Radek Chromčák, Mgr. Miroslav
Zetek, Ing. Věra Grísová, Mgr. Petra Zádilská, Jan Václavík st., Jan Václavík ml.,
Vojtěch Hořelka, Petr Pončík, Jaroslav
Maňák, Ing. Josef Ašer, JUDr. František
Vachala, Vlastislav Trličík a Bc. Lukáš
Kocurek, Nepřítomni: Ing. Jiří Lušovský,
Emil Surovec) jednohlasně rozhodli
usnesením č. 5/6/2019 o tom, že bude
doplněn návrh na změnu č. 1 územního plánu schválený usnesením Zastupitelstva obce Halenkov č. 11/5/2019 tím
způsobem, že budou prověřeny podmínky pro využití včetně prostorové regulace u ploch pro výrobu a skladování
a v případě potřeby bude prověřeno
i vymezení těchto ploch v územním
plánu ve vztahu k omezení negativního působení ploch výroby a skladování
na navazující zástavbu. Současně usnesením č. 6/6/2019 vyzvalo radu obce,
aby přijala územní opatření o stavební
uzávěře v souvislosti s obsahem změny
územního plánu č. 1 jakmile to bude
z pohledu zákona možné a to tak, aby
bylo zabráněno případnému vydání
pravomocného územního rozhodnutí
umísťujícího záměr, který by nekorespondoval s chystanými regulativy před
vydáním změny územního plánu. Tato
rozhodnutí byla iniciována nesouhlasem drtivé většiny občanů Halenkova
s výstavbou nového provozu v areálu bývalého armádního velkoskladu.
Osobně mě mrzí, že se zasedání zastupitelstva nezúčastnili někteří zastupitelé i přesto, že byli včas o konání
zastupitelstva informováni a byla jim
opakovaně prezentována velká důležitost zasedání, neboť rozhodování
jednotlivých zastupitelů o provedení
zmíněných kroků obnášelo přijetí velké zodpovědnosti za tato rozhodnutí,
poněvadž v budoucnu tato rozhodnutí můžou mít i negativní důsledky pro
obec Halenkov.
Ještě téhož dne zasedala rada obce,
která na základě pověření zastupitelstva obce svým usnesením č. 2/19 roz-
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hodla o pořízení územního opatření
o stavební uzávěře pro území ploch
výroby a skladování (plochy V a VD),
vymezených ve stávajícím platném
územním plánu Halenkov.
V souladu s uvedenými usneseními
byl následně zpracován návrh územního
opatření o stavební uzávěře pro plochy
výroby a skladování, k jehož připomínkování byly vyzvány dne 24. 6. 2019 všechny dotčené orgány, a to ve lhůtě 30 dnů.
Na tuto výzvu reagovalo Ministerstvo
průmyslu a obchodu, Agentura ochrany
přírody a krajiny - CHKO Beskydy, Krajský úřad Zlínského kraje a Městský úřad
Vsetín. Všechna vyjádření byla bez připomínek k předloženým návrhům.
Dne 8. 7. 2019, v mezidobí určeném
pro připomínkové řízení, byla obci Halenkov doručena výzva právního zástupce spol. Zamet spol. s r.o. k přehodnocení
přijatých opatření, přičemž bylo ve výzvě
konstatováno, že s návrhy opatření spol.
Zamet spol. s r. o. zásadně nesouhlasí,
považuje je za nezákonná a bude se vůči
nim bránit veškerými prostředky, které
právní úprava poskytuje. Pisatel důrazně
vyzýval obec Halenkov k přehodnocení
přijatých opatření s tím, že pokud budou
tato opatření schválena a společnost Zamet spol. s r.o. nebude moci v důsledku
toho realizovat svůj záměr, učiní vše pro
to, aby důkladně vyčíslili a prokázali způsobenou škodu, kterou budou následně
po obci Halenkov požadovat.
Obec Halenkov si ještě před samotným schvalovacím procesem nechala
zpracovat právní stanovisko renomované právní společnosti, která má bohaté zkušenosti s podobnými kauzami
po celé České republice. Toto stanovisko měli k dispozici všichni zastupitelé
v dostatečném předstihu ještě před tím,
než měli rozhodovat o schválení změny územního plánu a s ní souvisejícím
opatření o stavební uzávěře. Součástí
tohoto stanoviska bylo mimo jiné konstatování, že ušlý zisk v případě stavební
uzávěry v teoretické rovině může připadat do úvahy, neboť i když se jedná
o dočasné opatření, má vliv na časový
posun v realizaci případného záměru.
Tento typ náhrady však dopadá na situace, kdy již investor disponuje přinejmenším stavebním povolením, kdy je
nesporné, že svůj záměr mohl realizovat
a dosahovat zisk. V našem případě však

spol. Zamet spol. s r.o. dosud ani nepožádala o územní rozhodnutí, neproběhla EIA, není tedy ani postaveno na jisto,
zda je záměr z hlediska vlivů na životní
prostředí přípustný, případně za jakých
podmínek. V rámci územního a stavebního řízení se přitom rovněž řeší splnění
celé řady podmínek. Dle ustálené judikatury je předpokladem vzniku újmy zajištění předpokladů pro tzv. pravidelný
běh věcí, tedy že tam, kde je k provozování výdělečné činnosti zapotřebí splnění určitých podmínek (např. stavební
povolení), byl reálný předpoklad jejich
dosažení. Tento reálný předpoklad podle názoru právní kanceláře není splněn
za situace, kdy záměr ještě ani nebyl
pravomocně umístěn. Proto ve svém
stanovisku považují za vysoce nepravděpodobné, že by se spol. ZAMET spol.
s r.o. mohla v daném případě úspěšně
domáhat v souvislosti s vyhlášením stavební uzávěry náhrady ušlého zisku.
Na výzvu právního zástupce spol.
Zamet spol. s r.o. jsme reagovali dne
23. 7. 2019 písemností, ve které jsme
deklarovali, že příslušné orgány Obce
Halenkov jednaly zcela v rámci jejich
zákonných pravomocí, neboť jednou
z výsostných pravomocí nejvyššího
orgánu obce, kterým je zastupitelstvo
obce, je rozhodovat o pořízení změny
územního plánu. Všechny ostatní orgány obce, mezi něž patří i rada obce,
jsou tímto rozhodnutím vázány a mají
povinnost činit kroky k řádnému naplnění předmětného rozhodnutí. V odpovědi na výzvu bylo konstatováno,
že předmětné rozhodnutí zastupitelstva obce ve vztahu k pořízení změny
územního plánu a s tím souvisejícím
pořízením územního opatření o stavební uzávěře, bylo učiněno jednohlasně, po velmi důkladném uvážení
všech hlasujících zastupitelů, zejména
s přihlédnutím na ochranu přirozených zájmů obce, ale především jejich
občanů. V odpovědi na výzvu bylo
současně konstatováno, že jak změna
územního plánu, tak i stavební uzávěra
jsou legitimními nástroji, kterými obec
vykonává své ústavně zaručené právo
na samosprávu. Tato opatření jsou přijímána v souladu s právními předpisy,
řádnou procedurou, nejsou diskriminační, a v případě stavební uzávěry jde
navíc pouze o dočasné opatření.

výjimky ze zákazu a omezení stavební
činnosti, kterou může rada obce dle čl.
VI. Návrhu územního opatření o stavební uzávěře v souladu s § 99 odst.
3 stavebního zákona, jestliže povolení
této výjimky neohrožuje účel sledovaný změnou územního plánu. Byli také
upozorněni na čl. IV Návrhu územního
opatření o stavební uzávěře, ve kterém
je stanoveno, že doba platnosti stavební uzávěry uplyne také v případě,
že zastupitelstvo rozhodne o ukončení pořizování Změny č. 1 Územního
plánu Halenkov v případě nepřiměřené doby zhotovení a schválení Změny
č. 1 Územního plánu Halenkov, a to
z důvodu větší právní jistoty vlastníků
dotčených pozemků a ujištění, že se
budeme ze všech našich sil snažit o to,
aby doba pořízení a následného schvalovacího procesu Změny č. 1 Územního plánu Halenkov byla co nejkratší.
V zákonné lhůtě bylo doručeno
celkem devět námitek, které podali
Ing. Radmila Škubalová, WALFER spol.
s r. o., Tomáš Přikryl, BEECH s. r. o.,
TESP Contract s. r. o., Ing. Stanislav Diatka, Josef Tkadlec ml., Josef Tkadlec st.
ak. soch. a ZAMET, spol. s r. o.
Všechny námitky byly posouzeny
právní kanceláří, která vypracovala návrh jejich vypořádání, v rámci kterého
byly všechny předložené námitky zamítnuty. Tento návrh byl samozřejmě doručen k seznámení všem zastupitelům
před zasedáním Zastupitelstva obce
Halenkov, které proběhlo dne 23. 9.
2019. Na tomto zasedání bylo opět
všemi přítomnými zastupiteli (Přítomni:
Mgr. Miroslav Zetek, Ing. Věra Grísová,
Mgr. Petra Zádilská, Jan Václavík st.,
Jan Václavík ml., Vojtěch Hořelka, Petr
Pončík, Jaroslav Maňák, Ing. Josef Ašer,
Vlastislav Trličík a Bc. Lukáš Kocurek.,
Nepřítomni: Ing. Jiří Lušovský, Emil Surovec, JUDr. František Vachala, Ing. Radek Chromčák) jednohlasně přijato
usnesení, kterým Zastupitelstvo obce
Halenkov bere na vědomí vypořádání
námitek zaslaných k návrhu územního
opatření o stavební uzávěře, čímž učinilo další krok v souladu a v návaznosti
na výše uvedené usnesení o pořízení
územního opatření o stavební uzávěře.
Bohužel musím opět vyslovit politování
nad tím, že i přes dopředu deklarovanou velkou důležitost účasti na tomto zasedání zastupitelstva nedokázali
někteří zastupitelé upravit svůj časový
rozvrh tak, aby mohli být zasedání přítomni a mohli spolurozhodovat o této
velmi zásadní záležitosti, která se do-

týká doslova všech občanů obce Halenkova a vyhnuli se tak zodpovědnosti za případné negativní důsledky pro
obec Halenkov. Za mou nepřítomnost
se touto cestou omlouvám, ale v dané
době jsem byl a stále jsem v důsledku
vážného úrazu upoután na lůžko.
Stejně jako při prvním hlasování
ještě téhož dne zasedala Rada obce
Halenkov, která v souladu s přijatým
usnesením Zastupitelstva obce Halenkov a v souladu s opakovaně prezentovanou vůlí všech hlasujících zastupitelů, v návaznosti na obdržení celkem
devíti námitek proti návrhu územního
opatření o stavební uzávěře, rozhodla
v souladu s ustanovením § 172 odst. 5
správního řádu o těchto námitkách tak,
že byly všechny zamítnuty. Následně
Rada schválila vydání Opatření obecné povahy č. 1/2019 „Územní opatření
o stavební uzávěře pro území ploch výroby a skladování“, které bylo následně
zveřejněno na úřední desce formou veřejné vyhlášky. Součástí zveřejněného
dokumentu je také vypořádání všech
podaných námitek, které bylo také
bez připomínek projednáno Zastupitelstvem obce Halenkov. S tímto dokumentem se můžete seznámit na úřední
desce před Obecním úřadem Halenkov nebo na elektronické úřední desce
umístěné na webových stránkách obce
Halenkov. Po uplynutí 15 dnů od vyvěšení se územní opatření o stavební uzávěře stane účinným.
Závěrem bych rád ujistil všechny
vlastníky dotčených pozemků, že se
budeme ze všech sil snažit o to, aby
změna územního plánu byla zpracována a schválena v co nejkratší době,
a tudíž s touto změnou spojená stavební uzávěra byla zrušena co nejdříve.
Chtěl bych Vás všechny rovněž ujistit
o tom, a myslím si, že mluvím i za všechny hlasující zastupitele, že jsme v dané
souvislosti vždy jednali podle svého nejlepšího vědomí a svědomí tak, abychom
pro současnou, ale zejména pro budoucí
generace obyvatel Halenkova, zachovali
naši obec v takové podobě, která bude
odrážet naší historii a současně bude velmi příjemným prostředím pro život jejich
obyvatel, kterých doufám bude v budoucnu stále přibývat. Budeme se i nadále snažit, aby naše krásná obec byla
obcí zelenou, čistou, voňavou a pohodovou, tedy obcí, ve které se všichni jejich
obyvatelé budou cítit skvěle a budou se
do ní vždycky s radostí vracet.
Ing. Radek Chromčák, starosta
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Po uplynutí 30-ti denní zákonné
lhůty pro připomínkové řízení byl návrh opatření obecné povahy vyvěšen
na úřední desce, a to od 30. 7. 2019
do 15. 8. 2019 Po tomto datu začala
běžet 30-ti denní lhůta pro podání námitek, která skončila dnem 13. 9. 2019.
V době vyvěšení dokumentu na
úřední desce advokátní kancelář zastupující společnost Zamet spol. s r.o.
oslovila všechny ostatní vlastníky pozemků dotčených stavební uzávěrou
prostřednictvím písemnosti nazvané
„Upozornění na zveřejněný návrh stavební uzávěry obce Halenkov - výzva
k podání námitek“.
Vedení obce Halenkov se v souvislosti s touto písemností rozhodlo rovněž
oslovit jednotlivé vlastníky, jelikož jsme
nabyli dojmu, že některé skutečnosti
v ní uváděné jsou zavádějící či neúplné.
V dopise vlastníkům jsme vysvětlili, že
se zastupitelstvo obce rozhodlo stanovit podrobnější podmínky využití ploch
výroby a skladování v obci Halenkov
především z důvodu ochrany krajinného rázu, ale zejména z důvodu zajištění kvality bydlení a celkově příznivého
životního prostředí v obci. Vlastníkům
jsme vysvětlili, že je uvažováno o těchto způsobech doplnění podmínek pro
využití ploch výroby a skladování:
1. plošná regulace zástavby – stanovení maximálního procenta zastavitelnosti plochy a minimálního procenta ochranné zeleně, která musí být
na každé ploše umístěna (např. z důvodu protiprašní i estetické funkce),
stanovení maximální velikosti jednotlivých objektů,
2. změna současné výškové regulace
zástavby,
3. regulace pomocí výčtu nepřípustného využití.
Současně jsme se snažili dotčeným
vlastníkům vysvětlit, že tvorba změny
územního plánu je proces, který si vyžaduje určitý časový rámec, proto považovalo Zastupitelstvo obce Halenkov
za nutné, aby do doby nabytí účinnosti
nově připravované územně plánovací
dokumentace v nezbytném rozsahu
omezilo stavební činnost ve vymezeném území, na kterém se nacházejí
plochy výroby a skladování, neboť
se domnívalo, že by v tomto mezidobí mohly na tomto území vzniknout
stavby, které by ztížily nebo znemožnily budoucí plánované využití tohoto
území. Vlastníci byli také upozorněni
na velmi podstatnou a důležitou skutečnost, kterou je možnost povolení
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Inovujeme naše odpady
Obec Halenkov již brzy spustí chytrý systém
evidence odpadů
ECONIT. Reagujeme tak nejen
na narůstající se potřebu zvyšování míry třídění odpadů, ale zejména
na fakt, že v naší obci máme stále velké
množství drahého komunálního odpadu. Obec si od zavedení této novinky
slibuje více vytříděných odpadů, a tak
snad i nižší poplatky za komunální odpad pro občany.
Novinkou v naší obci bude od měsíce ledna nový inovativní systém třídění
odpadů ECONIT, který bude monitorovat odpady vyprodukované v obci. Občané se však samotného monitorování
nemusí obávat, neboť jeho cílem nebude zjišťovat, kdo a co do odpadu vyhodí, ale zmapovat vyseparované složky
odpadu a snížit tak množství směsného
odpadu putujícího na skládky. V praxi

to bude tedy znamenat, že domácnosti své odpady tříděné do pytlů budou
označovat elektronickými kódy a tento systém bude celý rok monitorován.
Vzhledem k měnící se legislativě a připravovanému zdražování nakládání
s odpady a zákazem skládkování tak
hledáme cesty, jak předejít zvyšování
poplatků a rádi bychom v dalším roce
i finančně motivovali ty občany, kteří
se do systému třídění zapojí.
JAK TO BUDE FUNGOVAT V PRAXI?
Občané budou své
odpady třídit tak, jak
jsou zvyklí dodnes,
do speciálních barevně odlišených pytlů,
které zdarma dostanou
od obecního úřadu.
Na úřadě také obdrží
nálepky s QR kódy, které budou sami
nalepovat přímo na pytle, naplněné
vytříděným odpadem. Kódy budou ob-

sahovat informace o druhu tříděného
odpadu, pořadové číslo a identifikaci
domácnosti. Sběr pytlů bude probíhat
jako dosud. Pracovník technických
služeb při přebírání každý pytel načte
do systému a zaeviduje.
Nádoby na komunální odpady budou také označeny nálepkami s QR
kódy obdobně, jako dosud barevnými
nálepkami. Předpokládáme, že na každý rodinný dům či bytovou jednotku
bude přidělena jedna nálepka s unikátním kódem, tedy na jednu nádobu
na komunální odpad. Ty domácnosti,
které budou potřebovat více než jednu
nádobu na komunální odpad, ať se prosím přihlásí osobně na obecním úřadě,
či na tel. 571 420 930.
PRO MÉNĚ ODPADU
FOTO: JRK Česká republika
VÍCE INFORMACÍ NA
www.chytreodpady.cz

Proč se recyklují nefunkční úsporné
zářivky a jiná elektrozařízení?
Většina z nás už dnes ví, že vysloužilé lineární či úsporné zářivky je potřeba odevzdat k recyklaci. Ne všichni ale víme proč a jaký je jejich další
osud.
Recyklace nefunkčních zářivek je důležitá ze dvou důvodů. Tím prvním je
ochrana životního prostředí před rtutí,
která je v těchto výrobcích v malém
množství obsažena. V jedné úsporné
zářivce jde o 3–5 mg rtuti. Při mnohonásobně vyšších koncentracích může
tato jedovatá látka poškodit nejen životní prostředí, ale i naše zdraví.
Druhým důvodem je opětovné materiálové využití, jež u zářivek a dalších
světelných zdrojů v současnosti dosahuje více než 90 %. Využitím recyklovaných materiálů při další výrobě se
šetří přírodní zdroje surovin.
Zpětným odběrem a ekologickou
recyklací osvětlovacích zařízení se
od roku 2005 zabývá neziskový kolektivní systém EKOLAMP, který tyto služby
zajišťuje i pro naši obec. Obyvatelé naší
obce mohou nejen nefunkční světelné
zdroje, ale i další elektrozařízení zdarma odevzdávat ve sběrném dvoře nebo
v elektro obchodě při nákupu nových.
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Ze sběrných míst EKOLAMP sváží
světelné zdroje a další elektrozařízení
k ekologické recyklaci, díky které jsou
z nich pro opětovné použití získávány
druhotné suroviny, zejména kovy, plasty a sklo. Hliník, mosaz a další kovy se
mohou znovu použít v kovovýrobě,
z recyklovaných plastů jsou vyráběny
např. zatravňovací dlaždice či plotové
dílce a sklo se používá jako technický materiál. Při recyklaci dochází také
k ekologickému zpracování nebezpečných látek, které některá elektrozařízení obsahují (např. rtuť v zářivkách).

Prostřednictvím EKOLAMPu se v roce 2018 recyklovalo 719 t použitých
světelných zdrojů, což představuje více
než 20 kg rtuti, která se díky zpětnému
odběru nedostala do přírody. Bohužel
stále mnoho českých domácností nerecykluje a menší elektrozařízení včetně
úsporných zářivek hází do komunálního odpadu. Právě vy můžete pomoci
tuto situaci změnit.
Více se o problematice nakládání s nefunkčními zářivkami a dalšími
elektrozařízeními dočtete na www.ekolamp.cz.

základní škola

Škola v roce 2019/2020
Nový školní rok začal velmi optimisticky, pěkným počasím, zástupy rodičů v prvních třídách s veselými žáky
a dobrou náladou po letních prázdninách. Další zprávou je, že se počet
žáků vyšplhal na 261, a to je samozřejmě důvod k radosti.
V letních měsících probíhala rekonstrukce žákovské kuchyňky, protože vaření žáky baví nejen v rámci výuky, ale
také jako kroužek. Padesátileté vybavení kuchyně včetně starých elektrospotřebičů už přinášelo potíže a trápení
v průběhu přípravy jednotlivých jídel.
Nynější moderní horkovzdušné trouby
a indukční varné desky umožní žákům
snadněji a rychleji vařit a budou také
připraveni na využití moderních technologií v praktickém životě.

Před školou se objevila nová informační tabule pro sdělování nejrůznějších zpráv a novinek. Tabule zároveň
splňuje parametry úřední desky, ke které má přístup široká veřejnost.
Dobře se nám dařilo na letním táboře v Kychové, na který se letos přihlásil
rekordní počet 40 žáků z 1. až 6. třídy. Zajímavé fotografie můžete vidět
na stránkách školy.
Hned v úvodu školního roku jsme
se se žáky účastnili nejrůznějších akcí.
Za zmínku stojí Pohádková stezka pořádaná Obcí Halenkov, kde 6 žákyň
II. stupně pomáhalo organizátorům
s průběhem a zajištěním soutěžních
aktivit. Další šikovní žáci se těšili na setkání řezbářů v Halenkově pod názvem
Dřevorosty. Někteří z nich obdrželi ocenění a sklidili za své výkony pochvalu.
Letošní rok bude celkově velmi nabitý

a akční, protože pokračujeme s projektem ERASMUS+. Ve spojitosti s ním
jsme uspořádali 10. října ERASMUS
DAYS, plný soutěží a aktivit na podporu komunikace v jazycích (informace
na www.zshalenkov.cz). Díky dalšímu
ročníku Šablon II. můžeme žákům nabídnout doučování v různých předmětech, projektové dny ve škole i mimo ni
nebo návštěvu kroužků a klubů.
Pro velký zájem o zahraniční studijní
pobyt v Londýně, který jsme pořádali
v uplynulém školním roce, jsme žákům nabídli podobnou akci i v letošním
školním roce. Osmáci a deváťáci jedou
na šestidenní pobyt do Paříže a Londýna
a my, co nejedeme, jim moc závidíme.
V plánu toho máme samozřejmě ještě
víc, ale o to se s Vámi podělíme v dalším vydání Halenkovského zpravodaje.
Soňa Růžičková, Jana Podešvová
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knihovna
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znají snad všichni předškoláci. Právě
2. září si mohly tuto básničku připomenout starší děti při nástupu do mateřské
školy.
Jistě se těšili a věřím, že si i spousta
rodičů oddechla. „Už nemusím vařit
každý den a co dnes vymyslím, aby se
to moje dítko nenudilo.“ Skončily otázky typu: „Co s tím naším klukem, holkou uděláme, která babička pohlídá...“

Nyní se vrátilo všechno do starých
zajetých kolejí. Děti, ráno honem z postele, protože jsme si přispali, honem
vyčistit zoubky, něco sníst a do školky,
žádné odmlouvání.
Je fajn, že školka funguje.
V letošním školním roce bude v naší
mateřské škole 96 dětí, z toho 25 nováčků.
Na začátku bylo trošku pláče a vzpírání se, slzičky stékaly po líčkách nejen dětem, ale i maminkám. „Jak to ten
můj drobeček zvládne?“ Věřte mi, že
zvládne a bude to dřív, než si dokážete
připustit.
Na děti čeká spoustu úžasných věcí.
Divadla, kouzelník, lyžařský výcvik,
karneval, výlety, zajímavé kroužky…
Ale trošku pomaleji. Jsme teprve na začátku, ale už i teď měly děti možnost
předvést v sobotu 7. 9. 2019 své výtvarné nadání při malbě na dřevo. Akce
Dřevorosty se nesla v duchu památky
halenkovského umělce Heji.
A ještě něco málo ze zákulisí. I v letošním roce jsme se zapojili do projek-

MŠ / kulturní akce

Po prázdninách kluci holky…

tu Šablony II pro MŠ, které nám umožní financovat nejen hodnou tetu Sašu
u těch nejmenších, ale taky pořádat
nadstardandní akce pro děti s rodiči.
Nyní mi už zbývá popřát vám, milé
dětičky, hodně radosti, pohody, ať se
naučíte mnoho nového a rostou z vás
správní kluci a holky, kolektivu mateřské školy pevné nervy, optimismus,
úsměv na tvářích a rodičům zvládnutí
všech úkolů,které na ně čekají.
I. Bátlová, ředitelka MŠ

Plánované akce v obci Halenkov
30 LET OD SAMETOVÉ

16. 11. 2019 od 17:00
v sále Lidového domu
Součástí akce bude tradiční lampiónový průvod
od ZŠ, koncert Alžběty Kolečkářové, promítání
dokumentů k 17. 11. 2019 a film Občanský průkaz

Mikuláš navštíví našu dědinu
ve čtrtek 5. prosince od 16:00 hodin

Tradiční vánoční jarmark
se koná 13. a 14. 12. 2019

KADEŘNICTVÍ A PEDIKÚRA
ZDENA
OTEVŘENO
POUZE PO PŘEDCHOZÍ TELEFONICKÉ DOMLUVĚ

MOBIL: 775 381 170

KONTAKT: ZDENA KOCFELDOVÁ, Halenkov 683, 756 03 Halenkov (u autobusové zastávky UP závody)
Těším se na Vaši návštěvu!
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Jak se dělá letňák
Dobrý den moji věrní diváci. Přehoupli jsme se do podzimu a je správný
čas na rekapitulaci kinosezóny.
S vděčností rád konstatuji, že po
všech stránkách dopadla dobře. Nasadil jsem 8 filmů. Promítl jsem je všechny. Počasí bylo sice mnohdy chladnější, ale přálo nám v tom, že jsme nikdy
nezmokli. Návštěvnost byla slušná.
Celkem bylo na představeních více
než 1700 diváků, a to je základ pro
to, že bylo letos kino ekonomicky soběstačné. Nutno poděkovat Obci Halenkov, která byla, jako i předešlé dva
roky, garantem letního kina. Bez toho
bych se do realizace neodvážil. Znamená to, že bylo v rozpočtu přichystáno 30.000,- pro vykrytí případných
ztrát, způsobených například počasím.
K tomu však nedošlo, proto bude tento
fond využit na projekce, které budou
zdarma. První proběhne 16. listopadu
v Lidovém domě. Není tedy pravda,
že jsem na kino dostal 50 tisíc, jak se
neslo dědinou. :-) Pravda je, že z drtivé většiny jste kino zaplatili vy, diváci.
Další příjmy byly z reklamy. Také jsem
zjistil, že spousta lidí nemá představu,
Diváků
cca
1700

Vybráno
90.068,-

Distributorovi
-39.703,-

jak to všechno
funguje.
Myslí si, že doma
hrábnu do regálu, vezmu DVD,
postavím plátno,
projektor, repráky, pustím vám
film, vyberu peníze a ty si nechám. Cha chá.
To by sice bylo
fajn, ale pravda
je jiná. Kino provozuje občanské sdružení Ochotnický soubor – Halenkov,
oficiálně zaregistrované jako kinosál.
Toto sdružení nakupuje autorská práva
na filmy, platí poplatky Fondu kinematografie a OSA, pronájem techniky
a obsluhu. Cena potřebného technického vybavení se blíží 150.000,-. Pro
vaši představu uvádím jednoduchou
tabulku příjmů a výdajů letošní sezóny. Rozpočet přesahuje 90.000,- korun (viz tabulka).
Touto činností se snažím pro občanské sdružení získat prostředky na realizaci dalšího divadelního představení.
OSA

Fond kin

-440,-

-550,-

Knihovna Vás zve na:

cestovatelské
BESEDY
s

H.H. do konce roku 2019
středa 23. října 17:30
SICÍLIE – exotická perla Středomoří
středa 20. listopadu 17:30
ÍRÁN – opravdu nebezpečný?
pátek 13. prosince 17:30
ŠPANĚLSKO – mnoha tváří
Těšíme se na Vás v novém multifunkčním sále
ZŠ Halenkov hnedle vedle KNIHOVNY!

Přednáší cestovatel Mgr. Honza Husák, vstup volný!
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Ostatní
naklady
-1.100,-

Takže jsem začal u sebe a mzdy jsem
se vzdal ve prospěch sdružení. ;-)
Za partnerství děkuji Obci Halenkov,
za inzerci manželům Rožnovjákovým
z Látek Miruš a dalším dárcům. Za pomoc s aparátem kolegům z Poly Agency.
Dále všem, kdo mi pomohli večer stavět a v noci balit, fotbalistům za trpělivost, správci hřiště za vstřícnost a Majce
za podporu. Alence, Sopťovi a rodině
Romana Orsága za občerstvení.
Největší dík patří vám divákům,
na které se těším do příští sezóny.
Vajan

Technika

Mzdy

Reklama

Zisk

-40.720,-

-10.080,-

4.700,-

2.173,-

„Hledáme pamětníky, možná příbuzné, paní Selmy
Steinhardtové, rozené Hirschové (*12. 5. 1902 v obci
Hovězí), která se vdala dne 14. 7. 1928 za Bernarda Steinhardta *14. 10. 1898 ve Valašské Bystřici, což bylo i jejich poslední bydliště před deportací do koncentračních
táborů, včetně jejich dětí Karly *3. 6. 1929 a Olgy (Ester)
*26. 9. 1932. Paní Selma Steinhardtová přispěla k záchraně chlapce Vladimíra z jiného smíšeného manželství, ale
sama byla s celou rodinou včetně svých dětí zavražděna
v koncentračním táboře Malý Trostinec v Bělorusku.
Na přiložené fotografii jsou dcery Karla a Olga i zachráněný chlapec Vladimír. Hledám další informace
o paní Selmě Steinhardtové, zejména její fotografii,
která by posloužila připravovanému článku, o čtyřech
smíšených manželstvích
z Valašské Bystřice a zejména k připomínce několika osob, které se nezištně podílely na záchraně
Vladimíra.
Případné informace je
možné sdělit na adresu:
Josef.janca@seznam.
cz, nebo na telefon
721 880 250“.
Děkuji předem a zdravím.
Josef Janča

inzerce
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Mladí hasiči
Letošní sezonu máme úspěšně za sebou, a tak neuškodí její menší shrnutí.
První trénink proběhl 4. února v tělocvičně ZŠ, kde jsme přivítali i nové členy. Od poloviny března pak probíhaly
tréninky již na zbrojnici, kde se pilně
trénovalo na první soutěž, kterou byla
obvodovka v Janové. Ta byla úspěšná
jak pro mladší družstvo, které obsadilo 4. příčku, tak i pro družstvo starších,
kteří z 5. příčky postoupili do okresního
kola. V letošní sezoně obsadilo mladší
družstvo 11. příčku a družstvo starších
14. O tom, že se mladí hasiči stále zlepšují, svědčí i fakt, že letos padly nové
rekordy ať už v požárním útoku, tak
i ve štafetách.
Mimo klasických soutěží jsme se
také zúčastnili soutěží TFA, což je závod jednotlivců v silových hasičských
disciplínách. Všichni dosahovali skvělých výsledků, a tak ze všech 3 soutěží vždy putovaly domů nějaké poháry.
V konečném pořadí skončila Gabriela
Maňáková v kategorii „Dívky 11-12 let“
na 2. místě. V kategorii „Chlapci 10-12
let“ zvítězil Michal Měrka před druhým
Tomášem Žárským.
Poslední letošní soutěží byl „Závod
hasičské všestrannosti“ (braňák), který
se letos konal 21. září na Hovězí. Je to
závod, kde pětičlenná družstva musí
na trati absolvovat různé disciplíny,
zdravovědu, uzlování, orientace v mapě
a topografii, střelbu ze vzduchovky, překonat překážku na laně a také se vyznat
v hasičské technice. Na tento závod
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jsme se intenzivně připravovali na historicky prvním soustředění mladých
halenkovských hasičů, které proběhlo
12. - 16. srpna v obci Bílá. Zúčastnilo se
jej 16 dětí a 5 vedoucích. Na soustředění probíhaly nejen intenzivní tréninky,
ale děti si také užily spoustu zábavy, ať
už v místním lanovém a zábavním parku, při vystoupení kejklířů s ohňovou
show nebo při noční stezce odvahy.
Toto soustředění by se ale neuskutečnilo
bez finanční podpory Obce Halenkov
a Zlínského kraje.
Mladí hasiči se také podíleli na kulturních a společenských akcích, ať už
se jednalo o zdobení májky v rámci
FrZeGulu, oslav svatého Floriána, pomoc na dětském dnu, kde měli hasiči
svou disciplínu, tak i ukázkou toho, že
i „stodolu“ umí uhasit, což předvedli
na oslavách 95. výročí SDH Halenkov.
Odměnou za celoroční dřinu byla
pro děti návštěva bazénu ve Valašském Meziříčí, kde se vyřádily na tobogánu, ve vířivce a dalších atrakcích.
Nyní nás čeká už jen ukončení sezony
ve dnech 29.–30. října, které by mělo,
stejně jako v loňském roce, proběhnout
na zbrojnici, kde se bude přes noc spát
a následně ráno bychom se měli vydat
na pochod směrem na Vsacký Cáb.
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turisti / historie

Sametová
revoluce
Letos si připomeneme 30. výročí
Sametové revoluce. Československo
se v listopadu 1989 zbavilo totalitního
režimu a vrátilo se mezi svobodné demokratické země.
Ještě ráno 17. listopadu 1989 nebyl
tento den ničím výjimečný. Pro obyčejného člověka normální listopadový
pátek. Většinu obyvatel čekaly odpoledne nezbytné fronty, spojené s nákupem na víkend. Někteří plánovali
třeba odjezd na chatu nebo chalupu.
Večer již nebyl 17. listopad 1989 obyčejným dnem. Ve zpravodajství Československé televize se lidé dozvěděli, že
na Národní třídě v Praze musela Veřejná bezpečnost rozehnat demonstraci
a obnovit zde pořádek. Ti, kteří poslouchali západní rozhlasové stanice, věděli víc. Tato páteční demonstrace byla
jiná. Nešlo jen o zásah vodními děly
a průběžné zatýkání. Nyní byla použita
hrubá síla proti mladým lidem. Ve veřejnosti se cosi hnulo.
Brutální zásah Veřejné bezpečnosti proti demonstrujícím pobouřil nejen
většinu společnosti, ale také některé
z komunistů. Jako první se připojili herci,
kteří se sešli další den spolu se studenty
v Realistickém divadle a začali organizo-

vat stávku. Alexandr Vondra, Václav Havel, Rudolf Battěk a další jakožto opozice začali formovat Občanské fórum.
Studenty byl založen koordinační stávkový výbor. Dne 20. listopadu se konala
mimořádní schůze vlád Československa.
Premiér Ladislav Adamec, který byl nakloněn vyjednávání s protestujícími, navrhl, aby byl zásah proti demonstrantům
17. listopadu prohlášen za neadekvátní
a politováníhodný. Tento návrh byl ale
členy vlády odmítnut. Následující den
si 200 000 lidí vyslechlo na Václavském
náměstí projevy představitelů Občanského fóra a dalších významných osobností. Václav Havel oznámil program
Občanského fóra, dav tleskal a cinkal
klíči. Demonstrovalo se nejen v Praze,
ale většinou v každém větším městě.
Generální tajemník Miloš Jakeš
a ostatní členové předsednictva ústředního výboru se 24. listopadu vzdali
svých funkcí na mimořádném jednání
Ústředního výboru Komunistické strany
Československa. Na Letenské pláni se
25. listopadu sešlo na 800 tisíc lidí. Jednalo se o největší demonstraci v rámci
Sametové revoluce. O dva dny později
na celém území ČSSR proběhla generální dvouhodinová stávka, zapojila se
do ní většina institucí. Ladislav Adamec
oznámil, že do 3. prosince představí
novou vládu. V kabinetě mělo dle něj
zasednout 15 komunistických členů,
což se nelíbilo opozici. Občanské fó-

rum pohrozilo další generální stávkou,
vláda následně rezignovala, nová byla
jmenována o tři dny později pouze
s 10 komunisty. Ve stejný den jako byla
oznámena nová vláda, rezignoval prezident Gustáv Husák. Dne 29. prosince
byl Václav Havel jednomyslně zvolen
prezidentem Československa.
V Hraničkách u Rozvadova 23. prosince symbolicky přestřihli drátěné zátarasy ministr zahraničí ČSSR Jiří Dienstbier a SRN Hans-Dietrich Genscher.
Železná opona padla.
Při demonstracích, přípravě a průběhu generální stávky, vzniku Občanského fóra a vyjednávání s komunistickou
mocí se angažovala i řada našich spoluobčanů.
Pro současnou mladou generaci je
toto období již faktickou historií. Určitě
má smysl si důležité historické události
stále připomínat.
A proč Sametová revoluce?
Kromě napadení studentů Veřejnou
bezpečností 17. listopadu, nedošlo
k žádnému násilí a nikdo nezemřel.
„Kdo chce dělat revoluce, musí dvě
věci napřed povážiti: předně, má-li
pevnou naději vyhrát, za druhé, má-li
pevnou naději po výhře zavésti lepší
svobodu a lepší vládu, než byla ta, proti
které revoluci způsobil.“
Karel Havlíček Borovský
Martina Kostková, kronikářka
kronika.halenkov@seznam.cz

Podzimní zájezd turistů na Slovensko
Halenkovští turisté a jejich kamarádi
z nejrůznějších částí Valašska navštívili poslední zářijový víkend slovenské hory. Jejich cílem se staly
Babia hora, která se nachází
na hranici s Polskem a jeden
z nejkrásnějších vyhlídkových
vrchů Slovenska, Velký Choč.
Po čtyřhodinové cestě autobusem jsme dorazili do Zuberce, kde jsme v místní "retro
ubytovně" strávili dvě noci.
Sobotní zatažené ráno nevěštilo nic dobrého, ale po hodině jízdy jsme již na parkovišti na polské straně Babí
hory registrovali překvapivě
sluníčko a modrou oblohu. První část
výstupu vede příjemným širokým chodníkem až po chatu Markowe Szczawiny. Pak začíná chodník strmě stoupat
až do výšky 1725m. Naskýtají se nám
překrásné pohledy na podzimně zbarvené hory, pod námi se leskne Oravská
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přehrada. Potkáváme spoustu turistů
a přesvědčujeme se, že tento vrch je
jedním z nejnavštěvovanějších v celém

Polsku. Sestupujeme po upraveném kamenném chodníku kolem dvou vyhlídkových teras k parkovišti, kde nás čeká
autobus. Při zpáteční cestě zastavujeme na Oravici, kde v místních termálech zaháníme dnešní únavu.
V neděli vystupuje část účastníků

v obci Jasenová, odkud nás čeká tisícimetrové převýšení po červené značce
k vrcholu Velkého Choče.
Druhá skupina pokračuje
do Valaské Dubové, odkud
na vrchol vede modře značená trasa. Kolem poledne
se obě skupiny setkáváme
na vrcholku. Počasí nám přeje
a nádherné výhledy neberou
konce. Jen Roháče a Tatry jsou
zahaleny v mlze.
Potkáváme turisty z Prešova,
kteří se prezentují oslavnou
slovenskou písní. Nezůstáváme nic dlužni a kontrujeme
naší národní My jsme Valaši.
Dobrou náladu si s sebou neseme zpět
až do Jánošíkovy izby (hospody) ve Valaské Dubové.
Tady naše horské kroky končí. Zůstanou nám jen hezké vzpomínky na dva
zářijové dny.
Zdenek Drga

SPCCH / inzerce

Zájezd na Slovensko
Zájezd do Domaniže za slovenskými
přáteli byl pohodový a bezproblémový,
v mnohém i poučný.
Nejdříve jsme zajeli do nejstaršího
a jediného sklářského skanzenu na Slovensku ve Valaské Belé v okrese Prievidza. Tam všichni pozorně sledovali
ruční výrobu skleněných výrobků s výkladem sympatického sklářského mistra. Ani naši bývalí skláři z Karolinky se
nedali zahanbit a také předvedli svůj
sklářský um. Vyrobili skanzenu v upo-

mínku na zájezd SPCCH Halenkov
skleněné prasátko, a to za zaslouženého potlesku všech přítomných. Někteří účastníci zájezdu si zakoupili místní
výrobky a s poděkováním jsme vyrazili
do Domaniže.
V Domaniži nás přátelé přivítali
v krásném zrestaurovaném obecním

domě, dokonce nás pozdravil i starosta
Domaniže. Čas rychle plynul při hezké
hudbě, tanci, povídání, pohoštění, tombole a také jsme si zazpívali s mladými
harmonikáři.
Bylo to příjemné posezení.
Zajíčková Ludmila

NÁŘADÍ HALENKOV
prodej širokého sortimentu elektrického a ručního nářadí
různých značek a mnoho dalšího zboží pro kutily,
řemeslníky a výrobní firmy
Mobil: +420 734 151 715
www.naradi-halenkov.cz
e-mail: obchod@naradi-halenkov.cz
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Charita Nový Hrozenkov pořádá adventní koncert
Charita Nový Hrozenkov připravuje dne 13. 12. 2019 Adventní koncert
v kostele sv. Jana Křtitele v Novém Hrozenkově. Vystoupí slavný houslový virtuos Václav Hudeček a klavírní virtuos
a dirigent Lukáš Klánský. Třetím vystupujícím bude vítěz Akademie Václava
Hudečka roku 2019. Letos to byli dva
vítězové, ale s velkou pravděpodobností můžeme očekávat Kateřinu Krejčovou (viz. níže). Bližší informace budou v listopadových Charitních listech,
na charitních webových stránkách a určitě nepřehlédnete vyvěšené plakáty.
Václav Hudeček vystupoval po celém světě na nejprestižnějších podiích.
Hudečkovo sympatické vystupování
a zejména styl jeho hry spojený s radostí, kterou dovede nezaměnitelným
způsobem přenášet do publika, okouzluje obecenstvo bez rozdílu věku.
Lukáš Klánský patří k nejvýznamnějším a nejžádanějším českým klavíristům mladé generace. Díky oceněním
na mnoha mezinárodních soutěžích
a úspěšných vystoupení na festivalech

v ČR, ale i v Evropě, se stal jak vyhledávaným sólistou, tak komorním hráčem.
Letošní ročník Akademie Václava
Hudečka byl ve znamení vyrovnaných
výkonů. Proto byla hlavní cena udělena dvěma studentům, a to MATTEU
HAGEROVI, ten získal housle postavené a darované Mistrem houslařem

Jaroslavem Kohoutem. KATEŘINA
KREJČOVÁ získala cenu hejtmana ZK
Jiřího Čunka, dále cenu ředitele Západočeského symfonického orchestru
Milana Muzikáře, pozvání k sólovému
vystoupení s uvedeným orchestrem
a v neposlední řadě účast na adventních a vánočních koncertech Václava
Hudečka.

Co prožíváme v Denním stacionáři a proč
Maso, hermelíny, cukety, hříbky i mrkve položené na grilu voní po celé zahradě. V altánu je nachystáno posezení,
voda se sirupem, něco na mlsání. Je teplo až horko, ale i tak každý čas od času
zvedne hlavu a podívá se na mraky. Ze
tří stran jsou černé, blýská se, ale bouřka
nás míjí. Je poslední srpnový pracovní
den a pro klienty jsme ve stacionáři nachystali rozloučení s prázdninami. Sešlo
se nás zde spousta, myslím, že jsme si to
všichni užili. Někde jsem četl, že podle
statistiky pravidelně griluje každý třetí
Čech. A my se přece ve stacionáři snažíme o to, aby uživatelé využívající naši
službu trávili čas tak, jak je to v populaci
běžné.
O pár dní později jsme vyrazili
do Velkých Karlovic. Prohlédli jsme si
kostel a prošli se po okolí. Výlet jsme
zakončili posezením v cukrárně. Další
dny jsme třeba pekli pohanku se zelím
a se slaninou, vařili tvarohové knedlíky,
nebo smažili domácí koblížky. Vyráběli jsme podzimní dekorace či ozdobné
magnetky.
Asi největší akcí, která nás čeká v říjnu, bude domácí zabijačka na Charitě
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v Halenkově. No, pravda, trochu přeháním. Naším hlavním úkolem je práce
s klienty, věnovat se jim, ne honit prase
po dvoře. Ale již máme slíbený kotel
k zapůjčení, ještě objednáme maso
a vše, co je potřeba, abychom si uvařili
alespoň pár tlačenek a dobrou zabijač-

kovou polévku. Každopádně se těšíme
na atmosféru stejně dobrou, jaká při
zabijačkách bývá. Zatímco dříve jsme
ve stacionáři hodně pekli, zaměřujeme
se nově i na chlapské chutě, protože
v poslední době začalo do stacionáře chodit více mužů. V říjnu nás tedy

charita

kromě „zabijačky“ čeká vaření guláše
a sekané.
Aktivit máme přichystaných mnoho,
stále si ale říkám, že to není ve stacionáři to nejdůležitější. Nejde o to, abychom se ukázali, že děláme to či ono.
Každá aktivita má hlubší význam. Někdy jde jen o odreagování, někdy různé
zajímavé činnosti vedou k „rozpovídání“ i tišších klientů. Někdy jsou příležitostí pro to uživatelům ukázat, že o ně
někdo stojí, má o ně zájem, chce se
jim věnovat a naslouchá jim. Někdy se
s aktivitami pojí více drobnějších prací,
které uživatelé sami zvládnou a cítí tak

pocit vlastní užitečnosti. V neposlední
řadě vedou k budování vztahů uživatelů se svým okolím.
V Denním stacionáři Slunečnice
zajišťujeme péči o seniory či osoby
s mentálním nebo tělesným postižením
tzv. ambulantní formou – konkrétně
v Halenkově ve Víceúčelovém charitním domě. Znamená to, že se jim
zde smysluplně věnujeme, pokud je
to potřeba, zajistíme i dovoz a odvoz.
Nacházíme si čas na tvoření, cvičení,

povídání, trénování paměti i výlety. Pokud byste rádi této služby využili pro
sebe nebo své blízké, o které pečujete,
můžete se na mě obrátit na telefonní
číslo 739 507 126. Rád za Vámi přijedu
a předám všechny potřebné informace.
Nebo se za námi můžete sami přijet
podívat.
Vojtěch Petroš
vedoucí Denního stacionáře
Slunečnice

Program Denního stacionáře Slunečnice
na druhou polovinu října 2019
16. 10.

st

10.00

mše sv. - Víceúčelový charitní dům Halenkov

i pro veřejnost

10.00

mše sv. - Dům pokojného stáří Nový Hrozenkov

i pro veřejnost

17. 10.

čt

10.00

trénink paměti - přesmyčky

18. 10.

pá

8.00

vaření - domácí zabijačka

21. 10.

po

10.00

beseda na téma - vznik Československa

22. 10.

út

9.00

výlet - muzeum ve Velkých Karlovicích

23. 10.

st

10.00

mše sv. - Víceúčelový charitní dům Halenkov

i pro veřejnost

10.00

mše sv. - Dům pokojného stáří Nový Hrozenkov

i pro veřejnost

24. 10.

čt

10.00

trénink jemné i hrubé motoriky

25. 10.

pá

9.00

vaření - vepřový guláš

28. 10.

po

29. 10.

út

9.00

dušičkové vazby - tvoříme pro své věrné zemřelé

30. 10.

st

10.00

mše sv. - Víceúčelový charitní dům Halenkov

i pro veřejnost

10.00

mše sv. - Dům pokojného stáří Nový Hrozenkov

i pro veřejnost

10.00

vaření - palačinky

31. 10.

čt

státní svátek - stacionář není otevřen
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Výsledky soutěže o nejlepší štrúdl
Hodnotit „cukrářské“ umění letos
nebylo jednoduché. Každý z porotců
dal zabrat svým chuťovým buňkám
a při udělování bodů se musel mnohdy
dlouze zamýšlet a rozhodovat, který je
přeci jen ten nejlepší.
Letošní soutěž, která je již několik let
součástí Dne otevřených dveří v naší
Charitě, měla skutečně velkou odezvu.
Do soutěže bylo přihlášeno 22 vzorků jablečných štrúdlů - 7 dospělých
a 15 dětských. Štrúdly od dospělých
přišly hodnotit také loňské vítězky Natálie Kašperová a Eleonora Křenková.
Vyhrála paní Marie Vaculíková z Nového Hrozenkova, která získala Dárkový koš ze Dvora u kříža. Druhé místo v kategorii dospělých získala paní
Hanka Hučíková z Hovězí a třetí místo
obsadila slečna Terezka Orságová také
z Nového Hrozenkova. Tyto výherkyně
byly obdarovány Dárkovým balíčkem
přeměněných plodů zahrady z Veselého gruntu v Janové.
Na prvním místě v dětské kategorii,
ve které se sešlo úžasných patnáct štrúdlů, se umístilo duo chlapců ze Základní školy Nový Hrozenkov: Richard Novotný a Martin Hrnčiřík, kteří si odnesli
úžasný dort od cukrářky paní Anny Pavelkové. Druhé místo obsadilo chlapecké trio z hrozenkovské školy: Petr Mikula, Michal Hořelica a Dominik Janík.
Třetí místo pak obsadila dvojice děvčat
taktéž z hrozenkovské školy: Martina
Sušilová a Simona Pekařová. Druhé
i třetí místo bylo obdarováno sladkým
balíčkem z Vinotéky u Kruháče.
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Děkujeme všem, hlavně pak dětem,
za jejich sladké výtvory, které udělaly

obrovskou radost našim klientům. A těšíme se zase příští rok.

charita

Poradna Svaté Rity
Dotaz: Moje maminka si nemůže na
poště sama vyzvedávat svůj důchod.
Její zdravotní stav se zhoršil, na poštu si
sama nedojde.
Je prosím nějaká možnost, abych důchod mohla za ni vyzvednout?

Odpověď:
Máte možnost využít Ustanovení
zvláštního příjemce důchodu.
Ustanovení zvláštního příjemce důchodu je činnost, kterou provádí kterýkoliv obecní úřad v rámci správního
řízení. Je zahájena z moci úřední.
Podnět k zahájení správního řízení
může podat oprávněná osoba (tedy
vaše maminka), rodinný příslušník (požádáte sama), nebo jiná osoba.

Pokud osoba oznamující skutečnosti,které jsou podnětem pro ustanovení
zvláštního příjemce důchodu, přijde
osobně na obecní úřad, lze podnět sepsat formou tzv. podání.

s ohledem na svůj zdravotní stav důchod přijímat.
Zvláštní příjemce je povinen dávku
použít pouze ve prospěch oprávněného.

Ustanovení zvláštního příjemce důchodu probíhá dle zákonného ustanovení: § 118 zákona č. 582/1991 Sb.,
o sociálním zabezpečení Výplata dávky důchodového pojištění zvláštnímu
příjemci.

Pokud by pak v budoucnu došlo
k nějakým pochybnostem o využití
důchodu, zvláštní příjemce je povinen
na žádost oprávněného, nebo obecního úřadu, který jej ustanovil, podat písemné vyúčtování dávky, která mu byla
vyplácena, a to do 1 měsíce.

Pokud obec zjistí, že existují důvody
pro ustanovení zvláštního příjemce důchodu, zahájí správní řízení.
Obecní úřad ustanoví zvláštního
příjemce s jeho souhlasem (což bude
případ vaší maminky) s ohledem
na skutečnost, že oprávněná nemůže

Závěrem: obrátíte se na obecní úřad
v místě bydliště maminky a požádáte
o zahájení řízení o zvláštním příjemci
důchodu.
Eva Slováčková,
sociální pracovnice

Střípky z poutě na Velehrad
"Nesuďte, a nebudete souzeni, nezavrhujte, a nebudete zavrženi, odpouštějte a bude vám odpuštěno..." zaznělo
z úst P. Josefa Čunka ve velehradské
bazilice při mši sv. Slova evangelia
ve své promluvě otec Josef rozvinul
a povzbudil nás ke snaze o svůj duchovní růst.
Na Velehrad jsme se 12. září vypravili naším sociálním autobusem a strávili jsme tam pěkné chvíle. Mohli jsme
obdivovat nádherný interiér baziliky
se všemi jejími zajímavostmi a třeba
i nově instalované sochy sv. Cyrila

a Metoděje na vstupních pilířích. Byl
čas si zajít do cukrárny na kávu, navštívit prodejnu knih, nebo si jen tak
posedět na lavičce na prosluněném
prostranství u baziliky.
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Podzimní výsledky fotbalistů TJ Tatran Halenkov
První část sezony 2019/2020 se pomalu chýlí ke konci, a tak vám přinášíme malé statistické ohlédnutí za výsledky jednotlivých týmů TJ Tatran
Halenkov (uzávěrka tohoto vydání Halenkovského zpravodaje byla 7. října).
Přidáváme také pozvánky na zbývající
utkání podzimu a zároveň upozorňujeme, že se termíny v rozpisu mohou
výjimečně měnit. Sledujte proto naše
stránky www.tatranhalenkov.cz, kde
najdete i veškeré informace o dění
v našem oddíle.
Muži A – krajský přebor
(Trenér: Ondřej Machálek)
Výsledky:
Choryně – Halenkov 4:1 (branka Halenkova: Tomáš Kašpar), Halenkov – Lidečko 4:0 (Jan Šulák 2, Tomáš Kašpar,
Ondřej Ondryáš), Poličná – Halenkov
0:1 (Tomáš Zádilský), Halenkov – Prlov
2:4 (Tomáš Mikulenka, Ondřej Ondryáš), Prostřední Bečva – Halenkov 1:4
(Jan Šulák 2, Tomáš Zádilský, Tomáš
Mikulenka), Halenkov – Bylnice 3:1
(Tomáš Kašpar 3), Ratiboř – Halenkov
2:3 PK (Jan Šulák, Tomáš Kašpar), Halenkov – Slavičín B 5:2 (Jan Šulák 3, Tomáš Kašpar, Ondřej Ondryáš), Brumov
B – Halenkov 6:1 (Tomáš Kašpar).

Mužské béčko Halenkova (zelené dresy) válčí ve III. třídě.
Další zápasy podzimní části:
12. 10. (15 hod.) Halenkov – Dolní
Bečva, 20. 10. (14:30 hod.) Francova
Lhota Halenkov, 26. 10. (14 hod.) Halenkov – Krhová, 2. 11. (13.30 hod.)
Halenkov – Hovězí.
Muži B – III. třída
(Hl. trenér: Ondřej Žárský)
Výsledky:
Halenkov B – Bynina 3:2 PK (Tomáš
Kašpar, Jaroslav Mynář), Halenkov B –

Střelná 2:3 PK (Jiří Pastorek 2), Loučka –
Halenkov B 9:0, Halenkov B – Choryně
B 2:3 (Zdeněk Měrka, Dominik Kovářčík), Lačnov – Halenkov B 7:1 (Jan Trlica), Halenkov B – Leskovec 2:4 (Adam
Korabík, Jiří Pastorek), Kladeruby – Halenkov B 0:1 (vlastní).
Další zápasy podzimní části:
13. 10. (15 hod.) Halenkov B – Val.
Polanka B, 19. 10. (14.30 hod.) Halenkov B – Janová, 27. 10. (14 hod.) Jarco-

Starším žákům Halenkova, které vede trenér Oldřich Čapek (vpravo), to šlo zejména ve druhé části podzimu skvěle.
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vá – Halenkov B, 2. 11. (10 hod.) Halenkov B – Police.
Straší žáci – okresní přebor
(Trenér: Oldřich Čapek)
Výsledky:
Halenkov – Lidečko 8:2 (Josef Hajdík
2, Jiří Šulák 2, Jakub Škývara, Patrik Fojtík, Lucie Rožnovjáková, Jakub Christ),
Val. Příkazy/H. Lideč – Halenkov 8:2
(Jiří Šulák, Jakub Christ), Halenkov –
Růžďka/Jablůnka 2:4 (Rostislav Malysa,
Patrik Fojtík), Hošťálková – Halenkov
5:0, Halenkov – Kateřinice/Ratiboř 4:3
(Pavel Kaštánek 3, Jakub Christ), Lidečko – Halenkov 0:3 (Lukáš Orság, Pavel
Kaštánek, Jakub Christ),
Další zápasy podzimní části:
13. 10. (12 hod.) Halenkov – Val. Příkazy/H. Lideč.
Starší přípravka – okresní přebor:
(Trenéři: Josef Haničák ml., Vladimír
Koláček)
Hovězí – Halenkov 19:5 (Petr Koláček, Sebastian Drozd), Halenkov – Fr.
Lhota 7:4 (Sebastian Drozd 4, Petr Koláček 3), Halenkov – N. Hrozenkov/
VKK 10:18 (Petr Koláček 9, Vít Šťastný), Lačnov – Halenkov 3:16 (Petr
Koláček 7, Sebastian Drozd 4, Matyáš Děček 2, Tomáš Michut 2, Lukáš
Burdík), Halenkov – Val. Polanka 1:31
(Petr Koláček).

V přípravkách je to zatím o získávání prvních fotbalových dovedností, mezi něž
patří i správně si obléct dres.
Mladší přípravka
(Trenéři: Jakub Tydlačka a Vít Krejčí)
V této kategorii se výsledky a statistiky neevidují. Nutno ale dodat, že si
naši malí borci vedli opravdu skvěle.
Nábor nejen do této kategorie je stále
otevřený. Hlásit se mohou kluci o holky
ve věku od 5 do 10 let, tak pokud si
chcete užít zábavu, sport a partu prima
kamarádů, tak neváhejte. Veškeré kontakty na trenéry i vedení klubu najdete
na www.tatranhalenkov.cz.
Za výkonný výbor TJ Tatran Halenkov
Jiří Koňařík
Fota Jiří Tkadlec

Halenkov má skvělé fanoušky
a může se pochlubit jednou z největších návštěvností domácích utkání
v soutěži.

Týmu muži A se zatím v I. B daří a během podzimu slavil hned několik vítězství.
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soutěž

Soutěž o nejkrásnější okno, balkon
a předzahrádku
zná již své vítěze. Klání se účastnilo
celkem 13 soutěžících, z toho 7 v kategorii okna a balkony, 3 v kategorii předzahrádky a 3 v obou kategoriích. Hodnotící
komise zasedla 11. září a nebylo pro ni
vůbec jednoduché vybrat mezi tou záplavou květů ty nejkrásnější. Hodnocení
probíhalo bodovým systémem a porota
nakonec zvolila tyto vítěze.
V kategorii okna a balkony:
1. MÍSTO
Jana Novosadová, Halenkov 685
Veškerá okna a balkon jako každý
rok zdobily truhlíky s barevnými kombinacemi surfinií a celkově velmi dobře
udržovaná a s láskou pěstěná zahrada
s dětským koutkem a altánem přinesla
po právu svým majitelům první místo.
2. MÍSTO
Hana Bambuchová, Halenkov 96
Zaujala kombinací tmavě a světle červených převislých muškátů s okrasným
tabákem, jenž se snoubí v červenobílou
girlandu květů. Aksamitníky a durman
(andělské trumpety) pak vytváří kontrast
mezi tradicí a exotikou.
3. MÍSTO
Eva Orságová, Halenkov 391
Okna zdobily rudé pelargonie s aksamitníky. Pozorovatele však zaujme
i květinový pás lemující chodník s různo-

rodou variací lilií, cínií, aksamitníku a jiných trvalek a letniček. Před domem pak
majestátně kvetla juka vláknitá se svými
charakteristickými býlími zvonečky.
V kategorii předzahrádky :
1. MÍSTO
Ludmila Kopecká, Halenkov 338
Velmi dobře kompozičně řešená předzahrádka a zahrada nabízí pohled na pestrou paletu letniček, trvalek a okrasných
keřů. U branky před domem uvítá rudá
růže a tmavě modrý clematis (plamének).
O kousek dál pak voní pivoňky, které své
„těžké hlavy“ květů opírají o pláňky plotu. Pokud půjdeme za dům, očaruje nás
příjemnou atmosféru navozující kompozice keříkových růží, sněžně bílého
pustorylu, po altánu pnoucí se zimolezu
a jiného zahradního rostlinstva.
2. MÍSTO
Mgr. Marta Václavíková, Halenkov 42
Dobře zvolená kombinace trvalek zajišťuje rozkvetlou zahradu po celou sezónu. Zvláště bych vyzdvihl modře lemující
chodník pás zahradních zvonečků a až
pohádkově krásných zahradních kopretin. V záhonech se však nachází i bylinky,
jako např. echinacea, měsíček lékařský,
kopr, libeček a česnek. A tak sloučením užitkové a okrasné zahrady dochá-

zí k spojení užitečného s příjemným.
Dlužno podotknout, že mezi prvním
a druhým místem je pouze jednobodový
rozdíl, a tak prvenství paní Václavíkové
uniklo jen o vlásek.
3. MÍSTO
Mgr. Tynka Tichá, Halenkov 415
Hlavní dominantou zahrady je skalka,
na která zvláště v jarním a letním období
můžeme obdivovat směsici různorodých
skalniček. Okouzlující jsou i begónie,
které se svými jako dlaň velkými květy
vzhlížejí ke slunci. Dále se na zahrádce
nachází floksy, aksamitníky a na jaře kvetoucí tulipány a řebčíky.
Samotné předání ocenění proběhlo na zasedání zastupitelstva obce dne
23. září 2019. Je mi líto, že se nenašla
vhodná kulturní akce, při které by se
mohlo rozdávání ocenění realizovat.
Nakonec bych chtěl poděkovat všem
účastníkům soutěže za ochotu a částečně i za odvahu podělit se s námi o svá
rozkvetlá okna, balkóny a zahrádky. Taktéž děkuji porotcům a v neposlední řadě
firmám ZR nářadí s.r.o., Tovomarket s.r.o.
a Služby obce Halenkov za sponzorské
dary.
Těšíme se na příští ročník této soutěže
a doufáme, že se jí zúčastní více občanů
naší obce.		
Petr Pončík
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