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NOVÉ RE-USE CENTRUM
V HALENKOVĚ
V závěru loňského roku byla dokončena rekonstrukce bývalých garáží v armádním
velkoskladu, které byly v havarijním stavu. Díky více jak třímilionové dotaci tak v tomto
prostoru vznikl nový krásný a funkční objekt. Asi každý z nás se občas rozhodne zbavit věci, která je sice funkční, ale už ji nepoužívá nebo si pořídil náhradu za takovou
věc. Může to být nábytek, nádobí, užitkové sklo, spotřební zboží, sportovní vybavení,
funkční elektrospotřebič, mobilní telefon, apod. Takové věci dříve nebo později skončí
ve sběrném dvoře.  S vybudováním Re-use centra v Halenkově už tomu tak nemusí být.
Centrum bude fungovat na jednoduchém principu. Jeho posláním je motivovat občany,
aby pro ně nepotřebné, ale stále funkční věci ze svých domácností namísto vyhození
do kontejneru umístili do Re-use centra, kde si je další lidé mohou zdarma nebo za symbolický poplatek vyzvednout a nadále je využívat. Tímto nejen pomůžete těm, kteří třeba nemají dostatek peněz na to, aby si pořídili takovou věc novou, ale opětovné využití
toho, co bychom jinak vyhodili, nám také může pomoci snížit náklady na odstraňování
odpadů, které jsou již v současné době opravdu veliké a budou v budoucnu velmi
podstatným způsobem narůstat. Těšíme se tedy na Vaši návštěvu a doufáme, že se tento
projekt ujme a bude přínosem pro všechny naše občany.
Ing. Radek Chromčák, starosta

aktuality z obce

Co se v Halenkově podařilo v roce 2021
Vážení a milí Halenkovjané,
všude kolem nás bohužel stále rezonují témata Covid, opatření proti němu
a očkování. Ze všech stran už dlouhou
dobu totiž neslyšíme nic jiného a mám
pocit, že se kvůli těmto tématům úplně
vytrácejí informace z běžného života
o tom, co se kolem nás děje pozitivního
a co se podařilo uskutečnit. Chtěl bych
se tedy už tradičně v tuto dobu s Vámi
podělit o to, co se v roce 2021 podařilo
u nás v Halenkově.
V průběhu uplynulého roku jsme
se pustili do budování Re-use centra.
Na místě staré, polorozpadlé budovy
v žalostném stavu vznikl díky 3 mil. dotaci nový a moderní objekt. I přes mnohé problémy, které na nás v průběhu
stavby vyskakovaly, se podařilo stavbu
dokončit v termínu. Zkušební provoz
Re-use centra byl zahájen v únoru letošního roku a pevně věříme, že mnozí
z vás se brzy zařadí mezi ty, kteří do tohoto centra přinesou funkční věc, kterou už sami nepotřebují nebo si z něj
naopak zdarma odnesou tu, která by se
jim doma hodila nebo kterou potřebují.
Venkovní učebna u základní školy
byla dalším stěžejním projektem loňského roku. Tento krásný objekt nově
vyrostl u naší základní školy. Je to další
objekt, který zvýší atraktivitu naší školy
a přispěje k tomu, aby děti trávily více
času v přírodě. Spolu s učebnou a jejím
kompletním vybavením vznikly i bezbariérové přístupy jak ze strany učebny,
tak ze strany hlavního vchodu do budovy základní školy. Také tento projekt vznikl díky dotační podpoře, která
v tomto případě činila téměř 3 mil. Kč.
Po opakovaných výběrových řízeních se nám nakonec podařilo vysoutěžit zhotovitele rekonstrukce prostoru k sezení na tribuně u fotbalového
hřiště. Tuto akci nám opravdu hodně
zkomplikovala stávající konstrukce, která se vyznačuje velmi rozdílnou kvalitou. Proto jsme byli nuceni na základě
doporučení stavebního a autorského
dozoru několikrát změnit technologii
opravy. V současnosti je stavba kvůli
povětrnostním podmínkám přerušena.
Jakmile nám počasí dovolí pokračovat, budeme se snažit co nejdříve tento
projekt dokončit. Omlouváme se všem,
hlavně fotbalistům a jejich fanouškům,
za provizorní podmínky, které od loňska panují v hledišti, ale naší snahou je
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Venkovni učebna

Bezbarierový přístup do základní školy
dílo zhotovit co nejkvalitněji, aby nám
tribuna sloužila bez dalších stavebních
zásahů pokud možno co nejdelší dobu.
Původně byly na loňský rok naplánovány také tři větší akce týkající se
komunikací. Konkrétně se jednalo o rekonstrukci cesty v Dinotici „Ve Dvorci“,
v horní části údolí Bratřejůvka a stavbu
dosud neexistující cesty Pod Kopcem.
Na začátku loňského roku jsme se ale
rozhodli tento plán podstatným způsobem rozšířit, a to o opravu spojovací
komunikaci mezi hřbitovem a cestou
na Kuželky podél potoka, cestu „U Šuláčků“, celou cestu k „Hodulom“,
v Černém „U Blahů“, točnu v Dinotici
a cestu do Pondělůvky. K těmto úsekům pak ještě přibylo několik kratších
a méně nákladných úseků. Celkem
jsme do těchto akcí v loňském roce
investovali částku více jak 5 mil. Kč.

Nová cesta k Hodulom
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Samozřejmě jsme i loni opravovali výtluky a pokračovali ve výměnách kanálových vpustí a poklopů, kterých bylo
vyměněno celkem 14.
Kromě realizace výše zmiňovaných
velkých akcí jsme v průběhu loňského roku pracovali na mnoha menších
projektech, které, jak pevně věříme,
zlepšily kvalitu života našich občanů.  
Namátkou bych zmínil pouze některé
z nich. Na začátku loňského roku jsme
dokončili kompletní rekonstrukci ubytovacích prostor v Lidovém domě. Ti
z Vás, kdo už měli příležitost v těchto
prostorách pobývat, určitě potvrdí, že
to byla opravdu zdařilá rekonstrukce,
při níž nejenom vznikly krásné nové
apartmány, ale byl také konečně kompletně zateplen půdní prostor staré
části Lidového domu. Vlastními silami jsme vyrobili tři odpočívadla, která
byla umístěna podél Cyklostezky Bečva. Odpočívadla byla doplněna také
novými odpadkovými koši. Celkem
6 dalších odpadkových košů pak bylo
rozmístěno podél hlavní pěší trasy vedoucí naší obcí. Nově jsme instalovali
11 nových solárních svítilen podél Cyklostezky Bečva v úseku směrem od Janišů do Bratřejůvky. Věřím, že se nám
tímto krokem podařilo alespoň částečně přispět k bezpečnosti tohoto velmi
nebezpečného místa.

Ubytovací prostory po rekonstrukci v Lidovém domě

Odpočívadlo u Bečvy
Intenzivně jsme pracovali na projektových dokumentacích k projektům,
které chystáme na další období. Byla
zpracována projektová dokumentace
na rekonstrukci všech chodníků a přístupových cest na hřbitově. Na tuto
akci jsme již obdrželi rozhodnutí o přidělení více jak 8 milionové dotace.
Jelikož nás ale všechny velmi trápí nefungující odvodnění hřbitova, rozhodli jsme se pro provedení důkladného
hydrogeologického průzkumu tohoto

prostoru a k zadání zpracování projektové dokumentace na nové odvodnění hřbitova. Projektovou dokumentaci
zpracovává přímo akreditovaná společnost, která prováděla hydrogeologický
průzkum. Jakmile obdržíme stavební
povolení na tuto stavbu, budou pokud
možno v co nejkratší době realizovány
oba dva projekty společně, abychom
co nejméně omezili provoz na tomto
pietním místě. Pevně věřím, že se nám
podaří halenkovský hřbitov přeměnit
na opravdu důstojné místo posledního
odpočinku našich blízkých.
Nechali jsme zpracovat a máme
hotovou projektovou dokumentaci
na prodloužení vodovodu a kanalizace
v údolí Lušová, Pod Kopcem a u Walferu, na jejíž realizaci byla v loňském
roce podána žádost o dotaci. Rozhodnutí o poskytnutí dotace očekáváme
každým dnem. Je zpracovávána také
projektová dokumentace na další velké

rozšíření kanalizace a hlavně vodovodu
v údolí Dinotice, kde jsme však narazili
na majetkoprávní problém a nedaří se
nám získat souhlas vlastníka s umístěním této infrastruktury na jeho pozemcích. Dalším již hotovým projektem
je vybudování kanalizace, vodovodu
a plynovodu v Bratřejůvce U Kočů. Pro
tento úsek byla také zpracována projektová dokumentace na místní komunikaci, která bude zhotovena bezprostředně
po umístění všech zmiňovaných inženýrských sítí. Zde čekáme na realizaci
přeložky el. vedení. Stavební povolení
bylo také vydáno na výstavbu parkoviště u Lidového domu a vybudování
příjezdové cesty k tomuto parkovišti.
Rovněž v případě tohoto projektu jsme
požádali o poskytnutí dotace.
V současné době vybraní projektanti pracují na projektech dobudování
kanalizace v Provazníčku, rekonstrukce celého středu obce, rekonstrukce
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4 mostků a kompletní rekonstrukci budovy tribuny u fotbalového hřiště včetně zateplení, nového způsobu vytápění
a ohřevu vody fotovoltaickým systémem. Samozřejmě jsme v loňském roce
velmi intenzivně pracovali na přípravě
projektů, o kterých se můžete dočíst
v článku věnovaném tomu, co se chystáme realizovat v roce letošním.
Stejně úspěšní jako i v letech minulých
jsme byli v získávání dotací. Díky těmto
penězům se můžeme pustit i do finančně velmi náročných akcí. Za pouhé tři
roky, co pracujeme ve vedení obce, se
nám podařilo získat na dotacích neuvěřitelných 50 mil. Kč, což je podle mě
velký úspěch. Pevně doufám a věřím,
že to je a postupem času bude čím dál
tím víc v obci vidět. Tedy pro toho, kdo
to vidět chce. Tím narážím na tradiční

„fejsbúkové“ kritiky úplně všeho, co se
udělá. Na ty, kteří vždycky neomylně
vědí, co by se mělo a co všechno je
špatně a neštítí se ve svých tvrzeních
uchýlit třeba ke lži, jenom aby pošpinili naši práci. Je to škoda, je mně jich
svým způsobem líto a moc bych se přimlouval, aby se alespoň občas pokusili
„přehodit“ do pozitivního módu a aby
v sobě našli odvahu komunikovat přímo. Ne zbaběle a pokrytecky v poloanonymním prostoru virtuálního světa.
Doba je zlá a nálada ve společnosti je pod bodem mrazu. Chtěl bych
opravdu všechny moc poprosit, aby se
v sobě pokusili znovu najít vlastnosti,
jako jsou tolerance, pochopení, umění
naslouchat a respektovat názory druhých, i když s nimi nemusí souhlasit.
Pokusme se alespoň na chvíli zklidnit

a uvědomit si, že všemi těmi negativními emocemi, které s námi někdy cloumají, ubližujeme nejen všem kolem, ale
také sami sobě.
Na závěr bych rád opravdu moc poděkoval panu místostarostovi Mgr. Miroslavu Zetkovi za jeho každodenní
skvělou, poctivou a svědomitou práci.
Moc dobře se mi s ním spolupracuje
a ve skrytu duše doufám, že i jemu se
mnou. Chci poděkovat i všem členům
Rady obce, za jejich práci v rámci tohoto orgánu obce. Poděkování patří
samozřejmě i všem ostatním zastupitelům obce, se kterými jsme spolupracovali na zasedáních Zastupitelstva obce,
ale i mimo ně.
Přeju všem šťastný a úspěšný letošní
rok a hodně sil do každodenní práce,
Váš starosta, Ing. Radek Chromčák

Co máme naplánováno na letošní rok
konstrukci tribuny na fotbalovém hřišti,
která musela být přerušena vzhledem
k povětrnostním podmínkám. Doufáme, že nás zima nebude dlouho trápit
a budeme moci akci úspěšně dokončit.
Prosíme zejména všechny fotbalové
fanoušky za odpuštění a o shovívavost
a pochopení. V nejbližší době by měl
být rovněž vydán územní souhlas s výstavbou oplocení celého sportovně-zábavního areálu včetně fotbalového
hřiště, které bychom chtěli za finanční
podpory Národní sportovní agentury
v tomto roce také vybudovat.

Moji milí spoluobčané, rád bych
Vás krátce seznámil i s tím, jaké hlavní investice máme v plánu uskutečnit
v tomto roce. Rozpočet obce na rok
2022 byl opět zastupitelstvem schválen
již v závěru loňského roku, tudíž se nemusíme řídit rozpočtovým provizoriem
a můžeme se hned od začátku roku
plně věnovat investičním akcím, které
byly do rozpočtu zařazeny. Díky tomu,
že jsme z velké části financovali investiční akce z dotací, a tím pádem jsme
nemuseli utrácet vlastní peníze, se nám
podařilo nashromáždit na účtech obce
částku ve výši téměř 60 mil. Kč. Jedná se o částku, kterou obec Halenkov
nikdy v minulosti nedisponovala. Tato
skutečnost nám umožní nejen realizovat investiční akce bez jakýchkoliv úvěrů či půjček, ale také připravovat a následně realizovat investiční akce, které
jsou finančně velmi náročné. Jednou
z takových akcí je například prodloužení vodovodu a kanalizace v údolí Lušová, Pod Kopcem a u Walferu, u které
jsou náklady na realizaci odhadovány
na cca 40 mil. Kč.

V období letních prázdnin nás čeká
velká rekonstrukce chodníků a přístupových cest v okolí základní školy,
na kterou jsme získali opravdu krásnou
dotaci ve výši 6 mil. Kč. Ani mateřská
školka nepřijde zkrátka, poněvadž dalším projektem, který bude realizován
v tomto období, bude kompletní rekonstrukce přístupových cest a chodníků v okolí mateřské školy, na kterou
se nám podařilo také získat dotaci, a to
ve výši 1,6 mil. Kč.  

Mezi stěžejní investiční akce, které v tomto roce plánujeme uskutečnit,
patří rekonstrukce vnitřních prostor hasičské zbrojnice, která začne na začátku března (dotace 3,8 mil. Kč). Na jaře
tohoto roku také odstartujeme realizaci
Pumtrackové dráhy a skill centra, které vzniknou ve sportovně zábavním
areálu (dotace 1,4 mil). Samozřejmě
bychom chtěli co nejdříve dokončit re-

Konečně můžeme uskutečnit dlouho
plánovanou a připravovanou demolici
starých garáží za hřbitovem, u níž jsme
se potýkali s velmi laxním přístupem
ze strany projektanta a také s problémy
spojenými s nutností realizovat v rámci
této akce přeložku historického vedení
el. energie. Nakonec vše dobře dopadlo a můžeme zahájit výběrové řízení
na tento projekt.
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V letošním roce bychom také chtěli
uskutečnit několik velkých a finančně
náročných oprav a realizací nových komunikací. Měla by vzniknout nová komunikace Pod Rozkazačky, opravena
by měla být lesní cesta v údolí Hluboké
a také cesta v Černém. U všech těchto
akcí jsme podali žádost o dotaci na jejich realizaci. Intenzivně také pracujeme na projektech oprav nejvíce poškozených mostků.
Pracujeme na studii nové bytovky
na Kuželkách a územní studii využitelnosti bývalého armádního velkoskladu,
kde by mělo v budoucnosti vyrůst několik bytových domů. Intenzivní práce
probíhají také na projektech odvodnění
hřbitova a projektu úpravy celého středu obce.
Jak vidíte, v tomto roce jsme si
ukousli opravdu velký kousek koláče,
tak doufám, že se nám podaří všechny plánované akce dovést do zdárného
konce. Budeme určitě potřebovat Vaše
pochopení a také velkou míru tolerance. Slibuji Vám, že se všemi silami
vynasnažíme, abychom Vás při realizaci všech výše zmiňovaných projektů,
pokud možno co nejméně omezovali
a obtěžovali. Buďte prosím shovívaví,
vždyť všechno bude sloužit Vám, Vašim dětem, rodičům, prarodičům, prostě všem Halenkovjanům.
Váš starosta
Ing. Radek Chromčák

Jak už jste stačili nejspíš všichni zaregistrovat, od letošního roku nebude
poplatek za svoz komunálního odpadu
vybírán paušální částkou na obyvatele
trvale hlášeného v obci, ale bude vázán na konkrétní nemovitost. Jeho výše
se bude odvíjet od toho, kolik lidé žijící
společně v jednom domě komunálního
odpadu skutečně vyprodukují. V letošním roce tedy nebude poplatek za svoz
komunálního odpadu vybírán, ale
úhrada poplatku proběhne až na počátku roku 2023, a to na základě seznamu, ve kterém bude uveden skutečně
vyvezený objem komunálního odpadu
dané domácnosti za celý rok 2022. Podle toho, kolik má Vaše domácnost popelnic, jak velkých a jak často je budete
nechávat vyvážet, Vám bude příští rok
vypočten poplatek, který byl vyhláškou
schválenou Zastupitelstvem obce stanoven na 0,50 Kč za 1 litr odpadu. Když
si tedy necháte vyvézt popelnici o objemu 110 l, bude Vás jeden tento vývoz
stát 55 Kč, vývoz popelnice o objemu
240 l bude stát 120 Kč. Pokud máte
popelnici celoročně volně přístupnou
z komunikace, můžete na ni v případě,
že nebude v době svozu plná, umístit
reflexní visačku (k vyzvednutí na obec-

ním úřadě), která pro pracovníky TS signalizuje, že nemají takovou popelnici
vyprazdňovat, a tedy ani načítat. Pokud
byste byli svědky toho, že pracovníci
TS takto označenou popelnici načtou
čtečkou a následně vyprázdní nebo načtou a dokonce nevyprázdní, zavolejte
prosím okamžitě na obecní úřad, abychom mohli sjednat nápravu.
K této změně se zastupitelstvo obce
rozhodlo proto, že v souvislosti s novým odpadovým zákonem, který platí
od roku 2021, začal velmi razantně narůstat poplatek za skládkovné a současně s tím klesat limit pro uplatnění slevy
na tomto poplatku. Tento trend bude
pokračovat nejméně do roku 2029.
Naší snahou je tedy naučit naše občany co možná nejvíce třídit odpad tak,
aby komunálního odpadu, který skončí
v popelnici, bylo co nejméně. Čím více
plastu, papíru nebo skla uložíte do pytlů nebo do kontejnerů na tříděný odpad, jejichž svoz je pro Vás bezplatný,
tím méně tohoto odpadu skončí ve Vašich popelnicích na komunální odpad
a tím méně budete platit vy i obec.
Stejné je to i s bioodpadem, který tvoří
velmi podstatnou složku odpadu v popelnicích. Čím více tohoto odpadu

uložíte například do kompostéru, který si stále můžete zdarma vyzvednout
na obecním úřadě, tím méně jej bude
ve Vaší popelnici, což se opět projeví
na nižším poplatku, který budete muset
zaplatit. Kompostéry dostávají Halenkovjané zdarma do výpůjčky na 5 let
s tím, že po uplynutí této doby se stanou automaticky jejich vlastníky.
Doufáme, že se nový systém brzo zažije a pomocí něj se nám všem podaří
dosáhnout kýženého výsledku, kterým
by mělo být menší množství produkovaného komunálního odpadu, a s tím
spojené i menší finanční zatížení každého z nás.
Ing. Radek Chromčák, starosta

PROČ A JAK je to v Halenkově?

• Proč to vůbec píšu?
Protože se někdy občané ptají na věci, o kterých se v obecních
vyhláškách nebo ve Zpravodaji již
psalo. Protože je někdy míň slov více
než obsáhlé romány.
• Jaký je rozpočet obce pro tento rok?
91.041.000 Kč.
• Proč se změnil způsob platby obci
za vývoz popelnic?
Protože společnost, která vyváží komunální odpad, zdražila své služby.

Tímto způsobem lze při poctivém třídění odpadu ušetřit, je to i spravedlivější a šetrnější k životnímu prostředí.
• Co se v obci za vašeho působení
(současného vedení obce) vybudovalo?
Re-use centrum, dodělal se sběrný
dvůr, vystavělo se nové hřiště u ZŠ,
opravil se a udržuje v provozu Lidový dům, byl zcela obnoven topný
systém v Základní škole. Postavila se
venkovní učebna u ZŠ, provádějí se
pravidelné opravy místních komunikací a bylo realizováno mnoho jiných menších projektů. V tomto roce
chceme ještě stihnout rekonstrukci
hasičské zbrojnice, pumptrackovou
dráhu na sportovišti, instalaci LED
osvětlení podél hlavní cesty (pokud
uspějeme s žádostí o dotaci), rekonstrukci zpevněných ploch u MŠ a ZŠ,
opravu lesní cesty v Hlubokém, zpomalovací semafor u MŠ aj.

• Proč obec řeší pozemek v Provazném pod rybníkem?
Protože pozemek obec obdržela
od Státního pozemkového úřadu
s podmínkou, že na něm zrealizuje
nějakou veřejně prospěšnou stavbu.
Pokud se tak nestane, hrozí, že bude
muset obec pozemek vrátit.
• Kdy se uklidí nedůstojné skladiště
za hřbitovem?
Na jaře tohoto roku se zbourají nelegální garáže. Poté se zkulturní okolí.
• Proč v obci se nic neděje?
Protože je Covid. Obec Halenkov
musí a chce ctít zákony ČR. Je to stejné i v jiných obcích.
• Proč se do hasičské zbrojnice investuje cca 7 mil. korun?
Po předchozím vedení obce se
našel projekt na její rekonstrukci.
Když se již zaplatilo za projekt, byla
by škoda jej nechat „ležet ladem“.
Podala se žádost o dotaci a uspěli
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Nový způsob hrazení
poplatků za svoz komunálního odpadu

aktuality z obce

jsme. Přibližná výše dotace je 50 %
z uznatelných nákladů. V rozpočtu obce je na tuto akci vyčleněno
8 mil. korun.
• Kdy se začne dělat něco s hřbitovem
a ostudnými záchody u něj?
Co se týče hřbitova, nejdříve se musí
vyřešit jeho současné nefunkční odvodnění. Projekt se na to zpracovává.
WC u hřbitova je nepovolená stavba
na farním pozemku v obecní správě.

Dle mého názoru by bylo nejlépe
současné WC zbourat a po dohodě
s farností Halenkov postavit na stejném místě nové záchody. Nejbližší
vodovodní přípojka je za hlavní cestou (řešilo by se průtlakem), odpad
septikem. A to vše v rámci plánované opravy centra obce. Napojit se
na kostel nelze. Nicméně se momentálně řeší varianta s kontejnerovými
WC u lékárny.

Doufám, že odpovědi byly jasné
a stručné. Pokud by Vás něco zajímalo
podrobněji nebo máte jiné otázky, rádi
Vám odpovíme. Své dotazy posílejte na emailovou adresu peta.poncik@
email.cz, nebo mistostarosta@halenkov.cz
Děkujeme.
Petr Pončík,
Zastupitel obce Halenkov

Rozpočet obce Halenkov na rok 2022

z pohledu žadatelů o příspěvek na svou činnost
Nedílnou součástí rozpočtu obce je
příspěvek na provoz zájmových skupin,
sdružení a institucí, jejímž zřizovatelem
je samotná obecní samospráva. Jedná
se např. o ZŠ, MŠ, hasiče aj.
Obecně lze říct, že se v rozpočtech
promítly aspekty spojené se současným
ekonomickým vývojem. Důvodem navýšení výdajů je celkový růst cen a služeb, inflace, zvyšování minimální mzdy
a hlavně enormní růst cen energií. Přesto se Finanční výbor (dále jen FV) snažil vyhovět všem relevantním žádostem
v plné výši. Současně probíhala revize
plnění rozpočtu za rok 2021. Při jednání s Radou obce byly některé sporné
položky upraveny tak, aby následně
mohly být jednotlivé žádosti předloženy ke koncovému schválení Zastupitelstvu obce Halenkov. Jednotlivé částky
jsou uvedeny za žadateli o subvenci.
Základní škola – 3.040.000 Kč.
Z provozních nákladů jsou to např.
výdaje za energie. Zde byl nárůst
cen pochopitelně nejvýraznější –
1.250.000 Kč. Dále vzpomeňme např.
příspěvek na mzdy – 520.000 Kč. Další
obnos peněz je určen na rekonstrukci
kabinetů, úpravu vestibulu a cvičné kuchyně, školní kuchyně, nákupu tabule
do dílen a pořízení PC do kanceláře. To
vše v hodnotě 230.000 Kč. Nutné jsou
i opravy jako např. dveří k tělocvičně

aj. Zkrátka nemůže přijít ani školní zahrada a sad, který potřebuje odbornou
péči. Na opravy bylo celkem vyčleněno 200.000 Kč. Za zmínku stojí také
výstavba venkovní učebny s pojezdovou branou a brankou. Obec zaplatí
díky skvělým výsledkům při dotační
politice 750.000 Kč. Podstatná část nákladů ve výši 2.914.000 Kč je hrazena
z dotačního programu. Původně měla
subvence pokrýt téměř veškeré náklady. V důsledku razantního zdražování
stavebního materiálu v minulém roce
tomu tak není.
Mateřská škola – 1.721.000 Kč. Letos
dostaly děti na nákup hraček, učebních
pomůcek, knih a výtvarného materiálu
přidáno, takže si je může každá třída
pořídit v hodnotě 30.000 Kč. Hlavními
investicemi je výměna osvětlení, renovace dveří, schodiště a pořízení profesionální tiskárny, která pomůže při
zkvalitnění výuky a práce s dětmi. Dále
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se plánuje rekonstrukce topení v hodnotě cca 250.000 Kč a pořízení nového
nákladního výtahu za 289.000 Kč. Tyto
dvě poslední položky však budou hrazeny přímo z rozpočtu obce, protože se
jedná o výraznou investici do obecního majetku, jímž budova MŠ je.
Knihovna – 995.000 Kč. Výše žádosti o finanční podporu odpovídá i celkovému rozpočtu bibliotéky. Kromě
každoročního nákupu knih a časopisů
v hodnotě 154.000 Kč je letos stěžením
projekt pořízení robotických pomůcek,
virtuální reality a 3D tiskárny. Umístění
v knihovně je účelné, aby se k technologiím budoucnosti mohli dostat nejen
žáci, nýbrž i široká veřejnost. Pořizovací náklady jsou cca 100.000 Kč s tím, že
spoluúčast obce je pouze 30 % a zbytek bude hrazen z fondu Ministerstva
kultury. Další peníze jsou tradičně určeny na různá školení a besedy s občany.

JPO II výjezdová jednotka 1.295.000 Kč na mzdy, celoroční provoz a opravy. V tomto roce je také
v plánu zásadní rekonstrukce hasičské
zbrojnice, na kterou je v rozpočtu obce
vyčleněno 8. mil. Kč, a to za finanční
spoluúčasti státu. Dále by mělo zaznít,
že se jedná o budovu, a tedy o majetek obce. Proto je nutno na to pohlížet
jako na investici do obecního majetku. Pro upřesnění si ještě dovolím poznamenat, že po předchozím vedení
obce byl „v šuplíku" nalezen projekt
řešící rekonstrukci již zmíněné hasičské zbrojnice. Byla by škoda, když se
už zaplatilo za projekt, jej nechat ležet
„ladem“ jen tak. Proto se vedení obce
pokusilo o dotaci u Ministerstva vnitra.
Počítalo se s variantou, že projekt nemusí uspět a v dalších letech budeme
mít body navíc za opakovanou žádost.
Nicméně jsme hned napoprvé uspěli
(velmi těsně). Z tohoto důvodu se přistoupilo k rekonstrukci v tomto roce.
Po schválení rozpočtu obce zastupitelstvem předložili hasiči požadavek se
záměrem využít státní dotaci na novou
čtyřkolku. Na radě obce bylo podání žádosti schváleno a uvidí se, jak to
dopadne. Výše dotace bude asi někde
mezi 150.000 až 350 000 Kč a nová
čtyřkolka bude stát asi 580.000 Kč.
Z provozních nákladů se jedná hlavně
o mzdy (810.000 Kč – 150.000 Kč refundace z Krajského úřadu). Z materiálu se pořídí např. polohovací pás, zásahové rukavice, fixační límce, pulzní
oxymetr, zásahové boty a řada dalších
věcí nutných k záchraně lidských životů. Příjmovou stránkou jsou různé dotace, již výše zmíněná refundace a úhrady za zásah u dopravních nehod. Tato
částka pro rok 2021 činila 445.955 Kč.

SDH (Sbor dobrovolných hasičů)
– původně požadovaná a schválená
částka FV činila 40.000 Kč. Peníze byly
určeny na svátek sv. Floriána, Stavění
a Kácení májky a TFA Halenkovský parkur. Před jednáním zastupitelstva byla
však tato žádost z podnětu vedení SDH
vzata zpět. A to na základě usnesení
zasedání jejich XII. výborové schůze.
Důvodem má být změna spolupráce
s obcí při organizování výše uvedených společenských akcí. Nechci zde
zabřednout do nějakých podrobností
k tomuto jejich postoji. Jen se domnívám, že vzhledem k velkorysému financování celého hasičského sboru je
neadekvátní. Více informací naleznete
v zápisu ze zasedání 21. Zastupitelstva
obce z 15. 12. 2021 strana 9.  
Mladí hasiči – na svou činnost dostanou příspěvek ve výši 105.000 Kč.
Tento bude použit na opravu závodní
požární stříkačky, provoz i letní soustředění.
TJ Tatran Halenkov - 550.000 Kč.
U našich fotbalistů se covidové omezení zvláště projevilo. V důsledku toho
došlo k nevyčerpání cca 80.000 Kč
z alokované částky. Tyto peníze budou určeny na nové ozvučení tribuny
a dovybavení zázemí hráčů. Peníze na tento rok jsou tradičně určeny
na provozní výdaje a údržbu fotbalového hřiště.
Kyčera - 140.000 Kč. Požadovaná
částka je stejná jako loni. I zde se výrazně projevila proticovidová opatření,
která výrazně omezila tomuto známému souboru činnost. Doufejme, že letos si jeho členové užijí více různých
vystoupení a akcí, na které jsou příspěvky hlavně určeny.

Charita
Nový
Hrozenkov
–
520.000 Kč. Výše subvence odpovídá
počtu klientů z naší obce a službám
jim zprostředkovaným. Kraj v žádosti
o dotaci počítá s dotační zodpovědností obcí ve výši od 13,3 % po 3 % dle
druhu služby a tato částka již chybí. Pro
srovnání zde uvádím graf (viz dole na
stránce) pořadí obcí dle míry finanční
podpory, jak jej v žádosti zpracovala
Mgr. Lenka Vráželová.
Obecní lesy – předběžný výnos na lesním majetku obce Halenkov za rok 2022 se očekává ve výši
355.109 Kč. Naplánováno je vytěžit
cca 610 m2 dřevní hmoty, přičemž při
prodeji palivového dřeva budou upřednostňováni občané Halenkova. Mezi
výrazné investice patří oprava lesní cesty v Hlubokém, na kterou je vyčleněno
5.000.000 Kč. Tato akce bude také spolufinancována ze státního rozpočtu.
Dále požádalo o finanční příspěvek
14 subjektů (např. Farnost Halenkov,
MS Javořina, ČSV, ČSZ, KČT, SPCCH aj.)
v celkové výši 520.000 Kč. V tom je započtena i finanční rezerva 168.000 Kč
pro žádosti podané během roku.
Chtěl bych jménem všech členů Finančního výboru poděkovat zástupcům jednotlivých složek za spolupráci
na tvorbě této části obecního rozpočtu
a popřát jim, aby mohli svěřené peníze
proinvestovat bez dalších omezení.
Petr Pončík
Předseda Finančního výboru
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Obec Halenkov
schválený rozpočet 2022 - rozpis položek
Předpokládané výdaje
par., pol.
Třída 5 Běžné výdaje
1032 Lesní hospodářství
2212 Silnice
Zimní údržba
Opravy komunikací
Oprava výtluků
Čistění vpustí, kanálů, příkop, obrub
Čistění komunikací po zimě
Oprava lesní cesty Hluboké
2219 Pozemní kom., (aut. čekárny,chodníky)
Úklid a nájem zastávek
Oprava 4 mostků projektová dokumentace
2292 Provoz veřejné silniční dopravy
Příspěvek na dopravní obslužnost
2321 Kanalizace
Opravy kanalizací
3111 Mateřská škola
Materiál celkem
Energie celkem
Opravy, údržba celkem
Služby celkem
Dotace na mzdy z OÚ
Odpisy
Tržby za  školné
Oprava výtahu
Výměna plynových kotlů
Oprava venkovního schodiště
3113 Základní škola
Materiál
Energie
Opravy
Dotace na mzdy z OÚ
Ostatní náklady
Odpisy
3314 Knihovna
Knihy a časopisy
Provozní náklady a nové vybavení
Besedy
Mzda
3399 Kulturní a spol. akce
Frzegul+stavění máje
Halenkovské slavnosti
Vítání občánků
Pohár starosty
Dětský den
Letní kino
Soutěž o nejkrásnější balkon
Pochod Broučků
Rozsvěcení ván. Stromku+vánoční jarmark
Vánoční koncert
Životní jubilea
Prvňáčci
Poplatky OSA
Další kulturní a sportovní akce
3319 Vedení kroniky obce
3330 Činnost registrovaných církví
Rekonstrukce hlavního oltáře
3341 Rozhlas a televize
Údržba veřejného rozhlasu
Mobilní rozhlas
3349 Zpravodaj
3392 Zájmová činnost-Kyčera
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tis. Kč
900
10 100
1 000
3 000
500
300
100
5 200
1 350
50
1 300
250
250
200
200
1 721
369
370
95
158
150
39
-160
300
300
100
3 040
500
1 150
190
520
649
31
995
154
197
50
594
918
50
240
30
20
25
48
15
25
60
30
250
20
10
95
40
100
100
145
100
45
130
140

3412 TJ TATRAN+Sportovně zábavní park
Materiál TJ Tatran
Energie+voda
Cestovné
Poplatky FAČR
Nájem tělocvičny+hřiště
Zimní příprava
Odměna trenérům
Mzda hospodáře
Údržba hřiště
Drobné nákupy a opravy
Rekonstrukce tribuny
3429 Ostatní zájmová činnost - příspěvky na čin.
SPCCH-okresní organizace
SPCCH-Halenkov
Český svaz včelařů
SDH-mladí hasiči
Čeký rybářský svaz
ČZS
Svaz chovatelů holubů
Střelecký klub AVZO
KČT
MS Javořina
VKCI
Diakonie
ZŠ praktická
Heligonky
ZS Bartošovice
Rezerva pro žádostí zaslané v průběhu roku
3612 Bytové hospodářství
Mzdy
Zálohy ne energie
Servis a opravy
3613 Nebytové hospodářství
Zálohy na energie
Revize a opravy
Výpůjčka na provoz Lidového domu
3631 Veřejné osvětlení
Elektrická energie
Opravy a údržba
3632 Pohřebnictví
Odvoz odpadu hřbitov, správa hřbitova, údržba
3636 Územní rozvoj, JDT mapa
JDT mapa
3639 Komunální služby
Armádní velkosklad
Pojištění a údržba vozidel
Mzdy zaměstnanci + VPP
Další komunální služby
Likvidace skladu u hřbitova
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů
3725 Využívání a zneškodňování komun odp.
Svoz tříděného odpadu
Nákup pytlů
3729 Ostatní nákládání s odpady
Provoz sběrného dvora
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Údržba zeleně v obci
4359 Ostatní služby v obl. sociální péče
Příspěvek na stravné-důchodci
4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí
Příspěvek Charita

2 550
104
165
60
15
15
12
88
60
25
6
2 000
520
20
35
25
105
10
25
10
5
30
40
2
5
5
30
5
168
1 900
500
900
500
3 500
1 500
1 500
500
900
400
500
150
150
50
50
4 000
100
100
1 500
1 300
1 000
250
2 300
600
450
150
500
500
800
800
110
110
520
520

5512 Požární ochrana
Zodolnění hasičské zbrojnice
6409 Ostatní služby
Příspěvek SVHV

8 000
8 000
10
10

Výdaje celkem

96 574

Předpokládané příjmy
par., pol.
Třída 1 Daňové příjmy
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci
Daň z příjmů fyzických osob placená poplat1112 níky
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou
1121 Daň z příjmů právnických osob
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce
1211 Daň z přidané hodnoty
1334 Odvody za odnětí půdy ze zem. půd.fondu
1340 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu
1341 Poplatek ze psů
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství
1345 Poplatek z pobytu
1381 Daň z hazardních her
1361 Správní poplatky
1511 Daň z nemovitých věcí
par., pol.
Třída 2 Nedaňové příjmy
1032 Lesní hospodářství
2412 Splátky půjček - SOH, s.r.o.
2420 Splátky půjček
3314 Knihovna
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
3399 Ostatní záležitosti kultury  
3412 Sportovní zařízení
3612 Bytové hospodářství
3613 Nebytové hospodářství
3632 Pohřebnictví
3639 Komunální služby
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů
3725 Tříděný odpad
5512 Požární ochrana
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6409 Ostatní činnosti
par., pol.
Třída 3 Kapitálové příjmy
3639 Komunální služby-výkup pozemků
par., pol.
Třída 4 Přijaté dotace
4112 Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu
Ostatní neinvestiční transfery ze státního roz4116 počtu
Příjmy celkem
Financování
Změna stavu krátkodobých peněžních pro8115 středků
na b. ú.
Celkem příjmy

tis. Kč
6 000
200
900
7 500
400
17 000
5
0
40
50
5
200
20
1 250
rozp.
1 170
240
10
5
2
10
15
2 000
1 300
80
10
5
15
200
11
140
25
rozp.
10
rozp.
727
15
39 560
57 014
96 574

SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE HALENKOV NA ROK 2022
Příjmy
Položka
Kč
Daňové příjmy
1xxx 33 570 000
Nedaňové příjmy
2xxx 5 238 200
Kapitálové příjmy
3xxx
10 000
Příjaté transfery
4xxx
741 800
PŘÍJMY CELKEM
39 560 000
Výdaje
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
VÝDAJE CELKEM
SALDO ROZPOČTU / příjmy - výdaje /

5xxx 48 604 000
6xxx 47 970 000
96 574 000
-57 014 000

Financování
Zdroje z minulých let
8115 57 014 000
FINANCOVÁNÍ CELKEM
57 014 000
Rozklikávací rozpočty minulých let, včetně plnění,
jsou zveřejněné na Internetu  viz https://monitor.statnipokladna.cz
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aktuality z obce

5213 Krizová opatření
100
5512 Požární ochrana
1 295
Mzdy+refundace
810
Materiál
139
Energie+voda
85
Pohonné hmoty
60
Telefon
20
Pojištění
61
Nákup služeb
30
Oprava a údržba pož. techniky
90
6112 Místní zastupitelstvo
2 950
Mzdy+sociální a zdravotní pojištění
2 900
Činnost zastupitelstva
50
6171 Činnost místní správy
3 980
Mzdy+sociální a zdravotní pojištění
2 500
Ekonomické a právní služby
500
Energie
150
Ostatní náklady
700
Sociální fond
130
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních oper.
200
Poplatky za provoz bankomatu, bank. poplatky
200
6320 Pojištění majetku obce
200
6399 DPH, daň z př práv. osob-obec, PDP
1 000
6402 Finanční vypořádání minulých let
10
6409 Ostatní služby
190
Příspěvek SVHV
190
par., pol.
Třída 6 Kapitálové výdaje
rozp.
2212 Silnice
6 000
MK Pod Rozkazačky
6 000
2219 Pozemní kom., (aut. čekárny,chodníky)
13 900
Rekonstrukce chodníků a zpevněných ploch
3 000
u MŠ v obci Halenkov
Rekonstrukce chodníků a zpevněných ploch
10 000
u ZŠ v obci Halenkov
Rekonstrukce chodníků a zpevněných ploch
500
Projekt úpravy středu obce-parkoviště+cesty400
+chodníky
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě
800
Zpomalovací semafor MŠ Halenkov
800
2310 Voda
1 800
Voda "U Kočů"
1 500
Projektová dokumentace voda Dinotice
250
Voda Lušová+Pod kopcem+Walfer
50
2321 Kanalizace
2 000
Kanalizace Provazníček
1 700
Projektová dokumentace kanalizace Dinotice
300
Kanalizace Lušová+Pod kopcem+Walfer
200
Kanalizace "U Kočů"
2 000
3111 Mateřská škola
70
Nákup kopírky
70
3113 Základní škola
500
Venkovní učebna+pojezdová brána + branka
500
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
5 300
Oplocení hřiště
1 500
Projekt rekonstrukce vnitřních prostor tribuny300
+plyn. přípojka
Pump track
3 500
3613 Nebytové hospodářství
1 500
Ozvučovací a proječní technika LD
1 500
3631 Veřejné osvětlení
3 000
Optimalizace 1. etapa
3 000
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí
1 000
El energie+plyn "U Kočů"
1 000
3632 Pohřebnictví
300
Projekt odvodnění hřbitova
300
3635 Územní plánování
1 000
Územní plán
1 000
3639 Komunální služby
2 800
Veřejná WC v centru obce
2 000
Dotační projekt muzeum+informační centrum
300
Nákup pozemků
300
Vybudování přístřešků v místě sběrných míst
200

mateřská škola

Co nám přinesl nový rok
V novém roce jsme se sešli v hojném počtu dětí i personálu, odpočatí, plní elánu s chutí do další práce.  Postupně se
tento ideální stav začal měnit a mizel jako pára nad hrncem.
Počáteční respirační onemocnění vystřídaly plané neštovice
a třídy se vyprázdnily. Personálu se nevyhýbá onemocnění coronavirem a následná izolace. Situace je tedy vážná,
nikoliv však zoufalá a my pevně věříme, že v následujících
měsících se třídy opět zaplní zdravými, štěbetajícími dětmi
a s nimi se vrátí i paní učitelky.
V lednu, po 2 letech, mohly děti opět absolvovat lyžařský
výcvik, kterého se zúčastnilo 16 dětí a s úspěchem ho i ukončily. Jejich píle a houževnatost byla odměněna potleskem,
obdivem a chválou svých nejbližších při závěrečné ukázce,
co se děti naučily. Mimo posílení důvěry v sebe sama si děti
odnesly medaili, diplom, hrníček s logem maskota Razuláka
a permanentku na volný vstup do bazénu na hotel Horal.
Únor se ponese v duchu veselí maškarního bálu, návštěvy divadla z Hodonína s kamarádem krtkem,  a pokud nám
bude počasí nakloněno, zimními sporty.
Na základě dotazníkového šetření jsme pro rodiče zorganizovali přednášku „Děti s ADHD“, a byli jsme velice
zaskočeni minimální účastí ze strany rodičů. I přesto se nevzdáváme a jsou připraveny další přednášky na téma „Jak
na zážitkovou fyzioterapii“, dále „Vývoj řeči u dětí předškolního věku a jeho odchylky v praxi“ a „Školní zralost“.
Koncem ledna nás oslovila paní ředitelka Mgr. L. Čierníková z Mateřské školy Železničná   Považská Bystrica ze
Slovenské republiky a nabídla nám spoluúčast na Projektu
„Za poznáním cez hranice – bez hranic“, kterou jsme s radostí přijali. Pokud vše bude probíhat dle plánu, projekt bude
zahájen na podzim roku 2022.
Ivana Bátlová, ředitelka MŠ
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– muzikál Červená Karkulka a prezentace zemí
Třída 3. A nacvičila v rámci předmětů „Dramatická výchova“ a „Český  jazyk“ program na pololetní besídku pro své
spolužáky.
Program měl dvě části:
V první části děti prezentovaly země Albánii (Ariens Gjata), Českou republiku (Matěj Šutarik) a paní asistentka zemi
Rusko.
Proč?
Protože máme ve třídě spolužáka, který se přistěhoval
z Albánie a také paní asistentku, která pochází z Ruska.
Ve druhé části vystoupily děti s nacvičeným dětským muzikálem od pana Svěráka a pana Uhlíře – Červená Karkulka.
Děti měly krásné kostýmy, na kterých se podílely celé rodiny. Nácvik a vystupování děti moc bavilo.
Besídka probíhala v krásném ozvučeném a osvětleném
sále školy. Také děti hodně bavila práce s mikrofonem. Již
máme zakoupeny mikroporty na další vystoupení, a to teprve
bude paráda.  Vystoupení budeme ještě několikrát opakovat.
Celou besídkou nás provázela Anička Kopecká.
Na přípravě programu se podílela třídní učitelka Mgr. Martina Spitzerová, asistentka pedagoga Ing. Natálie Drozdová
a úžasné kulisy nám namalovali žáci z 9. třídy spolu s paní
učitelkou Mgr. Pavlou Feberovou.
Všem, kteří se na naší besídce podíleli, patří velký dík.
Mgr. Martina Spitzerová, třídní učitelka 3. A
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Pololetní besídka s programem

základní škola / inzerce

Lednový výlet
Na úterý 11. ledna 2022 jsme připravily pro žáky 3. A a 5. A
Projektový den – návštěvu Betléma v Horní Lidči.
Betlém je stálá expozice, kde je možné shlédnout pohyblivé figurky, jejichž prostřednictvím v betlému ožívají stará
řemesla a zvyky. Obdivovat můžete 75 mechanicky se pohybujících figur.
V betlému je možné shlédnout mimo jiné dřevořezby čtyřiceti nejzajímavějších míst Zlínského a Trenčínského kraje,
například Hostýn, Velehrad, hrad Buchlov, zámek Buchlovice, Radhošť, Trenčínský hrad, zámek Bojnice atd. Část betlému je vyhrazena také dřevěným stavbám z Horní Lidče.
Součástí programu je filmový snímek, který byl pro tento
účel natočen. Žákům ukázal nejzajímavější historické momenty, události, zvyky, stará původní řemesla tak, jak se
v průběhu staletí vyvíjel život v našem kraji, v česko-slovenském pomezí. V průběhu filmové projekce jsou osvětlovány
jednotlivé monumenty betlému, o kterých se v daném okamžiku ve filmu hovoří. Podmanivá hudba včetně doprovodného slova dotváří výjimečnou atmosféru betlémského příběhu o narození Ježíška.
Betlémská scéna je umístěna na ploše 170 m2, z toho samotný betlém má plochu 50 m2. V betlému je osazeno asi
230 figur, z toho 75 pohyblivých, více než 100 vyřezávaných
staveb.
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Betlém je otevřen celoročně a jeho návštěva Vás zajisté
potěší.
Mgr. Milena Juříková, Mgr. Martina Spitzerová

Terezce Vítkové je 13 let, chodí do
8. třídy a je to velmi talentovaná zpěvačka a muzikantka z Halenkova. Začínala tancovat v souboru Kyčera. Teď
hraje v CM Portáš, navštěvuje ZUŠ
Kostka a ZUŠ Karolinka.
V loňském roce postoupila do finálového celonárodního kola pěvecké
soutěže Děti a píseň a dostala se mezi
10 nejlepších zpěváků folklórních písní
a reprezentovala tak naši obec. Proto
jsem si dovolila jí položit pár otázek.

Moje prababička zpívala, a tak říkají,
že mám tento talent po ní. Moje sestra
se věnuje hře na cimbál a teď studuje na kroměřížské konzervatoři. Jinak
u nás v rodině je zpěv a láska k folklóru.

Jak dlouho se věnuješ sólovému zpěvu? Od kolika let?
Zpívám odmala, ale sólový zpěv
u paní učitelky Kláry Blažkové studuji
druhým rokem.

Jaký žánr písní zpíváš nejčastěji?
A je nějaký žánr, který tě láká?
Nejčastěji zpívám folklor, protože
jsem na něm vychovávaná odmala
a dále se mi líbí např. jazz a pop.

Kromě zpěvu hraješ i na housle
nebo i na jiné nástroje? Jak dlouho
a v jakých muzikách?
Tak na housle hraju 6 let a někdy si
zahraju na flétnu či ukulele. Chodím
do dvou cimbálových muzik CM Karolinka a CM Portáš pod vedením Bětky
a Zbyni Bosových, kteří mi také pomohli ke Zpěváčkovi.
V Portáši jsem 5 let a v karolinské
cimbálce 4 roky.

Jaký interpret je tvým vzorem
a proč?
Tak samozřejmě má paní učitelka
Klára Blažková a potom Jarmila Šuláková, protože se mi líbí jejich láska
k folkloru a krásné silné a pevné hlasy.

Máte hudební talent v rodině? Zpíváte a hrajete i doma?

Co bys ráda studovala nebo jakou
profesi bys ráda dělala?

Co děláš ve volném čase kromě zpěvu a hraní?
Teď v zimě ráda lyžuju, tak chodím
nejčastěji lyžovat.

Chtěla bych se dále rozvíjet ve hře
na housle, proto bych ráda studovala
na konzervatoři v Kroměříži u paní profesorky Ivany Kovalčíkové a poté bych
velmi ráda učila děti na ZUŠkách.
Kdyby sis mohla vybrat jakýkoli koncert, na jaký bys šla?
Na jakýkoliv koncert, ale určitě bych
neváhala, kdyby šlo o filharmonii nebo
něco podobného.
Díky za odpovědi a přeju silný, pevný
hlas a mnoho dalších úspěchů v životě!
Petra Zádilská
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kulturní okénko

Tereza Vítková - drobná cérka s velkým hlasem

halenkovská kronika

Halenkovská

kronika

Valašské stavby
Valašskou krajinu utvářeli lidé. Usadili se v horách a začali využívat přírodu
ke své obživě. Pro Valašsko tak vznikla charakteristická mozaika lesů, luk
a pastvin a v nich roztroušených usedlostí. Většina obcí na Valašsku vznikala
do konce 16. století. Pro ráz valašské
krajiny jsou charakteristické dvorcové
neboli rozptýlené pasekářské vesnice.
Tvořily se často z živelně vzniklého
základu trvale obývaných sezónních
staveb pastevců v horách. Hlavní osídlování v Halenkově probíhalo od poloviny 17. a hlavně 18. století. Vrchnost
vyměřovala v panských lesích pozemky, které na základě smlouvy dědičně
pronajímala pasekářům za určitý poplatek a po uplynutí lhůty pro výstavbu
a kultivaci polí za ně požadovala pravidelnou rentu. V 18. století se začaly
zaplňovat svahy bočních údolí Javorníků a Vsackých vrchů nejen domácími
lidmi od Vsetína, ale i z broumovského
panství a podobně jako v nejmladší obci okresu, Velkých Karlovicích,
(1713) přišli odkudkoliv.
Hlavní místností tradičního domu
byla jizba. Byla považována za jádro
domu. Obydlí bylo možno prostorově
rozčlenit. Další nároky souvisely s dělbou práce v rodině. Žena připravovala pokrmy v peci a na ohništi, na loži
rodila děti, při okenním otvoru vyráběla tkaniny. Muž vykonával drobné
rukodělné práce, byl hlavní osobou
při stolování v rohu úhlopříčně položeném proti peci, kde se odehrávala

i prostá modlitba před jídlem pod křížem v rohu jako projevy úcty ke chlebu. Síň byla považována za spojovací
prostor, často průchodný. Dům měl dva
vstupy – reprezentační od přístupové
cesty do předního dvora a hospodářský do zadního dvora s chlévy, hnojištěm a stodolou. V síni stálo i dřevěné
schodiště na půdu a bylo zde odloženo
běžné nářadí, zvláště pro práci s dřevem. Komora sloužila vždy k ukládání
zemědělských produktů a oděvů. V ní
se i dočasně přespávalo, zejména svobodné dívky. Komora měla štěrbinový
ventilační otvor zajištěný mříží proti

Tesaři krovu u Blahů Pod Černym kolem roku 1930
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Zvonička u Kořenků v Bratřejůvce kolem roku 1930

Dům v Dinotici u Kořenků
zlodějům. Spával tam také mladý pár
po svatbě, než si zajistil vlastní bydlení. Při dospívání dětí a jejich vstupu
do manželství byly nároky na prostor
největší, to se spalo i ve chlévě, v podstřeší se senem, ve stodole nebo na slámě.
Většina tradičních staveb na Valašsku
vychází z koncepce sedlové střechy.
V konstrukci krovu se uplatňují starší
formy s krokvemi osedlanými na podélných podkrokevnicích ležících na bočních stěnách domu. Z nich se rozšiřuje
nadkrytí náspy krokvičkami, přiloženými ke krokvím s mírným prolomením
spádu střechy, nebo napojením pultové
střechy před vchodem domu na široký
podsíněk. Zdobení se soustředilo jen
na štít, a to vertikálním vyspárováním

Václavikovy a Juřičkovy paseky v Březité kolem roku 1930

ním problémem přelidnění pasek byla
omezenost dělitelnosti usedlostí menších než 7,62 ha. Jejich dědicové neměli hotovost na vyplacení svých bratrů
a ti zůstávali doma svobodní do konce
života. Tím ubývalo mužů schopných
založit domácnost, a když sestry hospodáře nenacházely ženichy, stávaly
se svobodnými matkami. V pasekář-

ských domech žila rodina hospodáře,
jeho sourozenci, jeho rodiče a jejich
sourozenci, někdy i cizí děti ve službě,
chovanci a žebráci. Takže běžně bydlelo pod jednou střechou 10 až 15 lidí,
někdy i více.
Ing. Martina Kostková, kronikářka
kronika@halenkov.cz

Jaroslav Venglar v Lušové kolem roku 1930

Mlýn v Dinotici kolem roku 1930
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desek lištami s horizontálním překladem na úrovni hambálku. Vznikala tak
téměř ozdobná mříž se dvěma ventilačními otvory, která vznikla při vápenném nátěru podkladového bednění.
Základem tradičního topeniště byla
chlebová pec, která v jizbě zabírala
značnou plochu a měla před svým ústím ohniště k vaření.
Úroveň bydlení závisela na počtu
obyvatel v usedlosti a na její velikosti.
Kde měli dostatek prostředků, dospělí
odcházeli z domu a zakládali vlastní
rodiny jinde. V letech 1771–1866 hlav-

sport

Co je nového v halenkovském fotbalu
Fotbalisté Halenkova nyní sice mají zimní pauzu, dění
uvnitř oddílu se ale samozřejmě nezastavilo. Ještě před
koncem roku si jeho členové zvolili nové vedení na další
čtyři roky. Hráči napříč kategoriemi se nyní poctivě připravují na jarní část sezony, která už se snad obejde bez
epidemiologických opatření, a všichni si budeme moci konečně užívat normálního života. Přejeme vám vše dobré
do roku 2022 a přinášíme pár řádků o tom, co je nového
v halenkovském fotbalu.
Volební valná hromada
Krátce před Vánocemi proběhla volební valná hromada
TJ Tatran Halenkov. Do sálu v lidovém domě dorazilo kvůli
přísným epidemiologickým podmínkám jen 24 z 82 pozvaných členů. Ti nejprve odhlasovali, že se zúží počet členů
výkonného výboru ze 7 na 5 a následně potvrdili v roli staronového předsedy oddílu Radka Ondryáše. Do vedení klubu
vedle něj potvrdili i čtveřici členů – tajemník a pokladník
Josef Toman, místopředseda Vladimír Děček, koordinátor
mládeže Ondřej Machálek a kulturní referent Jiří Koňařík.
Na tomto místě je třeba poděkovat za dlouholetou obětavou
práci ve výboru zejména Miloši Surovcovi. Ve funkci sice
na vlastní žádost skončil, ale na fotbale se budeme určitě
dál potkávat. Po skončení volby sám potvrdil, že i když už
nebude členem vedení, bude v rámci časových možností dál
pomáhat. Pokud se týká vize do budoucna, určitě chceme
udržet nastolený trend rozvoje mládeže a s ním spojenou
podporu našich trenérů. V dospělé kategorii je priorita udržení v krajské I. B třídě. Ve spolupráci s obcí hodláme nadále
pokračovat ve zkvalitňování zázemí jak pro hráče, tak i naše
fanoušky.
Štěpánský fotbálek
Poslední akcí v roce 2021 byl tradiční Štěpánský fotbálek.
V neděli 26. prosince se na umělce ve sportovním areálu sešla dvacítka borců, ne všichni se ale nakonec zapojili do hry.
Jako obvykle šlo hlavně o to trochu se protáhnout po kaloricky náročných vánočních svátcích a užít si pohodové
dopoledne, což se jako každý rok určitě povedlo. Za zajištění občerstvení děkujeme Alči a Sopťovi.
Kam a kdy na tréninky
Muži (trenér Ondřej Machálek): pondělí 17:30–19:00 hod.
hala ZŠ Hovězí, středa 17:30–19:00 hod. UT sportovní areál.
Přípravné zápasy: 12. února 18:00 hod. Ústí a 20. února
16:00 hod. Hovězí (oba UT FC Vsetín), 12. březen N. Hrozenkov (UT Vigantice), 19. březen Leskovec (UT FC Vsetín). Dorost (Ondřej Žárský): čtvrtek 19:00–20:30 hod. tělocvična
Halenkov, sobota 17:00–18:30 hod. UT sportovní areál.
Mladší žáci (Josef Haničák): pondělí 18:00–19:30 hod.
tělocvična Halenkov, neděle 17:30–19:30 hod. hala ZŠ
Nový Hrozenkov. Starší přípravka (Pavel Holec): pondělí
16:30–18:00 hod. tělocvična Halenkov (případně s mladšími žáky 18:00–19:30 hodin), jinak neděle s mladšími žáky
17:30–19:30 hod. hala ZŠ Nový Hrozenkov. Mladší přípravka (Jakub Tydlačka): úterý 16:30–18:00 hod. a čtvrtek
16:00–17:30 hod. tělocvična Halenkov. Minipřípravka (Ondřej Machálek): úterý a čtvrtek 17:00–18:00 hod. tělocvična
ZŠ Huslenky. Zájemcům napříč kategoriemi jsou dveře stále
otevřené, kontakty na trenéry či členy vedení klubu najdete
na stránkách www.tatranhalenkov.cz.
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Abychom neporušili svazová pravidla, museli jsme do konce roku 2021 uspořádat volební valnou hromadu. A to i přesto, že se jí mohla vzhledem k přísným epidemiologickým nařízením zúčastnit jen část členské základny. Fota Jiří Koňařík
Zahájení jarní části sezony
Tým mužů odstartuje jarní část I. B třídy v neděli 27. března
od 10:00 hod. na hřišti Brumov B. První domácí zápas hraje
v sobotu 2. dubna od 15:30 hod. proti Ratiboři. Dorostenci
vstoupí do druhé části sezony okresního přeboru 16. dubna
v Horní Bečvě. Doma hrají poprvé 30. dubna od 13:30 hod.
s Jarcovou. Mladší žáci začínají jaro 10. dubna na Vsetíně, o týden později 17. dubna přivítají v 10:00 hod. doma
Ústí/Leskovec. Starší přípravka zahájí jarní část 25. dubna
od 17:00 hod. proti Lačnovu. Mladší přípravka hraje své zápasy formou miniturnajů, termíny zatím nebyly zveřejněny.
Minipřípravka se ještě oficiálních soutěží neúčastní.

termínů utkání najdete na stránkách www.tatranhalenkov.cz
nebo Facebooku TJ Tatran Halenkov.
Za výkonný výbor TJ Tatran Halenkov Jiří Koňařík
Upozorňujeme naše členy, aby nezapomněli zaplatit do
28. února členský poplatek FAČR na rok 2022.

S rokem 2021 jsme se rozloučili tradičním Štěpánským fotbálkem. Foto Jiří Tkadlec

Charita Nový Hrozenkov nabízí

nová místa v rámci Charitní odlehčovací služby
V našem regionu je nedostatek odlehčovacích lůžek, které
by pomohly ulehčit rodinám pečujícím o své blízké. Někdy
to, co nám připadá běžné, že můžeme, např. když nás čeká
nějaký zdravotní zákrok, nebo operace, popř. bychom rádi
jeli navštívit své blízké a přátelé, mít na tyto věci prostor, je
pro tyto rodiny těžko dosažitelné. Někdy pečující potřebují
realizovat úpravy bytu nebo se objeví krizové situace, kdy
je potřeba na čas pro svého blízkého zajistit celodenní péči.
Některé rodiny se ocitají po návratu svého blízkého z hospitalizace před otázkou, zda mohou vůbec pečovat, zda mají
vše potřebné, jestli to budou umět a někdy právě jen krátký
čas, kdy je využita odlehčovací služba, pomůže rodině se
na vše připravit jak vybavením, tak dovednostmi. V rámci
našich kopečků se ve službě realizují také tzv. zimní pobyty,
kdy senioři, kteří potřebují dopomoc druhé osoby, ale jejich
podmínky jim neumožňují zimu ve svém domácím prostředí zvládnout (voda, otop aj.) mohou na nejnáročnější měsíce využít odlehčovací služby a když už to situace dovolí,
vrátit se tam, kde jsou skutečně doma. Mnoho z nás by si
to takto i přálo. A právě uvolnění prostoru v rámci budovy
v Halenkově mělo již od počátku jasný cíl, pokusit se zažádat o možnost rozšíření kapacity o další dvě lůžka. A jsme
nesmírně rádi, že Vás můžeme informovat, že se od 1. 1.
2022 navýšila kapacita na 5 lůžek. Musíme říct, že od prvních dní je již obsazeno a my víme, že pokud by to prostory
dovolily, kapacita by mohla být ještě vyšší. Velmi nás těší,
že se v rámci rozvoje služby zároveň podařilo i rozšířit cílovou skupinu. Zcela nově tuto službu mohou využívat osoby
se zdravotním postižením od 30 let, které jsou zcela závislé

na péči druhé osoby. Každá služba kromě cílové skupiny má
svá věková kritéria a v rámci zjišťování potřebnosti a žádostí přibývá zájem právě u skupiny dospělých, kteří se např.
díky autonehodě dostávají do trvalé péče svých blízkých, jim
jsme však dosud nemohli pomoci. Mezi ně patří manželky,
manželé, sourozenci a často i vlastní rodiče, kteří sami zápasí se zdravím. Každá z těchto skupin potřebuje mít prostor
pečovat o své zdraví a odpočinout si. Je v regionu jen málo
odlehčovacích služeb, které mohou tyto zájemce přijímat.
Přáli jsme si i pro tyto zájemce a jejich rodiny najít možnost,
jak jim vyhovět, a nyní se to podařilo.
V souvislosti s tématem odlehčovací služby cítíme, že je
důležité apelovat, že využít pomoci je to nejdůležitější, co
právě pečující mohou udělat proto, aby co nejdéle mohli
mít svého blízkého doma. Mnohdy máme v sobě pocit, že
musíme všechno zvládat sami, co by někdo řekl, že na týden dva nebo měsíc někam dávám mámu nebo tátu. Že ta
moje operace přece jen počká. Naše zkušenosti ukazují, že
pokud pečující nesdílí péči, často je dožene zdraví a rychle
se ztratí síly to zvládnout. Možná znáte někoho, kdo pečuje
a o této možnosti moc neví. Možná jen od někoho blízkého
potřebuje ujistit, že to je úplně v pořádku s vnoučaty odjet
na dovolenou a o manžela/ku bude postaráno.
Jsme rádi, že můžeme nabídnout více pomoci a všem
pečujícím děkujeme za jejich obětavost a sílu, těšíme se
na společné dny se všemi, kteří naší služby využijí.
Mgr. Lenka Vráželová
Vedoucí sociálních a zdravotních služeb
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sport / charita

Doufáme v lepší časy
Jak to nyní vypadá, situace stran COVID–19 se začíná zlepšovat a s tím také ubývá restrikcí souvisejících s tímto onemocněním. Doufejme tedy, že na jaře už se setkáme u nás
na fotbale bez omezení. Tribuna halenkovského stadionu
sice ještě opravena nebude, i tak věříme, že nám zachováte svou přízeň. Aktuální informace včetně případných změn

turisti

Turisti  zahájili letošní rok 22. ledna
výroční   členskou
schůzi, na které
mimo jiné schválili plán činnosti, kterým by se rádi, pokud to okolnosti dovolí, celý rok řídili.
5.-6. ledna se uskutečnilo již 28. zimní táboření u myslivecké chaty mezi
Bratřejůvkou a Dinoticí. Příznivého
sobotního počasí využilo více než
90 účastníků k návštěvě tábořiště, kde
si mohli u ohně opéct špekáčky a setkat se s turisty nejen z Halenkova, ale
i z širokého okolí. Letos dorazili turisté
ze Vsetína, Zlína, Valašského Meziříčí,
Vyškova nebo Přerova. Pořadatelé využili vhodných sněhových podmínek
k postavení iglú, ve kterém i někteří přespali. Celkem strávilo zimní noc
ve stanu, iglú nebo jen tak pod širákem
15 nocležníků.
Za  KČT, odbor Halenkov:
Vlastislav Trličík  
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reklama

Obec Halenkov srdečně ještě jednou děkuje
panu Petru Špalkovi
za poskytnutí historických fotografií naší obce,
z nichž byl sestaven stolní kalendář
„Halenkov na starých fotografiích“
pro rok 2022.
Zpravodaj vydává obec Halenkov a vychází 6x ročně. Uzávěrky jsou každý sudý měsíc k 7. dni. Sazba: Studio - MK, Vsetín. Tisk: Grafia Nova, Zašová.
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