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Starosta občanům

Vážení spoluobčané,
dne 13. září se konalo poslední zastupitelstvo obce v tomto
volebním období. Mimo pracovních a majetkových náležitostí
byla schválena i veřejnoprávní smlouva o finančním příspěvku Městysi Nový Hrozenkov na zhotovení lávky pro pěší, která
spojí obě naše obce a zabezpečí naše občany při cestě na zastávku Břežitá. Dále byla udělena pravomoc radě obce, aby
schválila po zasedání výběrové komise dne 18. 9. 2018 zhotovitele na „Výstavní a spolkové centrum“, které bude sloužit
k prezentaci obce, výstavám, našim spolkům a především nám
všem občanům. Budou zde řešeny i veřejně přístupné toalety.
Jelikož končí čtyřleté volební obdob, tak alespoň krátká rekapitulace práce, která byla za stávajícího zastupitelstva
a vedení obce vykonána.
Dokončili jsme revitalizace středu obce /návsi před OÚ/
a bývalého armádního velkoskladu včetně výsadby zeleně /
vysazeno více než 180 stromů/. Opravili jsme nádvoří před
kostelem, odvodnění hřbitova a přispěli na opravu kostela.
Provedli jsme stavební úpravy bytových domů 37, 40, 631,
Lidového domu včetně jejich zateplení a zhotovení nových
fasád. Máme nové autobusové zastávky a v provozu je nové
úsporné veřejné osvětlení.
Naši bezpečnost zajišťujeme postupnými opravami místních
komunikací /více jak 2 mil. Kč každý rok/ budováním nových
chodníků /do údolí Černé, chodníky podél hlavní cesty a Bečvy
– směr Nový Hrozenkov/.
Opravili jsme lávky přes Bečvu, máme nový přechod u fary,
kamerový systém na sportovišti.
Zapojujeme se do integrovaného záchranného systému
zkvalitňováním vybavení našich hasičů. Je pořízen nový cisternový automobil včetně kvalitního technického vybavení.
Provedli jsme komplexní modernizaci naší ZŠ. Do nových
prostor 3. nadpodlaží ZŠ byla přestěhována knihovna. Jsou
zde nové odborné učebny, klubový společenský sál se špičkovou technikou a sociálním zázemím. Rovněž MŠ je zmodernizována. V tomto roce proběhla rekonstrukce budovy C, kde
dříve sídlila knihovna, což zajistilo udržení kapacity předškol-
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ního vzdělávání. Podílíme se organizačně i finančně na mimoškolních aktivitách našich dětí.
Budujeme nový sběrný dvůr, který nám všem umožní lepší
hospodaření s odpady. V 1.polovině měsíce října bude otevřena nová LÁKÁRNA v budově OÚ.
Finančně organizačně zajišťujeme volnočasové kulturní
a sportovní aktivity. Je plně využito nové sportoviště, které
rozšiřujeme hřištěm na petang. Podporujeme naše družstva
kopané. Muži postoupili do I. B třídy.
Halenkovské slavnosti jsou stále populárnější a navštěvovanější. Vytváříme novou tradici soutěže o nejlepší frgál, zelí
a guláš, stavění ledových – sněhových soch, které mají charitativní účel. V Lidovém domě probíhá Valašská heligonka,
obnovili jsme promítání filmů pod širým nebem a zahajujeme
adventní čas rozsvěcováním stromů a jarmarkem.
Podporujeme činnost všech spolků v obci. Pro vznik folklórního souboru Kyčera bylo vyčleněno 375 tis. Kč a doposud
jsme podpořili činnost souboru 1,176 mil. Kč celkem z rozpočtu obce. Pro členy dechové kapely byly zakoupeny stejnokroje.
Závěrem k výčtu těch zásadních realizovaných akcí a aktivit
konstatuji, že jsem opravdu rád, že přes veškeré administrativní a majetkové překážky realizujeme chodník do údolí Černé
a zajistíme pro činnost našich spolků a občanů Spolkové centrum na místě bývalých stavebnin.
Pokračujeme ve výborném hospodaření obce. Plníme rozpočet, nemáme žádné přijaté úvěry ani dluhy. Potvrzeno vždy
kontrolou nadřízených orgánů. Investujeme do rozvoje a uspokojování potřeb obce a občanů. Od roku 2002 získala obec
93.112 mil. Kč dotací.
Vážení spoluobčané, dovolte mi z celého srdce poděkovat
těm, kteří při realizaci všeho dobrého pro naši obec pomáhali.
Velmi si toho vážím.
Závěrem Vás všechny chci požádat, aby jste využili svého
práva volit členy zastupitelstva pro další čtyřleté období a přišli dne 5. a 6. října k volebním urnám.
Vážení spoluobčané, přeji Vám všem jen to nejlepší, ať se
Vám daří a dobře žije v našem Halenkově.
Buďte všichni moc zdraví!
Váš starosta Ing. Jiří Lušovský

Údržba zeleně v obci

Vážení spoluobčané
v poslední době jsem dotazován na náklady na údržbu
zeleně v obci. Pro přehled poslouží následující tabulka:
Náklady se pochopitelně zvyšují a jsou ovlivněny mnoha
faktory. Spřísněním zákona o nakládání s bioodpady již
není možno tento odpad ukládat kdekoliv. Proto jsme v roce 2015 v rámci dotací zakoupili vozidlo a kontejnery
na svoz biomasy. Kontejnery jsou stabilně umístěny v lokalitách Doliny a Kuželky. V případě konkrétních požadavků jsou přistaveny jednotlivým občanům. Tuto biomasu
odvážíme do kompostárny. V roce 2015 jsme ji vozili
do Janové a uložili jsme tam cca 74 tun. Od roku 2016
vozíme do kompostárny v Karolince, kde jsme v roce 2017
uložili cca 120 tun biomasy.
Dále od roku 2010 se údržba zeleně rozšířila o cyklostezku (sečení a ořezy), o bývalý armádní velkosklad cca
3,5 ha a v letošním roce o dalších cca 1,5 ha. Sportoviště
o rozloze cca 1 ha. Věřím, že tímto vysvětlením se zamezí
nějakým dezinformacím.
JUDr. František Vachala
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rok

náklady

2010

304 614

2011

437 485

2012

382 615

2013

378 457

2014

695 401

2015

624 065

2016

999 778

2017

932 119

mateřská škola
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Děti – naše budoucnost

Po prázdninách směřovala jen jedna
cesta všech předškoláků k budově mateřské školy. Jsme o jednu krásnou třídu
bohatší, knihovna přesídlila do nových
prostor v základní škole a my od letošního školního roku můžeme fungovat
jako celek.
Mnoho mladých rodičů si snad ani
nevzpomíná, že třída už existovala.
Soudím dle nejistoty mnohých z nich,
umístit svou ratolest právě zde. Nyní
jsou rádi, že právě jejich dítě může využívat velké prostory, které tato třída
poskytuje.
Děkuji a cením si spolupráce p.ředitelky ZŠ S. Růžičkové, která nám podala pomocnou ruku v době, kdy naše
školička praskala ve švech. Děkuji i OÚ
za vybavení tříd těchto prostor.
Do budoucna to vidím velice pozitivně, jelikož kapacita MŠ se zvýšila
na počet 104 dětí.
Po přečtení tohoto čísla se bude
spoustu rodičů ptát, proč nebylo jejich
2 leté dítě přijato k předškolnímu vzdělávání. Chci Vás ujistit, že k tomu mám
já i pedagogičtí pracovníci argumenty,
které vychází z praxe.
Stejně jako v předešlých letech se
z třídy těch nejmenších ozývá pláč ,
a reakce rodičů se taky nemění „šak si
zvykne, se mnou se taky nikdo nepáral...“
Nyní máme za sebou návštěvu kolotočů, čekají na nás divadla, kouzelníci,
prohlídka hasičské techniky a to všechno již nyní v září.
Pro tento a všechny následující roky
jsme si s kolegyněmi vytyčili velmi
náročný cíl, který nejsme schopny plnit bez Vaši pomoci a společné spolupráce.
Učit dítě pravdě, slušnosti, úctě
k hodnotám našich babiček, lásce k pří-

rodě, odbourávání vlastností jako je
ubližování, neúcta ke stáří, lhaní
………… U tak malých dětí? Ano, právě u nich musíme začít, aby naše
Zemička měla své ochránce.
Na toto téma připravuji besedy s nejlepšími odborníky, aby nám pomohli
plnit tyto cíle co nejlépe.
Na závěr mi dovolte popřát všem rodičům, učitelům i nepedagogickým pracovníkům pevné nervy, trpělivost a děkuji za vše krásné, co přinášíte
do dětských dušiček.
Ivana Bátlová, ředitelka MŠ
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Halenkovská pouť 2018 - kolotočování MŠ

Vážení rodiče, milí žáci a přátelé školy,
po letních prázdninách, které byly
letos mimořádně teplé a slunečné, jsme
museli s příchodem září opět nastolit
pravidla a pracovní plán pro tento školní rok.
Nyní školu navštěvuje 243 žáků
ve dvanácti třídách prvního a druhého
stupně. Máme dvě oddělení školní družiny pro prvostupňové žáky a školní
klub provozovaný formou kroužků pro
žáky od páté do deváté třídy. Již od druhé poloviny září budou v provozu rozmanité zájmové útvary, z nichž tradiční
matematický, šachový, tenisový, sportovní, hudební nebo keramický letos
doplní angličtina pro první třídu nebo
LEGO v rámci projektu se SOU Josefa
Sousedíka. Nebude chybět oblíbená jóga pro děti, vaření ani šití, které v uplynulém školním roce slavilo velký
úspěch.
Díky dobré spolupráci školy se ZUŠ
Karolinka si mohou naši žáci letos vybírat celkem ze šesti uměleckých oborů. Jde o výuku hry na kytaru, klavír,
dechové nástroje, hodiny sólového zpěvu, tance a již tradiční výtvarný obor.
Tak bohatou škálu oborů můžeme provozovat také díky dostatku místa, což
umožňují učebny ve zrekonstruovaném
3. NP.
V závěru školního roku 2017-2018
byl spuštěn projekt pro první stupeň

s názvem „Život ve vodě i kolem vody“, který je pod záštitou nadace
SYNOT. Výhody a benefity zmíněné
akce budou žáci s učiteli čerpat takřka
celý školní rok.
Do února 2019 dobíhá práce na projektu Šablony 3, který byl zaměřen
na ožehavé téma inkluze a podporu žáků se školním neúspěchem.
Novou možnost od 1. září jsme získali díky pozitivnímu hodnocení žádosti
v sekci ERASMUS+. Dvouletý projekt
pod názvem „Od komunikace k porozumění“ má celkem tři fáze. V té přípravné vyhodnotíme negativní stránky
a potřeby v oblasti komunikace, porozumění a čtenářské gramotnosti, vytvoříme prezentaci o škole, obci a regionu
a zpracujeme sumář našich osvědčených metod a příkladů z praxe. Druhá
fáze se bude týkat mobilit, kdy někteří
vyučující dostanou možnost strávit jeden až dva týdny v zahraniční škole
na metodických seminářích. Nové metody z cest pak budeme aplikovat
do vyučovacích hodin díky sdílení aktivit mezi všechny učitele. Plánujeme
také využít etwinning nebo korespondenci žáků s jinou školou ze zahraničí.
Závěrečná fáze se bude zabývat shrnutím a účinností inovačních metod, přínosů pro žáky a učitele a šířením materiálů dál. Sumář celého projektu
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v jednom odstavci vypadá jako velmi
jednoduchá záležitost. My ale ze zkušenosti víme, že nás čeká náročné pracovní období. Věřím, že se v něm budeme
moci opřít o zákonné zástupce, se kterými bude náš boj proti komunikační
bariéře a generačním problému o dost
jednodušší.
S výchovou a vzděláváním jde ruku
v ruce materiální vybavení a zázemí pro
výuku. V této kapitole jsme přes prázdniny udělali další krok k modernizaci
a funkčnosti školní budovy, protože došlo k renovaci odpadů pod šatnami s napojením na nově vybudovanou kanalizační přípojku. Dále plánujeme zřízení
a vybavení venkovní učebny ve školní
zahradě nebo umístění nádoby na sběr
dešťové vody k zalévání naší úrody.
Škola je po mnohaletém snažení z větší
části modernizovaná a zrekonstruovaná,
za což patří velké poděkování zřizovateli, obci Halenkov, za vstřícnost a podporu při řešení jakéhokoliv problému a požadavku. Dík patří také všem, kteří nám
pomáhají, kdykoliv je o to požádáme.
Na mysli máme rodiče, místní firmy
(Tovomarket, Látky Miruš, Penzion
na Parní Pile aj.) a nesmíme opomenout
ani Služby obce Halenkov.
Mgr. Soňa Růžičková
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Letní tábor

Stejně jako minulý rok i v letošním
školním roce jsme opět zorganizovali
tábor ZŠ Halenkov. Všichni účastníci
se sjeli v neděli v odpoledních hodinách
do Kychové, kde se ihned po příjezdu
ubytovali a byli informováni o základních pravidlech. Jelikož jsme měli mezi
sebou i nové prvňáčky, náplní nedělního odpoledne bylo seznamování.
První noc zvládli kluci i holky v pohodě a klidu a těšili se na pondělní
program, kdy se v dopoledních hodinách uspořádala soutěž, kdo vystřihne
nejdelší pás z papíru ve tvaru obdélníku. Děti byly opravdu vynalézavé
a zvolily k tomu různé postupy. Poté
následovaly sportovní štafety, které si
připravila vedoucí Zuzka. Soutěžící
předvedli své pohybové nadání a velice se u her pobavili. Odpoledne následovala procházka do lesa, kde měli
za úkol postavit pyramidy z lesního
materiálu. Jelikož počasí bylo v pondělí pěkné, mohli si dopřát i koupání
v bazénu.
V úterý dopoledne jsme se vydali
na výšlap směr - Galovské lúky. Na cestě
zpátky nás zastihl déšť. Táborníci si tedy
mohli vyzkoušet chůzi v pláštěnkách
a následné sušení veškerého šatstva.
Zbytek dne nás už déšť neopustil, a tak
jsme jej strávili poznáváním rostlin

základní škola
a zkouškou smyslů – hmat,
sluch a čich.
Ve středu v dopoledních
hodinách jsme se vrátili
zpátky k pyramidám do lesa, kde jsme si zahráli hru
Sbírání čísel. Odpoledne
bylo opět mokré. Strávili
jsme jej na chatě a dětem
začalo zábavné odpoledne
v podobě namotávání bonbonu na jazyk, foukání
slámkou do papírku a v neposlední řadě nejoblíbenější disciplína - rozplácnuté
vajíčko na hlavě. Večer
ukončila noční stezka odvahy.
Ve čtvrtek při mírném
mrholení jsme se vydali mezi stromy
procvičit svou paměť i fyzičku při pobíhání po lese a učení vtipných básniček
a následné interpretaci nám, vedoucím.
Odpoledne už bylo v klidnějším rytmu
a děti batikovaly svá trička, tvořily
ve skupinách obrázky ze slaného těsta
a poslepu poznávaly, jaké jídlo jí. Den
byl ukončen diskotékou, při které se
všichni vytančili až k úplnému vyčerpání.
V pátek, v den odjezdu se dodělávaly
některé rozdělané práce a děti už se
pomalu těšily na své rodiče, jak si pro
ně odpoledne přijedou.
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Na začátku dne se všichni rozhýbali
při ranní rozcvičce, proběhli se a protáhli svá těla. Každý večer před spaním si
děti mohly poslechnout pohádku, která
byla doplněna o otázky týkající se rostlin
a bylin. Celý tábor naše chuťové buňky
zásobila školní jídelna a jídelníček byl
udělán přímo na míru dětem – párky
v rohlíku, pizza, těstoviny, na snídani
kuličky s mlékem, a samozřejmě nechyběla spousta ovoce a zeleniny. Udělali
jsme evaluační dotazník, ze kterého jsme
zjistili, že se dětem tábor líbil a většina
z nich se těší na další rok.
Mgr. Lucie Kocurková

osobnost obce Halenkova
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Osobnost Obce Halenkova

Ohlédnutí za životem čestného halenkovského občana,
pana Silvestra Kazmíře.
První srpnový den letošního roku
jsme citlivě vzpomínali na nedožité
osmdesátépáté narozeniny halenkovského rodáka pana Silvestra Kazmíře,
který se stal sedmým držitelem titulu –
Čestný občan Halenkova. Byl mu udělen „in memoriam“ v neděli, 28. července 2013 při mši svaté, která byla
obětována k jeho nedožitým osmdesátinám.
Titul Čestného občana Halenkova „in
memoriam“ byl po schválení v zastupitelstvu obce slavnostně předán starostou a místostarostou Obce Halenkov
za jeho dlouholetou společensky prospěšnou činnost, propagaci a rozvoj obce Halenkova a dále za činnost v oblasti literární, kulturně náboženské
a společenské. Převzala jej manželka se
syny za přítomnosti bratra, dvou sester
a celého přítomného příbuzenstva.
Jak bylo konstatováno při předání titulu – jediným cílem pana Kazmíře
v jeho činnosti bylo i přes nevýslovnou
skromnost, zanechat nesmazatelnou
stopu ve všem, co dělal s precizností
jemu vlastní, pro důstojnou reprezentaci rodné obce, kterou ctil, vážil si ji
a nade vše „ svůj“ Halenkov miloval.
Přesto, že pan Kazmíř žil více jak
52 let na Vsetíně, rodný Halenkov pro
něj znamenal neustálé návraty do rodných míst a kraje mládí, protože z minulosti zde zůstává patrné něco tak
hlubokého, že nás to oslovuje stále.
Nejen, že se v Halenkově u Šuláčků
narodil do rodiny Silvestra a Anny
Kazmířových, navštěvoval zdejší základní školu u Koňaříků i měšťanku.
Po absolvování Gymnázia na Vsetíně,
po ukončení vojenské základní služby,
studuje večerně Střední průmyslovou
školu ve Vsetíně a žije stále
na Halenkově, až do uzavření sňatku.
Po svatbě bydlí na Vsetíně –
Rybníkách.
Ale vrací se velmi často a rád.
Nejdříve k potěšení svých prostých
a poctivých rodičů, později k jejich
hrobu a přijíždí zas a znova, jakoby mu
zněla v uších ona známá slova našeho
básníka Halase: „Já se tam vrátím, já
se tam i poslepu vrátím …“
Vídali jsme jej s fotoaparátem přes
rameno, prošel všemi údolími, slezl
všechny kopce, lemující Halenkov a fotil. Vytvořil tak rozsáhlou fotodoku-

mentaci Halenkova pro propagační
účely Obce Halenkov, které byly vděčně využity k vytvoření propagačních
letáčků o Halenkově.

Úzce začal spolupracovat s Obecním
úřadem především při přípravě oslav
350 let Obce vypracováním návrhu
znaku a praporu obce, které byly přijaty
a jsou používány.
Dlouhodobě, precizně pracoval
na
úspěšné
knize,
nazvané
HALENKOV – ohlédnutí za minulostí a třistapadesátiletou historií obce, vydané rovněž ke vzpomínaným
oslavám 350 let Halenkova.
Hasičům k 80. výročí založení jejich
sboru vytvořil malou knížku a vypracoval návrh diplomu k udělení titulu
Čestný občan Halenkova a Čestné
uznání Obce Halenkov, které jsou využívány dodnes.
Rád, ochotně a nezištně spolupracoval úzce s rodnou farností i jednotlivými kněžími, kteří zde působili.
Na přání kněze, vytvořil památeční
fotografie k oslavě 200 let našeho kostela v roce 1988, zajistil fotodokumentaci prvního svatého přijímání v roce
1999, také zdokumentoval fotograficky
celý náš kostel a vše, co jej tvoří uvnitř
i vně, jednotlivé obrazy, okna a podobně. Nafotil smuteční rozloučení s náhle
zemřelým P. Jiřím Švanygou 22. října
2001.
Ve stejném roce 2004, v rámci oslav
350 let Obce Halenkova napsal také
knížku o Římskokatolické farnosti
Halenkov od jejího vzniku až po současnost / 1788 – 2004 /.
-6-

A je třeba vzpomenout i jeho autorství knížečky „ Malé sakrální stavby
na teritoriu farnosti Halenkov“, mapující kapličky, kříže a zvoničky s popisem
v 9-ti údolích naší farnosti.
Díky tomuto zmapování se mohla
farnost přihlásit do soutěže o Kapličkách
na Moravě a ve Slezsku, vyhlášené
Moravsko-křesťanskou
akademií
a umístili jsme se na předním místě.
V roce 2007, při vzpomínaných nedožitých stých narozeninách a udělení
Čestného titulu „in memoriam“ panu
kanovníkovi, P. Jaroslavu Kuchařovi,
vypracoval vzpomínkové ohlédnutí
na jmenovaného kněze, který působil
v Halenkově plných 45 let.
A stejné vzpomínkové ohlédnutí vypracoval v roce 2011 při oslavě v rodné
farnosti životního jubilea osmdesáti let
a udělení Čestného uznání Obce
Halenkov knězi – halenkovskému rodákovi, Prof. ThDr. Ing. Františku
Kopeckému, žijícímu v Německu.
Vedle uvedené spolupráce s rodnou
obcí i farností mi dovolte, abych uvedla
souhrnnou Bibliografii Silvestra
Kazmíře podle jednotlivých roků vzniku, a to:
- Almanach na počest 70. výročí založení Masarykova gymnázia ve Vsetíně
v roce 1998
- Zbraně, munice a pyrotechnika.
Historie šedesáti let výroby
ve Zbrojovce Vsetín v roce 2000
- Slovník valašského nářečí I. část
v roce 2000
- Slovník valašského nářečí II. část
v roce 2001
- Halenkov – ohlédnutí za minulostí
a třistapadesátiletou historií obce
v roce 2004
- Sto let vsetínského sportu v roce 2005
- Slovník valašského nářečí – rozšířené
vydání na CD v roce 2006
- Nový Hrozenkov – poohlédnutí
za historií rázovité valašské dědiny
v roce 2009
- Gramatika – stručná mluvnice valašského nářečí v roce 2010
- Zbraně, munice a pyrotechnika.
Šedesát let jejich výroby ve Zbrojovce
Vsetín – rozšířené vydání v roce
2011
- Holocaust na Vsetínsku v roce 2011
- Slovník valašského nářečí valašskočeský v roce 2011
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- Slovník valašského nářečí česko-valašský v roce 2011
Díky pěkné rodinné vazbě, poznali
jsme osobnost pana Kazmíře jako člověka s širokým rozhledem, s hlubokými znalostmi snad v každé oblasti života. Na každou otázku znal moudrou
odpověď, se vším si uměl poradit
a všem, kdo se na něj obrátil v čemkoliv, ochotně poradil. Rád jezdil na kole,
jeho osobitý humor nelze zapomenout.
Žil pro rodinu, kterou nade vše miloval

a těšil se z každého životního úspěchu
a dosažení vysokoškolského studia
svých synů a už i vnuků.
Střídmostí v životě dosáhl toho, že
byl plných 78 let bezproblémově zdravý – veselý, vtipný, aktivní, čilý a činorodý – až fantasticky pohodový. Jediný
rok života, díky nečekané, kruté nemoci, odeslal matem oněch 78 let už jen
do vzpomínek, do času minulého.
Umírá v nedělním ránu 21. října 2012
ve vsetínské nemocnici ve věku 79 let.
Zpráva o jeho skonu silně zasáhla kaž-
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dého, kdo měl to štěstí a byl s ním jakkoliv svázán vazbou v rodině, v přátelství, v práci či zájmové činnosti.
V našich srdcích žije stále…
Setrvali jsme dlouho ve vzpomínkovém posezení k nedožitému jubileu
na našeho drahého v rodině, osobnost
Obce Halenkova, pana Silvestra
Kazmíře a věřím, že bude hodně i mezi
Vámi čtenáři těch, co vděčně a upřímně
s úctou jeho osobnosti vzpomenete.
A za to Vám všem – veliké díky.
Jana T r t í k o v á, švagrová

Nenechte si ujít…

Program:
Víceúčelový
charitní
dům
HALENKOV - 10:00 hod. mše svatá,
prohlídka domu, promítání nového
krátkého film. spotu o CHNH , trénink
paměti.
Dům pokojného staří NOVÝ
HROZENKOV - prohlídka domu,
15:30 hod. vyhodnocení soutěže o nejlepší jablečný štrúdl, promítání nového
krátkého film. spotu o CHNH.
Středisko KAROLINKA - možnost
sociálního poradenství (dávky, příspěv-

ky od státu atd.) kontrola krevního tlaku či cukru, promítání nového krátkého
film. spotu o CHNH.

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ
JABLEČNÝ ŠTRÚDL
Kategorie:
DĚTI - cena pro vítěze - dort z vyhlášené vsetínské cukrárny Kafé Maté.
DOSPĚLÍ - cena pro vítěze - dárkový poukaz pro dvě osoby na vstup
do spa centra v hotelu Lanterna Velké
Karlovice.
Zájemci z obou kategorií mohou
svá sladká dílka přinášet do Více-
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účelového
charitního
domu
na Halenkově už 25. 9. od 16:00
do 18:00 hodin nebo 26. 9. od 8:00
do 12:00 hodin. Ve 14:00 hodin pak
proběhne ochutnávka a vyhodnocení.
Vítěz bude vyhlášen 27. 9. v 15:30
hodin v Domě pokojného stáří
na Novém Hrozenkově.
Více informací o Dnu otevřených
dveří i soutěži O nejlepší jablečný štrúdl
získáte na tel. čísle: 734 685 464.

Halenkovský zpravodaj

charita

3/2018

Halenkovský stacionář jede

Uběhly více než dva měsíce, od doby, kdy se vedoucím Denního stacionáře Slunečnice Charity Nový
Hrozenkov v Halenkově stal Vojtěch
Petroš. Dostatek času na to, aby se
alespoň maličko rozkoukal a my mu
mohli položit několik otázek:

Když ses seznámil se stávající činností stacionáře, co tě nejvíce zaujalo?
Překvapilo mě, že do stacionáře dochází klienti od Velkých Karlovic až
po Vsetín a pak, že každý navštěvuje
stacionář z trochu jiného důvodu, s jinými očekáváními. Pro někoho je to
především místo, kde se setká s přáteli,
jiného vede k návštěvě rukodělná činnost či třeba pečení, na které by si netroufli sami. Pro dalšího je důvodem
duchovní program, pro jiného samota
nebo i neporozumění s rodinnými příslušníky doma.
Co nového míníš zavést, či rozšířit ty?
Od září se nám podařilo se oživit
program tak, aby se doslova každý den
dělo něco zajímavého. Hodně aktivit je
také otevřeno veřejnosti, aby naši činnost mohli blíže poznat.
Proč by senioři měli vzít v úvahu
možnost do stacionáře docházet?
Vždy říkám, že pobyt ve stacionáři
má dvě roviny. V té první se snažíme,
aby lidem bylo u nás prostě lidsky dobře - aby den probíhal tak, jak je to baví,
měli jsme připravený zajímavý program a podobně. Druhá rovina vychází
z toho, že jsme sociální služba. To třeba
znamená, že máme kvalifikované zaměstnance, kteří se snaží rozvíjet, nebo
alespoň udržovat běžné schopnosti uži-

vatelů. Například pravidelně trénují
s klienty paměť a motorické dovednosti
či cvičí, navíc se snažíme do programu
zapojit velké množství činností, které
znají ze svého dětství či mládí. Klientům
dáváme možnost se účastnit užitečných
činností a drobných prací, což v nich
rozvíjí vědomí vlastní užitečnosti.
Kdo může do stacionáře docházet?
Největší skupinou osob jsou senioři

Nepřehlédněte!

SBĚR ŠATSTVA - Také v letošním roce organizuje Charita Nový Hrozenkov
ve Víceúčelovém charitním domě na Halenkově sběr šatstva. A to od 29. 10.
do 1. 11. 2018 od 7:00 – 15:30 hod. Prosíme o donášku čistého oblečení v igelitových pytlích. Více informací získáte na tel. čísle: 739 555 399.
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK –
Adventní koncert Charity Nový Hrozenkov – Jaroslav Svěcený - se letos
uskuteční 2. 12. 2018 v 15:00 hod v kostele sv. Jana Křtitele v Novém Hrozenkově. Předprodej vstupenek bude
zahájen 20. října na všech pobočkách
CHNH. Více informací získáte na tel.
čísle: 734 685 464.
-8-

od 65 let, dále k nám mohou chodit
osoby s lehkým duševním nebo tělesným postižením. Vždy ke všem přistupujeme individuálně, máme prostor se
plně klientům věnovat. Pokud se nechtějí účastnit programu, třeba výletu,
mše svaté nebo nějaké aktivity, máme
pro ně alternativu, nemají povinnost se
jej účastnit.
(ren), snímek archiv CHNH

Pozor změna!!!
Charita Nový Hrozenkov oznamuje
změnu místa Půjčovny zdravotnických a kompenzačních pomůcek.
Od 1. 9. 2018 je sklad půjčovny
přemístěn do budovy Hasičského
domu v Halenkově č. p. 343.
Nadále trvá, že pomůcky se půjčují
/vracejí/ jen po předběžné telefonické
domluvě s pracovníkem půjčovny Zdeněk Plánka, tel.: 730 190 401.
Telefonovat můžete:
PO, ČT 8:00 – 17:00 hod.
ÚT, ST, PÁ 8:00 – 13:00 hod.

3/2018

hasiči

Z činnosti SDH Halenkov
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Větší část roku 2018 máme za sebou.
Sbor tradičně hýřil aktivitou již od jara.
Na konci dubna jsme postavili májku před obecním úřadem a zúčastnili
jsme se soutěže FrZeGul. V květnu
jsme oslavili svátek sv. Floriána
a uspořádali obvodové kolo v požárním sportu mladých hasičů na hřišti TJ
TATRAN Halenkov. V červnu jsme
na Halenkovských slavnostech tradičně pokáceli A srpnu jsme uspořádali
náročnou soutěž TFA.

Kroužek mladých hasičů se v letošním roce zúčastnil celkem deseti soutěží v požárním sportu a dvou soutěží
v dětském TFA.
Starší hasiči ve věku 11 až 14 let
skončili celkově na devátém místě ze
třiceti družstev. Mladší (6 až 10 let)
obsadili desátou příčku v konkurenci
šestadvaceti družstev.
Aktuálně se deset mladších a dvanáct starších hasičů připravuje na poslední letošní soutěž, a to závod hasičské všestrannosti, který proběhne
22. září v Semetíně.
7. a 8. září proběhla akce na ukončení prázdnin. Pro děti i jejich rodiče
jsme připravili bohatý program. V pátek odpoledne jsme začali tréningem
tréninkem na branný závod. Následovalo opékání špekáčků, grilování
a další zábava s vodní skluzavkou.
Večer byl doplněn překvapením v podobě hasičského poplachu. Děti obsadily naše zásahová vozidla a vyjely
hasit požár do údolí Provazné. Po návratu z Provazného probíhala dále zábava a po večerce děti přespaly v hasičské zbrojnici.

Sobotní den začal budíčkem a po snídani následoval přesun autobusem
na Kohútku odkud následoval pěší sestup do Halenkova.
A na závěr jedna radostná zpráva.
Členská základna našeho sboru se roz-9-

šiřuje a dosáhla v novodobých dějinách nového rekordu, k 31.8.2018 bylo evidováno ve sboru 150 členů.
Děkujeme Vám za přízeň!
Více na http://sdhhalenkov.eu/
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Co je nového v halenkovském fotbale
Fotbalová sezona 2018/19 už je
dávno v plném proudu, a tak si dovolíme krátké ohlédnutí za tím, co jí
předcházelo a jak to vypadalo v průběhu úvodních kol.
Začátku sezony předcházel tradiční
mundial - turnaj místních částí, který
několik posledních ročníků nese název
O pohár starosty obce. Hrálo se systémem každý s každým na 2x 20 minut.
Z vítězství se nakonec radovala Dinotice
(7 b.), druhé skončilo Černé (4 b.), třetí
Doliny (3 b) a čtvrté Kuželky (1 b.),
které se měly letos problém vůbec sejít
v dostatečném počtu. Nejlepším střelcem byl vyhlášen Tomáš Mikulenka,
nejvíc branek pochytal gólman Daniel
Frydrych a nejvíc šancí „spálil“ Richard
Pončík. Ocenění pro nejstaršího hráče
si odnesl Tomáš Rovnaník. Ceny spolu
s předsedou našeho oddílu Radkem
Ondryášem přišli předat i starosta obce
Jiří Lušovský a místostarosta Jaroslav
Maňák.
Do sezony jako první vstoupilo mužské áčko hrající krajskou I. B třídu, následně se přidala rezerva ve III. třídě
a pak i oba mládežnické týmy – přípravka a starší žáci. Během letní pauzy
jsme zvažovali, zda do soutěží přihlásit
oba mužské týmy, protože v uplynulé
sezoně byl problém s nedostatkem hráčů. Nakonec jsme se ale rozhodli to
ještě zkusit a to zejména proto, abychom jich u aktivního fotbalu udrželi co
nejvíce. I díky příchodu nových posil
a dobré komunikaci mezi trenéry obou

týmů se zatím nestalo, že bychom nedokázali pro některý zápas poskládat
sestavu. Výsledky jsou sice střídavé,
nicméně je skvělé, že Halenkov má
v době, kdy okolní oddíly musí navzájem spojovat své týmy, aby mohly vůbec hrát, bezmála třicet aktivních hráčů.
Ještě markantnější je to v mládežnických kategoriích. Dorost sice stále nemáme, nicméně v žácích a přípravce se
daří držet vcelku početnou základnu.
Na Horním Vsacku jsme jediným oddílem, který dokáže fungovat samostatně,
za což patří velký dík i našim obětavým
trenérům. V žácích je to Oldřich Čapek,
jemuž dříve pomáhal náš známý odchovanec Patrik Hořelica, ale ten už to časově nezvládá, a tak za něj usilovně
sháníme náhradu. To o přípravky pečuje hned čtveřice trenérů. K Laďovi
Koláčkovi, jenž se o tuto kategorii poctivě stará už několik sezon, se nyní
přidal Pepa Haničák a pokud to jde, tak
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pomáhají i stále aktivní hráči Ondra
Machálek a Kuba Tydlačka. Tak jestli
máte doma kluka či holku ve věku
od 5 do 10 let a chcete, aby měli pohyb
na čerstvém vzduchu i skvělou partu
kamarádů kolem sebe, tak neváhejte.
Tréninky probíhají každý pondělí a pátek, trenéři vám vše vysvětlí, další informace získáte i na stránkách www.
tatranhalenkov.cz.
Je samozřejmé, že výsledky by mohly být vždy lepší a nikdy není vše ideální, nicméně v rámci možnosti můžeme být se situací v oddíle spokojeni.
V mužské kategorii držíme soutěže,
které jsme v minulých sezonách vydobyli. V mládežnických kategoriích
nám i přes všeobecně uvadající zájem
o fotbal hráčů i hráček spíše přibývá
a s tím začínají přicházet i první výsledky, i když ty zejména u těch
nejmenších nejsou vůbec směrodatné.
Za poslední roky se toho hodně změnilo i po stránce zázemí a tady je třeba
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moc poděkovat současnému vedení
obce v čele se starostou Jiřím
Lušovským a místostarostou Jaroslavem Maňákem. Díky vynikající podpoře zastupitelstva máme vše potřebné
pro činnost i výchovu mládeže a naše
hřiště nám oprávněně závidí i týmy
z vyšších soutěží. „Za poslední dvě
volební období se toho udělalo strašně moc. Obec jako vlastník investovala do zvelebení zázemí, tribuny
i trávníku, což je všechno sice její
majetek, ale ne všude je to samozřejmostí. Já bych chtěl poděkovat zastupitelům za vstřícnost i podporu
a osobně doufám, že s nimi budeme
moci takto spolupracovat i po těchto
komunálních volbách. Fotbal je nedílnou součástí fungování obce
a krom jiného pomáhá dostávat děti
od počítačových her a dalších nešvarů dnešní doby. Dřív každý kluk
na vesnici automaticky hrával fotbal, teď je ale situace úplně jiná
a spousta lidí v oddílu se musí hodně
otáčet, aby se nám podařilo děti vůbec přitáhnout. A bez podpory obce,
kterou teď máme, by to bylo abso-

sport / kino

lutně nemyslitelné,“ říká předseda TJ
Tatran Halenkov Radek Ondryáš.
Výkonný výbor
TJ Tatran Halenkov
Muži A – Sestava prvního týmu pro
tuto sezonu. Horní řada zleva: Matouš
Tovaryš, Vlastimil Trličík, Stanislav
Zavičák, Jan Maliňák, Roman Haničák,
Tomáš Mikulenka, Tomáš Zádilský, Jan
Koňařík, Tomáš Maliňák, Jan Ondrušík

Sezóna letního kina je za námi a je na místě se nejdříve
ohlédnout, poděkovat a následně podívat vpřed.
Druhé léto nebylo filmově tak bohaté jako loňské, ale
i tak se mi podařilo několika stovkám diváků tři večery
naplnit zážitkem před plátnem pod širým nebem. Letos to
byly české filmy. Pro děti jsme vybrali animák Lichožrouti
a pro ty o něco starší
rodinnou
komedii
Bajkeři a novou
úspěšnou roadmovie
Tátova Volha. Chtěl
bych poděkovat divákům, protože plné
hlediště mi vždy říká,
že to má smysl. Velké
poděkování ovšem
patří také garantovi
našeho kina, Obci
Halenkov, bez jejíž
podpory by letní kino
nefungovalo. Podpory
hlavně finanční, protože
dobrovolné
vstupné bohužel nepokrývá
náklady
na projekce.
Po představení vždy diskutuji s diváky a několikrát jsem
se setkal s dotazem, proč není kino po celý rok. Je to výzva,
kterou se chystám přijmout. Snad vytvořím nějaký životaschopný ekonomický model. Oni totiž distributoři nerozlišují, jestli je film promítán ve velkém kině multikině nebo
na louce pro pár lidí. Platíme všichni stejně. Ovšem půjde-li
vše jak má, vyzkouším, zdali bude zájem o projekce přes
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– trenér. Před nimi zleva: Zdeněk
Měrka, Ondřej Ondryáš, Josef Šulák,
Tomáš Holec a Pavel Maliňák. Na snímku ještě chybí: Jakub Tydlačka, Marek
Krňa, Ondřej Machálek, Jiří Kuboš,
Jiří Pastorek a Michal Bartozel.
Mundial – Před zahájením sezony
proběhl tradiční mundial O pohár starosty obce. Vítězem se stalo údolí
Dinotice, cenu mu předali zástupci obce Jiří Lušovský a Jaroslav Maňák.

zimu. Máme nový sál v budově školy, který je na to připraven. Už jsem to vyzkoušel v rámci festiválku divadla a filmu na jaře, kdy se tam celý druhý stupeň základní školy
díval na akční fantasy komedii Thor3.
Také přišel nápad, udělat aspoň jedno zimní kino na tribuně fotbalového hřiště. Co? Přijdete? V bundě a oteplovákách? S termoskou
čaje a placaticí v kapse? Napište mi na
kino@vajanovo.cz
nejenom odpověď na
předchozí otázku, ale
i nápady spojené s kinem a divadelním
festivalem. Co byste
chtěli vidět?
Na příští sezónu
chystám nový koncept - kino v daných
termínech. Jako například "každou sudou sobotu"/"lichou
středu", a podobně.
Který den v týdnu?
O víkendu jezdí lidé
na výlety pryč z obce.
V týdnu jdou zase druhý den do práce. Jaký je pro vás nejlepší termín? Můžete mi napsat i na Facebooku, na profilu
Vajanovo letní kino. A kdo nemá majla ani fejzbuk, ať mi to
řekne, když mě potká. :-)
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Přeji vám barevný podzim a úsměv na tváři.
Jan Václavík

Halenkovský zpravodaj

turisti
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Turisté navštívili Český ráj
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