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aktuality z obce

S chutí do díla
Nastal nový rok a spolu s ním čas rozhodnout se, co bychom v letošním roce měli nebo chtěli uskutečnit. Příprava
rozpočtu obce na rok 2020 započala už v minulém roce,
kdy jsme v obci zorganizovali dotazníkovou akci, do které se
mohli zapojit všichni občané Halenkova a sdělit nám, co by
podle nich bylo třeba změnit, opravit či vybudovat. Prostřednictvím schránky umístěné v nákupním středisku nebo internetu mohli všichni občané prezentovat svůj názor či námět.
V loňském roce byli také osloveni všichni zastupitelé obce
s tím, aby podali své návrhy, které by podle nich měly být
zařazeny do rozpočtu obce na rok 2020. Po shromáždění
námětů od občanů a zastupitelů obce byl zpracován návrh
rozpočtu na rok 2020, který byl následně projednán a schválen na 11. zasedání Zastupitelstva obce Halenkov, které se
konalo dne 17. února 2020.
Chtěl bych se krátce zmínit o některých stěžejních akcích,
které nás čekají v letošním roce.
Na konci loňského roku byla zahájena rekonstrukce školního hřiště u ZŠ Halenkov, která by měla být podle smlouvy dokončena do 30. 5. 2020. Jedná se o poměrně velkou akci, jejíž
realizace je bohužel podstatným způsobem závislá na počasí.
I když letošní zima je neobvykle teplá, zhotovitel musí počkat
na stálé klimatické podmínky, aby mohl zahájit práce spojené s pokládkou umělých povrchů, které tvoří nejpodstatnější
část tohoto projektu. Pevně věříme, že počasí k nám bude
shovívavé a projekt bude moci být dokončen ve stanoveném
termínu. Děti, které navštěvují naši základní školu, tak získají jedno z nejkrásnějších a nejkvalitnějších sportovišť v okolí.
Na rekonstrukci sportoviště jsme získali dotaci, prostřednictvím které tuto akci z většinové části zafinancujeme.
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Na začátku letošního roku byla podána také žádost o dotaci na vybudování pumptrackové dráhy, která by měla vzniknout na místě stávající nefunkční cyklistické dráhy na sportovišti u fotbalového hřiště. To, zda bude tato akce v letošním
roce realizována, záleží především na tom, jestli se nám podaří uspět se žádostí. Akce je projektově připravena a v současné době probíhá povolovací proces.
Stejná situace je i u plánované rekonstrukce chodníků
na hřbitově, u Základní školy Halenkov, Mateřské školy Halenkov a realizace parkoviště před Lidovým domem. I v těchto případech bude vše záviset na rozhodnutí o přidělení či
nepřidělení požadovaných finančních prostředků. V případě
těchto projektů bylo zadáno zpracování projektové dokumentace a probíhá hydrogeologický průzkum v daných lokalitách. Po zpracování potřebných podkladových materiálů
se pokusíme získat dotaci na tyto projekty a pokud budeme
úspěšní, tak bychom je chtěli co nejdříve realizovat.
Další akcí spojenou s dotacemi je rekonstrukce objektu, který
se nachází vedle nového sběrného dvora. V tomto objektu by
mělo vzniknout nové tzv. Re-use centrum, do kterého by mohli
občané v budoucnu dovážet pro ně nepotřebné věci, které lze
ještě využít, a to včetně stavebního materiálu, a tyto by si mohli následně odvážet občané, kteří by našli pro tyto věci ještě
využití. Byla zpracována projektová dokumentace a probíhá
tzv. inženýring, přičemž příslušná výzva, prostřednictvím které
by bylo možné získat finanční prostředky na rekonstrukci této
budovy, by měla být vyhlášena v dubnu tohoto roku. Součástí
žádosti o dotaci na rekonstrukci tohoto objektu bude i žádost
o dotaci na pořízení kompostérů pro občany Halenkova.
V tomto roce bychom chtěli zlikvidovat staré garáže
za hřbitovem, což se nám díky tomu, že na tuto akci je potřeba stavební povolení, v loňském roce nepodařilo. V současné době máme zpracovanou projektovou dokumentaci,

V loňském roce se nám nepodařilo zajistit stavební povolení pro chodník k vlakovému nádraží. Pevně věříme, že
v letošním roce se nám jej podaří nejenom získat, ale také
chodník vystavět.
Chtěli bychom také pokračovat v rekonstrukci Lidového
domu v Halenkově, a to zejména celkovou rekonstrukcí
ubytovacích prostor a s tím spojeným zateplením celého
půdního prostoru. Na tuto akci byla zpracována dokumentace včetně rozpočtu celé akce.
Byl rovněž zpracován pasport budovy č.p. 352 (Thonetova vila), kterou bychom chtěli přestavět tak, aby každý
nájemník měl k dispozici vlastní sociální zařízení a budova
by byla opatřena výtahem, neboť v tomto domě jsou ubytováni zejména starší spoluobčané.
Naši snahou bude konečně vyřešit problém s veřejnými
WC v centru obce, provést rekonstrukci vývěsních skříněk, ve spolupráci s bankou instalovat bankomat v budově Obecního úřadu, upravit sběrná místa pro kontejnery
na tříděný odpad a realizovat plno dalších, možná na první
pohled drobných akcí, ale pro některé spoluobčany Halenkova určitě důležitějších, než jsou ty velké a na první pohled viditelné akce.
Chtěl bych Vás všechny poprosit o shovívavost při realizaci akcí, které se určitě některých z Vás více či méně
dotknou. Věřte mi, že se budeme snažit o to, aby Vás jejich
realizace omezila co nejméně.
Ing. Radek Chromčák
starosta

Obec Halenkov – schválený rozpočet na rok 2020
SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE HALENKOV NA ROK 2020
Příjmy
Položka
Kč
Daňové příjmy
1xxx
37,966,400   
Nedaňové příjmy
2xxx
5,218,000   
Kapitálové příjmy
3xxx
10,000   
Příjaté transfery
4xxx
720,600   
PŘÍJMY  CELKEM
43,915,000   
Výdaje
Položka
Kč
Běžné výdaje
5xxx
41,327,000   
Kapitálové výdaje
6xxx
34,900,000   
VÝDAJE  CELKEM
76,227,000   
SALDO  ROZPOČTU  / příjmy - výdaje /
32,312,000   
Financování
Položka
Kč
Zdroje z minulých let
8115
32,312,000
FINANCOVÁNÍ  CELKEM
32,312,000
Rozklikávací rozpočty minulých let včetně plnění jsou zveřejněny na internetu, viz https://monitor.statnipokladna.cz

Předpokládané příjmy
par., pol.

Třída 1 Daňové příjmy

1111
1112
1113
1121
1122
1211
1334
1340

Daň z příjmů fyzických osob placená plátci
Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky
Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou
Daň z příjmů právnických osob
Daň z příjmů právnických osob za obce
Daň z přidané hodnoty
Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fondu
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu

rozp. tis. Kč
9 000
200
800
7 500
440
17 000
5
1 280
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čekáme ještě na koordinované stanovisko MéÚ Vsetín a konečné rozhodnutí ve věci.
Naplánovali jsme také rekonstrukci vytápění tribuny u fotbalového hřiště a  s tím spojené zateplení střechy této budovy. Je zpracovávána projektová dokumentace na plynovou
přípojku a současně jednáme se zpracovatelem žádosti o dotaci na fotovoltaický systém, který bychom na této budově
chtěli instalovat. Fotbalové hřiště by mělo být taky oploceno,
aby nevznikaly škody na fotbalovém hřišti a tribuně, které
jsou způsobeny vandalismem a nevhodným používáním
travnatého povrchu hřiště.
Jelikož vytápěcí systém v ZŠ Halenkov je letitý a při pravidelném měření  v letošním roce nebyly splněny stanovené
emisní limity, bylo zadáno zpracování projektové dokumentace na celkovou rekonstrukci vytápěcího systému v ZŠ Halenkov. I v tomto případě bychom rádi instalovali fotovoltaický systém, který by snížil obrovské náklady na el. energii,
vytápění a ohřev teplé užitkové vody.
Vedle základní školy bychom také rádi v letošním roce postavili venkovní učebnu, po které již delší dobu volají učitelé.
Máme zpracovanou projektovou dokumentaci a i v tomto
případě probíhá povolovací proces. V rámci výstavby venkovní učebny by měl být vybudován bezbariérový přístup
do budovy základní školy, a to jak v prostoru hlavního vchodu, tak ze zahrady.
I v letošním roce bychom chtěli pokračovat v rozšiřování
veřejného osvětlení, a to u Ščulků, v Pondělůvce, U Janišů
a U Pončíků. Na tyto akce je rovněž zpracovávána projektová dokumentace.
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1341
1343
1345
1381
1361

Poplatek ze psů
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Poplatek z ubytovací kapacity
Daň z hazardních her
Správní poplatky

1511

Daň z nemovitých věcí

1 400

par., pol.

Třída 2 Nedaňové příjmy

rozp.

1032
2412
2420
3314
3349
3399
3412
3612
3613
3632
3639
3721
3722
3725
5512
6310

Lesní hospodářství
Splátky půjček - SOH, s.r.o.
Splátky půjček
Knihovna
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
Ostatní záležitosti kultury  
Sportovní zařízení
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Pohřebnictví
Komunální služby
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
Sběr a svoz komunálních odpadů
Tříděný odpad
Požární ochrana
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

940
400
10
5
2
200
15
2 250
900
80
10
5
15
200
11
150

6409

Ostatní činnosti

par., pol.

Třída 3 Kapitálové příjmy

3639

Komunální služby - výkup pozemků

par., pol.

Třída 4 Přijaté dotace

4112
4116

Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu
Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu

36
70
10
200
25

25

rozp.
10

rozp.
691
30

43 915

Příjmy celkem

Financování
8115

Změna stavu krátkodobých peněžních prostředků na b. ú.

Celkem příjmy

32 312

76 227

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
2219 Pozemní kom., (aut. čekárny,chodníky)
Úklid a nájem zastávek
Oprava chodníků, lávek, mostků
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tis. Kč

2292 Provoz veřejné silniční dopravy

Příspěvek na dopravní obslužnost

250

250

620
5 100
1 000
3 000
500
500
100
550
50
500

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
Dokončení rekonstrukce plotu

250
250
1 204
236
426
55
142
166
94
165
200

50
2 600
474

Energie

920

Opravy
Dotace na mzdy z OÚ
Ostatní náklady
Odpisy

250
360

3314 Knihovna
Knihy a časopisy

Provozní náklady a nové vybavení
Besedy
Ostatní náklady
Mzda
3399 Kulturní a spol. akce
Ples
Frzegul+stavění máje
Halenkovské slavnosti
Divadlo při Halenkovských slavnostech
Vítání občánků
Pohár starosty
Dětský den
Letní kino
Dřevorosty
Soutěž o nejkrásnější balkon
Hubertovský večer
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
Příspěvek na opravu kostela
3341 Rozhlas a televize
Opravy místního rozhlasu

570
26

783
144

30
30
44
535
1 105
120
50
350
50
30
20
25
30
60
15
20
25
60
30
70
20
10
120
40
200
200
50
50

3349 Zpravodaj

130

3392 Zájmová činnost - Kyčera

140

3412 TJ TATRAN + sportovně–zábavní park
Materiál TJ Tatran
Energie+voda
Cestovné
Poplatky FAČR
Nájem tělocvičny+hřiště
Zimní příprava
Odměna trenérům
Mzda hospodáře
Odměna účetní

725
151
135
50
15
10
8
88
60
4

Správa www stránek
Pronájem prostor od OÚ
Provoz a opravy sportoviště
3429 Ostatní zájmová činnost – příspěvky na čin.
SPCCH – okresní organizace
SPCCH – Halenkov
Český svaz včelařů
SDH – mladí hasiči
SDH – dospělí
Svaz chovatelů holubů
Střelecký klub AVZO
KČT
MS Javořina
Mezinárodní volejbalový turnaj Halenkov
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob
v ČR, ZO Vsetín
Auxilium, o.p.s. – asistence autismus
ZŠ praktická
Heligonky
Andělé stromu života, p.s.
ZS Bartošovice
Rezerva pro žádostí zaslané v průběhu roku
3612 Bytové hospodářství
Mzdy
Zálohy ne energie
Servis a opravy

3
1
200
465
20
35
20
85
33
7
5
20
40
5
3
12
5
30
5
3
137
1 900
500
900
500

3613 Nebytové hospodářství
5 230
Zálohy na energie
600
Revize a opravy
500
Rekonstrukce ubytovacích prostor a sálu
4 000
s příslušenstvím LD
Přípojka elektřiny č.p. 694
130
3631 Veřejné osvětlení
Elektrická energie
Opravy a údržba

750
300
450

3632 Pohřebnictví
Odvoz odpadu hřbitov, správa hřbitova, údržba

200
200

3636 Územní rozvoj, JDT mapa
Zpracování změny územního plánu v souvislostí s digitalizací

300

3639 Komunální služby
Armádní velkosklad
Pojištění a údržba vozidel
Mzdy zaměstnanci + VPP
Další komunální služby
Likvidace skladu u hřbitova
Úprava projektové dokumentace náhon +
rybníky
Rekonstrukce vývěsních skříněk a digitální
úřední deska
Rekonstrukce prostor OÚ
Nákup přídavného zařízení pro zimní údržbu chodníků

4 200
100
100
1 500
500
1 200

300

100
500
50
50
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Odstranění nápisu knihovna
3113 Základní škola
Materiál
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Participativní rozpočet
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů

100
200
1 800

3725 Využívání a zneškodňování komun odp.
Svoz tříděného odpadu
Nákup pytlů

500
400
100

3729 Ostatní nákládání s odpady
Provoz sběrného dvora

500
500

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Údržba zeleně v obci
Architektonická soutěž – okolí obce

900
600
300

4359 Ostatní služby v obl. sociální péče
Příspěvek na stravné – důchodci

110
110

4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí
Příspěvek Charita

490
490

5213 Krizová opatření
Nákup vysoušečů

75
50

5512 Požární ochrana
Mzdy
Materiál
Energie+voda
Pohonné hmoty
Telefon
Pojištění
Nákup služeb
Oprava a údržba pož. techniky
Pohoštění
Nákup ochranných pomůcek a materiálu –
dotace KÚ

1 369
726
137
76
55
18
55
15
45
2

6112 Místní zastupitelstvo
Mzdy + sociální a zdravotní pojištění
Činnost zastupitelstva

2 950
2 900
50

6171 Činnost místní správy
Mzdy + sociální a zdravotní pojištění
Ekonomické a právní služby
Energie
Ostatní náklady
Sociální fond

3 980
2 500
500
150
700
130

240

6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních oper.
Poplatky za provoz bankomatu

330
330

6320 Pojištění majetku obce

150

6399 DPH, daň z příjmu práv. osob-obec, PDP

1 000

6402 Finanční vypořádání minulých let – volby

11
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6409 Ostatní služby
Příspěvek SVHV
par.,
Třída 6 Kapitálové výdaje
pol.
2212 Silnice
MK Pod Rozkazačky

170
170
rozp.
3 000
3 000

2219 Pozemní kom., (aut. čekárny,chodníky)
6 400
Vybudování kryté zastávky před restaurací
100
Ponko
Vybudování chodníku od aut. zastávky
300
k obchodu U Štefků
Chodníky hřbitov, ZŠ, parkoviště LD, chod6 000
ník MŠ – velká dešťovka
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě
200
Zpomalovací semafor MŠ Halenkov
200
2321 Kanalizace
Projekty kanalizace (ČŘB III) + vodovodní řád

500
500

3113 Základní škola
12 250
Rekonstrukce školního hřiště
5 000
Venkovní učebna
2 600
Přírodní zahrada
50
Pojezdová brána
100
Celková rekonstrukce topení + fotovoltaický
4 500
systém
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3 500
Rekonstrukce topení, zateplení a instalace
1 000
fotovoltaiky, oplocení hřiště
Pumptrack
2 500
3612 Bytové hospodářství
Projektová dokumentace č.p. 352

200
200

3613 Nebytové hospodářství
5 600
Re-use centrum
4 400
Vybudování místnosti pro bankomat a vý500
měna dveří OÚ
Ozvučovací a proječní technika LD
500
Projektová dokumentace úpravy sklepních
200
prostor LD
3631 Veřejné osvětlení
Rozšíření VO – Dinotice, Černé, cyklostezka

800
800

3632 Pohřebnictví
Rozšíření kolumbária

500
500

3639 Komunální služby
1 950
Nákup vlečky za  traktor
200
Nákup dodávky s ložnou plochou
600
Projekt veřejných WC v centru obce
150
Přístřešek pro auto vedle OÚ
200
Přístřešky odpočívadel na cyklostezce
300
Vybudování přístřešků v místě sběrných míst
500
Výdaje celkem
76 227

Vážení spoluobčané, obec Halenkov
se rozhodla zapojit do iniciativy Seniorská obálka. Jde o projekt určený zvláště pro seniory žijící osaměle. Nicméně
praktické využití se zdaleka neomezuje
jen na ně. Klíčovou součástí obálky je
tzv. I.C.E. karta. Jedná se o zkratku anglických slov in Case of Emergency, která se překládají jako v případě nouze.
I.C.E. karta je dokumentem, který má
zásadní informační důležitost pro záchranáře, hasiče, policistu či jinou zasahující osobu v případech, kdy člověk
v tísni sám není schopen komunikovat.
Tato karta by měla obsahovat aktuální
informace týkající se alergií, nemocí,
užívaných léků a kontaktů na osoby
blízké. Karta tedy může pomoci nejen
v případě osaměle žijícího seniora, ale
i u dětí a všech lidí dlouhodobě užívajících léky či trpících dlouhodobými
nemocemi a alergiemi. Karta by měla
být umístěna na viditelném místě v domácnosti, nejlépe na ledničce, nebo
na vnitřní straně vstupních dveří. Zcela
zásadní pak je, aby na kartě byly stále
uvedeny aktuální informace.

Seniorská obálka je výstupem Implementace politiky stárnutí na krajskou
úroveň Ministerstva práce a sociálních
věcí, do kterého je zapojen také Zlínský kraj. Na základě spolupráce krajů
v projektu Politika stárnutí na krajích
Ministerstva práce a sociálních věcí se
uskutečňuje přenos know how Seniorské obálky Jihomoravského kraje, výstupu kulatého stolu
Stárneme ve zdraví.

k vyplnění naleznete na obrázku u tohoto článku. Další výtisky jsou k dispozici na obecním úřadě, na Charitě a prostřednictvím místní organizace Svazu
postižených civilizačními chorobami
v ČR. Na těchto místech Vám také pomohou s vyplněním tohoto dokumentu.  
Miroslav Zetek
místostarosta

Vyplnění a umístění ICE karty v domácnosti je zcela dobrovolné, je to způsob,
jak zvýšit šanci na
úspěch případného
zákroku záchranných
složek tím, že jim
budou zpřístupněny
důležité informace
o zdravotním stavu
osoby v tísni.
I.C.E. karta je přiložena v tomto čísle
zpravodaje a pokyny
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Seniorská obálka – I.C.E karta

mateřská škola

Co nám přinesl začátek nového roku
Odpočatí a v plné síle jsme se vrátili ke svým povinnostem a každodenní
práci s našimi předškoláčky.
Aby pro ně nebyl přechod tak těžký
z odloučení od rodičů, dlouhého vyspávání a „nicnedělání“, byla pro děti
již přichystána divadelní představení
v podání hodonínského divadla Rolničky – „Krtek a kolo“ a divadélko Leonka
– „Dva sněhuláci“, se známými kamarády.
Počasí nám nepřálo na zimní sporty,
ale část dětí si mohla pořádně zařádit
ve Velkých Karlovicích ve ski areálu
Razula.
I letos byl o lyžařský výcvik velký
zájem. Bylo přihlášeno 26 dětí, a to už
mluví samo za sebe. Během výcviku se
ukázalo, že v sobě mají děti sportovního ducha a v závěru již většina sjížděla
„Obří kopec“.
Rodiče se o šikovnosti svých ratolestí
mohli přesvědčit v poslední den výcviku, kdy děti absolvovaly lyžařský závod.
Za své úsilí byly odměněny pochvalou
maskota „Razuláka“, diplomem a dárkovým poukazem do Termálních bazénů Wellness Horal.
Na konci ledna na nás čekalo nemilé
překvapení, když jsme zjistili, že naši
MŠ „navštívil“ nezvaný host.
Byl to těžký den, školka musela být
uzavřena, děti se vracely s rodiči domů
a lyžařský výcvik byl zrušen. Jistě se
ptáte, proč se děti nemohly na dopoledne přemístit například do ZŠ a účastnit se lyžařského výcviku. Přiznávám,
že jsem nebyla na takovou situaci připravena a neměla jsem žádný plán, jak
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postupovat v takové krizové situaci.
Lyžařská výzbroj byla uvnitř MŠ, která
byla uzavřena Policií ČR pro zajištění
důkazů, a proto se děti nemohly tento
den výcviku účastnit.
Po této nepříjemné zkušenosti byl
vypracován Evakuační plán při mimo-

řádné události ve spolupráci se ZŠ, aby
již nedocházelo ke komplikacím.
Věřím, že nás v dalším období budou
provázet jen samé příjemné zkušenosti
a ty špatné se nám obloukem vyhnou.
I když, „všechno zlé je k něčemu dobré“.
Ivana Bátlová, ředitelka MŠ

základní škola

Lyžařský výcvik 26. 1. – 30. 1. 2020
Každý rok jezdí učitelé se sedmou
třídou na lyžařský výcvik. My jsme
nebyli výjimkou. Autobus nás vysadil
na Pustevnách a k hotelu Radegast jsme
museli jít po svých. Cesta byla náročná
a dlouhá, ale stálo to za to – haldy sněhu, krásná panoramata a chata v (ne)
dohlednu.
Podle našich lyžařských dovedností
jsme byli rozděleni na Lyžaře A, Lyžaře B a Snowboarďáky. Jezdilo se každý
den dopoledne i odpoledne. Teda kromě jedné dopolední sněhové vánice,
kdy bylo lyžování z bezpečnostních
důvodů trochu zkráceno. Pokoje byly
super, ale někdy tam byla zima a museli jsme si půjčit přímotop. Jednu noc
kvílela meluzína, která nás nechtěla

nechat spát. Večery byly plné zábavy
a soutěží a jako jeden z úkolů jsme
měli vymyslet básničku.
„Nohy máme sedřené,
ale hlavy učené.
Konstantin a Metoděj shlíží na nás
z dálky,
modlí se a modlí se,
ať jsme živí zpátky.
Tímto tohle ukončíme,
děkujeme moc,
za to, co nás učíte,
jakou máte moc. „
                              
Přijelo nás 18, ale vrátilo se jen 17,
protože si naše spolužačka zlomila
ruku na snowboardu. Učitelé nás toho

hrozně moc naučili a loučení bylo ještě
těžší než samotná cesta na hotel. Můžeme říct za všechny, že tohle bylo nejlepších pět dnů z celého školního roku
2019/2020. Tolik srandy najednou, tolik
dobrého jídla a nezapomenutelných
zážitků prostě stálo za to. Dny na Radhošti uběhly jako voda, všichni jsme si
přáli, aby byl lyžák delší alespoň o dva
dny.
Děkujeme učitelům a našim spolužákům za krásně prožitý lyžařský a snowboardový kurz.
Zuzana Šuláková
a Klára M. Belgrano
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Anglická
konverzace
Za celý školní rok se naši žáci účastní spousty soutěží. Mezi oblíbené patří ty se sportovním, hudebním nebo
výtvarným zaměřením. Přibližně v pololetí školního roku pořádáme každoročně jazykovou soutěž s názvem
„Anglická konverzace“, která mezi
žáky bohužel takovou popularitu nesklízí. Je náročnější se na ni připravit
a obstát v používání anglického jazyka slovem a částečně i písmem.
Nejprve se začíná poslechem s porozuměním „listening“, pak přichází
na řadu čtení textu s porozuměním
„reading“. Poslední část je zaměřena
na mluvení „speaking“, kde se soutěžící představí, popisují náhodně zvolené obrázky a snaží se plynule hovořit na nějaké téma. V první kategorii
6. a 7. tříd mají takových témat pět,
ve vyšší kategorii pro 8. a 9. třídy si již
losují z témat deseti.
Letos měla soutěž velmi dobrou
úroveň a všichni, kteří se odhodlali
zabojovat a poměřit své síly, si zaslouží naše poděkování. Oceňujeme, že
nedali přednost lenošení a vlastnímu
pohodlí před prací a přípravou a překonali strach a nervozitu, která byla
občas patrná.
Vítěz z každé kategorie postupuje
do okresního kola pořádaného již tradičně ve Valašském Meziříčí. Do každé kategorie bývá přihlášeno okolo
třiceti soutěžících. Zbývá nám tak
jen popřát Gábině a Michaele hodně
štěstí, pevné nervy v silné konkurenci
z okolních škol a co nejlepší výsledek.
Mgr. Soňa Růžičková

Dějepisná olympiáda
Žáci deváté třídy se zúčastnili dějepisné olympiády. Soutěž vychází
z obsahu vzdělávacího oboru dějepis
v rámcových vzdělávacích programech. Tematické zaměření ročníku
bylo „Dlouhé století se loučí (18801920)“. Letos bylo zadání rozšířeno
na testování dovednosti žáků zacházet
s informacemi obsaženými v historických pramenech. Jedná se o práci

s obrázky, fotografiemi, karikaturou,
sbírkovými předměty z muzea, novinovými články…
V místním kole získala nejvíce bodů
žákyně deváté třídy Jana Koňaříková.
Okresní kolo probíhalo v Muzeu
regionu Valašsko - zámku Vsetín. Děkujeme žákyni za reprezentaci naší
školy.
Mgr. Michaela Koňaříková

Matematická Pythagoriáda 2020
Matematika je pro většinu žáků předmět velmi náročný, protože jsou nuceni
přemýšlet a používat svou logiku, což
se jim většinou skutečně nechce. Není
možné se vše naučit jenom zpaměti
a pak to bezhlavě opakovat. I přes tuto
nepopulární skutečnost se přesto najdou takoví, kteří mají matematiku rádi
a s oblibou řeší různé úlohy, které je
nutí k zamyšlení. Pro zpestření zaběhlého stereotypu výuky se proto během
školního roku zapojujeme do některých matematických soutěží.

10. strana

První letošní soutěží byla Pythagoriáda 2019/2020 – školní kolo, kterého se
zúčastnilo 74 žáků z 5. a 6. třídy a také
obou osmých tříd pod vedením svých
vyučujících matematiky. Naši sedmáci
byli v době jejího konání na lyžařském
výcviku.
Každá kategorie obdržela 15 příkladů
orientovaných na praktický život a skutečné situace, do nichž se mohou děti
dostat, v závislosti na probraném učivu. Tudíž neřešili žádné teoretické a nic
neříkající úlohy, které si ani neumí po-

řádně představit a proto zvolit vhodný
postup výpočtu. Správné řešení bylo
oceněno jedním bodem. Do okresního kola postupují úspěšní řešitelé, kteří
dosáhli nejméně 10 bodů. V letošním
školním roce se to ze všech zapojených
podařilo pouze Martinovi, který pojede reprezentovat naši školu do dalšího
kola, jenž proběhne na konci března
ve Vsetíně v ZŠ Rokytnice. Přejeme mu
hodně úspěchů a pohody při řešení
dalších příkladů.
Mgr. Jana Podešvová

knihovna

Podporujeme čtenářskou gramotnost
Letošní nepříliš povedené zimní období si žáci Základní školy Halenkov
25 zpříjemnili návštěvou dvou knihoven. Začátkem prosince si udělali
procházku do knihovny halenkovské,
kde je jako vždy vřele přivítala paní
knihovnice Marcela Šuláková. Paní
Marcelu i prostory nedávno zřízené
a přestěhované halenkovské knihovny
naši žáci už velmi dobře znají, a tak se
tam cítili jako doma. Všichni zúčastnění se díky paní knihovnici blíže seznámili s tématem „Pes a člověk“, tentokrát však tak trochu v jiném kontextu.
Zjistili jsme například, že kromě psa
hlídacího může být pes i záchranářský, policejní, myslivecký, pastevecký,
asistenční, canisterapeutický apod.
Jako názorný příklad při výkladu paní
knihovnice sloužil její vlastní pejsek,
který nejen ochotně žákům aportoval
házený míček, ale rovněž jim ukazoval, co vše se již naučil. Ať už je to
pejsek takový nebo makový, vždy je
to nejlepší a nejvěrnější přítel člověka
a podle toho bychom se také k němu
měli chovat!
Druhou knihovnu, do které se naši
žáci se svými učiteli vypravili vlakem
na výlet, byla ta v nedalekém Valaš-

ském Meziříčí. Zde jsme se mimo jiné
zase dozvěděli něco o tom, jak vlastně
vzniká taková kniha. Paní knihovnice
měla pro žáky připravený příběh s obrazovými materiály, kterými doprovázela celý program. Děti tak dostávaly
různé hádanky, skládačky, ale i prostor pro vlastní reflexi a reprodukci celého procesu vzniku každé knihy. Poté
měli žáci možnost volně se pohybovat
po všech prostorách knihovny, kde si

mohli vyzkoušet interaktivní hry nebo
si prohlížet knížky, které je zaujaly.
Byl jim k dispozici rovněž i relaxační
koutek s polohovacími vaky různých
velikostí a tvarů.
Obě návštěvy knihoven se jak žákům, tak i jejich učitelům moc líbily
a všem ostatním mohou podobnou
návštěvu jakékoliv knihovny jen vřele
doporučit.
Vedení školy ZŠ Halenkov 25

Knihovna Halenkov Vás zve na „Cestovatelské besedy“
BŘEZEN pondělí 16.3.2020 v 17:30 - JORDÁNSKO - hostem beduínů. Čtyři Valaši jedou na „nízkonákladový“
výlet do Jordánska. Vyplatí se vloupání do skalního města Petra? A jak se pije beduínská whisky?

DUBEN středa 22.4.2020 v 17:30 - ISLAND - země ledu, ohně, polární záře a pověstí o elfech.
Expedice do země nebezpečných sopek, gejzírů, mohutných vodopádů, obrovských ledovců. Uvidíme Faerské ostrovy,
velryby, tuleně, papuchalky.

V týdnu jarních prázdnin (2.3. - 5.3. 2020 ) bude knihovna čerpat dovolenou a bude zavřeno!
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Halenkovská

kronika

Kapličky v halenkovské farnosti
Kapličky se staly nedílnou součástí
valašské krajiny. Vyrůstaly na památku
šťastných i nešťastných událostí, jako
projev díků za odvrácené neštěstí, epidemií, za uzdravení nebo k uctění mrtvých. Dodnes nám ukazují nejen velkou zručnost řemeslníků, ale podávají
především svědectví o trápení našich
předků, o jejich víře, citu a osudech.
Kapličky nemají podobu farního
chrámu, nejsou v nich slouženy každou
neděli mše a lidé je navštěvují většinou
osamoceně z osobních důvodů.
V Halenkově jsou pouze stavby zděné. Součástí některých kaplí je také
zvon, přičemž zvonění už slouží jen
k periodizaci dne. Zvonění a jeho znalost už mezi lidmi vymizelo a je velmi
málo těch, co to doposud umí.
Vybavení kapliček zpravidla tvoří malý oltář, na kterém je postavena
soška nebo obrázek jednoho či několika světců. Kapličky s vybavením jsou
po většinu času zamčené. Lidem slouží
pouze příležitostně, nejčastěji jen při
svátku světce, kterému je kaple zasvěcena a kdy se slouží mše. U kapliček
v halenkovské farnosti se pravidelně
konají Májové pobožnosti.
V halenkovské farnosti je dvanáct
kapliček. Vesměs jsou v nich umístěny
sošky Panny Marie Lurdské. Jsou postaveny v zahradách rodinných domků,
ale většinou u cest v údolích Lušová,
Břežitá, Hluboké, Bratřejůvka a Černé –
jedna v lokalitě U Mazáčů, druhá v lokalitě U Čotků. Kaplička U Šuláčků je
dostupná pouze úzkým chodníčkem.
Kaplička v údolí Lušová je zasvěcena
Panně Marii Lurdské a byla postavena
okolo roku 1905. V horní části je nápis
„Maria, oroduj za nás“.
Kaplička U Šuláčků je také zasvěcena Panně Marii Lurdské. Byla postavena roku 1904. Na zadní straně kapličky je nápis „K větší cti a slávě boží
a na poctu neposkvrněné panny kaple
tato v 50. jubilejním roce postavena
jest. 1854-1904“. Kaplička stojí na soukromém pozemku. Výstavbu kapličky
zabezpečila na své náklady rodina Maňákova.
Kaplička v údolí Hluboké je zasvěcena Panně Marii Svatohostýnské. V horní
části kaple je nápis „Zůstaň Matkou lidu
svému“. Ve vstupním prostoru k oltáři
uvnitř kaple jsou umístěny sochy sv. Cy-
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Kaplička v Lušové
rila a Metoděje. Byla postavena po druhé světové válce na pozemku Františka
Koňaříka. Vysvěcena byla 30. května
1946. Na práci při zbudování kapličky
se podílely rodiny hospodářů Františka
Koňaříka, Františka Šuláka a také rodiny
Janotů, Závrských a Strbačků. Částečně byla stavba kapličky zaplacena ze
sbírek mezi obyvateli v okolí kapličky
a také od ostatních farníků. V kapli je
zabudováno elektrické osvětlení. Paní
Bohumila Šipulová, dcera Františka
Koňaříka, zorganizovala sbírku na ulití

Oprava střechy kapličky v Hlubokém

zvonu, který byl zavěšen do věžičky
nad kapličkou, jak si přáli původní,
dnes již nežijící stavitelé kaple. Svěcení
zvonu proběhlo 16. května 2004.
Kaplička v Bratřejůvce je zasvěcena
Panně Marii Lurdské. Byla postavena
v roce 1900. V horní části je text „Svatá
Maria, oroduj za nás!“ V základu stavby
je nápis: Ukončení XIX století. Pozemek
na postavení kapličky věnoval pan Josef
Řepka a do stavby se zapojili tři hlavní
podílníci z přilehlého dvorce – Josef Špalek, Jan Kovařík a Pavel Kořenek. Tato sta-

Kaplička u Stradějů

historie obce

rá kaplička stojí na území obce Huslenky,
která spadá do halenkovské farnosti.
Kaplička v údolí Břežitá je zasvěcena Panně Marii Lurdské. Postavena byla
asi v roce 1910. V podstřeší kapličky je
nápis „Ave Maria“. Stojí na kraji údolí
Břežitá na kopečku poblíž hlavní cesty.
Stojí na území obce Nový Hrozenkov,
ale patří také k halenkovské farnosti.
Kamenná kaplička v údolí Černé je
zasvěcena Panně Marii Lurdské. V horní části stavby se nachází text „Zdrávas
Maria“. Kaplička byla s jistým rizikem postavena v roce 1954 panem Josefem Mazáčem a dalšími ochotnými řemeslníky
z Černého. Pozemek na stavbu kapličky
věnoval pan Josef Mazáč a také elektrické osvětlení bylo vedeno ze starého
domku rodiny Mazáčovy. Tato kaplička
stojí na území obce Huslenky, které je
přifařeno k halenkovskému kostelu.
Další kaplička v údolí Černé je zasvěcena Panně Marii Lurdské a byla postavena v roce 1971. Stojí na místě, kde
stávala stará mohutná hruška, na níž
byl v roce 1945 pověšen obraz Panny Marie, jako poděkování za přežití
druhé světové války. V roce 1960 byl
strom vichřicí poražen a obraz přemístěn na jiný strom do lokality U Kuželů.
V místech poražené hrušky byl vztyčen
železný kříž. Rodina Čotkova s pomocí
Ladislava Václavíka postavila později
místo kříže malou kapličku, do níž sošku Panny Marie Lurdské věnovala rodina Čotkova. Při stavbě narazili dělníci
na vydatný pramen vody. Kaplička byla
vysvěcena panem kanovníkem Jaroslavem Kuchařem v létě roku 1972. Stojí
také na území obce Huslenky, ale patří
k farnosti Halenkov.
Kaplička v údolí Dinotice je otevřená,
s kamenným křížem vyčnívajícím nad

Kaplička pana Andrýska v Lušové – ve výstavbě
stříškou v pozadí a s výrazným dřevěným
křížem s tělem Ukřižovaného pod přístřeškem. Kříž byl postaven v roce 1930.
Celá stavba byla zbudována svépomocí
na náklady místních věřících. Kaple má
zabudované elektrické osvětlení.
Také na zahradě paní Ivety Lichnové
v Lušové stojí od roku 2004 malá domovní kaplička, která je zasvěcena Panně Marii Turzovské. Motivací pro stavbu kapličky byla vzpomínka na zbožné
rodiče majitelky.
V sobotu 3. října 2009 byla posvěcena další už dvanáctá kaplička
ve farnosti – v zahradě u domku paní
Ing. Boženy Janíkové, roz. Stradějové.
Posvěcena byla v předvečer svátku
sv. Františka, jako vzpomínka na otce
majitelky, pana Františka Straděje, pocházejícího z údolí Kychová, kde zvonil v mládí na zvonici a nosil v srdci

sen postavit v místě bydliště kapličku.
Je v ní soška Panny Marie, dovezená
od rodiny Kašperových z Makova. Kapličku zhotovil přítel majitelky pan Antonín Šulák za přispění několika přátel
a zmíněný den ji za přítomnosti více
než pětadevadesáti hostů vysvětil farář
P. Miroslaw Lukasiewicz.
V Lušové u Andrýsků stojí nová prostorná kaplička, která je zatím ve výstavbě. Pan Zdeněk Andrýsek uvnitř
umístil několik lavic, aby měli věřící dostatek prostoru při svých modlitbách.
Domovních kapliček bylo v minulosti na Halenkově několik. Zachovala
se však už jen jedna kaplička v lokalitě
U Měrečků v domě rodiny Janotů. Nad
vchodem do kapličky je nápis „Pomocnice křesťanů, oroduj za nás“.
Martina Kostková, kronikářka obce.
E-mail: kronika@halenkov.cz

Svěcení kapličky u paní Janíkové
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Zmizelý
Halenkov
Vážení čtenáři Halenkovského Zpravodaje, vlastníte také zajímavé fotografie Halenkova nebo Halenkovjanů
a byli byste je ochotni zapůjčit ke zveřejnění v našem Zpravodaji a v připravované knize fotografií Halenkova?
Ozvěte se nám prosím
na email: zpravodaj@halenkov.cz,
nebo na telefonní číslo 739 923 367.
Fotografie poskytnul...

30 let SPCCH v Halenkově
Při příležitosti 30. výročí si připomínáme práci zakladatelů našeho spolku.
Vážíme si práce pana Jana Václavíka,
Ladislava Řepky, Miroslava Fohlera,Martina Maňáka, Antonína Surovce,
Jana Skláře, Vlastimila Kopeckého, paní
Anežky Kopecké, Anny Blinkové, Staňky Kovaříkové, Emílie Šulákové a dalších vážených občanů.
Nyní se snaží celý výbor SPCCH pracovat dle našich stanov a tvořit program
pro své členy tak, aby byl zajímavý.
Pořádáme přednášky cestovatelské,
bezpečnostní, zdravotní a jinak zajímavé.Zajišťujeme zájezdy v našem kraji,
různé koncerty a zábavy s interprety
kteří jsou známí i z TV. Pořádáme turistické pochody po našem krásném
okolí ve spolupráci s Anežkou Mikulenkovou.
Obdarováváme naše jubilanty drobnými dárky a navštěvujeme členy,
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kterým nemoc neumožní se setkávat
na pořádaných akcích.
Za tuto obětavou práci obdrželi všichni členové výboru na výroční
členské schůzi Pamětní listy.
Vážíme si spolupráce našeho OÚ
v Halenkově. Podporují nás v činnosti
a bez jejich pomoci bychom nemohli
tvořit tak zajímavý, poučný a zábavný
program. Naši členové jsou většinou

senioři a v aktivním životě se podíleli
na budování naší pěkné obce.
Jsme rádi, že se mohou setkávat
a zapomenout na bolesti, které všichni
máme. Snažíme se všichni i s vlastním
přičiněním pečovat o své zdraví tak,
aby to naše stárnutí bylo důstojnější
v domácím prostředí.
Věra Kovaříková

Když se ohlédneme do srpna 2019,
na půdě Poslanecké sněmovny vzniká debata o přípravě návrhu zákona
o eutanazii. Podzim již patří konferenci
na poli Sněmovny. Máme tu rok 2020
a politicky motivovaný spěch kolem
přípravy prvního návrhu vede k situaci,
že na přelomu února a března 2020 se
bude projednávat jeho schválení. A to
i přes fakt, že zatím nejsou připraveny
ani navazující podzákonné normy či
metodické postupy. Těch se do února
určitě nedočkáme. Není vůbec známo,
jak by vlastně eutanazie v Česku reálně fungovala. Navíc, je tu zdravotnický
personál, který se na (sebe)usmrcení
pacienta má podílet vědomě a svobodně, případně dokonce z úředního pověření. Což je v zásadním rozporu
s lékařskou etikou. Neměli bychom
ve chvílích, kdy je život nejkřehčí, jej
o to více chránit?
„Nalomenou třtinu nedolomí, neuhasí doutnající knot“ (Iz 4,3)
Dovoluji si konstatovat, že stojíme
na rozcestí, a domnívám se, že v této
chvíli se někteří hodlají vydat na cestu,
ze které není návratu. Pod tlakem strachu z utrpení, bolesti a přítěže, s pramalou představou o pravidlech fungování, si necháme namluvit, že tento
zákon je nutností.
Je to v rozporu s lékařskou přísahou
V příspěvku na www.nasezdravotnictvi.cz se předsedkyně etické komise a lékařka Helena Stehlíková vyjádřila: „Eutanazie by vůbec neměla být
spojována s lékaři. Lékaři
mají univerzitní vzdělání
k tomu, aby nemocné léčili, nikoli usmrcovali. Prioritou českého zdravotnictví má vždy být moderní,
kvalitní paliativní péče dostupná všem potřebným.“
S lékaři se i duchovní shodují na tom, že eutanazie
je v rozporu s jejich přísahou a umírajícím je třeba
pomáhat od bolesti, nikoli
od života.
Stanovisko církví je dlouhodobě známo a iniciativa
církví, která se proti legalizaci eutanazie postavila,
se jmenuje Společný hlas křesťanů,
Židů a muslimů. Proti zákonu se dále
jasně vymezila Česká lékařská komora, Ministerstvo zdravotnictví. Společ-

né prohlášení Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče a České
společnosti hospicové péče k návrhu
na zavedení eutanázie je reakcí na slova poslankyně Věry Procházkové, která
ve svém návrhu uzákonění eutanazie
vyslovila návrh, že by bylo nejlepší,
kdyby probíhala doma. V jejich prohlášení stojí: „Názor, aby hospice byly vykonavateli eutanázie, protože v nich se
na rozdíl od nemocnic ‚neléčí‘, je v naprostém rozporu se základním smyslem
jejich péče. Hospice vyrostly na úctě
k lidskému životu až do jeho přirozeného konce, jsou účinnou a v praxi ověřenou odpovědí na myšlenky koketující
s umělým ukracováním lidského života.
V ČR je třeba zlepšit péči i mimo hospice, nikoli zabíjet bezbranné. Snahy
uzákonit eutanázii i požadavek ji uskutečňovat v hospicích proto odmítáme.
V hospicích se nepropůjčíme k usmrcování pacientů.“
Zcela souhlasíme s lékařkou a zakladatelkou českého hospicového hnutí
Marií Svatošovou, která se k návrhu vyjádřila: „Musíme se rozhodnout, jestli
půjdeme cestou odstranění problémů
nebo odstranění člověka. Druhá cesta je pohodlná, rychlá a levná. Jistě je
to velmi lákavé pro pojišťovny, jedna
smrtící injekce za pár korun,“ nebrala
si servítky. Příčiny v celospolečenské
podpoře takového zákona jsou podle
ní jak v medicínské, tak v osobní rovině. „Nepotřebujeme zákon o eutanazii,
ale kvalitní a dostupnou paliativní péči

a uzdravení mezilidských vztahů.“ Obdobně se vyjadřuje k problematice eutanazie i Doc. MUDr. Pavel Vodvářka,
Ph.D., hlavní lékař Hospice sv. Lukáše:

„Hospice jasně demonstrují, že umírání může být důstojné. V hospicích lidé
umírají přirozenou smrtí, kterou nikdo
neurychluje ani neoddaluje. Hospice se
starají o nemocné, aby netrpěli příznaky svých nevyléčitelných nemocí. Smrt
v hospici je důstojná tím, že člověk
neumírá sám, ale ve společnosti svých
nejbližších a svých posledních ošetřovatelů. Hospice jsou důkazem, že eutanázie není nutná. Eutanázie je neetická,
sobecká a nedůstojná. Eutanázie je zlo,
které se přetvařuje za dobro.“
Charita Nový Hrozenkov na půdě
Poslanecké sněmovny
Charita Nový Hrozenkov se před vánočními svátky v roce 2015 zúčastnila konference „Kvalitní paliativní péče
jako prevence eutanázie“, kde jsme
byli pozváni poslankyní Pavlou Golasowskou a mohli jsme přinést dobrou
praxi naší hospicové péče Doma, která
v našem regionu doprovází nemocné až do samotného konce ve svých
domácnostech, důstojně a pokojně,
v kruhu své rodiny a blízkých. I na letošní konferenci pořádané paní Golasowskou zaznělo to nejdůležitější:
Potřebujeme kvalitní paliativní péči
a především potřebujeme návrat lidskosti do zdravotnictví. Jestliže přestaneme vnímat pacienta jako číslo
v chorobopise, jestli se začneme zajímat skutečně o všechny jeho potřeby,
vrátíme mu tím i smysl života. Proto
je třeba zmínit i nepopiratelný fakt, že
v českých hospicích pacienti o eutanazii nežádají.
Kvalitní paliativní péče je
prevencí eutanazie.
Nedovolme
strachu,
aby nás hnal do těžkých
rozhodnutí, dobrá smrt
existuje, máme tu mobilní
a kamenné hospice, které
jsou toho důkazem. V nich
je tým lidí, kteří vědí, co je
důstojnost a prostor pro
přijetí a smíření, znají, jak
překonat bolest a nalézat
i v minutách radost a naději. Prosím, kdo můžete,
bojujte proti uzákonění
eutanazie. Modleme se
s vírou, že se podaří pohnout svědomím
zodpovědných osob a zákonodárců.
Mgr. Lenka Vráželová
vedoucí sociálních a zdravotních služeb
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Zákon o eutanazii už klepe na dveře sněmovny!

charita

Podzim a předvánoční čas v Lávce
Krásné podzimní počasí nám umožnilo trávit hodně času venku poznáváním
nádherné valašské krajiny. S klienty jsme
putovali na rozhlednu Miloňová, ke stanovnické přehradě, do údolí Kobylská
i Brodská. Taky jsme navštívili bílou
kapličku na Strčkové, kde jsme uspořádali i malý piknik. Klienti byli nadšeni
z krásných výhledů a hlavně možnosti
kapličku navštívit. Mnohdy i blízká místa zůstávají pro lidi se zdravotním či jiným omezením nedostupná.
Zavítali jsme taky do skanzenu
a na Jurkovičovu rozhlednu v Rožnově. Počasí nám toho dne velmi přálo,
bylo slunečno a modrá obloha. Klienti
procházeli mezi chaloupkami a někteří
vzpomínali, že tak za mládí žili.
Prosinec už se nesl v duchu Vánoc.
Za doprovodu koled jsme vyráběli
adventní svícny a postupně i drobné
vánoční dekorace, kterými si každý
z klientů vyzdobil svůj domov. Povídali
jsme si o vánočních zvycích a plánovali
i praktické záležitosti spojené s vánočními svátky.

V sociální rehabilitaci Lávka nabízíme klientům s duševním a lehkým
mentálním postižením pomoc se zvládáním každodenních úkonů a starostí.

Oznámení

Charita Nový Hrozenkov, díky dotačnímu Programu na podporu nestátních
neziskových organizací pečujících o pacienty v terminálním stádiu onemocnění
pro rok 2019, rozšířila počet kompenzačních pomůcek o tyto položky:
4 ks Elektrické polohovací lůžko Anteo Economic II
3ks Chodítko vysoké U – stabilo
3 ks Invalidní vozíky SOMA
Tyto pomůcky jsou určeny pro osoby pečující v domácím prostředí o pacienty
v terminálním stádiu onemocnění.
Více informací o možnostech a podmínkách zapůjčení na tel. čísle
730 190 401
----------------------------------------------------------------------------------------------Projekt Kompenzační pomůcky – pomoc terminálně nemocným a pečujícím
v domácím prostředí byl realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví ČR

Taky možnost trávit svůj čas smysluplně
ve společnosti dalších lidí, sdílet a postupně si osvojovat sociální návyky.
Barbora Krutílková

Důležité upozornění
K 31. prosinci 2019 ukončila svou
činnost naše úklidová firma U3 pod
záštitou Charity Nový Hrozenkov
a od 1. 1. 2020 pokračuje v soukromém
podnikání Silvie Orságové na stejném
telefonním čísle 739 507 121.
Úklidová firma si také ponechává
dosavadní název U3 a zatím i ceník
nabízených služeb.
Rádi její služby doporučujeme
a přejeme do nového startu spoustu
spokojených zákazníků.
Judita Grycmanová, PR
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Turisti zahájili letošní činnost 18. ledna výroční členskou schůzí, na které
zhodnotili rok minulý a schválili mimo
jiné plán činnosti na rok letošní.
   Další letošní akcí bylo již XVI. zimní
táboření, které se uskutečnilo 8. – 9. února. Letos nám na rozdíl od roku minulého přalo počasí, a tak za krásného slunečného počasí si téměř 100 účastníků
našlo čas a navštívilo tradiční tábořiště
u myslivecké chaty mezi Bratřejůvkou
a Dinoticí. Byli to nejen místní turisté,

ale i účastníci ze Vsetína, Přerova, Valašského Meziříčí, Fulneku nebo Oder.
Sněhu sice nebylo mnoho, ale na postavení sněhuláka jako strážce tábořiště
stačilo. Nechybělo opékání špekáčků
u taborového ohně a mnoho zážitků

z cest minulých i plánování příštích.  
15 odvážných milovníků chladných
loží přenocovalo ve stanech nebo jen
tak pod krásnou zimní oblohou plnou
hvězd a měsícem téměř v úplňku.  
Za KČT Halenkov Vlastislav Trličík.
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turisti

Zahájení letošní turistické sezony 2020
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Fotbal na Halenkově ani přes zimu nespí
Fotbalové soutěže sice mají zimní
pauzu, dění kolem halenkovského fotbalu ale ani v tomto období rozhodně
neutichá. Přinášíme vám krátké shrnutí toho, co se událo od konce podzimní části a co nás ještě čeká před
začátkem té jarní.
Štěpánský fotbálek
Rok 2019 jsme zakončili 26. prosince tradičním Štěpánským fotbálkem
na umělce ve sportovním areálu. Vypotit nabyté vánoční kalorie přišlo kolem
dvaceti aktivních i bývalých fotbalistů.
Hrálo se s velkým nasazením, ale spíš,
než o výsledek šlo o přátelské setkání,
čemuž odpovídala i atmosféra utkání.
A aby ta vyběhaná kila náhodou někomu nechyběla, bylo připraveno pozápasové posezení s občerstvením v podobě grilovaného masa (díky Sopťo),
vánočního cukroví a pivka na uhasení
žízně. Děkujeme všem za účast, byla to
jako každý rok velmi příjemná akce.
Zimní příprava
Jednotlivé týmy Tatranu Halenkov
trénovaly po skončení podzimní části
zhruba do poloviny prosince. Po vánoční přestávce se k přípravě jako
první vrátila starší přípravka, kterou
hned 8. ledna čekal turnaj v Rožnově.
Následně se přidali i další. Áčko mužů
trénuje společně s béčkem každé úterý a čtvrtek od 17:30 do 19:00 hodin
na umělce a v okolí stadionu. V plánu
má také několik přátelských utkání: sobota 15. února (14:00 hodin) Halenkov
– Kateřinice (UT Vsetín), sobota 7. března (16:00 hodin) Halenkov – VKK (UT
Vigantice) a sobota 14. března (11:00
hodin) Halenkov – Ratiboř (UT Vsetín).  
Mladežnické kategorie chodí přes
zimu trénovat do tělocvičny. Žáci kaž-
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V sobotu 1. února proběhla v sále lidového domu valná hromada, které se krom
členů Tatran Halenkov zúčastnil i starosta obce Radek Chromčák.
dý čtvrtek od 18:00 do 19:30 hod., starší přípravka vždy v pondělí od 18:00
do 19:30 hod. a mladší přípravka každé pondělí a čtvrtek od 16:30 do 18:00
hodin. Přestože zájem dětí v posledním
období i díky kvalitní práci našich trenérů vzrůstá, dveře novým zájemců
jsou stále otevřeny. Není třeba se nikde
předem hlásit, prostě si vezměte ob-

lečení a obuv do tělocvičny a dorazte
rovnou na trénink příslušné kategorie.
Pokud byste se přeci jen chtěli informovat předem, kontakty na trenéry či vedení klubu najdete na stránkách www.
tatranhalenkov.cz.
Odchody a příchody
Áčko mužů zažilo velmi vydařenou
podzimní část sezony. V zimní pauze
jsme bohužel přišli o jednu z hlavních
opor Honzu Šuláka, který odešel zkusit divizi do FC Vsetín. My Honzovi
děkujeme za kvalitní výkony, které
u nás předváděl, a přejeme mu hodně úspěchů v novém působišti. S tímto odchodem se tak nějak dlouhodobě počítalo, a tak jsme měli v plánu
přivést do týmu alespoň dva kvalitní
hráče, abychom zůstali i na jaře konkurenceschopní se špičkou I. B třídy.
V tomto směru se podařilo realizovat
návrat mladého talentovaného hráče
a našeho odchovance Tomáše Ohryz-
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ka, který se do Halenkova vrací po působení na Vsetíně a ve Velkých Karlovicích. Vyhlédnuto jsme měli i několik
zkušených borců z vyšších soutěží, ani
jednoho se ale i přes usilovnou „skautskou“ snahu trenéra Ondry Machálka
zatím získat nepovedlo. Někteří oslovení nicméně přislíbili, že po skončení
sezony budeme dál jednat. Kvalitních
borců je ale v kádru áčka stále dost,
a tak pevně věříme, že ani jaro by nemuselo být nějak zlé. Pokud se týká
rezervy, tady je sestava dá se říct stabilizovaná. Do druhé části sezony nicméně vyhlížíme tradiční jarní posilu
v podobě Petra Hromady, který nám
každý rok po skončení hokejové soutěže přijde pomoci a bývá vždy velkou
oporou záložní řady Halenkova. Tak
uvidíme, jak tomu bude letos.
Valná hromada
V sobotu 1. února proběhla v sále
místního lidového domu valná hromada TJ Tatran Halenkov. Na pravidelné
setkání dorazilo přes 40 členů a pozvaných hostů. Předseda Radek Ondryáš
informoval o činnosti oddílu, tajemník
Josef Toman následně přednesl zprávu
o hospodaření. Slova se ujal i starosta
Halenkova Radek Chromčák, jenž přítomné informoval kromě jiného i o plánech obce stran investic do zázemí
fotbalového oddílu, které je v majetku
obce. V diskusi došlo i na další témata a námitky týkající se činnosti klubu,

kterými se bude výkonný výbor podrobněji zabývat na svých nejbližších
zasedáních.
Začátek jarní sezony
Zimní přestávka skončí v sobotu
21. března, kdy odehraje naše áčko
první mistrovský zápas jarní sezony
na domácím půdě proti Choryni (začátek v 15:00 hodin). Béčko vstoupí
do druhé části v sobotu 4. dubna, kdy
hostí od 15:30 hodin Loučku. Starší žáci
odstartují jaro v neděli 12. dubna (čas
zatím neupřesněn) na hřišti SD Jablůnka/Růžďka. Ve stejný den od 10:00 hodin přivítá naše staší přípravka v derby

celek z Hovězí. Mladší přípravka svou
soutěž nemá a zápasy hraje formou
menších turnajů. Kompletní rozpis termínů jarní části soutěží vám přineseme
v příštím vydání zpravodaje.
Závěrem bychom Vám rádi popřáli
vše nejlepší do roku 2020 a budeme
pevně doufat, že nám v něm zachováte tak dobrou přízeň, jako doposud.
Na brzké setkání u halenkovského fotbalu se těší hráči, trenéři a funkcionáři TJ Tatran Halenkov.
Za výkonný výbor TJ Tatran Halenkov
Jiří Koňařík

Loňský rok jsme zakončili tradičním Štěpánským fotbálkem.
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Výjezdová jednotka hasičů obce Halenkov
Loňský rok byl pro halenkovské hasiče docela náročný,
jelikož se museli potýkat s nadprůměrným počtem událostí oproti dřívějším letům. Zasahovat tak museli u celkem
71 událostí.
Převážnou část tvořily technické pomoci, kterých bylo 33.
Jednalo se o likvidace obtížného hmyzu, otevírání a vnikání do uzavřených prostor, odstranění spadlých stromů, spolupráce se složkami   IZS – pátrání po pohřešované osobě
a v neposlední řadě čerpání vody a čištění kanalizací při
bleskových povodních.
K požárům vyjížděla jednotka 19krát. Většinou to byly
požáry nízkých budov a také lesní a polní požáry. Ve dvou
případech se jednalo o požár dopravního prostředku.
Ke spolupráci se záchrannou zdravotnickou službou byla
jednotka vyslána v 11 případech, kdy jí bylo potřeba při
transportech pacientů.
Výjezdů k dopravním nehodám bylo 5, z toho jedna nehoda byla železniční.
Dále pak jednotka zasahovala u úniku plynu a také jí byl
ve dvou případech vyhlášen planý poplach.
Do uvedené statistiky se také započítala námětová cvičení.
První v zimních měsících v údolí Provazné – pátraní po skialpinistech s využitím speciální techniky a druhé na podzim
zaměřené na použití dýchací techniky a vnikání do uzavřených prostor ve firmě TOVOMARKET. Dále se také jednotka zúčastnila okrskového cvičení na Huslenkách, které bylo
zaměřeno na dálkovou dopravu vody s využitím čerpadel
a vodních vaků. Při tomto cvičení bylo bohužel zjištěno, že
plovoucí čerpadlo, kterým jednotka disponuje, není pro tento typ přepravy vhodné, a tak bylo začátkem února s využitím dotace Zlínského kraje objednáno přenosné motorové
čerpadlo, které bude sloužit nejen při dálkové dopravě vody,
ale je také velice výkonné při odčerpávání vody.
Mimo to jednotka také asistovala u různých automobilových závodů, pořádala preventivní besedy se žáky školy
a úzce spolupracovala s obcí při řešení technických záležitostí.
Požár klestí na hřebeni Javorníků Radošov-Pulčiny,
24. 1. 2019
Velice netradiční zásah začátkem roku. Jednotka byla povolána na hřeben Javorníků nad obcí Zděchov, kde byl běžkařem nahlášen požár hromady klestí na hřebenových partiích mezi sedlem Radošov a Pulčinami. Na místo události se
dostala pouze terénní čtyřkolka se saněmi a rolba na úpravu běžeckých tratí, kterou využila jednotka ze Zděchova.
Bylo zjištěno, že hoří část hromady klestí, která byla vysoká
3 metry a o průměru 5 metrů. Klestí se nacházelo v těsné
blízkosti lesa. Členové obou jednotek zahájili hasební práce
pomocí házení sněhu lopatami a sněhová rolba byla využita k nahrnutí dalšího sněhu na hořící klestí. Část hromady
klestí byla rozebrána a nehořící části byly přesunuty na jiné
bezpečné místo.
Požár stodoly, Velké Karlovice, 28. 1. 2019
Rychlý příjezd hasičských vozidla Lada Niva a dvou vozidel Mitsubishi byl zásadní pro lokalizaci požáru v těžce
přístupném terénu poblíž vrcholu Osloveček v obci Velké
Karlovice. Těžká cisternová vozidla musela zůstat odstavena
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dole v údolí Jezerné cca 1,2 km od místa události. Členové
z vozidel odstavených dole v údolí se dostávali postupně všemi možnými prostředky nahoru k místu události. Byly využity terénní čtyřkolky na sněžných pásech a tři traktory. Část
členů vyšla nahoru z údolí pěšky. Během hasebních prací
byl povolán lesní speciál Renault Camiva z HZS PS Vsetín.
Na vozidlo Camiva byly nasazeny v údolí Jezerné sněhové
řetězy na zadní nápravu a s pomocí traktoru byla 14 tun těžká cisterna vytažena nahoru k hořící stodole. Na příjezdové
komunikaci byla totiž uježděná vrstva sněhu o tloušťce cca
30 – 50cm. Díky CAS Renault Camiva se podařilo požár zlikvidovat.

Požár přístavby, Huslenky Kychová, 22. 2. 2019
V ranních hodinách byla jednotka hasičů obce Halenkov
povolána k požáru přístřešku u budovy stolárny do obce Huslenky, údolí Kychová. Průzkumem bylo zjištěno, že probíhá
intenzivní požár konstrukce přístřešku, předmětů pod přístřeškem a společné střešní konstrukce přístřešku s přístavbou napojenou na budovu stolárny. Dále vlivem sálavého
tepla hořela část dřevěných garážových vrat sousedního rodinného domu. Nejdříve byl vysokotlakým proudem uhašen
požár garážových vrat rodinného domu. Následně pokračovaly hasební práce bočních štítů přístavby, aby se zabránilo
rozšíření požáru z přístavby na střechu stolárny. Do vnitřní
části přístavby nebylo možné kvůli značnému zakouření
vstoupit, bylo ale zjištěno, že uvnitř neprobíhá plamenné
hoření.

videlně, šli všichni poprvé. Proto na některých šla znát určitá
nervozita. Avšak výborný lékařský kolektiv a také přítomnost
kolegů dobrovolných hasičů z Jarcové a Bystřičky, kteří chodí darovat pravidelně, tuto nervozitu pomohli odbourat.

Rozsáhlý požár rodinného domu, Huslenky 22. 4. 2019
Požár vypukl 22. dubna 2019 před osmou hodinou večerní a již pár minut po osmé hodině přijalo krajské operační
středisko hasičů oznámení o požáru v kotelně rodinného
domu. Na místo ihned vyjely čtyři jednotky hasičů, a to ze
stanice Vsetín, z Halenkova, Huslenek a obce Hovězí. Požár
se velmi rychle šířil. V době příjezdu prvních jednotek byla
požárem zasažena celá střecha jednopodlažního domu. Hasiči ihned začali požár hasit a dostali jej pod kontrolu během půl hodiny. Při požáru se popálil majitel domu. Tomu
hasiči poskytli předlékařskou pomoc a následně ho předali
do péče přivolaným záchranářům. Ti nakonec muže odvezli do nemocnice k dalšímu vyšetření. V průběhu likvidace
požáru hasiči ochlazovali vodou i okolní budovy, nacházející se v těsné blízkosti domu. Přímo v ohni uvnitř domu se
také nacházely dvě propan-butanové láhve. Ty taktéž hasiči ochlazovali a následně je vynesli z domu ven. Postupně
rozebírali konstrukci střechy a dohašovali skrytá ohniska.
Po celou dobu dům kontrolovali termokamerou.

Požár osobního automobilu, Huslenky 8. 4. 2019
Jednotka hasičů obce Halenkov byla povolána k požáru
osobního automobilu v Huslenkách. Po příjezdu na místo
události byla již celá motorová část vozidla v plamenech,
které se začaly šířit i do interiéru. Vysokotlakým proudem
s příměsí pěnidla se podařilo v krátkém čase požár lokalizovat. Jednotka HZS Vsetín provedla po příjezdu kontrolu pomocí termokamery a ochladila další možná ohniska požáru.

Darování krve 17. 4. 2019
Ve středu 17. 4. 2019 dorazila skupinka hasičů výjezdové
jednotky SDH Halenkov na Hematologicko-transfuzní oddělení ve Vsetínské nemocnici a.s., aby podpořili dobrou věc –
dárcovství krve. Kromě jednoho člena, který daruje krev pra-

Požár odpadu, Halenkov 25. 4. 2019
V dopoledních hodinách byli 2 hasiči sloužící na zbrojnici
upozorněni místními občany na kouř vycházející od hřbitova. Proto vozidlem TA-L2 Mitsubishi L200 vyjeli na průzkum
a monitoring. Již během jízdy, kdy byly vidět šlehající plameny z míst, kde se u hřbitova vyhazují staré věnce, bylo
jasné, že bude potřeba více sil. Proto velitel nechal vyhlásit
poplach a vysokotlakým proudem z vozidla Mitsubishi bylo
alespoň zabráněno šíření požáru. Po příjezdu druhého družstva s vozidlem CAS 20 Tatra 815, byl požár dalšími dvěma
proudy dohašen. Na místo události také dorazila jednotka
profesionálních hasičů ze Vsetína.
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Požár propan-butanové láhve, Halenkov 22. 2. 2019
K neobvyklému a nebezpečnému případu vyjížděla jednotka jen krátce po návratu z předchozího výjezdu. Oznámen byl výbuch propan-butanové láhve, která mladé ženě
při manipulaci pod rukama vybuchla a následně začala hořet, přičemž došlo k popálení ženy na horní části těla. Po příjezdu na místo události byla lahev pomocí vysokotlakého
proudu uhašena a následně ochlazována. Poté byla vynesena ven a dále ochlazována sněhem. Ženě byla poskytnuta předlékařská pomoc a přivolána zdravotnická záchranná
pomoc. Záchranáři ženu ošetřili a odvezli do nemocnice
k dalšímu vyšetření.

hasiči

Povodně 22. 5. 2019
Jednotce hasičů obce Halenkov bylo během 24 hodin nahlášeno rovných 10 událostí. Mimo těchto nahlášených zasahovali všude tam, kde bylo potřeba.

Lezecký kurz 26. 5. 2019
Přihlášení členové jednotky SDH Halenkov se zúčastnili lezeckého kurzu na stanici ve Valašském Meziříčí, kde si
po základní teorii a uzlech vyzkoušeli pod odborným vedením lezeckou techniku v praxi na cvičné věži.

Únik plynu, Huslenky 15. 7. 2019
Jednotka byla povolána k úniku nebezpečných látek
do ovzduší v místní části Huslenky u restaurace u Pokorných, kde došlo k narušení plynového potrubí při výkopových pracích.

Pilařský výcvik 24. 7. 2019
Členové výjezdové jednotky JPO II SDH Halenkov zúčastnili praktického výcviku, který byl na základě roční pravidelné odborné přípravy zaměřen na práci s motorovou
řetězovou pilou. Jednotka tak vyšla vstříc i obci Halenkov,
protože bylo nutné v parku OÚ Halenkov vykácet 5 rizikových stromů.

Pátrání po ztracených osobách 22. 8. 2019
V jednom dni byla jednotka hasičů obce Halenkov postupně vyslána ke třem událostem. Ve všech případech se jedna-
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likvidace požáru motorového prostoru proběhla po vypáčení zaseknuté kapoty osobního vozidla za pomocí kombinovaného vyprošťovacího nástroje Lukas LKE55. Zásahem
byla uchráněna dřevěná stavba stojící vedle zaparkovaného
vozidla.

Požár osobního automobilu, Huslenky 29. 12. 2019
Před půl pátou ráno vyjela jednotka k požáru zaparkovaného vozidla do obce Huslenky. Požár byl likvidován v dýchací technice pomocí dvou vysokotlakých proudů. Úplná

Sbor dobrovolných hasičů Halenkov
Ani „nevýjezdoví“ členové sboru
v loňském roce nezaháleli a pomáhali
s pořádáním sportovních a kulturních
akcí pro občany Halenkova, či je sami
pořádali. Ať už se jednalo o stavění májky a její následné pokácení kvůli klíšťatům v rámci Halenkovských slavností,
pomoc při dětském dni a také branném
závodě, který se podařilo po mnoha
letech znovu probudit či uspořádání
oslav 95. výročí sboru. Taktéž pomohli
s pitným režimem při Halenkovských
slavnostech a rozsvěcování vánočního
stromu. Dále pomáhali při plnění pytlů
při povodních a sportovně nadaní členové svými výkony reprezentovali obec
v požárním sportu.
25. ledna 2020 se uskutečnila výroční valná hromada, která byla zároveň
i volební, a tyto volby přinesly změnu
ve vedení sboru. Novým starostou sboru SDH Halenkov je nyní Petr Janota
a jeho náměstky mu tvoří Luboš Janota spolu s Lukášem Kocurkem. Změny
nastaly také ve výboru, který se rozšířil na 13ti členný a objevily se v něm
i nové tváře. Součástí valné hromady
bylo také předání ocenění členům sboru a ani mladí hasiči neodešli s prázdnou – ti jako poděkování obdrželi sportovní batohy.

Mladí hasiči
Po dvouměsíčních hasičských prázdninách jsou již tréninky mladých hasičů
znovu v plných obrátkách v tělocvičně
základní školy, dokud počasí neumožní
trénovat u zbrojnice. Při prvním tréninku byli přivítáni noví členové týmu a je
docela možné, že se podaří vytvořit
dvě družstva v mladší kategorii. Z le-

tošních plánů lze zatím předestřít minimálně 15 závodů a letní soustředění,

které by mělo proběhnout v termínu
17. - 21. srpna.
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lo o pátrání po ztracených osobách ve spolupráci se složkami IZS. Při výjezdu k první události byla jednotka v půli
cesty do Luhačovic odvolána, jelikož již paní byla nalezena.
V druhém případě ztracenou osobu v lese na Horní Jasence
našli rodinní příslušníci, kteří upřesnili složkám IZS polohu.
Vysílená osoba v prudkém svahu upadla a kvůli zranění nemohla pokračovat dále. Pomocí vanových nosítek pak spolu
s jednotkami SDH Jablůnka a HZS Vsetín byla zraněná přepravena a předána do péče ZZS. Ke třetímu pátrání odjížděla
z Jasenky jednotka na Troják, kde se ztratila rodina s dětmi.
I tohle pátrání dopadlo dobře a rodina se našla.

Lidový dům

Co nového v „Liďáku“?
Zanedlouho tomu bude rok, co byl
Lidový dům v Halenkově (dále jen
LD) znovu po rozsáhlé rekonstrukci
otevřen. Za tu dobu se v něm uvařilo
spousta jídel a načepovalo nespočet
piv. V posledních třech měsících proběhlo pár změn, které možná nejsou
na první pohled zřejmé, ale jsou podstatné pro provoz LD.
Tak, jak jsem avizoval v NAŠEM
HLASU, byly realizovány slíbené věci.
Byl zaveden skladový systém zásob
v restauraci, takže veškeré položky
v zásobách fyzicky i účetně korespondují. Je prováděna předávací inventura
po každé směně a zaměstnanci mají
hmotnou odpovědnost za svěřené suroviny a materiál. Došlo k optimalizaci
směn, aby se dosáhlo co možná největší produktivity práce. Bezpečnost
osob a majetku je kontrolována kamerovým systémem.  Informace o provozu, otevírací době, jídelníček aj. včetně fotogalerie naleznete na webových
stránkách http://ld.halenkov.cz.

Pro znalce zlatavého moku jsme
kromě tradičního Radegastu začali točit nepasterizované a nefiltrované pivo
z parního pivovaru Paskov. Toto pivo
zraje spodním kvašením a na rozdíl
od průmyslově vyráběných piv si svojí
technologií výroby zachovává veškeré
vitamíny, stopové a minerální látky.
Chutí je pak plné, smetanové konzistence s ovocnými tóny v „ocásku“.
Nejen pro děti pak točíme limonády
o šesti příchutích.
V kuchyni Vám připravujeme speciality i klasická jídla tak, aby si mohl
každý vybrat. Každý den je jídelníček nově sestaven a uveřejněn na facebookových stránkách LD nebo
na Menička.cz. Provází ho různé akce
s možností výher. Například v měsíci únoru je to opět o 2 obědy zdarma. Naše menu v hodnotě minutkové (dražší) kuchyně začíná od 95 Kč.  
Když si srovnáte a uvědomíte, že porce je minimálně 150 gramů a v ceně

je polévka, občas moučník zdarma
či jiná pozornost včetně možnosti již
zmíněné výhry, dovoluji si tvrdit, že
jsme v širokém okolí bezkonkurenčně nejlevnější! Vaříme pro Vás každý
den do 15.00 hod.
Před sebou nyní máme další úkoly.
Prioritou je investice do rekonstrukce
pokojů a sálu LD. Po „chudším“ mezidobí nás čeká příprava na sezónu, která snad bude tou očekávanou vzpruhou. Bojujeme v nelehké konkurenci
a snažíme se zachovat Váš Lidový dům
pro Vás!
Petr Pončík

Otevírací doba
V ÚNORU MÁME OTEVŘENO:
PONDĚLÍ
ÚTERÝ
 	
STŘEDA
 	
ČTVRTEK  	
PÁTEK
 	
SOBOTA  	
NEDĚLE
 	

10:00 - 19:00
10:00 - 19:00
10:00 - 19:00
10:00 - 19:00
10:00 - 22:00
10:00 - 22:00
18:00 - 17:00

Snažíme se postupně doplňovat
a velebit vnitřní prostory LD. Díky prosvětlenému interiéru střešními světlíky,
historizujícímu stylu a obrazům jak
místních, tak cizích umělců, si dovoluji
tvrdit, že LD má jednu z nejkrásnějších
jídelen v celém vsetínském údolí.
Je u nás možnost si zahrát stolní tenis
na nových stolech, které zakoupila pro
občany obec. Pálky a míčky si můžete
u nás vypůjčit. Dále mi dovolte připomenout, že herna skýtá možnost zábavy jako je biliard, šipky, stolní fotbálek
aj. Dětský koutek jsme také obohatili
o pár hraček.

Zpravodaj vydává obec Halenkov a vychází 6x ročně. Uzávěrky jsou každý sudý měsíc k 7. dni. Sazba: Studio - MK, Vsetín. Tisk: Grafia Nova, Zašová.
Evidenční číslo: MK ČR E 22455. Náklad 1000 ks. Příspěvky jsou přijímány na e-mailu: zpravodaj@halenkov.cz.
Telefonický kontakt k inzerci a příspěvkům: 733 717 016.

