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Příjemné prožití vánočních
svátků, klid, pohodu
a v novém roce 2022
hlavně zdraví, štěstí a lásku
vám všem přeje
obecní úřad Halenkov

aktuality z obce

Milí spoluobčané,
prosinec je tady a s ním jedno z nejkrásnějších období
v roce. Mnozí z nás v tomto období často přemýšlí, co ještě
stihnout a co udělat, jaké dárky obstarat pro své nejmilejší.
A přitom advent a na něj navazující Vánoce, to je víc jak
pět týdnů. Dost času na to, aby se člověk zastavil a zrekapituloval celý rok. Adventní čas je dobou, kdy bychom se
všichni měli zamyslet nad tím, co dobrého se nám letos
přihodilo a co dobrého jsme udělali pro druhé. Mysleme
ale také na lidi v našem okolí, kteří se v této době opravdu
cítí osamělí nebo vyčerpaní a projevme jim lásku, osobní
zájem, nabídněme pomoc tam, kde je to třeba. Přidejme
dobré slovo a naději, ať lidé kolem nás cítí, že nejsou sami.
Všichni bychom si jistě přáli, abychom o svátcích nebyli
přetažení, uštvaní, měli na sebe čas a prožili něco pěkného
s těmi, které máme rádi. Často je to ale jinak, než bychom
chtěli, třeba proto, že ve vypjaté atmosféře se vše pokazí
nějakým hloupým nedorozuměním. V některých rodinách
se celý advent uklízí, jinde se musí napéct desítky druhů
cukroví, protože jinak by to přece nebyly ty pravé Vánoce,
a přitom už na Štěpána jsou všichni přeslazení. Shánění dárků představuje pro mnohé téměř neřešitelný problém. Děje
se to často přesto, že to někomu z rodiny či blízkých vadí,
jen si tom mezi sebou neřeknou. Je tedy dobré, abychom
si společně sedli a popovídali si o tom, jak bychom mezi
sebe mohli rozdělit přípravu na Vánoce tak, aby nebyl ze- Užijme si tento požehnaný čas se svými nejbližšími, s těmi,
jména pro naše manželky, přítelkyně, maminky či babičky které máme rádi, bez stresu a hlavně ve zdraví. Doufám, že
jedním velkým kolotočem, poněvadž „ruku na srdce“, jsou to bude pro nás všechny krásné a klidné období, ze kteréto většinou ony, na nichž celá příprava Vánoc leží. Jsou to ho si pocit štěstí a pohody přeneseme i do následujícího
ony, které vymýšlejí a nakupují dárky nejen pro děti, ale roku. Přeji Vám, abyste do něj vstupovali s optimismem
i pro širší rodinu, pečou cukroví, uklízí a nakonec i chystají a beze strachu, poněvadž upřímně věřím, že nadcházející
štědrovečerní večeři. Většina ostatních členů domácnosti rok bude tím zlomovým rokem, kdy se po dvou letech opět
tyto věci neřeší a automaticky vše nechává na nich. Někdy vrátíme k životu, na který jsme byli zvyklí. Zapalte si tedy
se stačí jen zeptat, s čím můžeme pomoci, protože pečení, adventní svíčku, pusťte si krásné vánoční písničky a tuto
chystání nebo i úklid může být milou společnou aktivitou nádhernou atmosféru si užívejte s těmi, které milujete.
a posloužit tak k prožití krásných společných chvil, na které
Krásné a pohodové vánoční svátky a do nového roku
přes rok nemáme v dnešní uspěchané době čas. Zkusme
tedy svým nejbližším sdělit svou představu o prožití toho- pevné zdraví, štěstí a spokojenost
to období a najít společné řešení tak, abychom byli všichVám všem přeje,
ni co nejvíce spokojeni. Co se týká dárků, měli bychom
Váš starosta,
si uvědomit, že největší dary máme v sobě navzájem. Při
Ing. Radek Chromčák
obdarovávání jde vlastně jen o to vybrat dárek, který by byl
projevem skutečné pozornosti a lásky.
Že nezáleží na velikosti a nákladnosti,
to víme nejspíše všichni.
Většina z nás má advent spojený
s těšením na vše hezké, co bylo a je
v našich domovech spojené s prožíváním Vánoc. Každý z nás má asi jinou
představu o tom, jak by advent a Vánoce měly vypadat. Jisté však je, že je
to doba, kdy by se měli všichni radovat
a těšit se ze života. Ano, možná máme
pocit, že nám současná situace vyvolaná pandemií hodně bere, ale nesmíme zapomenout, že to podstatné nám
covid nevzal, ani vzít nemůže, a tím
je naděje a víra. A tak navzdory všem
starostem a strastem, které na nás
doléhají, snažme se tento čas prožít
Betlém, který je každoročně k vidění v Lidovém domě, se letos rozrostl o nové
velmi pokojně, klidně a spokojeně. přírůstky – býčka a oslíka.
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Na těžké životní situaci dlužníků
často parazitují insolvenční šmejdi
Insolvence je cestou z dluhové pasti.
Využívají ji lidé, kteří nejsou schopni
platit své závazky nebo jsou proti nim
vedena exekuční řízení. Podle Insolvenčního rejstříku jsou nyní v procesu
oddlužení necelé tři stovky dlužníků
z ORP Vsetín.
Na koho se obrátit, pokud mám zájem o oddlužení
V případě, že se dlužník rozhodne podstoupit proces oddlužení, má
dvě možnosti. Může vyhledat pomoc
u příslušníků právnických profesí (např.
advokátů, insolvenčních správců, soudních exekutorů nebo notářů). Jejich
služby jsou však zpoplatněny. Za zpracování insolvenčního návrhu si tito odborníci účtují 4 tisíce korun pro jednotlivce a 6 tisíc korun pro manželský pár.
V ceně není započteno DPH.
Druhou možností je obrátit se na tzv.
akreditované osoby, kterým Ministerstvo spravedlnosti udělilo povolení
na poskytování služeb v oblasti oddlužení. Hlavní výhodou je, že služby těchto akreditovaných osob jsou bezplatné.
Zpravidla se jedná o sociální služby,
jako jsou např. občanské či dluhové poradny. Ve Zlínském kraji působí celkem
8 akreditovaných osob, mezi které patří
i Vzdělávací a komunitní centrum Integra Vsetín, přesněji Občanská poradna
Vsetín, která je součástí dané organizace. Seznam všech akreditovaných osob
najdete na webu sako.justice.cz.
Dejte si pozor na tzv. insolvenční
šmejdy
Poradkyně Občanské poradny Vsetín
Petra Maliňáková doporučuje vyhledat
pomoc pouze u prověřených osob či
organizací. „Je to i jedna z cest, jak se
vyhnout tzv. insolvenčním šmejdům,“
doplňuje Petra Maliňáková.
Insolvenční šmejdi aktivně oslovují
lidi ve špatné finanční situaci a nabízejí
jim snadné oddlužení. Hlásí, že za dlužníka zařídí vše potřebné a zajímá je jen
dlužníkovo blaho. Vzbuzují dojem, že
bez jejich pomoci nelze vstup do insolvence nikdy zvládnout. Pravdou ale je,
že tyto osoby zpravidla nejsou schopné oddlužení zprostředkovat. „Často
oslovují dlužníky, kteří mají nějakou
nemovitost, kterou se snaží výhodným
způsobem získat pro sebe,“ vysvětluje

Maliňáková. Služby těchto šmejdů často
stojí dlužníky desetitisíce korun a situaci
dlužníků zpravidla ještě zhorší.
Občanská poradna Vsetín nabízí své
služby
Hledáte-li odbornou radu, obraťte se
např. na poradkyně Občanské poradny Vsetín. Zabývají se nejen dluhovou
problematikou, ale také rodinnými, pracovně-právními a majetkovými vztahy,
spotřebitelskou problematikou, bydlením, trestním právem či občanským
soudním řízením. Poradenství poskytují
od roku 2006 a působí i na svých pobočkách ve Valašských Kloboukách,
Bystřici pod Hostýnem, Velkých Karlovicích a Novém Hrozenkově. Veškeré

služby Občanská poradna Vsetín poskytuje bezplatně. Více informací o této
službě se dozvíte na webu www.vkci.
cz nebo na tel. čísle 774 262 243.

Budova VKCI Vsetín o.p.s. na ulici
Jiráskova 419.
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Předvánoční
čas
Postupně otevíráme okénka adventního kalendáře a pro děti nastává čas
nejpohádkovějšího období roku – Vánoce.
Nejčerstvější zprávou z naší mateřské
školy je návštěva Mikuláše, který k nám
v doprovodu anděla a dvou čertíků zavítal a přinesl dětem bohatou nadílku,
která byla z velké části financována
z výtěžku Vánočního jarmarku. Jarmark
byl uspořádaný ve spolupráci s rodiči a i letos byl bohatý, výtěžek činil
krásných 9.545,- Kč a děti se tak vedle
mikulášské nadílky mohou těšit i na nadílku vánoční, kdy se ze zbylých peněz
pořídí hračky do jednotlivých tříd.

Přípravy na Vánoce jsou v plném
proudu, prostory mateřské školy jsou
provoněné vůni perníčků, ze tříd se
ozývá zpěv písní, veselé hudby. Stoly
se plní výrobky a dárky pro naše nejbližší. Děti se také chystají předat svůj
dárek plný lásky na vánoční besídce
a my věříme, že nanastanou žádné
komplikace, které by náš záměr zmařily.
V uplynulých měsících se děti zúčastnily několika oblíbených divadýlek,
shlédly představení s dravými ptáky či
se mohly společně s rodiči zúčastnit
drakiády. Pro předškoláky byl v rámci projektu Šablony II zoganizován
projektový den, který dětem hravou
formou přibližovat zdravý životní styl
a důležitost pohybových aktivit. Rovněž pro rodiče byla zrealizována přednáška na téma „Životní styl je volba“,
bohužel účast byla minimální.
Již od září evidujeme vysokou nemocnost dětí a stále více narůstající
nespokojenost rodičů s touto sitací.
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Vím, že je na rodiče vyvíjen tlak od zaměstnavatelů a paragrafy jsou pro ně
překážkou, ale je třeba si uvědomit, že
jde o zdraví Vašich dětí i zdraví všech
ostatních, kteří s nimi tráví většinu času.
Buďte, prosím, ohleduplní.
Na závěr mám ještě jednu skvělou
zprávu. Na jaře příštího roku započnou práce na školní zahradě. Budou
zbudována velká zastíněná pískoviš-

tě a přibydou i nové herní prvky pro
děti.
Nyní na nás čeká pohoda u pohádek,
chvíle odpočinku, procházky, teplý čaj
a cukroví.
Za kolektiv mateřské školy Vám přeji
kouzelné a klidné svátky vánoční, ať je
čas strávený s Vašimi nejbližšími plný
kouzel a lásky.
Ivana Bátlová, ředitelka MŠ

základní škola / knihovna

Sběr papíru znovu na scéně
Je těžké si vůbec vzpomenout, kdy
jsme v naší škole s touto aktivitou začali, ale stala se z ní již tradice každého
školního roku. Nutno však podotknout,
že současné dění komplikuje i organizaci a průběh této léty osvědčené
a u dětí oblíbené akce, ale nevzdali
jsme se a přes všechny nástrahy jsme
sběr papíru uspořádali i letos. Probíhal
od 11. října do 15. října 2021, sbíraly se
noviny, časopisy, letáky, staré učebnice
a vyřazené knihy.

Třídy se mohly zapojit formou soutěže, tři nejlepší byly odměněny finančně, ostatní obdržely sladkosti za snahu. V každé třídě byli také oceněni tři
nejaktivnější žáci s největším počtem
nasbíraných kilogramů papíru. Je krásné sledovat, jak jsou některé kolektivy
zapálené a soutěživé, jak se vzájemně

povzbuzují u tabule s průběžnými výsledky, aby ještě něco donesli a posunuli se v pořadí ještě výše. Největší
boj o prvenství se tentokrát odehrával
mezi těmi téměř nejmenšími (žáci 3. B)
a těmi nejstaršími (žáci 9. A). Také
v letošním roce se nám podařilo nasbírat v krátkém čase poměrně velké
množství papíru, a to celkem 6 800 kg.
Získané finanční prostředky byly použity na již zmíněné odměny pro třídy
a žáky, zbývající prostředky škola použije na nákup sladkostí a odměn, za aktivitu v různých soutěžích a také na nákup dalších pomůcek pro školu.
Pořadí nejlepších tříd:
1. místo
3. B
2. místo
9. třída
3. místo
1. A

1 498 kg
1 224,5 kg
772 kg

Zdravé hravé vitamíny

4. místo
5. místo

6. B
4. třída

648 kg
369 kg

Děkuji všem zúčastněným za svou
snahu, píli, aktivitu a bojovného ducha
během celého sběru. Také děkuji všem
žákům, kteří mi pomáhali s vážením,
ukládáním v prostoru dílen a posléze
s naložením do kontejnerů. Rovněž velké poděkování patří rodičům a mnohdy
I prarodičům, kteří pomáhali s dovozem papíru do školy těm nejmenším.
Všichni tak můžeme mít dobrý pocit
z toho, že jsme opět alespoň trochu
pomohli ochránit naši přírodu, kterou
ke svému životu nutně potřebujeme
a máme všichni rádi.

		

Mgr. Jana Podešvová
koordinátor EVVO

naly všechny děti a už se těší na další
den plný vitamínů. Je třeba, aby si děti
uvědomily, že zdraví je dar a vitamínů
z čerstvého ovoce a zeleniny není nikdy dost, hlavně v dnešní době plné
zákeřných chřipek.
B. Černotová, P. Hahnová
Krásné svátky z Knihovny
půjčujeme e-knihy
bližší info na 608 060 060

Během školního roku připravujeme
ve vybrané dny zábavné odpoledne, kdy
dětem nabídneme ochutnání sezonního
ovoce, odšťavené zeleniny, či soutěže
vztažené k čerstvému ovoci a zelenině
pod názvem "Zdravé hravé vitamíny".

Rády bychom, aby se zapojily i děti.
Po předchozí domluvě poprosily rodiče, aby samy donesly ovoce a zeleninu
z vlastních zdrojů.
První odšťavňování proběhlo vesele
a v přátelském duchu. Ovoce ochut-
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základní škola

Jak nakládat s penězi?
„Peníze hýbou světem“, toto moudro
už asi každý někdy slyšel. Jak se ale dozvídáme z různých zdrojů, ne všichni
s nimi umí správně nakládat.
V důsledku negramotnosti v této
oblasti se lidé ocitají v problémech
a obtížných životních situacích. Další
moudro praví, že je nejlepší se poučit
z chyb ostatních. Rozhodli jsme se nečekat a začít včas. Kromě běžné výuky
finanční gramotnosti zařazené do matematiky, občanské a rodinné výchovy,
ale i napříč ostatními předměty, jsme
chtěli přiblížit žákům tento svět názorněji. Díky vzdělání a osvětě snad budou zodpovědnější, finančně gramotní
a peníze se jim stanou nástrojem a pomocníkem ke spokojenějšímu životu,
ne strašákem a zátěží.
Po dlouhém snažení se nám podařilo domluvit exkurzi do seriózního
bankovního domu, abychom názorněji
propojili teorii s praxí. V našem případě jsme vyslali plný autobus s „osmáky a deváťáky“ do České spořitelny

ve Vsetíně. Pověřený pracovník pro ně
připravil skvělou besedu, rozdělil žáky
do skupin, které se postupně střídaly
na pěti stanovištích. Všichni se dozvěděli velmi cenné informace z okruhů:
Peníze a bankovky, Úvěry a hypotéky,
Pojištění a úroky, Inflace a investice,
Účty a karty. Bonusem byl pro nás fakt,
že vše probíhalo v čase mimo hlavní
provoz banky.
Při práci na stanovištích žáci všechny
mile překvapili jednak svým zájmem,
ale i znalostmi. Z mnoha jejich pokládaných dotazů byla vidět snaha dozvědět se co nejvíce informací. Hostitelé

byli, stejně jako my, šokováni úrovní
jejich vědomostí a nadšenou aktivitou.
Na závěr děti obdržely plnou tašku odměn v podobě deskových her, zápisníků, psacích potřeb, flashdisků a sladkostí.
Pokud se nám podařil alespoň základní krok k tomu, aby se v budoucnu tyto děti vyhnuly spirále zadlužení,
nevýhodným půjčkám, špatným investicím, insolvenci, pak naše exkurze
do „imaginárního finančního světa“
měla smysl.			
Mgr. S. Růžičková

Postav a ovládej svého robota – Lego Mindstorms
Robotika a další digitální technologie
se v současné době dostávají stále více
do popředí, stávají se nejen součástí vzdělávacích programů ve školách,
ale narazíme na ně také v neformálním
vzdělávání a volnočasových aktivitách.
Kroužek Lego Mindstorms organizujeme na naší škole již osmým rokem.
Rádi jsme se zapojili do této oblasti,
také díky projektu SOŠ Josefa Sousedíka, která nám poskytuje robotické sady.
Další nezbytné příslušenství (tablety,
součástky, senzory, dálkové ovladače
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apod.) dokupujeme do kroužku každý
školní rok.
V kroužku Lego děti mohou zkoumat bezpočet funkcí robotů prostřednictvím jednoduchého přetahování
příkazů v programu na PC, tabletu,
nebo přímo na řídící kostce a s pomocí zábavných školících průvodců, které
malé vynálezce vedou od úplných začátků až ke složitějšímu programování
a důmyslnějším modelům. Děti si umí
postavit roboty, kteří dokážou mluvit,
chodit a mnoho dalšího.
V letošním školním roce jsme také
uvedli do provozu 3D tiskárnu, na které se již pracuje v kroužku Lego a také
v hodinách informatiky.
Kroužek Lego přirozeně podporuje rozvoj informatického a logického
myšlení, ale také celou řadu dalších
důležitých, tzv. měkkých dovedností.
Podporuje především schopnost učit
se novým věcem, komunikovat, rozpoznat, pochopit a řešit problémy, být
kreativní, nebát se chyb, spolupracovat
v týmu, nevzdávat se, plánovat, schopnost se adaptovat a přijímat změny.
Čím lepší budou děti v programování, tím více důvěry budou mít ve vlastní
schopnosti.

Mgr. Martina Spitzerová
Mgr. Zdeněk Kadula

z obce / inzerce

„Milostivé léto“
pomoc občanům ve finanční tísni!
Vážení spoluobčané, dovolte, abych
Vás podrobněji seznámil s možností,
jak pomoci lidem, kterým „klepe na
dveře exekutor“. Je to obrovská šance
pro mnoho nešťastníků v dluhových
pastech. Lidé, kterým se podařilo spadnout do exekucí kvůli dluhům u státních institucí, mají jedinečnou šanci se
z toho vymanit v průběhu od 28. října
do 28. ledna 2022 a znovu začít normální život. Pokud v této lhůtě dlužník zaplatí celou jistinu dluhu, tedy
původní dluh a 908 korun exekutorovi
za zastavení exekuce, čeká ho nový
životní restart. Úroky, penále a další
příslušenství stát odpouští, exekuce se
zastaví. Týkat se to bude těch, co mají
dluh u veřejnoprávních institucí, třeba
u zdravotních pojišťoven, nemocnic,
dopravního podniku nebo třeba za nájem u obce. Milostivé léto by tak reálně mohlo pomoci až čtvrt milionu
dlužníků. S ohledem na více než čtyři
miliony exekucí a bezmála 750 tisíc lidí
v exekuci je toto reálná šance, jak se
s částí nahromaděných exekucí vypořádat. A současně ctít princip, že dluh
se musí uhradit.

Buďme rádi, že se tento návrh, jehož
autorem je „lidovecký“ Marek Výborný, podařilo prosadit. Jsou to největší
změny v exekucích v ČR za posledních
20 let. Důležité je nepropásnout šanci:
příležitost na odpuštění úroků u dluhů
vůči státu – milostivé léto – bude pouze do 28. 1. 2022. Jsem přesvědčený,
že toto tříměsíční období může být výhodné pro obě strany. Pro dlužníky, kteří mají reálný zájem na tom své dluhy
splatit a exekuce se zbavit, ale drahým
problémem je pro ně často právě příslušenství, které mnohdy činí až několikanásobek původního dluhu. A pro města
a obce a další věřitele, kterým vzniká
šance na to, že bude původní dluh splacen a dostanou zpět své dlužné peníze,
což by se u řady dlužníků za standardní situace nikdy nestalo. Jedná se tak
opravdu o pomocnou ruku jak pro věřitele, tak pro zodpovědné dlužníky.
Vás, kteří čtete tyto řádky, chci naléhavě poprosit. Pokud znáte ve svém
okolí kohokoli, koho by se tato podaná

ruka státu mohla týkat a pomoci mu,
tak mu o tom řekněte. Nasměrujte ho
do některé pomáhající instituce, jako
jsou Charity, občanské poradny, Člověk
v tísni apod. Charita Nový Hrozenkov
se v tomto programu angažuje v rámci sociálního poradenství. Zajistí Vám
odbornou pomoc a pomůže s nutnou
administrací. Rychlou pomoc Vám
poskytne např. i Help linka Člověka
v tísni 770 600 800, přesný postup
najdete i v aplikaci nedluzimstatu.cz/
milostive-leto/. Pokud tuto šanci nevyužijí, nepůjde se jí zpětně domáhat.
A první aktivita musí být na straně
dlužníka! Milostivé léto se nebude
v blízké budoucnosti opakovat. Díky
za Vaši pomoc s osvětou. Je to opravdu
důležité. Považuji to za jednu z výrazně
pozitivních věcí, které se podařilo KDU-ČSL ve sněmovně v končícím období
prosadit.
Petr Pončík
Zastupitel obce Halenkov
peta.poncik@email.cz

KRÁSNÉ VÁNOCE A VŠE NEJLEPŠÍ V NOVÉM ROCE
VÁM PŘEJE KADEŘNICTVÍ A PEDIKÚRA

ZDENA

MOBIL: 775 381 170

OTEVŘENO POUZE PO PŘEDCHOZÍ TELEFONICKÉ DOMLUVĚ

KONTAKT: ZDENA KOCFELDOVÁ, Halenkov 683,
756 03 Halenkov (u autobusové zastávky UP závody)

TĚŠÍM SE S VÁMI NA VIDĚNOU!
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90 let mysliveckého spolku v Halenkově
Dne 1.ledna 1931 zakládají tehdejší
vlastníci půdy Pavel Kadlec č.p. 64,
Martin Kopecký č.p. 19, Jan Kopecký
č.p. 9, Petr Janota č.p. 250, Josef Kocurek č.p. 339, Petr Leskovjan č.p. 10,
Augustin Policer a Martin Kořenek
č.p. 125 honební spolek. Předsedou
spolku se stává Martin Kořenek, který
tímto dnem uzavírá podnájemní smlouvu s velkostatkem Thonetovým o pronájmu části obecní honitby. Ke sválení
honebního spolku Okresním úřadem
ve Vsetíně dochází 13. 05. 1931. V tomto složení měli členové spolku právo
i povinnost zvěř chovat, starat se o ni
a také podle zákona lovit. Činnost spolku je v období 2. světové války přerušena, kdy všechny honební spolky jsou
zakázány a jejich členové jsou povinni všechny lovecké zbraně odevzdat.
K obnovení spolu dochází opětovně
v roce 1945. Po roce 1948 dochází
s nástupem socialismu k přejmenování
honebních spolků na myslivecká sdružení, kdy členství již není podmíněno
vlastnictvím půdy a myslivost je zpřístupněna širokým vrstvám obyvatelstva. Jsou vydávány nové lovecké lístky,
každé myslivecké sdružení musí mít
funkci mysliveckého hospodáře, který
zodpovídá za myslivecké hospodaření,
a myslivecké (přísežné) stráže, které dohlíží na dodržování zákona o myslivosti. V roce 1973 je nařízena reorganizace
honiteb a tímto je myslivecké sdružení
v Halenkově sloučeno s mysliveckým
sdružením Nový Hrozenkov, kdy přebírá i jeho název. Na výroční členské
schůzi v roce 1990 členové žádají rozdělení Mysliveckého sdružení Nový
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Hrozenkov na původní samostatná
sdružení, která fungovala před rokem
1973. Toto rozdělení bylo odsouhlaseno a je podána žádost na tehdejší
Okresní úřad Vsetín jako orgán státní
správy myslivosti, který žádosti vyhoví

a schválí vznik dvou samostatných mysliveckých sdružení. Vzhledem k tomu,
že do konce nájemní smlouvy zbývají
pouze dva roky, tak je pro obě samostatná sdružení ustanoven pouze jeden
myslivecký hospodář. V roce 1993 končí stávající nájemní smlouva a vstupuje
v platnost novela zákona o myslivosti,
kdy vlastnictví honiteb přechází opět
na vlastníky pozemků. Vlastníci honebních pozemků zakládají sdružení
vlastníků honebních pozemků a vzniká Honební společenstvo Kladnatá
Halenkov, které je vlastníkem honitby
s názvem Kladnatá o výměře 2120 ha.
Taktéž dochází k nové registraci sdružení a vzniká Myslivecké sdružení Javořina Halenkov, které si pronajímá
honitbu Kladnatá od honebního společenstva. V roce 2002 musí být nově
honitba zaregistrována dle nového
zákona o myslivosti, kdy vlastníkem
je honební společenstvo a výměra je
upravena na 1839 ha. Pronajímatelem
honitby je opět naše myslivecké sdru-
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žení. Nájemní smlouva je podepsána
na dobu 10 let a opětovně si honitbu
pronajímáme od honebního společenstva i v roce 2013. V roce 2011 proběhly oslavy 80 let mysliveckého spolku,
kdy jejich součástí byla výstava v prostorách Obecního úřadu v Halenkově
a také program v rámci Halenkovských
slavností. Součástí oslav byla Hubertská
mše v místním kostele, kde byl také vysvěcen prapor mysliveckého sdružení.
Následně jsme u příležitosti uvedeného
výročí osadili pamětní kámen, který je
osazen u chaty na Dolince a jehož autorem je Pavel Pončík z Halenkova. Jeho
osazení provedl náš v současné době
už čestný člen Jan Ondryáš. V roce
2015 v souvislosti s novým občanským
zákoníkem je potřeba provést novou
registraci, kdy občanská sdružení jsou
nově registrována jako spolky. Dochází
tedy opětovně ke vzniku spolku, který
nese název Myslivecký spolek Javořina
Halenkov. V současné době má spolek
35 řádných členů, 3 čekatele o členství a 4 čestné členy. Hlavní činností
spolku je výkon práva myslivosti podle
citace ustanovení zákona č. 449/2001
Sb. ze dne 27. 11. 2001 o myslivosti.
Z hlediska mysliveckého hospodaření
je v současné době v honitbě zastoupena ze zvěře spárkaté zvěř srnčí, jelení a černá. Ze zvěře drobné je to zajíc
a kachna divoká a dále zvěř škodná,
a to liška, oba druhy kun a jezevec.
Uvedené druhy zvěře jsou tedy loveny
na základě plánu chovu a lovu zvěře,
který je vypracováván na základě prováděcí vyhlášky uživatelem honitby,
tedy mysliveckým spolkem, a je následně ke schválení předložen zástupci honebního společenstva, který tento plán
schvaluje a může proti němu vznášet
námitky nebo jej upravovat. Tento plán
schválený honebním společenstvem
je závazný a je dán na vědomí orgánu
státní správy myslivosti. U druhů zvěře,
pro které se plán lovu nevypracovává,
je odlov prováděn na základě ustanovení zákona o myslivosti, popř. na základě rozhodnutí orgánu státní správy
myslivosti v případě, že je nutnost snížit
počty určitého druhu zvěře. Ze strany
mysliveckého spolku jsou jak plány
schválené honebním společenstvem,
tak rozhodnutí orgánu státní správy
myslivosti ve věcech odlovu jednotlivých druhů zvěře plněny ve stanovené
výši nebo dokonce jsou se souhlasem
dotčených orgánů navyšovány. V letošním roce budou u většiny druhů
zvěře odlovy v úrovní předešlých let,

kdy výrazný nárůst odlovu bude u zvěře černé a také mírně u lišky a jezevce.
Navýšení odlovu některých druhů zvěře je na místě, a to z důvodu vznikajících škod na zemědělských plochách,
kde škody působí především zvěř černá
a také působení škod na lesních porostech od zvěře jelení. Vedle této hlavní
činnosti, která nezasvěceným osobám
zůstává skryta, se členové spolku zapojují do kulturního dění v naší obci,
kdy se opakovaně zúčastnili charitativní akce Frzegul. Každý mohl taktéž
ochutnat zvěřinový guláš na Halenkovských slavnostech nebo zvěřinové speciality na námi pořádaném mysliveckém výletu. Vždy se jednalo o zvěřinu
pocházející z naší honitby. Taktéž se
už tradičně spolupodílíme s ostatními
spolky na pořádání akcí pro děti, kde
připravujeme vzduchovkovou střelnici
a poznávačky zvěře, stop a přírodnin.
Za přispění obecního úřadu, který nám
poskytl prostory v hasičské zbrojnici, jsme zde zbudovali klubovnu, kde
jsme získali důstojné zázemí pro naší

činnost. Pro uchování zvěřiny disponujeme chladicím zařízením, které jsme
uvedli v činnost v letošním roce, kdy
v dnešní době se jedná o zařízení, bez
kterého není možnost kvalitně ošetřit
ulovenou zvěřinu.
Vzhledem k situaci s pandemií koronaviru, která panuje jak u nás, tak
celosvětově, kdy je pořádní různých
společenských akcí omezováno, tak
bylo rozhodnuto, že jsme při výročí
spolku neuspořádali žádné oslavy pro
širokou veřejnost, i když jsme toto
měli naplánováno, přičemž jsme chtěli
nechat naše spoluobčany nahlédnout
do historie i současnosti našeho spolku a také více jim přiblížit myslivost
jako takovou. Nakonec jsme se tedy
rozhodli nechat nehlédnout do historie i současnosti spolkové myslivosti
v Halenkově alespoň zveřejněním tohoto článku.
Petr Kulčák
myslivecký hospodář MS Javořina
Halenkov
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Z historie Halenkova – rok 1941
Rok 1941 byl nabit válečnými událostmi. V lednu zvítězila britská armáda
u Tobruku. V dubnu Německo napadlo
Řecko a Jugoslávii a po 14 dnech obě
země obsadilo. 22. 6. Němci zahájili
útok na Sovětský svaz. I zde se zdálo, že půjde o snadné vítězství. Denní
postup německých vojsk do vnitrozemí
SSSR činil až 120 km. 15. září začala
900denní blokáda Leningradu a 30. 9.
byl zahájen útok na Moskvu. Německý
sen o snadném vítězství se však změnil
v noční můru. Moskvu se dobýt nepodařilo. 7. prosince Japonci vybombardovali americkou vojenskou základnu
Pearl Harbor. USA vyhlašují válku Japonsku a Německo USA. Válka se stává celosvětovou. I občané Halenkova
pozorně sledovali tyto události a jejich
nálada se měnila podle vývoje událostí
na frontě.
V tomto roce se stává říšským protektorem na území Čech a Moravy Reinhard Heydrich. Dochází k intenzivnímu
pronásledování odbojových skupin, Sokolů, legionářů a komunistů. Perzekuce
zasáhla i občany naší obce. Ze státních
služeb byli nejdříve propuštěni bývalí
legionáři. Halenkovský občan František
V., stolař u Thonetů, byl členem odbojové buňky ve Valašském Meziříčí.
Mezi známými, spolupracovníky a protiněmecky smýšlejícími občany získával
příznivce a prodával odznaky komunistické strany. V neprozíravosti si pořídil písemný seznam všech osob, kteří
si odznaky zakoupili. Když byl pak při
zatýkání a pokusu o útěk na Vsetíně zastřelen, našel se u něj osudný seznam
a podle něj došlo k zatčení řady lidí.
Byli to Alois Tkadlec, hospodský Jaroslav Tkadlec, kolportér komunistického
tisku František Borák, Rudolf Bakovec
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či František Čotek. Byl zatčen i strážmistr Adolf Nesvadba za poslouchání
cizího rozhlasu a Ludvíg Herzeg pro
hanlivé výroky proti Říši (ten byl po ně-

Josef Řepka s manželkou Anežkou
jakém čase propuštěn). Zatčení byli odvezeni k vyšetřování do Brna a posléze
do koncentračního tábora v Mauthausenu, kde zahynuli (Jaroslav Tkadlec

Josef Řepka s rodinou
byl zastřelen při pokusu o útěk). Jediný
strážmistr Adolf Nesvadba, díky tomu,
že se uměl při vyšetřování sám obhájit,
zůstal ve věznici v Brně, byl pak v létě
1942 propuštěn. Vrátil se po návratu
na Halenkov jen jako kostra potažená
kůží, ač byl před zatčením statné postavy...
6. 9. vydává Reinhard Heydrich nařízení, podle kterého jsou všichni Židé
povinni nosit na oblečení žlutou Davidovu hvězdu s nápisem Jude jako
označení svého původu. Na Halenkově
postihlo toto nařízení jen Aranku a Gretu Deutelbaumovy. Obě, matka s dcerou, žily doma téměř jako poustevnice.
Zavčas pronajaly svůj obchod se smíšeným zbožím a hostinec (stál v rohu
stávající školní zahrady Základní školy
praktické u Koňaříků) Pavlovi Koňaříkovi z čp. 31, a tak oboje uchránily před
uzavřením.
V pátek 31. ledna zemřel náhle v jedenašedesáti letech pan Josef Řepka,
strojník zpod Černého. Jeho pohřeb se
konal v neděli 2. února za účasti neobvyklého množství lidu, mezi kterými
nechyběli členové obecních zastupitelstev v Halenkově a Hovězí, učitelé,
hasiči, členové všech místních spolků
a sdružení. Byl to velkolepý průvod,
jaký Halenkov snad ještě nezažil. Čítal
3 tisíce lidí ze všech vrstev obyvatelstva.
Josef Řepka byl rázovitý, podnikavý,
společenský a velmi prozíravý člověk.
Přes čtvrt století byl členem obecního
zastupitelstva v Hovězí, náměstkem
starosty, předsedou místní školní rady,
honebního výboru, členem hasič-
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ského sboru a mnoha dalších spolků.
Svým rozhledem, věcným přístupem
při řešení důležitých otázek obecních
či spolkových, si získal velkou vážnost a důvěru svých spoluobčanů.
Jeho velkou zálibou bývaly majetkové vklady a katastrální obecní mapy,
které znal doslova zpaměti. Těmito
svými znalostmi zabránil mnoha sporům a z toho plynoucím nepřátelstvím,
čímž přispěl rovněž k vyřešení řady
sousedských sporů.
Nad jeho hrobem se s ním rozloučil
halenkovský pan farář, který mu jménem všech občanů vyjádřil poděkování
za vše, co vykonal.
O tom, že Josef Řepka byl mimořádnou osobností, svědčí i to, že "Noviny
zpod Radhoště" zveřejnily podrobnou
zprávu o jeho životě, úmrtí a pohřbu.
V únoru 1941 zemřel rovněž pan Václav Kopecký z čp. 9. Byl dlouholetým
zastupitelem halenkovského obecního
úřadu a prvním starostou obce Halenkova, který byl zvolen v nově vzniklé
republice československé. Svůj úřad
vykonával v letech 1919 a 1920, kdy se
svého úřadu vzdal, vzhledem k tomu,
že ovdověl a nestačil své vlastní, dosti
značné hospodářství při starostenském
úřadu zvládnout.
Pozitivní úlohu v době okupace sehrával i místní kněz, pan Jaroslav Kuchař. Vhodně volenými kázáními povzbuzoval věřící v naději do budoucna.
I když slova volil opatrně, věřící tomu
rozuměli.
V roce 1941 byla velmi tuhá zima
s nebývalými mrazy. Sněhu bylo velké množství. Okresní úřad ve Vsetíně
nařídil pracovní pohotovost občanů,
kteří museli odhazovat sníh na silnici
a na nádraží. Sněhová pokrývka drže-

Starosta obce Václav Kopecký s rodinou
la velmi dlouho, a tak ve dnech 2. až
4. března se konaly sokolské lyžařské
závody za účasti 127 borců ze 14 odborů Sokola. Organizace i průběh byla
bezvadné za vedení starosty Sokola
Pavla Kopeckého, který obstaral i hodnotné ceny pro vítěze.
V květnu byl nařízením německých
úřadů rozpuštěna organizace Sokol

a její majetek byl zabaven. Starosta
Sokola však mnoho věcí uschoval (sokolské kroje, odznaky, vlajky, knihy,
písemnosti, kroniku, busty Masaryka
a Beneše, hudební nástroje). Po Sokolu zbylo jen kino, které pak spravovali
Němci. Že za dobré skutky musí být každý spravedlivě potrestán, se potvrdilo
i v tomto případě. Po válce totiž obvinili
komunisté starostu Sokola obchodníka
Pavla Kopeckého ze "šmeliny" a došlo
k prohlídce jeho domu. Zavedl proto
"komisi" na půdu, kde po odstranění falešného podbití střechy, ukázal rozpačitým členům "komise", jakou "šmelinu"
po celou dobu války ukrýval...
Zdroj: Kronika obce Halenkova sepsaná řídícím učitelem Janem Lukašíkem
Noviny zpod Radhoště
Fotografie poskytli: Jana Strbačková,
pravnučka Václava Kopeckého
Petr Špalek, vnuk Josefa Řepky

Kovárna u Řepků v Černém čp. 72, záběr ze dvora

Zpracovala: Pavla Krejčí
(krejcipavla@email.cz)
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SPCCH

Rekondiční pobyt SPCCH
Místo: Luhačovice, LD Praha,
9.–16. 10. 2021
Vedoucí: Mgr. Marta Václavíková
Cvičitelky:
Margita
Škrhlová,
Mgr. Jana Mikulenková
Rekondiční pobyt členů SPCCH byl
zahájen 9. 10. 2021 v Luhačovicích
v LD Praha. Sjeli jsme se z různých
koutů vsetínského okresu, abychom
i v této těžké covidové době zapomněli
na denní starosti a rozhýbali a posílili
tělo i duši. Ještě před odjezdem jsme
byli poučeni o hygienických podmínkách a zdravotní sestra p. Slavová nám
zkontrolovala krevní tlak. Odpoledne
paní Václavíková vysvětlovala požadavky a postupy VZP. Dále byl sestaven
režim dne tak, aby zohlednil náš zdravotní stav a přitom maximálně podpořil
regeneraci organismu. Ze začátku byl
problém s orientací na dlouhých hotelových chodbách. Celý hotel – lázeňský dům – je bezbariérový, takže se zde
mohou léčit i imobilní pacienti. Přestože jsme velmi početná skupina, naše
cvičitelky p. Gita Škrhlová a Mgr. Jana
Mikulenková si nás rozdělily dle našich
schopností a mobility tak, že všichni
v rámci svých možností poctivě cvičili a plavali. Bazén byl velký, voda čistá
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a stěny vkusně dekorovány. Ubytování
a strava byly standartní, jídlo rozmanité a chutné, každý si mohl vybrat podle své chuti a diety. Na snídani byly
tři, na oběd pět a na večeři nabídky.
Veškerý volný čas jsme věnovali vycházkám a poznávání krásných i velice
příjemných lázní. Celkem jsme nachodili 1906 km. Luhačovice jsou velmi
zajímavé. Je zde mnoho historických
památek i nových moderních budov,
divadlo, galerie, známé minerální prameny a spousta obchůdků, cukráren

a kaváren. Lázně jsou obklopeny krásným udržovaným parkem a krásnou
květinovou výzdobou.
O bezproblémový průběh celého pobytu se starala paní Mgr. Marta Václavíková. Bylo zjištěno, že rekondiční pobyt
má velmi příznivý vliv na fyzický i psychický stav seniorů. Rekondiční pobyt
byl ukončen závěrečným hodnocením
a posezením se zpěvem lidových písní.
Dík patří organizační skupině, která
nás provázela, personálu hotelu Praha
a též sponzorům.

je při tom legrace a to nás baví.
Jana a Gita cvičí naše tělo,
které by nejradši odpočívat chtělo.
Bludištěm je hotel Praha,
dlouhá chůze je však zdravá.
Tlak nám hlídá, rady dává,
Zdenka – zdravotnice pravá.
Aby všichni spokojeni byli,
Marta se postará, nemá dlouhou chvíli.

Nestárněme kamarádi,
mějme svoje tělo rádi,
i když sem tam bolí, píchá,
hůř je na tom ten, kdo vzdychá.
A proto naše motto:
„V očích zář a úsměv na tváři
a jdeme dál a kašlem na stáří.“

Svaz postižených civilizačními chorobami
(SPCCH) Halenkov
Rok 2021 se opět nepodařilo vzhledem k situaci v našem státě jako i v celém světě provést podle plánu. Celý
výbor SPCCH mrzí, že se nemohly
uskutečnit naplánované akce. V dřívější době každý měsíc nějaká aktivita
proběhla. Přednášky, pochody, setkání

s družební organizací Domaníža u nás
i na Kohútce a zájezd. Jsme rádi, že
jsme přivítali travesti skupinu ,,DIVOKÉ
KOČKY". Účast byla skvělá a všichni
se po dlouhé době dobře bavili. Jistě
v příštím roce podobnou show zopakujeme.

Všem členům SPCCH Halenkov jako
i spoluobčanům a OÚ přeje celý výbor klidné pohodové vánoční svátky
a mnoho zdraví v novém roce 2022.
Za výbor
Kovaříková Věra
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SPCCH

„Rok uběhl jako voda
a zub času na nás hlodá,
covid nás proháněl,
hrůzu nám naháněl,
přesto jsme se sešli znovu,
užít si klid a pohodu.
Doma jsme starosti nechali
a na rekondici spěchali.
Protáhnout kosti, narovnat svaly,

sport

Ohlédnutí za podzimem ve fotbalovém
oddílu TJ Tatran Halenkov
Rok a půl trvalo, než se v amatérských fotbalových soutěžích podařilo odehrát alespoň jednu kompletní
část sezony. Barvy TJ Tatran Halenkov během podzimu hájila na okresní a krajské úrovni pětice týmů
od mladších přípravek až po áčko
mužů. V posledním letošním vydání
zpravodaje vám přinášíme krátké
shrnutí toho, jak si na podzim vedly
a jaké mají plány na zimní přestávku.
Nechybí ani aktuality z dění uvnitř
oddílu.
Nové hlediště snad na jaře
V letošním ročníků už sice mohli
fanoušci na fotbal bez omezení, v Halenkově to ale platilo jen napůl. Tribuna našeho stadionu totiž prochází
rekonstrukcí, a tak diváci museli sledovat utkání jen z provizorního hlediště. My jsme moc rádi, že nám i přesto
zachovali svou přízeň a děkujeme jim
za podporu. Investici realizuje obec
Halenkov, která je majitelem celého
areálu. Akce spočívá v rekonstrukci
betonových stupňů a schodů, instalaci nového zábradlí a dalších úprav.
Nakonec budou instalovány plastové
sedačky. Termín ukončení je podle
vedení obce otevřený, bude záležet
na rychlosti prací i přízni počasí. Pevně věříme, že na jaře už si budou moci

Děti z mladší přípravky se fotbalem zatím hlavně baví a snaží se převést dovednosti z tréninků i do prvních klání se soupeři.
fanoušci fotbalu užít pohodlí nového
hlediště. Zároveň děkujeme obci, že
se tak skvěle stará o halenkovský fotbalový stánek i fotbal jako takový.
Jak si vedly jednotlivé týmy
Muži – 1. B třída skupina A: 7. mís-

V této sestavě odehrálo áčko mužů derby v Hovězí.
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to, 6 vítězství, 1 remíza, 6 proher,
skóre 30:31, 19 bodů. Výsledky: Halenkov – Brumov B 2:1 (branky Halenkova: Zádilský 2), Ratiboř – Halenkov
4:2 (Zádilský, Mikulenka), Halenkov
– Prlov 4:0 (Mikulenka 2, Hajda, Šimčík), Halenkov – Příluky 7:1 (Kašpar

sport

a Zádilský 2, Holec, Mikulenka, Trličík), Dolní Bečva – Halenkov 4:3 (Ondryáš 2, Kašpar), Halenkov – Jablůnka
0:0, Choryně – Halenkov 1:2 (Ondryáš, Holec), Halenkov – Poličná 0:3,
Halenkov – Krhová 3:1 (Mikulenka
2, Kašpar), Halenkov – Pr. Bečva 5:1
(Zádilský 3, Ondryáš, Krejčí), Lidečko
– Halenkov 7:0, Hovězí – Halenkov
2:1 (Kašpar), Slavičín B – Halenkov
6:1 (Kuboš). Hodnocení trenéra (Ondřej Machálek): Sezonu jako takovou
hodnotím v celku pozitivně. Máme
19 bodů a střed tabulky, což je určitě
dobrý základ pro jaro. Jen škoda těch
posledních zápasů, tam se ten dojem
z podzimu trochu pokazil. Teď máme
pauzu, příprava začne až koncem ledna, odehrajeme i nějaké přípravné zápasy na umělce. Ale ještě se uvidí, jak
to bude.
Dorost – okresní přebor: 7. místo, 4 výhry, 0 remíz, 7 proher, skóre
16:30, 12 bodů.
Výsledky: Halenkov – H. Lideč/V.
Příkazy 1:2 (Christ), Hutisko-Solanec
– Halenkov 3:0, Halenkov – Ústí /
Val. Polanka 2:4 (Brabenec 2), Halenkov – H. Bečva 2:3 (Orság, Zádilský),
Halenkov – Lidečko 3:1 (Christ, Zádilský, Fojtík), Jarcová – Halenkov 5:2
(Zádilský 2), Halenkov – Val. Bystřice
2:1 (Christ 2), Hošťálková/Jablůnka 4:1
– Halenkov (Christ), Halenkov – Kelč
B/Police 2:0 (Christ, Zádilský), Halenkov – Juřinka 1:0 (Christ), Ratiboř/
Kateřinice – Halenkov 7:0. Hodnocení
trenéra (Ondřej Žárský): Podzimní sezonu jsme ukončili v místní hospůdce
Pod Černým a nechali jsme si udělat
luxusní burger, jako odměnu za sezonu. Zimní přípravu začneme druhý
týden v lednu. Budeme chodit ven běhat, a pokud počasí dovolí, tak bude
venku na umělce práce s míčem, která
některým klukům chybí. Určitě bych
byl rád třeba v únoru za nějaké zimní
soustředění na 2 až 3dny.
Mladší žáci – okresní přebor:
7. místo, 1 výhra, 1 remíza, 7 proher,
skóre 26:86, 4 body.
Výsledky: Fr. Lhota 11:5 (Koláček 4,
Fohler), Halenkov – Val. Polanka 3:10
(Koláček 2, Christ), Liptál – Halenkov
8:7 (Koláček a Bláha 2, Leskovjan,
Christ, Drozd), Halenkov – Vsetín U11
7:7 (Leskovjan a Dokoupil 3, Fohler),
Ústí / Leskovec 1:2 (Bláha, Koláček),
Halenkov – Fr. Lhota 0:16, Halenkov –
Hovězí 0:10, Val. Polanka – Halenkov

Mladší žáci zakončili podzimní sezonu ve vodním světě. A po novém roce hurá
do zimní přípravy.
6:2 (Děček, Leskovjan). Hodnocení
trenéra (Josef Haničák): Ukončení jarní části jsme si udělali ve vodním světě
ve Velkých Karlovicích a skvěle jsme
si to užili. Jinak v zimě trénujeme dvakrát týdně a to podle počasí. Když se
dá, tak na umělce a pokud už je zima
a sníh, chodíme do místní tělocvičny
a každou neděli do nové moderní haly
v Novém Hrozenkově, za což děkuji,
že nás tam pustí. Určitě si tam pozvu
i týmy ze sousedních vesnic na nějaký
ten přátelák, protože určitě potřebujeme zvýšit herní kvalitu.
Starší přípravka – okresní přebor:
v této věkové kategorii se výsledky
do tabulky nezahrnují.
Výsledky: Lačnov – Halenkov 14:3
(Pavlica, Michut, Šťastný), Halenkov
– N. Hrozenkov / VKK 6:11 (Tydlačka
3, Maňák, Hajda, Šťastný), Huslenky – Halenkov 8:6 (Šťastný a Michut
2, Tydlačka, Hajda), Halenkov – Val.

Polanka 5:9 (Michut a Leskovjan 2,
Šťastný), V. Příkazy / H. Lideč – Halenkov 1:11 (Fohler, Burdík, Michut,
Pavlica, Maňák, Šťastný, Leskovjan,
Tydlačka, Hajda, Pončík Zbořil), Ústí
– Halenkov 7:3 (Leskovjan 2, Pavlica),
Halenkov – Hovězí 9:6 (Leskovjan 3,
Tydlačka a Šťastný 2, Burdík, Zbořil),
Halenkov – Fr. Lhota 3:22 (Burdík2,
Hajda). Hodnocení trenéra (Pavel
Holec): V této kategorii nejsou výsledky zatím nějak zásadní. Hlavní je, ať
to děti baví a fotbal si užívají. Ostatní
přijde, když se budou snažit a chodit na tréninky. Pokud by měl někdo
zájem začít s fotbalem a zažít srandu
s partou kamarádů, může kdykoliv
přijít. Kontakty a další informace jsou
na stránkách www.tatranhalenkov.cz.
Mladší přípravka: tato věková kategorie hraje formou miniturnajů s týmy
z okolí, statistiky se oficiálně neevidují.
Hodnocení trenéra (Jakub Tydlačka):
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V týmu máme 19 dětí a dveře novým
zájemcům jsou určitě stále otevřeny.
Je vidět, že si přenášíme naučené dovednosti z tréninku i do utkání, a hru
si tak mnohem víc užíváme. Stále trénujeme 2 týdně, střídavě tělocvična/
umělka. Volno si dáme až během Vánoc, zhruba měsíc.
Minipřípravka: V této kategorii děti
teprve začínají s fotbalem a zatím nehrají žádné zápasy. Hodnocení trenéra (Ondřej Machálek): Tady je to
opravdu o těch úplně prvních fotbalových krůčcích. Děti se učí pohybu,
být v kolektivu, zatím ani moc nevyhledáváme zápasy. Důležité je, aby je
to hlavně bavilo a našly si k fotbalu
vztah.
Volební valná hromada
V sobotu 11. prosince, tedy po uzávěrce tohoto vydání zpravodaje, proběhla pravidelná valná hromada TJ
Tatran Halenkov. Současná situace
sice není podobným setkáním nakloněna, ale dle asociačních pravidel
jsme ji museli uspořádat do konce
roku. Členové TJ si na ni zvolili nové
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Mladší žáci zakončili podzimní sezonu ve vodním světě. A po novém roce hurá
do zimní přípravy.
vedení, jména se dozvíte v příštím vydání zpravodaje nebo na webu www.
tatranhalenkov.cz.
Na závěr bychom Vám všem chtěli popřát příjemné prožití vánočních
svátků a vše nejlepší do roku 2022. Ať

se Vám vyhýbají nemoci a životy se
co nejdříve vrátí do normálních kolejí,
abychom se mohli brzy setkat třeba
u nás na fotbale. Děkujeme za vaši
přízeň.
Za vedení TJ Tatran Halenkov
Jiří Koňařík

inzerce / svoz odpadu
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Hasiči bilancují rok 2021
Než přistoupím k shrnutí hasičského
roku 2021, začnu jedním vysvětlením
pojmů, které se často pletou a zaměňují. Sbor dobrovolných hasičů Halenkov,
Mladí hasiči SDH Halenkov a Výjezdová jednotka JPO II SDH Halenkov mají
jednoho společného jmenovatele – Hasiči Halenkov. Je tu ale skutečnost, kterou už občan vnímá méně zřetelně. Že
každá z uvedených částí hasičů Halenkov v podstatě fakticky a hlavně administrativně funguje na druhé nezávisle.
Nejvíce markantní je to ve vztahu Sbor –
Výjezdová jednotka. Jak to? Jednoduše.
Sbor je zájmové sdružení členů. Spolek, jehož náplní je zejména společenské a kulturní dění. Sbor má vlastní hospodaření, členskou základnu a vlastní,
pravidelně v pětiletém období volené
představitele. Ve své činnosti je v podstatě nezávislý, vyjma jeho podřízenosti
vyšším orgánům Sdružení hasičů Čech,
Moravy a Slezska, která vyplývá ze stanov SH ČMS.

Naproti tomu výjezdová jednotka
(JPO II SDH Halenkov) je výhradně
organizační složkou obce. Jako taková
je „výjezdovka“ závislá na finančním
zabezpečení ze strany obce Halenkov,
má starostou obce jmenovaného velitele jednotky a plno povinností, které jí
a jejím členům ukládají právní předpisy.
Pro všechny zjednodušeně řečeno:
Výjezdovka má za hlavní úkol záchranu života, zdraví osob a zvířat, záchranu
majetku. K tomu jí obec dává „výrobní
nástroje“ – techniku, věcné prostředky,
osobní výstroj a výzbroj a většinu finančních prostředků nutných k činnosti.
Rozpočet na provoz jednotky je pro rok
2022 navržen ve výši 1,3 mil. Kč. Část
financí jde od orgánů státu, respektive
kraje formou dotací.
Sbor si lidově řečeno jede po vlastní
linii. Obec je pro něj v pozici partnera,
který na základě své vůle sboru pomáhá při realizaci jeho spolkové, kulturní
a společenské činnosti. Finanční pod-

Za Sbor
Přes tu dobu posledních let, kdy jsou
jistá omezení ve společnosti, si udržujeme vysoký standard činnosti. Zmíním
jen ty, na kterých občané Halenkova
a okolí mohli mít svou účast.
V průběhu února 2021 jsme pomáhali využít příhodných sněhových podmínek a asistovali jsme při zřizování
a údržbě běžeckých stop. Lyžaři tak
mohli spokojeně kroužit nejen v místech za obecním úřadem, ale i v areálu
bývalého armádního skladu, či v Provazném. Stejně tak to bylo i v případě
umělého kluziště na Kuželkách. NastříHalenkovský TFA parkur muži

Příprava vánočního stromku
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Halenkovský TFA parkur ženy

pora ze strany obce je jednou z forem
partnerství a pohybuje se ročně řádově
kolem 30 000,- Kč. Většina těchto prostředků jde na materiální zabezpečení
kulturních akcí, které hasiči organizují
pro občany.
Jeden fakt je však ještě nutné dodat.
A to plné personální prolnutí výjezdovky s členskou základnou sboru. A toto
občana asi plete nejvíce. Co to prolnutí
v praxi znamená? Všichni členové výjezdové jednotky JPO II SDH Halenkov
(je jich k dnešnímu dni celkem 23) jsou
zároveň členy Sboru dobrovolných hasičů Halenkov. A nutno dodat, že spolu s několika dalšími členy a členkami
sboru, jsou to právě ti, na kterých stojí
realizace všech aktivit sboru. No a pro
úplné objasnění – v obecním zpravodaji se i na základě výše uvedeného občas, v rubrice Hasiči, objevují 3 články.
Jeden za Sbor, jeden za Mladé hasiče
a jeden za Výjezdovku.
Jan Václavík (Vajan)

hasiči

kání ledu, úklid sněhu, a to několikrát
dokola. Děláme to rádi – odměna je
spokojený bruslař(ka), hokejista, odpočinutý rodič...
V březnu jsme plánovali opakovat
úspěšnou oslavu Mezinárodního dne
žen. Ale zpřísněná pandemická opatření tentokráte i nás odradila od realizace.
Co nebylo v březnu, bylo v dubnu.
Ze zbrojnice do ložnice aneb Šmigrúst
2021 – tak se jmenovala akce, kdy jsme
5. 4. 2021 z prostor hasičské zbrojnice
vysílali na internet přímým přenosem
naše pojetí tradice Šmigrústu na Valašsku. Nechyběla komická (tedy alespoň
my si to myslíme) scénka a kvalitní (tedy
alespoň my si to myslíme) hudební vystoupení kapely DeParts.
Květen je u nás spjat s dlouholetými
tradicemi. Je to hlavně stavění a kácení májky s průvodním programem
a oslava svátku sv. Floriána, patrona hasičů, spojená se slavnostním průvodem
na mši do místního kostela.
Dne 22. 5. jsme kuchtili hasičskou
„svatodušní vaječinu“ a i za přítomnosti hostů ladili noty na vrchol naší
komediální sezony – Kácačku 2021.
Pro pamětníky: ta se konala v sobotu
5. 6. 2021 na téma Mach a Šebestová
– návod na dobré chování. Mezitím si
ještě v květnu pár členů SDH Halenkov
odskočilo do „transfůzky“ nemocnice
Vsetín na organizovaný odběr krve.
Červen, jak už bylo uvedeno, jsme
zahájili aktivní účastí na Halenkovských Minislavnostech. V sobotu 18. 6.

Halenkovský TFA parkur – děti

Stavění májky

Šmigrustoví herci a realizační tým
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jsme pomohli při realizaci akce Pohádkový les. Určitě jsme zapůsobili s výrobou lehké pěny. Pod našim dozorem
v kostýmech Křemílka a Vochomůrky
se děcka v metr vysoké pěně fakt pěkně vyřádila.
Konec června nebyl veselý. Mnozí
členové jednotky a sboru se vystřídali
při pomoci tornádem postižené oblasti jižní Moravy. Dík patří nejenom jim,
ale i každému, kdo k této pomoci jakkoli přispěl.
Červenec byl ve znamení cyklohappeningu. V sobotu 17. 7. jsme ve spolupráci s obcí Halenkov, za laskavého
souhlasu majitele pozemku, s přispěním firmy Cykloservis Krystyník a podporou od firmy Tesp s.r.o., uskutečnili
druhý ročník cyklistického zastavení.
Zájem a nadšení projíždějících cyklistů byl natolik povzbuzující, že rádi tuto
akci uděláme i v roce 2022 a v letech
následujících.
Srpen – nejdříve jsme se bavili. Večer
7. 8. jsme uspořádali hasičskou zábavu
v parku za zbrojnicí. Za doprovodu dechové hudby Veselá 5 a naší hasičské
rockové kapely DeParts si návštěvníci
mohli užít teplého srpnového podvečera
a večera, vychutnat hasičský guláš a svlažit hrdlo různými nápoji. Osvědčila se
naše „Akce 10“ – kdo ji zná, ví, o čem
mluvíme, kdo ji nezná, přijde příště.
Nejtvrdší hasič přežije – další skvělý
ročník Halenkovského TFA parkuru se
po dvouleté odmlce konal 21. srpna.
Znalci i laici považují organizaci a průběh této soutěže za jeden z vrcholů
sezony v soutěžích TFA. Ta naše byla
letos poprvé zařazena do vyšší třídy
– Zlínské ligy železných hasičů, a tak
se na trati v parku za zbrojnicí utkaly
špičky tohoto sportu z celého kraje.
Svou spokojenost s letošním průběhem
potvrdili i naši hlavní protagonisté – ředitel soutěže Antonín Mareček a hlavní
stratég Martin Januš.
V září jsme trošku zvolnili tempo.
Hlavním úkolem členů bylo zajistit výběr poplatků za stánkový prodej při
Halenkovské pouti.
Říjen byl ve znamení utužení vztahů s Klubem českých turistů Halenkov.
Pochod kolem Halenkova byl vhodnou
příležitostí, kterou jsme beze zbytku
využili.
Listopad. Sváteční den 17. listopad
jsme oslavili prací. Byla uspořádána brigáda členů SDH Halenkov se zaměřením
na úklid požární zbrojnice. Hlavním úkolem bylo protřídit, vyřadit a zlikvidovat
materiál, který se za dlouhá léta ve zbroj-
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Halenkovský TFA parkur – děti
nici nashromáždil a časem se stal spíše
na obtíž. Motivací bylo hlavně to, že se
v prvních měsících roku 2022 zahájí realizace dotačního projektu „Zodolnění
požární zbrojnice SDH Halenkov“. No
a je jasné, že tento projekt bude probíhat za provozu. Proto se již teď snažíme
eliminovat to, co by nám a stavařům při
stavebním ruchu ve zbrojnici mohlo výrazně komplikovat život.
Odpoledne první adventní neděle
jsme náš čas věnovali symbolickému
rozsvícení vánočního stromečku u naší
zbrojnice. Myslíme si, že se akce vydařila. Svařák a opečené špekáčky vyvážily uplakané počasí. Dík našemu
tradičnímu dodavateli stromků (Májka,
Vánoce...) se můžeme těšit ze sváteční
atmosféry i u našeho „svatostánku“ –
zbrojnice.
No a teď co na prosinec?
Zveme Vás:
1) Je pravděpodobné, že zpravodaj
bude ve schránce později než 11. 12.
2021, kdy plánujeme „Mikulášský??

Halenkovský TFA parkur – Martin Januš

turistický výlet“. Ranním busem na konečnou do Vranče, odtud pak pěšky
přes Kohútku, s cílem u hasičské zbrojnice (aj špekáčky budú / byly). Akci pořádáme ve spolupráci s KČT Halenkov
pro hasiče, turisty i veřejnost.
2) Štěpánská zábava. Tu pořádáme
ve spolupráci s LD Halenkov. Bude hrát
hasičská kapela DeParts.
S přáním hezkého, šťastného a hlavně pokud možno zdravého konce roku
2021,
za sbor
Janota Petr
Starosta SDH Halenkov

Výroba kluziště na Kuželkách

hasiči

Mladí hasiči
Letošní zahájení sezony nebylo vůbec jednoduché. Nevěděli jsme, zda
a za jakých podmínek bude možné
sportovat a zda se soutěže nebudou
rušit jako v loňském roce. Ale již od začátku roku jsme se na ni připravovali.
Ladili jsme nově pořízenou časomíru
a k ní upravovali nástřikové terče, provedli jsme terénní úpravy pod základnou a kolem ní, plánovali soustředění.
No prostě měli jsme co dělat. Jakmile
to situace dovolila, začali jsme s dětmi
pilně trénovat, nové děti jsme museli
rychle zasvětit do hasičského sportu
a seznámit je se vším potřebným. Noví
členové nebyli ale jen mezi dětmi,
museli jsme částečně obměnit i tým
vedoucích. Jeden z vedoucích se již
bohužel z časové vytíženosti nemohl
účastnit příprav a soutěží a druhé vedoucí nastaly krásné mateřské povinnosti – snad nám vychová další mladou
hasičku. Do svých řad jsme přijali člena
výjezdové jednotky Tomáše Zapalače,
jelikož k hasičině a požárnímu sportu
má velice blízko, a také Věrku Pončíkovou, která nám i tak dříve pomáhala
nejen na trénincích, ale i při přepravě
dětí na soutěže. Za oba tyto členy jsme
rádi, protože zvládat takovou „smečku“
je někdy docela náročné. Přejeme jim,
ať je i nadále tato práce baví a aby se
jim začátkem příštího roku podařilo
úspěšně složit zkoušky instruktorů.
Stejně jako všechny ostatní sbory
jsme i my čekali, jak se situace se soutěžemi vyvine. Naštěstí vše dobře dopadlo, a i přes zrušené obvodové kolo, které bývá tím důležitým, jelikož je možné
z něj postoupit do vyšších soutěží, byla
závodní sezona v červnu konečně odstartována. Zúčastnili jsme se několika
soutěží v požárním útoku a štafetách
dvojic, kde se především družstvo starších pohybovalo na vyšších příčkách.
Družstvo mladších se letos prakticky
rozkoukává a seznamuje se se soutěžním prostředím, proto nejsou podstatné
výsledky, ale chuť dětí závodit a sporto-

Není vždy slunečno na soutěžích

Mladí hasiči

Mladí hasiči – ukončení sezony
vat. V čím dál populárnější soutěži dětského TFA (nejtvrdší hasič přežije), kde
po vzoru dospělých hasičů překonávají
závodníci trať plnou silových disciplín,
jsme také měli několik žhavých želízek
na startu, která dokázala potrápit mnohé soupeře, a to nejen z řad chlapců, ale
taky dívek. Závěr sezony patřil závodu
hasičské všestrannosti - tzv. „braňák“,
kde pětičlenná družstva plnila na trati dlouhé asi 3 km různé úkoly. Např.
střelba ze vzduchovky, znalost vázání
uzlů, základy topografie a zdravovědy,
znalost použití hasicích přístrojů atd.
Dětmi oblíbené letní soustředění jsme nemohli vynechat ani letos.
Po předchozích zkušenostech jsme

opět vybrali penzion s venkovním bazénem, tentokráte v Komorní Lhotce
na Frýdecko-Místecku. Bohužel nám
ale počasí nepřálo, a tak jsme s dětmi
bazén využili jen jednou. Počasí ovlivnit nedokážeme a termín musíme re-

Soustředění – motokáry

Soustředění – výroba triček
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zervovat minimálně půl roku dopředu.
Ale i tak si toto soustředění jednadvacet našich dětí užilo. Kromě přípravy
na braňák a soutěže TFA jsme absolvovali túru po okolních kopcích, užívali si
minibowlingu, ping-pongu i solné jeskyně v budově penzionu, hráli plážový
volejbal a jiné míčové hry. A co by to
bylo za letní dobrodružství bez tradiční
stezky odvahy, kde i ti největší frajeři
měli nahnáno ze strašidelných zvuků
z přenosných reproduktorů ukrytých
podél lesní cesty, která byla osvětlena
jen svíčkami a ponurým měsíčním svitem. Strašidelnou atmosféru tomu dodávaly starší děti, které na odvážlivce
i strašpytlíky sem tam vybafly z křoví.
Odměnou pak pro všechny byl krásný ohňostroj. Na památku si nakonec
každý „vyrobil“ tričko dle své vlastní
fantazie. Jedno mini tričko bylo s věnováním předáno i majiteli penzionu
za vstřícnost a hlavně za výbornou kuchyni. Bylo to snad první soustředění,
kdy na jídlo prakticky nikdo neremcal.
Během návratu jsme navštívili muzeum
TATRA v Kopřivnici a ještě jsme se stihli vyřádit na motokárové dráze ve Frenštátě pod Radhoštěm, to také způsobilo asi dvouhodinové zpoždění, jelikož
tato zábava tak nějak nebyla v plánu
a vznikla až po cestě. Ale stálo to určitě
za to – děti byly naprosto nadšené.
Kvůli loňským opatřením jsme bohužel pro děti nemohli zrealizovat ukončení sezony s přespáním na zbrojnici,
proto jsme rádi, že letos toto možné
bylo. Ukončení sezóny není jen o poděkování dětem, o zábavě nebo turistice, ale bohužel i o loučení se s těmi
staršími, kteří již v příští sezoně nemohou za mladé hasiče díky svému
věku soutěžit. Nicméně se ale s okolními sbory snažíme vymyslet nějakou
alternativu, kdy se nám snad podaří
utvořit družstva dorostenců posbíraných z více sborů, jelikož dorostenci
již musejí mít zvlášť družstvo chlapců
a zvlášť družstvo dívek. Některé děti
o toto zájem mají, a to nás velice těší.
Ale zpátky k ukončení sezony. Páteční
večer, jak už bývá zvykem, patří zábavě, hraní her, diskotéce, grilování,
setkání s rodiči dětí a hlavně oblíbené
stezce odvahy do útrob sklepa hasičské zbrojnice, kdy cílem byl podpis
na tabuli v nejvzdálenější a nejtemnější sklepní kóji. Opět se ukázali hrdinové i ti méně odvážní a vždycky nás
vedoucí pobaví to, že ti, co po stezce
touží nejvíce, tak se na ni mnohdy ze
strachu ani nevydají. Ale nemáme to
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Mladí hasiči – soustředění
nikomu za zlé, nakonec každý v sobě
máme z něčeho strach a i my dospělí často s překonáním tohoto strachu
bojujeme, a to nám u toho nehrají
ani žádné strašidelné zvuky, neleží
nám pod nohami figurína, či není fixa
k podpisu namočena do kečupu. Ano,
nejen tyhle nástrahy jsme pro děti nachystali. V sobotu dopoledne, po probuzení, rozcvičce a snídani, jsme se
vydali na krátkou procházku do údolí
Hluboké, samozřejmě přes Kyčerku.
Po návratu na zbrojnici jsme poobědvali a následně vyrazili do Vodního
světa ve Velkých Karlovicích, kde jsme
měli téměř po celé dvě a půl hodiny
bazén pro sebe. Děti se vyřádily na tobogánu, který měří čas, takže se předháněly o lepší výsledek, další skupinka
se vyhřívala ve vířivce, někdo si hověl
v bublinkách, prostě každý si to maximálně užil. A jako bonus jsme obdrželi pochvalu od paní plavčice s tím, že
tam dlouho neměla takto ukázněnou
skupinku dětí, za což jsme taky velice
potěšeni. Určitě to nebyla naše poslední návštěva. Jakmile jsme se vrátili zpět
na základnu, uklidili jsme, dojedli zbytky a předali děti rodičům. Bylo to fajn
ukončení. Děkujeme rodičům za dodaný proviant a taky za bečku malinovky – ta padla už asi v osm večer.
Na závěr bych chtěl poděkovat zejména Obci Halenkov za nejen fi-

Ukončení sezony

nanční podporu, která v letošním roce
činila 90.000 Kč, ale také za možnost
využívat jejího majetku. Můžeme jezdit dopravním automobilem výjezdové
jednotky a také jako zázemí využíváme
hasičskou zbrojnici. Dále pak Národní
sportovní agentuře, jež nám v dotaci
Můj klub 2021 poskytla částku ve výši
necelých 82.000 Kč. A v neposlední
řadě společnosti Kayaku Safety Systems
Europe a.s., od níž jsme obdrželi sponzorský dar 15.000 Kč, který jsme použili na letní soustředění a nákup nového
sportovního oblečení pro děti.
Určitě nesmím zapomenout poděkovat všem našim vedoucím, kteří věnují
tréninkům a závodům spoustu svého
času a úsilí, z nichž mnozí musejí v práci čerpat dovolenou, abychom pak pro
děti mohli uspořádat letní soustředění.
Ale všechny nás to baví a děláme to
rádi. Děláme to pro děti.
Všem dětem bych za kolektiv vedoucích mladých hasičů chtěl popřát
spoustu dárků pod stromečkem. Vám
rodičům a všem ostatním spoustu krásných chvil s Vašimi dětmi, protože jejich úsměv a radost po sestřelení terčů,
úspěšném dokončení štafety či náročné
dráhy TFA je to, proč tohle děláme.
Za kolektiv vedoucích mladých hasičů při SDH Halenkov
Antonín Mareček

hasiči

Výjezdová jednotka
Dovolte mi, abych v tomto díle zpravodaje zrekapituloval práci výjezdové jednotky obce Halenkov. Letošní rok 2021
byl co do výjezdů naší jednotky opět
bohatý. Do této doby evidujeme celkem
61 událostí, které nás zaměstnávaly. Musím konstatovat, že jejich různorodost se
znovu rozrostla. Hasiči už nevyjíždí jen
k požárům, ale zasahujeme především
u TECHNICKÝCH POMOCÍ, kterých
bylo 36. Převážně se jednalo o čerpání
vody a čištění kanalizací, odstraňování
nebezpečných stavů, pátraní po pohřešovaných osobách, záchrana osob, otevírání uzavřených prostor, likvidace obtížného hmyzu. OSTATNÍCH POMOCÍ
evidujeme 6 a mezi ty patří spolupráce
ze složkami IZS, hlavně se ZZS při záchraně a transportu pacientů a práce pro
obec. K POŽÁRŮM jsme vyjížděli celkem 12x a jednalo se o požáry rubisek,
lesů a travnatých ploch po vypalování,
požáry budov a komínů. K DOPRAVNÍM NEHODÁM, na které sice nejsme
předurčení, ale vzhledem k dojezdovému času a závažnosti, nás operační
středisko vyslalo 3x, z toho jedna byla
železniční, jednou se jednalo o DN
osobního vozidla a motocyklu a jedna
DN osobního vozidla, které skončilo
v řece Bečvě. OSTATNÍ MIMOŘÁDNÉ
UDÁLOSTI byly 2 a určitě si vzpomenete na odstraňování následků silných
bouřek v měsíci červnu a i na to, že se
naše jednotka jako jedna z prvních přihlásila a odjela v rámci odřadu Zlínského kraje na jižní Moravu pomáhat lidem
postiženým ničivým tornádem. Ve dvou
případech jsme vyjeli k planému poplachu. Mimo to jednotka asistovala u různých automobilových závodů, pořádala
besedy s dětmi ze školky a úzce spolupracovala s obcí při řešení technických
záležitostí.
Jen pro potvrzení různorodosti zásahů a pro ukázku naší práce předkládám
některé z nich.
18. 2. 2021: Huslenky – Pád střechy hospodářské budovy. Jednotka
se na místo dostavila jako první. Bylo
zjištěno, že vlivem sněhu došlo k prolomení střešní konstrukce hospodářského stavení. Ke zranění osob nedošlo.
Provedeno zabezpečení místa události
a odstranění nebezpečné štítové zdi.
4. 4. 2021: Halenkov – Záchrana
psa z koryta řeky Bečvy. Pes vytažen
na břeh řeky a převezen do obecního
kotce, kde byl předán starostovi obce.

Propad střechy stodoly v Huslenkách

Odstraňování následků vichřice

Pomoc po tornádu v Mikulčicích
8. 5. 2021: Lazy pod Makytou – Požár chaty na hřebeni Javorníků. Jednotka se na místo dostavila jako první.
Zjištěn požár obložení a trámu v okolí
komína kachlových kamen. Provedeno
rozebrání vnitřní konstrukce v dýchací
technice a likvidace požáru z vozidla

Mitsubishi L200,které jako jediné dojelo až k chatě v těžkém terénu okolí
Kohútky.
24. – 25. 6. 2021: Odstraňování následků silných bouřek – od nahlášení
první události ve 12:30 v Huslenkách
u COOP jednotka provedla několik de-
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sítek technických pomocí a svou práci
ukončila až 25. 6. 2021 v 16:45 odstraněním stromu z potoka v Dinotici u Fujeriků.
25. 6. 2021: Tornádo – Odstraňování
nebezpečných stavů. Jednotka vyjela v rámci odřadu č. 1 Zlínského kraje do postižené oblasti, kde pomáhala
v obci Mikulčice s odstraňováním následků ničivé živelné pohromy. Celkem
se na místě za tři dny vystřídalo deset
členů a zbývající členové ve spolupráci
s obecním úřadem zorganizovali materiální sbírku občanů nejen naší obce,
která putovala na jih Moravy.
29. 6. 2021: MŠ Huslenky – Odchyt
zmije v areálu MŠ. Provedeno vyhledání
a odchyt hada a po umístění do uzavíratelné nádoby jeho vypuštění do přírody.
17. 7. 2021: Halenkov – Dopravní nehoda 1x OA a motocykl. Jednotka se
na místo dostavila jako první a ihned zahájila resuscitaci zraněného. Poskytovala požadovanou součinnost ZZS Vsetín,
zajišťovala místo pro přistání vrtulníku
LZS, poskytla psychologickou pomoc
účastníkům dopravní nehody a na závěr
provedla úklid vozovky a okolí od nebezpečných úlomků plastů a skla.
5. 8. 2021: Huslenky – Záchrana osob
– AED. Jednotka vyslána krajským operačním střediskem k záchraně lidského
života. Okamžitě po příjezdu na místo
zahájila resuscitaci pomocí automatického defibrilátoru. Po převzetí pacienta
ZZS Vsetín poskytovali členové posttraumatickou péči blízkým pacienta.
8. 10. 2021: Halenkov – Záchrana
osoby zavalené stromem. Jednotka se
na místo dostavila jako první a navigovala další jednotky a ZZS na místo události v těžce přístupném terénu. Čtyřkolka prováděla transport záchranářů
na místo. Prvotní před lékařskou pomoc

Námětové cvičení

Cvičení lezců na lanovce na Kohútce

Transport raněného ve Zděchově
prováděli společně naši členové společně s kolegy z Karolinky. Po příchodu
záchranářů ZZS Vsetín spolupráce při
ošetřování, fixaci a transportu k místu,
kde byl zraněný dělník vyzvednut vrtulníkem LZS Ostrava.
28. 10. 2021: Nový Hrozenkov,
Halenkov – Požár po vypalování +
dopravní nehoda. Specifikum těchto
událostí je, že naše jednotka přejížděla

celkem ke třem událostem, a to od požáru ohnisek po pálení z hřebene Javorníků k dopravní nehodě osobního
vozidla do Bečvy a následně k požáru
rubiska po těžbě a pálení klestu do Nového Hrozenkova Babínku. Všechny tyto přejezdy a činnost byly velmi
náročné vzhledem k složitému, těžce
přístupnému terénu a délce zásahu.
Znovu se nám osvědčila naše technika,
kdy na místo požáru v Babínku vyjela
pouze lehká terénní vozidla, která musela kyvadlově jezdit a doplňovat vodu
k cisternám, které zůstaly v údolí.
Chtěl bych poděkovat všem členům
výjezdové jednotky, hlavně těm, kteří
jsou nejvíce vidět, za jejich zodpovědný přístup a čas, který věnují našemu
poslání.
Vážení občané, dovolte mi, abych
Vám všem popřál krásné a klidné Vánoce. Do roku 2022 hodně zdraví a štěstí
a ať potkáváte hasiče jen na kulturních
akcích.
Za JPO II Halenkov
Emil Surovec – velitel jednotky.
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