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3. září 2016 proběhlo
slavnostní přivítání
nové hasičské cisterny

Více se dočtete na 8 straně zpravodaje.
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Starosta občanům

ných hmot, výstavní síně na místě bývalých stavebnin a nově
zastupitelé obce schválili vypracování studie na rekonstrukci veřejných toalet u hřbitova.
Dále zastupitelé schválili navýšení rozpočtu na opravu střechy a zateplení půdy obecní nemovitosti č. p. 755 o 290 tis. Kč,
kterou využívají Služby obce Halenkova a navýšení rozpočtu
o 42 tis. Kč na opravy a rozšíření hlásičů v údolí Dinotice.
Tyto náklady jsou pokryty úsporami vzniklých vysoutěžením nižších cen investičních akcí.
Přes všechny překážky dále usilujeme o dokončení projektové dokumentace a všechna potřebná povolení k vybudování chodníku do údolí Černé. Se správou silnic a Policií ČR
jednáme ve věci přechodu pro chodce u našeho kostela.
Uděláme vše proto, abychom i tyto akce mohli konečně realizovat.
Z ostatních věcí projednávaných v zastupitelstvu obce
vzpomenu výběr nových zastávek, pořízení nové cisternové
automobilové stříkačky, aktualizaci obecně závazné vyhlášky
o dodržování pořádku v obci a práce na digitalizaci katastru
Halenkova, při kterých bude potřebný i aktivní přístup nás
obyvatel.
Vážení spoluobčané, přeji Vám hodně zdraví a sil a věřím
ve Váš zájem o obec a Vaši pomoc při práci na jejím rozvoji.
Ing. Jiří Lušovský, starosta obce

Místostarosta upozorňuje

tastrálního operátu je součastně možné v daném období
nahlédnou i na webových stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního na adrese:
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx.
Katastrální úřad vyhlásí platnost obnoveného katastrálního operátu dnem 29.11.2016.
Účelem obnovy katastrálního operátu přepracováním je tzv.
digitalizace katastrální mapy. Jde o převod stávající analogové (na plastové folii) katastrální mapy v měřítku 1:2880 a součastně papírové mapy zjednodušené evidence pozemkového
katastru v měřítku 1:2880 a vznikne tak jediná grafická mapa,
to je katastrální mapa digitalizovaná. Touto digitalizací katastrální mapy může dojít na jednotlivých listech vlastnictví
ke změnám parcelního čísla, doplnění druhu pozemku a způsobu využití pozemku, a také ke změně ve výměře parcely. Tyto
nastalé změny vyvolávají zákonnou povinnost vlastníka pozemku podat úplné nebo dílčí daňové přiznání na rok následující po roce, v němž tyto změny nastaly. Nejen z těchto zákonných důvodů Vás občany Halenkova prosíme, abyste tomuto
OZNÁMENÍ věnoval patřičnou pozornost. Robert Valchář

Vážení spoluobčané,
1.8. 2016 a 12.9. 2016 proběhla zasedání zastupitelstva
obce. Tedy prázdniny v naší práci se nekonaly. Naopak důležitými činnostmi a rozhodnutími jsme si připravili podmínky
pro realizaci úkolů daných rozpočtem tohoto roku.
Jsou to především výběrová řízení vyúsťující v podepsání
smluv na zhotovení zateplení bytových domů 37, 40 a 631
v hodnotě 2799 tis. Kč, revitalizace zeleně v bývalém armádním velkoskladu za 1345 tis. Kč.
A realizaci stavebních prací ZŠ Halenkov – využití volných
prostor ve 3. nadpodlaží v celkové hodnotě díla 13,4 mil. Kč.
Zateplení bytovek a revitalizace zeleně /kromě výsadby
trávy/ bude realizováno ještě v tomto roce. Z prací na Základní
škole Halenkov budou letos zhotoveny inženýrské sítě
a vstupní část do 3. nadpodlaží. Větší část práce související
s vybudováním kluboven, společenského sálu, učebny a nové
knihovny bude realizována v příštím roce.
V měsících září a říjnu nás čeká ještě úprava místních
komunikací dle schváleného rozpočtu včetně úpravy komunikace a parkoviště u Jednoty.
Vážení spoluobčané, dále připravujeme a je zadána práce
na projektech sběrného dvora v bývalém velkoskladu pohon-

Vážení občané Halenkova.
Byli jsme informování Katastrálním úřadem Vsetín, že
bude Obecnímu úřadu Halenkov na konci září doručeno
OZNÁMENÍ o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí, které bude dnem doručení vyvěšeno na úřední desce obce Halenkov. V tomto
OZNÁMENÍ bude uvedeno, že v budově Obecního úřadu
Halenkov, v zasedací místnosti, v období od 31.10.2016
do 11.11.2016, vždy v pracovních dnech pondělí a středa
od 8:00 do 16:30 hod., úterý a čtvrtek od 7:15 do 14:30 hod.
a pátek od 7:15 do 10:30 hod., bude vyložen k veřejnému
nahlédnutí katastrální operát obnovený přepracováním
na digitalizovanou katastrální mapu v katastrálním území
Halenkov. Katastrální úřad zdůrazňuje, že v průběhu zmíněného období, ale jen ve dnech pondělí a středa, bude veřejnému nahlédnutí přítomen zaměstnanec katastrálního
úřadu. V ostatních dnech budou požadované údaje poskytovány poučeným zaměstnancem obce. Do obnovovaného ka-
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Ze základní školy

základní škola
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A jsme zpátky ve škole

Všichni, kdo mají rádi spoustu volna, sluníčko, vodu a léto
vůbec, se jen těžko loučili s letošními prázdninami.
Jsme už ale zpátky ve škole, protože září se přiřítilo, jako
obyčejně, velmi rychle. Zahájení školního roku bylo slavnostní.
Starší žáci už tento den tak moc neprožívají, ale velká událost
to jistě byla pro naše nové prváky. Letos jich do školy nastoupilo celkem 36, a tak se po delší odmlce můžeme radovat, že
máme 1. A a 1. B.
Zvýšil se nám také celkový počet žáků z 233 na 244, díky
čemuž máme 12 tříd, ve kterých jsou žáci rozděleni. Byla potřeba také přijmout nové pedagogické pracovníky. Je to určitě
důvod k oslavě, protože „stoupáme“!
Všem vyjmenovaným slavnostním a radostným okamžikům
předcházela spousta práce a drobných problémů. Každý, kdo se
trochu zajímá o dění ve škole, určitě zaregistroval, že jsme se
pustili do velké opravy rozvodů vody a odpadů. Nejprve se
objevily hromady zednického a vodařského náčiní, které nás
ohromily. Pak už následovalo jen sekání, hluk, spousta prachu
a suti a cíl v nedohlednu. Zprvu jsme se obávali, že začátek
školního roku bude ohrožen a dětem se prodlouží prázdniny.
Trvalo dlouho, než se dalo říct, že se nám opět vrací podoba
naší školy a my směřujeme ke konci. Řádný úklid, malování
a stěhování nábytku a pomůcek na svá místa byl opravdu náročný úkol. Sbor našich šikovných uklízeček a ještě šikovnějšího
pana školníka udělal divy a škola se stala zase novou, čistou
a připravenou k práci.
Je těžké předvídat, co nás čeká v průběhu deseti měsíců.
Plánů máme v hlavě hodně, od nově chystaného projektu
Šablony, rozmanitých kroužků a projektů, až po letní tábor pro
naše žáky prvního stupně. Každopádně si budeme přát školní
rok plný pohody, úspěchů, povinností bez stresu, abychom
na jeho konci mohli říct: „škoda, že je za námi“. Hezké babí
léto a hodně sil Vám všem přeje Soňa Růžičková a celý sbor
pracovníků základní školy.
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Prázdniny jsou minulostí

Čas prázdnin se rozplynul v dýmu bramborové nati
a školní rok započal. V tomto roce bylo přijato 32 dětí,
nejvíce 3-letých. Počet a obsazení pedagogických a provozních zaměstnanců se nezměnil.
Září je pro všechny nejtěžší. Odloučení od rodičů, přivykání si na nové prostředí, seznamování se s pravidly,
která se liší od těch „ domácích“. Pro všechny nastává
celoroční mravenčí práce.
Po celou dobu směřujeme k tomu, aby děti získaly všestranné základy do života a tento cíl lze splnit jen s dobrou
spolupráci s rodiči. Webové stránky MŠ byly aktualizová-

ny a nyní nám již nic nestojí v cestě k předávání informací ze strany pedagogů a rodiči.
I letos si mohou rodiče vybrat pro své děti z nabídky
kroužků – keramický, seznamování s cizím jazykem
a účasti na lyžařském kurzu. Rodiče nebudou postrádat ani
péči o děti s vadami výslovnosti, která probíhá bezplatně
každým rokem.
Hlavní změnou v chodu MŠ je platba stravného a školného, která již nebude probíhat formou platby na místě,
ale převodem z bankovního účtu.
Do konce letošního roku plánujeme pro zvýšenou bezpečnost dětí elektronické zabezpečení vchodů do MŠ
a instalování kamer do tříd.
Po celý školní rok je pro děti připraveno mnoho aktivit
a překvapení a věříme, že se stane přínosem do dalších
let.
Jsme tady pro děti a ty jsou naše budoucnost.
Ivana Bátlová, ředitelka MŠ

Turisti

Krkonoše 2016

Již od roku 1988 pořádají halenkovští turisté pravidelný
prázdninový zájezd.
Nebylo tomu jinak ani v letošním roce. Cílem našeho
putování se staly naše nejvyšší české hory.
K přepravě jsme využili českých drah a rychlíkem se
přesunuli do Pardubic, odkud jsme autobusovým „speciálem“ dorazili do Pece p. Sněžkou. Odtud je to na chatu pod
Studniční horou asi 20 min. Zde trávíme první noc.
Před sebou máme naši nejvyšší horu Sněžku. Někteří šetří síly a lanovkou dosahují vrcholku. Jiní naopak Obřím
dolem stoupají k Obří boudě a po vydlážděných schodech
až nahoru. Vypadá to jako na procesí. Stovky lidí stoupají
a sestupují v zástupech nahoru a dolů. Hlavně Poláků je tu
požehnaně.
Pokračujeme na Luční boudu, která se může pochlubit
vlastní pekárnou a minipivovarem. Odtud to máme 2,5km
na Výrovku, kde budeme nocovat.
Personál chaty se o nás příkladně stará, takže ze všech
účastníků čiší naprostá spokojenost. Příští den musíme dorazit na Bradlerovy boudy. Znovu kolem Luční boudy
a po chvilce kopírujeme česko-polskou hranici.
Hluboko pod námi se třpytí polská jezera Wieliky a Maly
Staw. Přichází déšť, některé skupinky dokonce bojují

s menšími kroupami. Na Špindlerovce se pak všichni potkáváme více či méně promočení. Přes bývalou Petrovu boudu,
která se ovšem znovu obnovuje a přes Dívčí a Mužské kameny dosahujeme sedlo pod Šmielcem. Odtud je to už
kousek na Martinovku a po 500m jsme u cíle.
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„Brádlerky“ nám poskytnou přístřeší na další tři dny.
Odtud podnikáme túry k pramenu Labe a Labské boudě,
na Voseckou a Vrbatovu boudu, k vyhlídkám do Sněžných
jam pod Vysokým kolem a polský vrch Szrenica, kde končí
lanovka ze Sklarske Poreby. Obdivujeme Pančavský
a Labský vodopád a před pomníkem Hanče a Vrbaty si připomínáme tragickou událostv březnu 1913.
Tři dny uběhnou jako voda a nám zbývá už jenom sejít
do Špindlerova Mlýna a absolvovat zpáteční cestu přes
Pardubice do Vsetína.
Za KČT Halenkov: Mgr. Zdeněk Drga
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KČT Halenkov pořádá v sobotu
1.10.2016
33.ročnik pochodu okolo Halenkova
Start: 8:00 – 9:00 na sportovišti Halenkov.
Pro účastníky jsou nachystány trasy dlouhé 8 a 12km a kočárková trasa dlouhá 4km.
V cílí čeká tradiční občerstvení a pro každého něco na památku.
Na procházku barevnou podzimní krajinou zvou pořadatelé.

Elektronická
evidence tržeb
Koho se evidence týká?
Podnikajících fyzických a právnických osob, které přijímají platby v hotovosti.
Které tržby se budou evidovat?
Platby v hotovosti, platební kartou,
šekem, směnkou, ale například i stravenkou, poukázkou nebo elektronickou
peněženkou.
Nebudou se evidovat platby bankovním převodem.
Kdy se začne evidovat?
1. prosince 2016 (1. fáze)
- ubytovací a stravovací služby
1. března 2017 (2. fáze)
- maloobchod a velkoobchod
1. března 2018 (3. fáze)
- ostatní činnosti vyjma těch ve 4. fázi, (např. svobodná povolání, doprava, zemědělství)
1. června 2018 (4. fáze)
- vybraná řemesla a výrobní činnosti
Kde zjistit více?
Přehledné a aktuální informace o evidenci tržeb včetně odpovědí na nejčastější dotazy naleznete na:
www.etrzby.cz
Vydala Finanční správa
České republiky
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Pomoc srdcem a porozuměním

Vážení přátelé,
Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov téměř 25 let poskytuje sociální
služby občanům trpícím, sociálně slabým, starým, nemocným v oblasti
Horního Vsacka. Těmi jsou:

Charitní pečovatelská služba, jejímž
posláním je zajištění pomoci seniorům
a lidem se zdravotním postižením, kteří
nejsou plně soběstační. Služba je poskytovaná v domácím prostředí. Náplní
služby je pomoc při osobní hygieně,
úklidu, praní prádla, nákupech a zajištění stravy aj.
Osobní asistence, která zabezpečuje
individuální podporu lidem, kteří pro
své postižení tělesné nebo mentální potřebuji dopomoc druhé osoby. Cílem
služby je umožnit jim vykonávat činnosti, které by dělali sami, kdyby toto
postižení neměli.

půjčení bezbariérový autobus vhodný
pro přepravu vozíčkářů.

Sociální auto, je určené těm, pro které je využívání hromadných dopravních
prostředků problematické a nemají
možnost vlastní dopravy.
U3 úklidový sociální podnik, který
poskytuje kompletní úklidové služby.
Pastorační asistent nabízí a zprostředkovává duchovní službu.
Mimo všechny výše uvedené služby
poskytujeme rovněž obyvatelům naší
spádové oblasti základní sociální poradenství, kdy toto poradenství je
poskytováno bezplatně.

Charitní ošetřovatelská služba, poskytuje domácí zdravotní péči, která je
předepsaná lékařem.
DOMA domácí hospicová péče, kdy
našim cílem je pomoci nemocnému
a jeho rodině zvládnout složitou situaci
spojenou s umíráním a umožnit nemocnému strávit poslední období života
v kruhu svých blízkých.
LÁVKA - sociální rehabilitace, kde
lidé s tělesným, duševním či mentálním
omezením najdou radu a pomoc při
zvládání svých denních povinností.
Denní stacionář Slunečnice nabízí
smysluplné využití volného času.
Odlehčovací služba, která je určená
pro přechodné pobyty seniorů, o které
se starají v jejich domácnostech rodinní
příslušníci, a jejímž cílem je umožnit
pečující rodině regeneraci.
Dům pokojného stáří je určen pro
nemocné seniory, kteří již nemohou
zůstat ve svém domácím prostředí.
Půjčovna kompenzačních pomůcek,
kde nabízíme k zapůjčení kompenzační
a rehabilitační pomůcky, např. polohovací lůžka, vozíčky apod.
Sociální autobus, kdy pro poskytovatele sociálních služeb nabízíme k za-7-

Jako sociální pracovnice se však v terénu stále setkávám s tím, že mnoho lidí neví nic o našich službách, ale také
neví o bezplatném sociálním poradenství.
Zůstávají tak bez informací o možnosti požádat si např. o příspěvek na péči, pokud se doma starají o nemohoucího člena rodiny. Chybí jim informace
jak postupovat, pokud se rozhodnou, že
zůstanou z práce doma a budou o svého
člena rodiny pečovat, potřebuji pro člena rodiny upoutaného na vozík zajistit
nájezdovou plošinu, úpravu bytu aj.
Pokud tedy patříte k těm, kteří potřebují poradit s čímkoliv v sociální oblasti, můžete se na mne obrátit na tel. čísle
728 324 494.
Eva Slováčková, sociální pracovnice
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Hasiči Slavnostní přivítání nové hasičské cisterny

Rok 2016 se výrazně zapíše do historie halenkovských
hasičů. Dne 23.8.2016 byla zástupci dodavatelské firmy THT
Polička s.r.o. dovezena do Halenkova nová hasičská cisterna
Tatra 815. Tato velmi významná událost se samozřejmě nemohla obejít bez řádného oficiálního přivítání a tak jsme tuto
oslavu naplánovali na sobotu 3.9.2016.
Slavnostní akce, která
proběhla v parku za hasičskou zbrojnicí, se zúčastnili také starosta obce
Jiří Lušovský, poslanec
parlamentu ČR Petr
Kořenek, obchodní ředitel
firmy THT Polička
Jaroslav Lorenc a za farnost Halenkov Ján Rušin.
Mezi hosty nechyběli ani
kolegové z družebních
sborů z Halenkovic, Štiavniku a také hasiči ze sousedních obcí Hovězí, Huslenky
a Nový Hrozenkov.
Samotné oslavy měly bohatý program. Nejprve jsme předvedli komickou ukázku zásahu hasičů u dopravní nehody
s papírovou technikou. Tuto ukázku následně zakončily ženy
z našeho soutěžního družstva v požárním sportu, které předvedly naopak rychlý a velmi profesionálně vedený požární
útok rozvinutý z naší nové cisterny.
Po krátké pauze nastalo slavnostní požehnání cisterně.
Nejdříve se po areálu rozezněly tóny sakrálních písní smíšeného kvarteta za doprovodu houslí, načež následovalo samotné
požehnání nové cisterně farářem naší farnosti Jánem Rušinem.
Po požehnání se přistoupilo ke slavnostnímu předání klíčů
od nové cisterny. Nejprve pronesli krátké projevy zástupce
dodavatelské firmy pan Jaroslav Lorenc, poslanec Petr
Kořenek, starosta obce Jiří Lušovský a pan farář Ján Rušin.
Po těchto příspěvcích došlo ke slavnostnímu předání klíčů
dodavatelem vozidla do rukou starosty obce, který je následně předal našemu veliteli jednotky.
Tímto aktem byl oficiální program ukončen a následovala
volná zábava s hudebním doprovodem skupiny Helena a její
tygři. Lidé se mohli podívat kromě nové cisterny, také na naši další vystavenou techniku včetně vozidla Tatry z Halenkovic
a lesního speciálu Mercedes Unimog ze Štiavniku. V naší
nové cisterně a v Mercedesu Unimog se mohli zájemci dokonce i odvézt.
Radost z nové cisterny a chuť pomáhat s touto novou technikou našim občanům nám rozhodně nezkazí ani anonymní

udání „jednoho nespokojeného občana Halenkova“, který se
snaží napadnout průběh výběrového řízení a naprosto účelově, ale mylně obviňuje našeho člena jednotky. Je nutné zdůraznit, že zadávací dokumentace byla řádně vypracována
a následně řádně schválena samotným Generálním ředitelstvím HZS ČR. Výběrové řízení bylo vedeno společností
MCI servis s.r.o., která provádí administraci veřejných zakázek, dle platné legislativy a v souladu s metodickým pokynem poskytovatele dotace. Firma MCI servis s.r.o. byla také
zodpovědná za jmenování členů hodnotící komise. Členové
komise při výběrovém hodnotili předložené nabídky oproti
zadávací dokumentaci schválené GŘ.
FINANCOVÁNÍ nové cisterny
Na pořízení nové CAS byla při schvalování rozpočtu obce
na rok 2016 kalkulována částka 6.300.000,- Kč. S ohledem
na tuto maximální výši financí byly některé věcné prostředky
výbavy do nové CAS (povinná výbava CAS je stanovena
vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky) dodány z původní cisterny LIAZ a některé byly
dokoupeny obcí. Toto ale proběhlo až po skončení veřejné
zakázky na CAS (výběrového řízení), kdy byla známa soutěžená cena za novou CAS. Ta činila 5.620.000,- Kč.
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Celkové náklady pak byly následující:
Cena za dokoupené věcné prostředky výbavy činila
400.000 Kč. 50.000,- Kč bylo vyplaceno firmě MCI servis
za realizaci výběrového řízení. Celková cena za pořízení
nové CAS tedy činila 6.070.000,- Kč.
DOTACE na novou cisternu
Pořízení nové CAS bylo spolufinancováno ze tří zdrojů stát, kraj, obec: 2.500.000,- Kč činila dotace z Ministerstva
vnitra z Fondu zábran škod České kanceláře pojistitelů
a 500.000,- Kč činila dotace od Zlínského kraje. Pro úplnost je
nutno dodat, že tyto dotace jsou nenárokové a že příkladně
u dotace z MV patřila obec Halenkov mezi 39 úspěšných žadatelů z celkových 59, kteří pro rok 2016 o dotaci požádali.
Konečně odprodejem staré CAS LIAZ 101 získala obec
300.000,- Kč. Zbylou částku 2.770.000,-Kč dofinancovala
obec Halenkov z vlastního rozpočtu.
Technické údaje:
Podvozek Tatra Terra, dvounápravové šasi s dvojmontáží
na zadní nápravě, pneumatiky Michelin XZL R13×22,5.
Motor TATRA T3D-928 o výkonu 325 kW, mechanická,
manuálně ovládaná čtrnáctistupňová převodovka TATRA
14TS.
Šestimístná kabina vybavená nezávislým naftovým topením. V zadních sedadlech jsou integrovány držáky dýchacích
přístrojů.
Rám nástavby je tvořen z hliníkových profilů, které jsou
olepeny hliníkovým plechem. Nádrže z nerezavějící oceli
mají obsah 4 000 litrů vody a 240 litrů pěnidla.
Čerpadlo dosahuje v nízkotlakém režimu jmenovitého výkonu 2 000 litrů za minutu a při vysokotlakém režimu 250
litrů za minutu.
Barevné provedení vozu RAL 3024.
Délka vozidla 7 825 mm, výška 3 000 mm a šířka 2 550 mm.
Světlá výška při celkové hmotnosti 18 000 kg činí 290 mm.
Provozní hmotnost je 12 500 kg.
Soutěž TFA Halenkovský parkur
Kromě této významné akce jsme ještě 20. srpna uspořádali soutěž v disciplíně TFA. Soutěže se zúčastnilo rekordních
69 hasičů, z toho 48 mužů a 21 žen.
Průběh této soutěže výstižně popsal reportér Radomír
Dolanský a tak si dovoluji použít některé pasáže z jeho reportáže:
„Po slavnostním nástupu kde, mezi jinými, všechny přivítal
starosta obce Halenkov Jiří Lušovský, následovala klasická
prohlídka trasy. Start si odklepl sám soutěžící. Následovaly
vertikální překážky různé obtížnosti pro muže a ženy. Muži

mohli v případě problémů použít žebřík. Pak přišly takzvané
schody, tedy stoupání na stupínek každou nohou zvlášť, muži
20x, ženy polovic. Připojení hadic k mašině a tahání, muži
dvě, ženy jednu. Běh, pro muže trojité překlopení pneumatiky
tam a zpět. Pro muže přistavení žebříku a po dalším žebři,
opět rozdílném pro ženy a muže, nahoru do různých výšek.
Vytáhnout závaží a rychle na svinutí hadice. Odtud
na Hammer box, poté dvacetilitrový kanystr vody, s kterým se
museli soutěžící proplazit tunelem a odnést jej na určenou
vzdálenost. Asi padesátimetrový běh. Na ženy čekalo tahání
pneumatiky a na muže figurína podobná Kenovi o váze dospělého svalovce, tedy asi 80 kg. Teprve pak vytoužený cíl.
Na okruh si přijel zasoutěžit také Jan Haderka z SDH
Hulín, profesionální hasič ze Zlína. Mezi jeho největší úspěchy se řadí vítězství v disciplíně TFA na světových hasičských
a policejních hrách z roku 2015, které proběhlo ve Fairfaxu
v USA a vítězství ve stejné soutěži ve španělské Huelvě v roce
2016 v disciplíně TFA a běhu do schodů. Pro muže - hasiče
znamenala Honzova účast, že již soutěžili pouze o umístění
začínající druhým místem...
Zlato mezi ženami v Halenkově získala perfektním výkonem Vladislava Kalná SDH Jarcová o pouhých 1,37 vteřiny
před stříbrnou Marií Filákovou SDH Lačnov, která je momentálně vedoucí ženou Vsacké ligy TFA 2016. Bronz vybojovala na pohled subtilní a přesto ocelová bojovnice z Lidečka
Ludmila Mikulínová za niž převzala cenu kolegyně. V ženské
kategorii soutěžila pouze dvě družstva. Na prvním místě
skončily ženy SDH Lidečko a stříbro převzaly borkyně domácího SDH Halenkov.
Mezi muži bral bezkonkurečně vybojované zlato Jan
Haderka SDH Hulín. Stříbro získala medailová stálice SDH
Vsetín - město Marián Orság. A bronz tentokrát získal Martin
Koliba z Metylovic. V souboji družstev brali zlato opět chalani ze slovenského Papradna. Stříbro získal domácí Halenkov
a bronz si do sbírky trofejí přidá SDH Jasenka.“
Za SDH Halenkov, Luboš Janota
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Aktuální nabídka RELAX klubu Jarilo Halenkov

V zákrutě v centru Halenkova nabízíme sortiment zdravé stravy, přírodní kosmetiky a drogerie, čistících ekologických
přípravků, dále sortiment zelené lékárny s rozšířenou nabídkou bylinných, sypaných a ajurvédských čajů. Také Vám namícháme bylinnou směs dle Vašich požadavků. Máme zde také dárkový sortiment svíčky, lázeňské přípravky jako koupelové
soli, šumivé koule do koupele, mýdla s esencemi, tělové oleje atd. Rozšířili jsme také nabídku káv, které můžete ochutnat
v našem posezení uvnitř, které jsme nazvali Valašský Mekáč nebo na zahradě venku. Pokud máte i nějakou zdravotní potíž,
můžeme zjistit jak s ní naložit. Objednat se můžete také na masáže, kosmetiku i pedikúru. Co nespraví káva napraví bylinky
nebo jiné přírodní poklady. Příjďte si posedět, popovídat nebo jen tak být chvíli v klidu.
-JP-
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Valašský Pramen – letní 3. Řemeslný jarmark
1. ekologický alternativní jarmark se uskutečnil 20.6.2015
pod hlavičkou Občanského sdružení Kotva – v Dinotici, které v současnosti už není aktivní. Nicméně OS Kotva bylo
jako kmotr u zrodu našeho jarmarku. Děkujeme!
OS Jarilo úspěšně přeneslo na svých bedrech přes hluboký
brod úskalí jarmark už pod názvem: Valašský Pramen –
Vánoční dne 19.12.2015 na Halenkově.
18.6.2016 se uskutečnil prakticky 3. jarmark v pořadí, který ctí 5 pravidel a limitů účasti: 1) Řemeslo, 2) Tradice, 3)
Regionalita, 4) Domácí výroba, 5) Originalita – pod názvem
Valašský Pramen – letní opět na Halenkově a jeho garantem je od nynějška nově vzniklý Zapsaný spolek Valašský
Pramen se svými pěti zakládajícími členy.
Na 24 hodin se stali členy Valašského Pramene všichni zúčastnění – návštěvníci, účinkující i řemeslníci se svými doprovody. Jarmarečníci – řemeslníci, tvůrci s vlastnoručně zhotovenými výrobky, sousedé s přebytky z vlastních spíží, zahrad
a chlévů se stotožnili s hlavním cílem Valašského Pramene –
setkání přičinlivých lidí, vážících si skutečných hodnot.
Na jarmarku bylo v příspěvkové pokladně vybráno 15240,Kč od 762 dospělých účastníků, díky čemuž bylo možné
pokrýt plně náklady na organizaci a výdaje spojené s akcí.
Jarmark tak celkem navštívilo na 1800 dětí i dospělých.
V průběhu dne vystoupily Cimbál Malá kotula, drobotina
a sbor při ZŠ Nový Hrozenkov, Cimbál Světlina a Soláněk,
soubor Kyčera, Cimbál Kotula, Vranečka, zazpívaly Hafery
a vše bylo proloženo dětským divadélkem Kohútek. Jarmark
oživily historické pouťové atrakce. Vrcholem kulturní části jarmarku bylo vystoupení Darebandu s hřejivými valašskými písničkami. Závěr kulturního večera završila country kapela Nová
Míle z Halenkova. Věříme, že děti i dospělí si přišli na své.
Tým Valašského Pramene děkuje všem návštěvníkům, účinkujícím, řemeslníkům a výrobcům, samozřejmě sponzorům,
kterých neustále přibývá, pí. Starostce bc. Stanislavě Špruncové

a starostovi Ing. Jiřímu Lušovskému za podporu, rovněž pak
zastupitelstvům městyse Nový Hrozenkov a obce Halenkov.
Letos se setkáte s Valašským Pramenem 17.12.2016 už
v Novém Hrozenkově na Vánočním jarmarku. Rytmus střídání
lokalit bude naplněn v červnu 2017 opět v N. Hrozenkově.
Na Vánoční 2017 se můžete těšit zase v Halenkově.
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Soubor Kyčera na krajských
dožínkách v Kroměříži
Letos jubilejní, desátý, ročník krajských Dožínek, proběhl
v sobotu 20. srpna v Kroměříži. Poprvé byl program dožínkových slavnosti třídenní. Dožínkový průvod městem, který čítal
na 800 krojovaných, vedlo město Kroměříž jako nejvyšší zástupce Hané. Hanáků bylo téměř 160. V průvodu nechyběli ani
zástupci Luhačovského Zálesí (Luhačovice, Provodov)
Slovácka (Blatnice pod Sv. Antonínkem, Boršice u Blatnice,
Kněžpole, Buchlovice, Míkovice, Starý Hrozenkov) a Valašska

(Halenkov, Hutisko Solanec, Nový Hrozenkov). Zdroj: www.
kr-zlinsky.cz.
Soubor Kyčera a cimbálová muzika Portáš z Halenkova sa
představili s pásmem Ovečky, odzemkem, tanečním pásmem
a dívčím.
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Osobnost Halenkova - František Kopecký
František Kopecký se narodil 17. května 1931 jako páté dítě
manželů Anny (rozené Mazáčové) a Jana Kopeckého,
v Halenkově č. 9 (u Hoduláků). Jeho děda Václav Kopecký
a později i jeho otec Jan, byli dlouholetými členy obecního zastupitelstva v Halenkově. Václav Kopecký byl dokonce v roce
1919, po vzniku samostatné Československé republiky, zvolen
halenkovským starostou.
V roce 1937 začal František Kopecký navštěvovat Obecnou
školu v Halenkově - "U Koňaříků" a pak Měšťanskou školu
v Novém Hrozenkově. Po válce pokračoval ve studiu
na Salesiánském gymnáziu ve Fryštáku. V roce 1948 vstoupil
do řádu Salesiánů a noviciát absolvoval v Hodoňovicích
u Bašky.
Se změnou politické situace v roce 1948 byla činnost řeholí
postavena mimo zákon a mnoho vedoucích osobností řádu bylo
na dlouhá léta uvězněno. V noci z 13. na 14. dubna 1950 ozbrojené síly obklíčily řeholní domy hlavních mužských řádů a kongregací na celém území Československé republiky a řeholníci
byli násilně převezeni do vybraných klášterů.
František Kopecký i se svými spolužáky se ocitl v Oseku
u Duchcova. Měl štěstí, po několika měsících věznění byl propuštěn a dokonce se mu podařilo dokončit studia na gymnáziu
v Brně. Po maturitě byl přijat na Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze, kterou ukončil v roce 1958 a stal se inženýrem chemie. Šest let pak pracoval na různých pracovištích
v Čechách.
Saleziáni, i když byli propuštěni z vězení, se nemohli věnovat
svému poslání a vykonávat duchovenskou službu. Přesto ani
v těchto letech řád nezahálel a jeho činnost se přesunula
"do soukromí".
V šedesátých letech, v době mírného politického uvolnění, byl
František Kopecký vyslán svým řádem do Itálie, kde studoval
na vysokých školách v Turínu a v Římě, kde byl v roce 1968
vysvěcen za kněze.
Po ukončení studia se chtěl vrátit do vlasti, jenže politická situace se opět změnila a jeho návrat úřady označily za nežádoucí.
Pokračoval dál ve studiu na Lateránské univerzitě v Římě,
kde získal doktorát teologie. Protože ve vlasti byl nadále nežádoucí, působil jako docent na na filozoficko-teologické fakultě

v bavorském Benediktbeuernu, kde vedl katedru morální teologie. Po habilitaci na teologické fakultě Vídeňské univerzity se
v roce 1989 stal na univerzitě v Benediktbeuernu profesorem.
Svou vlast a svou rodnou obec se Františku Kopeckému podařilo navštívit až po roce 1989. 18. května 1991, den po svých
šedesátých narozeninách, odsloužil na Halenkově svou primiční
mši svatou, tedy až 23 let po svém vysvěcení za kněze...
V roce 1993 byla Františku Kopeckému nabídnuta možnost
působit na nově založené teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Tuto nabídku přijal a byl zvolen
jejím děkanem. Po třech letech své působení na univerzitě
v Českých Budějovicích ukončil a dále se věnoval již jen přednáškové činnosti na univerzitě v Benediktbeuernu. Zde působil
do roku 1999, kdy odešel do důchodu. Dnes už se věnuje jen
pastorační, výpomocné a publikační činnosti.
Prof.ThDr. Ing. František Kopecký prožil většinu svého života v cizině, kde svým vzděláním, působením, opravdovostí
a skromností reprezentoval i Halenkov. Do rodné farnosti se
po roce 1989 rád vracel potěšit s rozvětvenou rodinou svých sourozenců či navštívit přátele.
V roce 2011, při příležitosti 8O. narozenin Prof. ThDr.
Františka Kopeckého, mu bylo Obecním zastupitelstvem
Halenkova uděleno „Čestné uznání obce Halenkova“.
Zpracovala Jana Trtíková
a Pavla Krejčí
Foto z vernisáže výstavy
"Dřevěný svět Josefa Heji",
která se konala 16. května
2016 ve Valašském muzeu
v přírodě v Rožnově pod
Radhoštěm.
Nalevo dcera Josefa Heji,
paní Ludmila Tomancová,
uprostřed spoluautorka výstavy
paní Mgr. Jiřina Veselská
a napravo ředitel
Valašského muzea v přírodě
pan Ing. Jindřich Ondruš.
Pozor,. výstava končí
až v říjnu,
stále ji můžete shlédnout.
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Představení našeho nového duchovního správce
ve farnosti Halenkov všem halenkovským občanům
Už téměř 8 měsíců působí v naší farnosti nový duchovní správce, P. Mgr. Ján
Rušin, SVD. Zkratka za jménem nám
prozrazuje, že je členem Společnosti
Božího Slova, verbistů, což v latině
znamená = SOCIETAS VERBI
DIVINI.
Přesto, že v březnovém Farním hlase
jsme tuto informaci uvedli pro naše farníky, byla jsem požádána o kratičké přestavení pana faráře i pro Halenkovský zpravodaj, který je doručován do všech
domácností v obci. Činím tak neobyčejně
ráda.
Otec Ján přišel spravovat halenkovskou
farnost k 1. únoru letošního roku, ve věku
44 let. Pochází z pod Tater, ze Spiše,
z malé vesničky Švábovce, čítající asi
1.400 obyvatel, která však má svou historii – kostel z roku 1219 a tento je jeden
z nejstarších kostelů na Spiši.
Švábovce jsou vesnicí z poloviny katolickou a z poloviny evangelickou, takže
jsou tam dva kostely a jsou vzdáleny
od města Popradu pod Vysokými Tatrami
asi 7 km.
Pochází z šesti dětí, on sám je nejstarší,
má ještě tři bratry a dvě sestry. Vyrůstal
v rodném domě spolu s rodiči, pěti sourozenci, prarodiči a praprababičkou. Rád
vydává svědectví o prožití krásného, veselého a jednoduchého dětství, ve vzájemné lásce a srdečnosti, k čemuž je
moudří a dobří rodiče vedli, stejně jako
k lásce a věrnosti k Bohu i rodné půdě
a práci na ní.
Základní osmileté školní vzdělání získal
zde, v rodné obci, pak odchází do učiliště
v Kežmarku, které ukončuje výučním listem v oboru malířem. Po absolvování
roční Vojenské prezenční služby v Košicích
u ženistů – hlídal letiště, přichází na 5 let
pracovat do Chemosvitu u stroje při výrobě celofánu v městečku Svit.
Skončením činnosti této firmy, nastupuje v rodných Švábovcích do továrny
na výrobu součástek na vagóny až do roku 1999, kdy vstupuje ke Společnosti
Božího Slova – k verbistům.
Po roce postulátu následuje rok noviciátu ve Vidině, gymnázium, vysoká škola,
kterou úspěšně ukončil a byl vysvěcen
na kněze v Nitře, 20. června 2009, s misijním určením pro Slovensko.
Cesta ke kněžství trvala 10 let.
Mladý novokněz působí jako kaplan
v Nitře, kde se věnoval nemocným. Misijní

zkušenost získává v Latinské Americe
v Bolívii, kde působil jeden rok a tři měsíce. Nejdříve v Cocamambě, pak farnost
u Dariuse a v Čikitanii, blízko u hranic
s Brazilií. Poté si vybral El Alto – farnost
Panny Marie všech andělů. Uvádí, že tam
byla zima, chudoba, bída. Přes léto 19° C,
v noci 8°C, v zimě 13°C a v noci ještě
chladněji. Žádné vytápění v domech tam
není, ale bylo tam neobyčejně krásně, říká:
„Ti lidé byli velmi krásní ve svém nitru –
Aymarové – indiáni.“
Po návratu je v Nitře a pak dva roky
kaplanem v Bratislavě na Daliborově náměstí.
Památeční obrázek na svěcení P. Jána
nese úryvek z Písma: „Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo“ /Mt 5,7 /.
Věříme, že řízením Božím přišel mezi
nás do Halenkova právě ve vyhlášeném
roce Božího milosrdenství.
Velmi brzy jsme zjistili, že se jedná
o kněze – člověka se širokým srdcem,
který má rád společenství a lidi, není žádný samotář. Své krásné poslání naplňuje
každodenně s jedinou snahou onoho známého – „všechno k větší cti a slávě
Boží!“
Ihned založil ve farnosti společenství
„Sdílení nad Božím Slovem“, na popud
P. Jána byly ustaveny dvě „Růže modlitebního společenství svatého růžence“.
Nově a poprvé se konal Farní den ve farnosti a seznámil se se všemi devíti kaplič-

Z archivu P. Janka Rušina, SVD.
- 15 -

kami v jednotlivých údolích i farníky tam
náležejícími, slavením mší svatých u každé kapličky v měsíci květnu. Oslavu
Božího Těla jsme především my starší
zažívali i s průvodem k jednotlivým oltářům venku, po dlouhé době, téměř 60-ti
letech. Pokračuje v měsíčním vydávání
Farního hlasu pro farníky, podporuje společenství modliteb matek ve farnosti,
modliteb svatého růžence po ranní mši
svaté vždy ve čtvrtek, kterého se dle možností rád účastní. Jeho hřejivé chování
k dětem, mladým, střední i starší generaci
je nepřehlédnutelné a všichni ve farnosti
si jej proto upřímně váží a mají svého
pana faráře vděčně rádi, v oblibě a úctě.
Pro příští rok plánuje zahájení opravy
fasády na kostele, ve spolupráci s obecním úřadem a do budoucna i výmalby
kostela uvnitř. Bůh žehnej, našemu Otci
Jánovi a tím i nám všem !
Halenkovská farnice,
Jana T r t í k o v á

Halenkovský zpravodaj

inzerce / dárci kostní dřeně

3/2016

Registr dárců kostní dřeně

Ráda bych vás oslovila a podala několik informací o registru
dárců kostní dřeně. O darování kostní dřeně jsem se zajímala již
před několika lety. V současné době, kdy nemoc akutní lymfoblastická leukémie propukla u mého čtyřletého synovce Kubíka, se
osobně dostávám do prostředí malých onkologických pacientů.
Onkologičtí pacienti prochází různými fázemi léčby a podle
reakce každého z nich je jim upravována. Pokud na tyto metody
léčby pacient nereaguje, je jednou z posledních možností záchrany života pacientů transplantace kostní dřeně od příbuzného či
cizího dárce.
Do registru jsou vítáni dobrovolníci ve věku 18 – 35 let s váhou
nad 50 kg v dobrém zdravotním stavu. Pro zápis do registru je
potřeba vyplnit zdravotní dotazník a podstoupit odběr 2 ml krve.
Podrobnější zdravotní prohlídka a případné darování kostní dřeně
podstupuje dárce, až pokud je jeho kostní dřeň vhodná pro nějakého pacienta. Při samotném odběru je dárci odebráno jen 5 %
dárcovy krvetvorné zásoby a zdravému člověku nechybí. Stejně
jako při darování krve se v těle přirozenou regenerací obnoví.
V registru je dárce veden do 60 let, ale má možnost kdykoliv bez
udání důvodu vystoupit.
Nejbližší místo, kde lze do registru vstoupit jsou Hranice
na Moravě, Vsetín, Kroměříž, Nový Jíčín a Zlín. Bližší informace nebo kontakty na ostatní místa na www.kostnidren.cz nebo na
Hematologicko-transfuzní odděleních jednotlivých nemocnic.
U akutních forem leukémie hraje velkou roli také rychlost,
s jakou se dárce najde, proto je velmi důležité budování co nejširší základny registru dárců kostní dřeně. V současné době je
v českém registru asi 64 650 dárců (28 284 347 v registrech světa) a přesto se někteří pacienti toho svého dárce nedočkají.

Vždy jsem obdivovala odvahu záchranářů, kteří mnohdy zachraňují životy. Nevím, jestli bych dokázala to co oni, ale říkala
jsem si, že bych taky ráda někomu zachránila život. I ke vstupu
do registru dárců kostní dřeně je potřeba odvahy a je možné, že
právě já nebo vy někomu darováním kostní dřeně zachráníme
život. Já jsem se do registru zapsala již před dvěma lety. Pokud
máte tu možnost, staňte se také hrdinou.
Ing. Pavla Lorenzová, (Loučka u Valašského Meziříčí)

KNIHOVNA ZVE
na tradiční Lampiónový
průvod s ohňostrojem
každoročně vždy
PODVEČER
před státním svátkem
LETOS STŘEDA
16/11 2016 v 17.00 u ZŠ
TEPLÉ OBLEČENÍ
+ LAMPIÓN SEBOU

Hledejte "Obec Halenkov"
na Facebooku
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