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aktuality z obce

Nový bankomat
Výběr hotovosti z bankomatu je pro obyvatele větších
měst službou, kterou mohou využít téměř na každém rohu,
pro obyvatele vesnic jako je Halenkov jen sen. Bezhotovostní platby jsou sice už i v naší vesnici běžné a čím dál víc
populární, mince a bankovky však budou mít ještě dlouho
v našich peněženkách své místo. K tomu, aby si vybrali hotovost z bankomatu, museli občané Halenkova do současnosti
dojíždět do Karolinky, kde je umístěn bankomat České spořitelny, a.s. nebo až do Vsetína.
Bohužel banky se brání umísťování bankomatů v menších
lokalitách, poněvadž náklady na umístění automatu na peníze se pohybují v řádech statisíců. Další stovky tisíc korun pak
stojí roční provoz bankomatu, kde jsou největší položkou náklady spojené s pravidelným transportem hotovosti.
Oslovili jsme všechny velké bankovní domy a další provozovatele bankomatů. Nabídku jsme ale obdrželi pouze
od České spořitelny, a.s., Komerční banky, a.s., společnosti Euronet Services spol. s r.o. a společnosti ATM Point CZ,
s.r.o. Po několikaměsíčních jednáních s uvedenými subjekty
jsme uzavřeli smlouvu o umístění a provozování bankomatu
se společností Euronet Services spol. s r.o., která nabídla nejvýhodnější podmínky.
Velmi dlouho jsme řešili vlastní umístění bankomatu tak,
abychom vyhověli požadavkům společnosti, která jej provozuje, ale také proto, že musí stát na obecním pozemku
a musí být napájen el. energií. Bohužel se nám nepodařilo
dohodnout s některými vlastníky nemovitostí, u kterých jsme
původně chtěli bankomat umístit, proto jsme zvolili umístění
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u nemovitosti, která je ve středu obce, a kterou vlastní obec.
V budoucnu bude ještě rekonstruováno parkoviště před budovou č. p. 1 tak, aby zde vznikl dostatek místa k parkování.
Je potřeba připomenout, že při výběru z bankomatu vám
může být účtován poplatek. Výši poplatku za výběr z bankomatu stanovuje a klientovi účtuje výhradně jeho banka, která
kartu vydala. Z pohledu klienta se jedná o výběr z cizího
bankomatu, a proto mu banky naúčtují standardní poplatek,
jako kdyby si vybíral z jakéhokoliv bankomatu jiné než vlastní banky. Tento poplatek jde bance klienta.
Pokud tedy nechcete při výběru z bankomatu platit pokaždé, když zamíříte s kartou k bankomatu, je třeba se zajímat o podmínky vašeho běžného účtu u vaší banky. Zjistěte
si proto, zda vaše banka nabízí službu, která vás poplatků
za výběry z cizího bankomatu zbaví. Ceny této služby se
mohou lišit v řádech desítek korun, proto je důležité věnovat
pozornost podmínkám vašeho účtu.
V bankomatu můžete vybírat i EURA. Aktuální kurz se několikrát denně aktualizuje a je vždy zobrazen při transakci.
Vybírající se v průběhu transakce může rozhodnout, zdali kurz akceptuje či transakci zruší. Poplatek za výběr EUR
z bankomatu je stejný, jako když vybíráte CZK, Pozor: EURA
nejsou dostupná pro majitele EUR účtů či podúčtů.
Pro vaší orientaci níže uvádíme přehled poplatků, které si
účtují jednotlivé banky, pokud jejich klient vybírá z bankomatu jiné banky.
Doufám, že budete s novou službou spokojeni a že vám
zpříjemní a hlavně ulehčí život v naší pěkné dědině.
Váš starosta,
Ing. Radek Chromčák

V letošním roce získala halenkovská knihovna titul „Knihovna Zlínského kraje“. Slavnostní předání ocenění se uskutečnilo 15. září 2020 ve Zlíně. S tímto prestižním oceněním je
spojeno také poskytnutí finančního daru ve výši 10.000 Kč.
Samozřejmě největší podíl na tomto úspěchu má naše knihovnice paní Mgr. Marcela Šuláková. Děkuji jí za dosavadní
práci a moc gratuluji.
Velkým úspěchem je ale také nominace halenkovské
knihovny do celostátní soutěže Ministerstva kultury ČR –
"Knihovna roku". V pátek 28. 8. 2020 představila knihovnice
Mgr. Marcela Šuláková a pan starosta Ing. Radek Chromčák
knihovnu a její činnost a odpovídali na zvídavé otázky členů

komise. Z každého kraje byla vybrána pouze jedna knihovna, takže i samotná nominace je velkým úspěchem.  
Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže mělo proběhnout
7. 10. 2020 v „Týdnu knihoven“ v Zrcadlové kapli pražského
Klementina. Bohužel v důsledku opatření spojených s pandemií Covid 19 se vyhlášení výsledků zatím neuskutečnilo.
Držte nám tedy palce, abychom uspěli i v celostátní soutěži.
Váš starosta,
Ing. Radek Chromčák

Cestovatelské STŘEDY s H.H. až do Vánoc…
Čeká nás 5 zajímavých destinací – zapište si termíny!
Vždy STŘEDA v 17:30 v sále ZŠ vedle knihovny, vstup volný.

14./ 4. 11. Slovinsko: Rozmanitost na dosah
Jen málokterá evropská země nabídne na malé ploše tak
velkou koncentraci přírodních i kulturních krás, jako právě
Slovinsko. Jedná se proto o atraktivní destinaci nejen pro
letní dovolenou. Poznejte Slovinsko tak, jak jsem je měl
možnost poznat na roční studijní stáži.

15./ 18. 11. Norsko: Kde Slunce nezapadá
Představím vám tuto nádhernou zemi, jak jsem ji poznal
na čtyřech výpravách. Uvidíme ledovce, mohutné vodopády, nekonečné hory, stáda pižmoňů, sobů. Cestu zakončíme
na dalekých Špicberkách, kde žijí lední medvědi a Slunce
v létě nezapadá.

16./ 2. 12 Skotsko: Magický sever Velké Británie
Zážitky a fotografie z půlročního pobytu v zemi kiltů, dud, vřesu a whisky. Podíváme se do národních parků
i na ostrovy, poznáme tajemné hrady a historická města, zažijeme referendum o Skotské nezávislosti i vikingský festival
na Shetlandských ostrovech.

17. / 16. 12. Rakousko: Alpské variace
Česko a Rakousko spojuje mnohé – pozice v srdci Evropy,
společná historie, obdobná rozloha i počet obyvatel. Přesto
jsou tyto země odlišné. Vydejme se po alpských hřebenech
nejen za nádhernou přírodou, ale i za kulturou a tradicemi.

Těšíme se na VÁS s cestovatelem a přednášejícím
Mgr. Janem Husákem.
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aktuality z obce/knihovna

Knihovna Halenkov získala titul
„Knihovna Zlínského kraje roku 2020“

knihovna/charita

Oceněná Knihovna je ta Vaše!
Zlínský kraj a Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně již poosmé ocenili práci veřejných knihoven ve Zlínském
kraji, jejich přínos k rozvoji moderních
knihovnických služeb, podpoře čtenářství a jejich mimořádné aktivity.
Slavnostní vyhlášení nejlepších knihoven a knihovníků roku 2020 se uskutečnilo v úterý 15. září 2020 pod záštitou
Mgr. Miroslava Kašného, člena Rady
Zlínského kraje v sídle Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně.
Ocenění Knihovna Zlínského kraje
roku 2020 získaly knihovny:
- Okres Kroměříž:
Obecní knihovna Záříčí
- Okres Uherské Hradiště:
Městská knihovna Kunovice
- Okres Vsetín:
Obecní knihovna v Halenkově
- Okres Zlín:
Obecní knihovna Rudimov

Velkého ocenění se dostalo naší krásné nové knihovně, která splnila všechny
standardy pro dobrou knihovnu a byla
tak vyhlášena jako nejlepší v kraji Zlínském v roce 2020. Velmi si ocenění
považujeme a zároveň nás i zavazuje
k dalšímu úsilí o získání nových čtená-

Kudy tudy za pacienty
Léto je čas prázdnin, dovolených,
slunce, vody a výletů kamkoliv, na příklad do přírody. Přírodu zmiňuji proto,
že naštěstí, alespoň pro mě, se při naší
práci nemusíme prodírat džunglí měst.
Naše cesty za pacienty vedou silnicemi
vesnic v oblasti naší působnosti, také
polními cestami a občas lesními cestami s výjezdy krkolomnými, do nadmořských výšek blížících se jednomu tisíci
metrů. Někdy se nám podaří zdolat
kopec vlastními silami autem, nejde-li
to pěšky. Obojí je v létě snadnější než
v zimě.   Někdy jsou nám nápomocni
rodinní příslušníci a dopravu do velkých kopců mají naše sestřičky zpes-
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třené jízdou nejen terénními auty, ale
i traktory.
Poslední náročné výjezdy za pacientem vedly až téměř na hřeben našich
krásných hor.   První cestu do „neznáma“ absolvovala sestřička Magda se
svým manželem, který je naštěstí v horách jako doma. Po této projížďce nabyla Magda dojmu, že s naším malým autíčkem, které má sice náhon na všechna
kola, tam nemůže nikdy vyjet a že převážná část cesty bude pěší. Ale sestřička byla statečná, překonala obavy
i náročnost terénu, auto nezklamalo
a už byla nahoře.  První jízda sestřičky
Míši, která kopec zdolávala také malým

řů a udržení těch současným dostatečným nákupem kvalitního čtení a udržení výborné úrovně našeho knižního
portfolia.
Napsala a těší se na Vaši návštěvu
knihovnice Mgr. Marcela Šuláková - již
21 let jsem tu pro Vás!

autem, ale podstatně starším, probíhala
v duchu otázky: „Kam to jedu????“ Svoji statečnost posílila upřímnou modlitbou za to, aby nejelo nic v protisměru.
Výjezd Míša také zdárně zvládla. Obě
sestřičky se shodly na tom, že nejhorší
byla první cesta, druhá shoda byla, řečeno filmovým sloganem: „Ale je tam
krásně“.
Předešlými řádky jsem chtěla říct, že
k práci sestry v Domácí zdravotní péči
nestačí jenom odborné znalosti a dovednosti, ale také odvaha, schopnost se
samostatně rozhodovat, být připravena
na nenadálé situace, které jsou někdy
na míle vzdáleny zdravotní problematice.
Jarmila Škarpová,
vedoucí Domácí zdravotní péče

Léto předalo vládu podzimu a nám
ve školce nastal čas plný kouzel z měnící se přírody.
Neuskutečněné akce, vyvolané současnou situací, nám plně vynahradilo
babí léto, které jsme využili k pobytům v přírodě, hlavně v lese. Děti byly
prožitky vedeny k poznání, že všechno
živé má na této planetě svůj význam
a našim úkolem je chránit a přispívat
k ozdravení naší Země.
Zralé jeřabiny nám posloužily k výrobě korálků pro maminky, z usušených
šípků jsme ochutnali čaj, švestky putovaly přímo do bříšek dětí.
Podzimníčky vyrobené z přírodnin
najdete v každé třídě, stejně jako výrobky a obrázky z barevného listí.
Museli jsme odvolat Drakiádu, kterou každým rokem pořádáme společně
s rodiči se závěrečným opékáním špekáčků, ale věřte, že mateřinkoví dráčci
na oblohu vyletí a podívají se na halenkovskou krajinu.
Od začátku školního roku nás navštívilo jíž čtvrté divadlo, které dětem zpříjemnilo náročné začátky.
Od října byly zahájeny kroužky,
o které je velký zájem. S lítostí musím
konstatovat, že není v našich silách vyhovět všem zájemcům, proto dostávají
přednost děti, které v příštím roce zahájí školní docházku. Ani v letošním
roce se nám nepodařilo obnovit kroužek „angličtina hrou“, ale věřím, že se
nám to v nejbližších letech podaří.

Pláč a stesk pozvolna ustává a dětské
tvářičky se každým dnem rozjasňují
a dávají nám zapomenout na chaos,

mateřská škola

Děti a kouzelný podzim

který sebou přináší tato nelehká a náročná doba.
Ivana Bátlová, ředitelka MŠ
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základní škola

Zaslouží si pozornost!
Vážení přátelé a příznivci školy,
po neobvyklém pseudo zakončení
druhého pololetí uplynulého školního
roku jsme s napětím odstartovali ten
nynější. Každý školní rok s sebou nese
aktuální změny, ne jinak tomu je i letos:
- v patnácti třídách se uvelebilo celkem
277 dětí, což je za posledních 20 let
rekordní počet
- výuka na I. stupni probíhá bez omezení, žáci používají roušky pouze
ve společných prostorech budovy
- výuka na II. stupni je pro žáky s použitím roušky, kterou mají také
na chodbách, při přesunu do jídelny
a tělocvičny nebo šatny
- ve škole až do odvolání neprobíhá
stěhování do odborných učeben,
s výjimkou tělocvičny, chemie, fyziky, informatiky a při dělení jazyků,
druhý stupeň plní tělocvik formou
venkovních aktivit, v případě špatného počasí se žáci věnují předmětu,
který to vyžaduje
- pokud je žákovi nevolno, stěžuje si
na bolesti hlavy a pokašlává, prove-

-

-

-

-

de vyučující kontrolní měření teploty
bezdotykovým teploměrem a v případě zvýšené teploty kontaktuje zákonného zástupce
ve škole je zřízena izolační místnost,
která bude sloužit k umístění žáka
v případě podezření na COVID-19,
odkud si jej vyzvedne zákonný zástupce
při vstupu do budovy je umístěn bezkontaktní stojan na dezinfekci rukou,
dezinfekce a papírové utěrky jsou
ve všech třídách, před jídelnou i při
činnosti školní družiny
pro zákonné zástupce i jiné osoby
platí omezený vstup a pohyb po budově, z důvodu hygienických nařízení a ochrany zdraví žáků
v případě vyhlášení distanční výuky,
která je dle Školského zákona povinná, je možno poskytnout na základě Smlouvy o výpůjčce technickou
podporu žákovi v podobě počítače,
sluchátek aj.

Škola má nové hřiště, na němž v posledních třech měsících probíhaly do-

končovací a úklidové práce, včetně
péče o travnatý povrch. Všechny jistě
zajímá, jaké budou možnosti při jeho
provozu. Po pracovní schůzce s vedením obce nyní připravujeme Provozní
řád školního hřiště, v němž bude stanoveno kdo, kdy a jakým způsobem
může hřiště využívat. Provoz pro školní
výuku bude od 7:45 do 15:00 hodin.
Poté bude možno si ve škole telefonicky nebo osobně dohodnout den a čas
pronájmu. Celý areál bude postupem
času uzavřen, k čemuž se zavázal zřizovatel. Zhotovení a montáž brány
u jídelny a tělocvičny proběhne ihned
po úkonech energetické společnosti
ČEZ. Další detaily zatím ladíme. Co je
ale akutní a platné již nyní, je přísný zákaz venčení psů v areálu školy a školního hřiště. Dosud se nám bohužel nedaří tento nešvar odstranit a najdou se
jedinci, kteří naše nařízení ignorují.
Moderní technologie na hřišti, upravené okolí školy a travnatý povrch si
zaslouží náležitou péči a ohleduplnost,
o kterou Vás tímto všechny prosíme.
Mějte na paměti, že celý areál slouží
dětem.
Mgr. Soňa Růžičková
Mgr. Jana Podešvová

Projekt Nadace Synot
Tradice a příroda – Slovácko, Valašsko
V rámci projektu Tradice a příroda
(Slovácko, Valašsko) jsme během let
2018–2020 navštívili několik krásných
míst.
První výlet se uskutečnil do areálu
v Modré. Navštívili jsme Archeoskanzen mapující život na Velké Moravě,
areál Živá voda s podvodním světem
a přírodním biotopem, unikátní Stezku
praturů.
Na relativně malém území se sešlo
mnoho zajímavostí v moravské obci
Modrá, nedaleko slavného poutního
místa Velehrad.
Nejvíce žáky bavila expozice zaměřená na sladkovodní biotopy a život
pod vodní hladinou. V přízemí budovy

si děti vyzkoušely nejrůznější aktivity
s tématikou obměn vodních ekosystémů. Nachází se zde i malá výstava vycpanin vodních ptáků a savců. Ve dvou
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podzemních patrech se nachází tunel
vybudovaný v přírodní sladké vodě –
ryby chladných vod, horských potoků
a řek, a také velké ryby.

základní škola

Dále jsme se prošli po dřevěné vyvýšené stezce prezentující návrat praturů
na Moravu po 700 letech.
Druhý výlet jsme podnikli do Valašského muzea v přírodě v Rožnov pod
Radhoštěm.

Muzeum je nejstarším a největším
skanzenem ve střední Evropě. Prošli
jsme všechny samostatné areály – Valašskou dědinu, Dřevěné městečko
a Mlýnskou dolinu. Prohlédli jsme si
původní domy a předměty ze všech
koutů Beskyd. Několik domů je tady
z Velkých Karlovic a našeho blízkého
okolí. Žákům se líbila autentická kovárna s kovářem a vodní mlýn s mlynářem.

Také jsme se i tady učili ve staré škole s paní
učitelkou, která zatopila
v kamnech a pohrozila
na nás krásnou starou
rákoskou.
Všude okolo byla
krásná příroda, ovečky,
kočky, bylinkové záhony a úžasný stánek, kde
prodávali „štěstí“.
Třetí aktivita z projektu byla terénní výuka s přírodní tématikou,
kterou jsme absolvovali
ve Středisku volnočasových aktivit Alcedo, Hájenka Semetín. Celé dopoledne děti trávily venku v přírodě. Program
se svým obsahem naplnil průřezová
témata jako environmentální výchovu,
osobnostní a sociální výchovu, zážitkovou pedagogiku. Snažili jsme si upevnit
a doplnit vědomosti o vztazích a dějích

v přírodě. Naučili jsme se týmové dovednosti, vzájemnému respektu, simulační hry a netradiční sporty.
Výše uvedené akce byly financovány
z grantové pomoci Nadace Synot, děkujeme.
5. B Mgr. Martina Spitzerová
4. A Mgr. Milena Juříková
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turisti

Ohlédnutí za turistickými akcemi
Halenkovští
turisté uspořádali první říjnovou sobotu
již 37. ročník
Pochodu kolem Halenkova. Již od časného rána mířily do místního sportovního areálu kroky řady účastníků, a to vše
doprovázeno krásným podzimním počasím. Nakonec se na tuto tradiční akci
sešlo 193 příznivců turistiky a z nich
více jak třetinu tvořila mládež, což byl
velký klad této turistické akce.
Pořadatelé připravili trasy dlouhé 8 km
a 15 km. Ti nejmenší si se svými rodiči
prošli kočárkovou trasu dlouhou 4 km.
Trasy vedly kolem řeky Bečvy, údolím
Bratřejůvky, okrajem Dinotice a ty, kteří absolvovali nejdelší trasu, mohly těšit krásné výhledy z vrcholků Kyčerky
a Valovisek. V cíli pak na všechny po-

chodníky čekala
typická tradiční
odměna – palačinka se šlehačkou. Navíc tuto
dobrotu předávaly
samy výrobkyně
ve slušivých, pro
tuto dobu charak teristických,
bílých úborech
i s rouškami. Patří jim velký dík,
vždyť jich museli
vyrobit 200! Spolu s palačinkou si
ještě každý účastník odnesl hezký pamětní list s malým odznakem.
Pochod kolem Halenkova patří neodmyslitelně již dlouhá léta k tradičním
halenkovským akcím. Proto je třeba
poděkovat všem, kteří se na této akci
podílejí, ať už při prezentaci, práci
na kontrolách, při vyznačování nebo
výrobě pamětních předmětů. Děkujeme též místním hasičům a myslivcům.
Za KČT Halenkov Zdenek Drga
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Výlety o prázdninách jsme si moc
neplánovali, ale 20. 8. 2020 jsme udělali výjimku. Skupina SPCCH Jablůnka
si pozvala do hostince U Holaňů zajímavého hosta. Karla Štenbaura, který je
velmi uznávaným odborníkem v oblasti
bylin a léčivých produktů.
Akce byla domluvena na odpoledne. Poznávaní na besedě nám udělalo
radost. Spojili jsme výlet se zajímavou
besedou.
Z Jablůnky nám bylo nabídnuto vyvezení autem, pro ty, kteří by výšlap
na Prženské paseky fyzicky nezvládli.
Zdatnější si udělali příjemnou procházku. Celkem se nás sešlo 32. Velmi dob-

rá účast, bylo vidět, že téma besedy
bylo lákavé.
Zajímavá, poučná beseda utekla jako voda. Zvědavé dotazy přítomných byly panem Štenbauerem
ochotně zodpovězeny. Nabídl nám
i produkty firmy Biomedica, se kterou
hodně spolupracuje. Vysvětlil účinky
bylinek, které si doma často připravujeme. Hlavně správné kombinace
čajů a mastí, abychom si místo léčby
zdraví nepoškodili. Hodně z našich
řad užívá medikaci od svých lékařů,
a proto je důležité sledovat, v jaké
kombinaci můžeme brát léky předepsané a co si k tomu naordinujeme
sami!

SPCCH

Prázdninový výlet SPCCH Halenkov
Pak už nás čekalo jen chutné občerstvení a chvíle povídaní. Beseda skončila a my vyrazili zpátky do svých domovů.
Věříme, že tato akce nám hodně
pomohla. Snad budeme mít takových
příjemných setkaní více. My jsme
na oplátku pozvali skupinu z Jablůnky na turistický pochod okolo Halenkova.
Díky za pozvání z Jablůnky. Byla to
po delším čase příležitost, kdy jsme se
viděli zase osobně.
Za SPCCH napsala
Anežka Mikulenková

Senior cup
Členové SPCCH Halenkov se účastnili akce SENIOR CUP v Luhačovicích
28. 8. 2020.
7. ročník soutěže v petanque se tradičně konal pod záštitou krajské radní
Michaely Blahové.
Podíleli se také Zlínský kraj, Lázně
Luhačovice a. s. a Fakulta humanitních
studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.
Turnaje se zúčastnilo 42 družstev
a všichni si užívali přátelských setkání
a s radostí se vítali.
Nejen soutěžení s vrstevníky,ale i doprovodný kulturní program umocnilo
pěkné počasí.
Všichni se dobře bavili i s diváky
z řad lázeňských hostů. Tedy vítězi byli
všichni.
Výbor SPCCH Halenkov
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Ohlédnutí za minulostí továrny
Spoustu let stojí v obci „fabrika“, která je neodmyslitelnou součástí Halenkova. Po desetiletí umožňovala práci
mnoha Halenkovjanům.
Přední stranu budovy zdobil pamětní reliéf zakladatele Michaela Thoneta,
který byl připomínkou jeho skutečného pobytu v naší obci. Michael Thonet se narodil v Boppardu nad Rýnem
v Německu. Vyučil se truhlářem a roku
1819 se osamostatnil a založil si vlastní
dílnu. Jako zdatný řemeslník začal experimentovat s ohýbáním dřeva, celý
postup zdokonalil a ve 40. letech získal
patent na výrobu nábytku z ohýbaného dřeva. Ohýbání dřeva je technologie výroby nábytku z bukového dřeva,
která spočívá v napaření dřevěného
hranolku sytou párou, aby se dal lépe
ohýbat. Jeho výrobky vzbudily zájem
a nadšení, avšak kvůli dluhům z patentového řízení mu byla zabavena veškerá jeho produkce a ve svých 46 letech
musel začínat od začátku. S celou rodinou se přestěhoval do Vídně. V roce
1820 se oženil s Marií Grahsovou. Měli
spolu čtrnáct dětí, z nichž se dospělosti
dožilo sedm. Jeho výrobky byly i nadále velmi úspěšné. V roce 1852 získal

již jménem svých synů nový ochranný
patent a o rok později na své syny firmu
převedl. Roku 1855 nabyl oprávnění
vyrábět bez ohledu na cechovní omezení a s pomocí knížete Schwarzenberga založil svoji první továrnu v moravských Koryčanech, kde byla v roce
1859 zahájena výroba nejslavnějšího
modelu – židle č. 14 „tonetky“, která se
vyrábí dodnes. Má minimální materiálové a montážní nároky, je lehká, váží
kolem 3,5 kg, tvoří ji pouze šest konstrukčních dílů a deset vrutů, takže ji
lze dovážet v demontovaném stavu.
Zdokonalení výrobního procesu vedlo k založení dalších továren na výrobu
ohýbaného nábytku po celé východní Moravě – v Bystřici pod Hostýnem
(1861), V Halenkově (1868) a ve Vsetíně (1873). Rodina Thonetů i její další
generace ve Vsetíně rovněž bydlela
a v letech 1890 – 1938 byli vlastníky
vsetínského zámku.
Michael Thonet zemřel v roce 1871
ve Vídni.
Thonetové ve svých závodech využívali domácích pracovníků, kteří se
podíleli na konečných úpravách částí
výrobků rašplováním, lakováním a leš-

Budova továrny
těním, ale i vyplétáním dřevěných rámů
štípaným ratanem. Polotovary z Halenkova byly expedovány do Vsetína, Bystřice pod Hostýnem a Koryčan. V letech
1911 až 1913 měla halenkovská výrobna 240 zaměstnanců. Technologie výroby byla natolik propracovaná a sled
pracovních úkonů natolik promyšlený,
že mohli být zaměstnáváni i nekvalifikovaní dělníci, z nichž každý ovládal
jen svůj přesně stanovený úkon.
Firma Thonet byla v roce 1923 spojena se vsetínskou továrnou J. a J. Kohn
ve firmu Thonet – Mundus. Halenkovská provozovna do koncernu nevstoupila, osamostatnila se a založila novou akciovou společnost pod názvem
Viktor Thonet & spol., podnikatelství
staveb Halenkov. Firma vypracovala
několik typových projektů na výstavbu
rekreačních chat, dřevěných rodinných
domků a obytných nadstaveb obchodů,
jejichž provozní přízemí bylo zděné.
Po skončení druhé světové války byla
firma jako německý majetek zkonfiskována a znárodněna. V červnu roku

Dělníci v továrně v roce 1907

10. strana

kronika obce

1948 byl začleněn do národního podniku Thonet, závodu na výrobu ohýbaného nábytku v Bystřici pod Hostýnem
a v roce 1954 do národního podniku
UP závody Koryčany. Po čtyřech letech
se podnik stal součástí národního podniku UP závody Bučovice, jehož pobočným závodem byl až do roku 1990.
V té době měl halenkovský závod dva
provozy – Halenkov a Velké Karlovice.
Po druhé světové válce nastaly potíže se zajišťováním vhodného výrobního sortimentu. Po roce 1948 se začalo
s výrobou nábytku, ale také i s výrobou
beden na zbraně a munici pro armádu.
Až teprve v roce 1959 byl závod vyčleněn v celostátním měřítku na výrobu vestavěných skříní a kuchyňských
linek. Po roce 1965 se stal výhradním
výrobcem vestavěných skříní do panelových domů.
V roce 1983 pracovalo v halenkovském závodě 290 zaměstnanců.
Ředitelem závodu byl od října 1954
pan Josef Drga až do svého odchodu
do důchodu v roce 1983. Pod jeho vedením byl podnik rozšířen a modernizován. Od 1. ledna 1984 byl jmenován
novým ředitelem Ing. Ladislav Mikeš.
V roce 1990 byl závod privatizován.
Akcionáři prodali v roce 1994 majoritní podíl akcií italské firmě S.A.I.M.E.,
která se zabývala především výrobou
a obchodem s výrobky ze dřeva. Nový
majitel rozdělil firmu na dvě samostatné akciové společnosti – NBT Halenkov a MSK Velké Karlovice. Předsedou
představenstva a ředitelem firmy NBT
Halenkov byl od roku 1990 Ing. Radek
Koňařík. NBT Halenkov vyráběl nábytek
v nižších cenových kategoriích, který byl
dostupný všem vrstvám obyvatel. Firma
se odklonila od svého tradičního výrob-

Thonetovi zaměstnanci v Dinotici

Thonetova továrna v Halenkově
ního sortimentu a začala svůj výrobní
program i odbytovou základnu rozšiřovat. Od roku 2002 se začala prosazovat
s novými druhy výrobků z masivního

Thonetovi úředníci v Halenkově

dřeva a výrobou nábytku na zakázku.
Společnost BEECH s.r.o. v roce 2011
zakoupila tento výrobní závod a od začátku roku 2012 zahájila svou vlastní
výrobu. Společnost se zabývala výrobou hotelového nábytku.
V současné době vyrábí ručně ohýbaný nábytek společnost TON a.s. v Bystřici pod Hostýnem. Jejich židle a stoly
jsou jedinečným spojením kvality, inovativních tvarů a odkazu místa, které se
po generace učilo rozumět dřevu.
Je evidentní, že vynález ohýbaného
nábytku měl pro následující vývoj obrovský význam. Je to tradice, která by
měl být zachována pro mnoho dalších
desetiletí či staletí. Věřím, že ohýbaný
nábytek bude mít stále mnoho následovníků a příznivců, kteří jej možná
v budoucnu posunou ještě na vyšší
úroveň.
Ing. Martina Kostková, kronikářka
kronika@halenkov.cz
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Z historie Halenkova – rok 1940
Sebedůvěra Němců, posilněná porážkou Polska, značně vzrostla. V dubnu roku 1940 kapitulovalo Dánsko,
v květnu Norsko, Belgie a Nizozemsko.
V polovině června vstoupila německá
vojska do Paříže. V anglickém exilu
vzniklo prozatímní státní zřízení ČSR
v čele s Eduardem Benešem, které
uznala britská vláda. V srpnu německá
Luftwaffe provedla první letecký útok
na Velkou Británii.
Na základě těchto, pro Němce příznivých válečných výsledků, rozpoutali
v Protektorátu teror, namířený především proti inteligenci a odbojovým organizacím. Rozsáhlým zatýkáním byla
zasažena především ilegální organizace "Obrana národa". Dne 10. června
byl v Halenkově zatčen pan František
Koňařík (čp. 20) a 6. srpna řídící učitel školy "U kostela" a aktivní činovník Sokola, pan Jiří Opočenský. Ten
se sice po dvou letech se zničeným
zdravím z vězení vrátil, ale v lednu
1945 byl opět zatčen a zahynul pravděpodobně v koncentračním táboře
v Mauthausenu.
Pan František Koňařík se narodil roku
1905 jako druhý syn váženého halenkovského ševce, pana Josefa Koňaříka.
U svého otce se i on vyučil ševcem.
Pracoval u Baťi ve Zlíně, rovněž byl
obchodním zástupcem pojišťovny Slávia a obchodu se šicími stroji a jízdními
koly Roberta Saxe ve Vsetíně. Práce mu
umožňovala jezdit na Slovensko a dělat
tak spojku mezi českým a slovenským
odbojem. Členem této odbojové organizace byl i jeden vsetínský občan, který se tím chlubil na nesprávném místě.
Byl zatčen gestapem, a to z něho snadno dostalo jména všech členů odbojové skupiny. Osm jejich příslušníků bylo
odsouzeno k smrti, František Koňařík
byl odsouzen na 5 let těžkého žaláře.
Během této doby mu byla zlámána
žebra, vytlučeny zuby, dvakrát natržen
žaludek, ale přežil. Prošel řadou vězení
a před koncem války pracoval v Drážďanech. Na jaře 1945, během velkých
náletů na Drážďany a Lipsko a při
všeobecném chaosu, se mu podařilo
uprchnout. Dostal se k železniční trati
a díky pomoci neznámého železničáře
dojel nákladním vlakem do Prahy, pak
ke svému strýci do Valašského Meziříčí
a posléze i na Halenkov. V roce 1945
se stal prvním předsedou MNV v Halenkově.
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Obecní úřad v roce 1940 pracoval ve složení: starostou obce byl obchodník Václav Gřešák, tajemníkem
Josef Frydrych, první náměstek Pavel
Kopecký čp. 414, druhý náměstek Jan
Kopecký čp. 9, jako administrativní
pracovnice (po uzavření vysokých škol)
studentka, slečna Růžena Měrková
(provdaná Tvrdoňová).

Pan František Koňařík
Po obsazení pohraničních oblastí
naší republiky Němci přišlo i na Halenkov velké množství uprchlíků, kteří byli
velmi provizorně ubytováni. Obecní
zastupitelstvo proto toho roku rozhodlo
postavit pro ně tzv. Obecní dům
Protektorátní vláda vydávala jedno
nařízení za druhým a na jejich dodržování měli dohlížet především místní
četníci. Tito nikdy nikoho neudali, nic
podezřelého neviděli ani neslyšeli.
Měli kontrolovat zásobování, chování
občanů, zatemňování, hlásit neznámé
osoby v obci či ve vlaku. Nekonali, byli
to vlastně největší sabotéři v Reichu.

V roce 1940 byly rolníkům stanoveny
dodávky obilí, sena, slámy, dobytka,
mléka a vajec. Naštěstí díky četníkům
vymáhání dodávek nebylo přísné. Tu si
podle kronikáře, řídícího učitele Jana
Lukašíka, zaslouží zmínku zejména
obecní strážník František Kocurek, známý pod přezdívkou "Felix", který vycházel občanům při tom neplnění, kde
to jen trochu bylo možné, vstříc.
Je třeba vzpomenout historku z domácí zabijačky, která se konala v "Trafice" u Koňaříků. Zabijačku provedl
starý Martin Kopecký (Gajdoš). Prase
viselo už vyčištěné na tzv. krumholci, když tu Martin oknem uviděl zdáli
jdoucí kontrolu financů. Prase se tehdy
nesmělo rozčtvrtit dříve, než jej ohlédl místní "ohlížitel" a maso orazítkoval
patřičným úředním kulatým razítkem,
což nebylo. Strach nutil k vynalézavosti. "Žofko, skoč rychle naproti do školy
půjčit nějaké kulaté razítko!" Žofka odvětila: "Ale vždyť já doma kulaté razítko
mám" a Martin rychle razítkoval mašíka. Kontrola již byla ve dveřích, shlédli,
našli razítko, vše v pořádku a financi
šli dál. Jaké bylo potom veselí, když se
zjistilo, že prase je orazítkováno kulatým razítkem "Svazu katolických žen
a dívek", které Žofka měla zrovna tenkrát doma....
V roce 1940 ještě fungovala řada
spolků a sdružení, které se snažily povzbudit obyvatelstvo organizováním
řady sportovních a kulturních akcí,
nejlépe v termínu nějakého bývalého
významného svátku. Konal se Orelský
ples a ples SDH Halenkov, na kterém
vyhrávala oblíbená orelská dechovka
pod vedením kapelníka pana Jaroslava Novosada. Sokol uspořádal pro děti
zimní lyžařskou vycházku a lyžařské
závody mužů a dorostu. Na 1. máje Sokol zorganizoval přespolní běh mužů
a dorostu, dále závod v chůzi na 10 km

Pohled na horní část obce s Obecním domem

leců. V hospodě u Tkadleců po celou
dobu války fungovalo i kino, které hrálo i třikrát týdně.
1. a 2. června se konala pouť na Hostýn za účasti asi 570 osob z Halenkova a hudby Orla. Po příchodu poutníků z Halenkova se na Hostýně konala
svatba Augusta Erwina Thoneta.
Je třeba se ještě zmínit, že v roce 1940,
po smrti stávajícího varhaníka Šebastiana Halaty, se stal na mnoho dalších let
varhaníkem halenkovského kostela pan
Jan Stelibský. Pocházel z hudebně založené rodiny, byl absolventem čtyřleté
varhanické školy. Jeho otec byl varhaní-

kem ve Zlíně, jeden bratranec pak virtuozem ve hře na varhany a druhý bratranec, pan Josef Stelibský, byl známým
hudebním skladatelem prvorepublikové filmové a operetní hudby a autorem
mnoha šlágrů, např. Nebe nad Prahou,
či Praha je krásná.
Zdroj:
- řídící učitel Jan Lukašík - Kronika
obce Halenkova
- paní učitelka Olga Šuláková - Kronika
obce Halenkova
- Stanislav Koňařík - Kronika rodu Koňaříků
Zpracovala: Ing. Pavla Krejčí

Žehnání nového
„Zázemí terénních služeb Nový Hrozenkov“
16. září byl slavnostně požehnán náš
nový dům, naše zázemí pro terénní
služby Charity Nový Hrozenkov. Jsem
velmi ráda, že jsme po čtyřech letech,
od podání žádosti, mohli tímto projekt
uzavřít.
Také to, co předcházelo samotné
rekonstrukci, nebylo úplně jednoduché a trvalo téměř dva roky, než se
nám podařilo získat z EU přes program
IROP z Ministerstva pro místní rozvoj
95% z celkových uznatelných nákladů.
Na 5% spoluúčasti se podílely stejným
dílem firmy Austin Detonator s.r.o., Kayaku Vsetín a Lesy augustiniánského
opatství. Ty nám přispěly na počátku
i v průběhu projektu na nutné položky,
které z projektu nemohly být financovány. Také část jedné Tříkrálové sbírky
jsme využili na projekt, a to na zakoupení pozemku s nadstřešením za domem. Mohou tak zde parkovat pečovatelky a zdravotní sestry, také auta
přivážející seniory na setkávání, nebo
zájemci do poradny. No a samozřejmě
všichni, kteří se informují o možnosti
poskytování služeb pro své příbuzné
a zapůjčení kompenzačních pomůcek.
Tento pozemek nám pomohl vyklidit
a celkově upravit Městys Nový Hrozenkov a my za to moc děkujeme.
Vážíme si toho, že se nám podařilo
po 28 letech vytvořit na území od Hovězí po Velké Karlovice komplex služeb
– (pečovatelskou, osobní asistenci, domácí zdravotní péči, hospicovou péči,
denní stacionář, odlehčovací službu, domov pro seniory, poradnu, sociální rehabilitaci a také půjčovnu kompenzačních
pomůcek), které jsou navzájem propojeny a tak sám klient, který je v některé

službě, už nemusí přemýšlet o další návaznosti, ale je mu nabídnuta. Může tak
dle potřeby využít i více služeb najednou. Jsme jedinou venkovskou Charitou,
poskytující služby pouze na venkově.
Taková šíře služeb a možnost obsloužit
v krátkém termínu potřebné, není v současné době zcela běžná. Je to jen díky
tomu, že se snažíme překonávat překážky, získali jsme podporu na obecních

úřadech a také firmy a nadace nám pomáhají. I proto můžeme dál poskytovat
pomoc potřebným.
Naše zázemí, které je blízko obecnímu úřadu, fary a kostela, lékárny, zastávek autobusu i vlaku, je vám otevřeno,
když se dostanete do situace, s kterou
potřebujete poradit, nebo pomoci.                                                               
Jsme tu pro vás už více jak 28 let.                     
Ing. D. Martinková, ředitelka
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a vytrvalostní jízdu na kole v délce
40 km. Na Den matek se uskutečnila
tělocvičná akademie a přespolní běh
mládeže. V červnu Osvětová beseda
v Lidovém domě uspořádala večer Antonína Dvořáka.
Orel i Sokol měli své vlastní divadelní soubory. Režiséry orelského souboru
byl děkan Jaroslav Kuchař a varhaník
Jan Stelibský, divadelní soubor Sokola
režiroval učitel Opočenský a obchodník Kopecký. Oba soubory mezi sebou soutěžily v počtu nacvičených her
a počtu diváků. Orel hrál v Lidovém
domě a Sokol v sále hospody u Tkad-

sport

Předčasně ukončená sezona
fotbalistů Halenkova
V době, kdy se k vám dostává toto
vydání Halenkovského zpravodaje,
měla pomalu finišovat první část fotbalové sezony 2020/21. Podzimní soutěže však od pondělí 12. října zastavila epidemiologická opatření, které
sice vláda avizovala pouze na 14 dnů,
ale zatím to spíš vypadá, že v letošním
roce už se výkonnostní fotbal na scénu nevrátí. Ať už to dopadne jakkoliv,
pojďme se krátce ohlédnout za působením všech šesti týmů TJ Tatran Halenkov.
Ano, nejde o žádný překlep. Náš oddíl opravdu reprezentovalo v podzimní
části sezony 6 týmů, což je v dnešní
době, kdy se po celém regionu musí
kvůli nedostatku hráčů spojovat vesnice i města, samo o sobě velký úspěch.
Čtyři družstva spadají do mládežnických kategorií. Kromě dvou přípravek
a týmu starších žáků máme po čtyřleté
pauze i celek dorostu. Zachovali jsme
i mužské béčko, aby se mladí hráči
měli v budoucnu kde vyhrát, než budou moci naskočit do A týmu. V jeho
případě totiž pevně doufáme, že se ho
podaří i nadále udržet v krajských soutěžích.
Muži A – I. B třída
Tým trenéra Ondry Machálka zahájil sezonu remízou na hřišti Choryně
(2:2 – PK 2:3) a ve 2. kole bez větších
problémů přehrál Hovězí (3:1). Násle-

Starší přípravka – Starší přípravku TJ Tatran Halenkov vede dvojka zkušených
a stále aktivních hráčů Víťa Krejčí (vzadu vlevo) a Pavel Holec (vzadu vpravo).
Foto archiv týmu
dovala porážka s vedoucí Dolní Bečvou (0:3) a pak výhra na pokutové kopy
nad Jablůnkou (2:2 – PK 5:3). V 6. kole
jsme nestačili na Bylnici (1:3) a po ní
ani na další silný tým z jihu Valašska
– Brumov B (2:8). Chuť jsme si chtěli
spravit s Krhovou, ale ani toto utkání
jsme nezvládli (3:5), a tak jsme s naději vyhlíželi následný souboj s posledním Lidečkem. Zápas se pro nás
nejprve nevyvíjel vůbec dobře, když
jsme prohrávali 0:1 a navíc dohrávali
pouze v devíti. Dvěma zásahy Tomáše Kašpara v poslední desetiminutovce
jsme ale utkání otočili a odvezli kýžené tři body. Radost z vítězství jsme si

chtěli zopakovat i v následném duelu
s Poličnou, bohužel jsme ale brankou
v závěru padli 2:3. No a pak už přišla
zmiňovaná opatření vlády, která stopla
od 12. října všechny tuzemské soutěže.
Kdy se budou odložená utkání dohrávat, je zatím nejisté.
Muži B – III. třída
Nejnižší soutěže OFS Vsetín prošly
během léta reorganizací, která přinesla
spojení III. a IV. třídy. Naše béčko, jehož hlavním trenérem se stal předseda
oddílu Radek Ondryáš, má ve skupině A za soupeře týmy z Hornovsacka
a Hornolidečska. Dosavadní podzimní

Dorost – Nový tým dorostu TJ Tatran Halenkov s asistentem trenéra Oldřichem Čapkem (vpravo nahoře), který přešel z většinou hráčů z kategorie starších žáků. Na snímku chybí hlavní kouč Ondřej Žárský. 		
Foto Jiří Tkadlec
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výsledky byly následující: Janová 2:1,
Huslenky B 2:4, Leskovec 0:6, Střelná
0:5, Val. Polanka B/Lužná 2:0, Val. Senice 1:6.
Dorost – okresní přebor
Jak už jsme zmiňovali výše, Tatran
Halenkov má po čtyřech letech tým
dorostu. Jeho hlavním trenérem se stal
Ondra Žárský, kterému dělá asistenta
Olda Čapek, jenž předtím vedl většinu
hráčů v kategorii starších žáků. Dorostenci v okresním přeboru zatím hlavně
sbírají zkušenosti, přesto mají za sebou
i pár velmi vydařených zápasů. „Kluci
přišli z žáků a mají to zatím těžké. Musím je ale pochválit za to, jak se snaží
a chodí na tréninky v hojném počtu.
Pokud jim to zůstane a budou hlavou
na trávníku a ne u počítače, tak výkony i výsledky půjdou nahoru,“ zhodnotil trenér Ondra Žárský. Dosavadní
podzimní výsledky: Hovězí/Huslenky
1:2, Ústí/Val. Polanka 0:9, H. Lideč/Val.
Příkazy 2:1, Juřinka 2:4, Vidče/Val. Bystřice 0:6, Hutisko-Sol./D. Bečva 2:11,
Lidečko 4:2.
Starší žáci – okresní přebor
Družstvo starších žáků má na starosti
trenér Pepa Haničák s Laďou Koláčkem
a Michalem Rožnovjákem. Kádr před sezonou prošel velkou obměnou. Do dorostu přešlo hned 12 hráčů a zůstali jen
ti, kteří dříve hráli spíš jen sporadicky.
K nim se přidalo několik spoluhráčů

Mladší přípravka – Děti z mladší přípravky si mohly podzimní zápasy užít v nových dresech. Děkujeme firmě Happy Trails.
Foto Jakub Tydlačka
z přípravky, takže je to zatím trochu
boj.  „Nicméně šli jsme do toho a pomalinku si zvykáme. Musím všechny
pochválit, protože na trénink nás chodí vždy víc než deset a teď navíc každý týden přichází někdo nový, takže
už je nás celkem přes dvacet. Máme
v kádru i tři holky. Jedna z nich má
teď problémy s kolenem, tak jí všichni přejeme brzké uzdravení. Sezona
už je nejspíš u konce, přes zimu budeme chtít pořádně potrénovat v tělocvičně na Halenkově a na Hovězí,
abychom se opět posunuli a byli stále
více konkurenceschopní. Já bych chtěl
poděkovat vedení klubu, které nás
podporuje ve všem, o co si řekneme,
rodičům za pomoc s dopravou na zá-

pasy a v neposlední řadě také kolegům trenérům. Je to skvělé, když jsme
na to ve třech a můžeme se prostřídat,
když třeba někdo nemůže na trénink,“
sdělil hlavní trenér Haničák. Dosavadní
podzimní výsledky: Hutisko-Sol. 0:17,
Val. Bystřice/Vidče 0:10, H. Bečva 9:1,
Lidečko 3:8, Podlesí/Hrachovec 5:10,
Ratiboř/Hošťálková 0:8, Kelč/Loučka
8:1.
Starší přípravka – okresní přebor
Starší přípravku trénují zkušení a stále
aktivní hráči Tatranu Víťa Krejčí a Pavel
Holec. Před sezonou měli trochu obavy, jak se tým vypořádá s odchodem
opor do žáků, ale nakonec to zvládl
celkem dobře. „Je to tak střídavě ob-

Starší žáci – Starší žáky vede trenérská dvojice Josef Haničák (vpravo nahoře) a Vladimír Koláček (vlevo nahoře). Na snímku
chybí třetí do trenérské party Michal Rožnovják. 						
Foto Jiří Tkadlec
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lačno, někdy výhra, někdy prohra.
Výsledky ale nejsou až tak důležité,
hlavně, že to všechny baví a s každým
zápasem nabírají nové zkušenosti.
Tak snad to nebude moc dlouho trvat
a budeme moci zase začít brzy trénovat, protože bez toho to samozřejmě
nejde. Jinak bych chtěl všechny za tu
dosavadní podzimní část pochválit
a věřím, že to bude stále lepší a lepší. Momentálně máme čtrnáctičlenný
kádr a dveře dalším zájemcům jsou
stále otevřeny,“ řekl k výkonům svých
svěřenců Víťa Krejčí. Podzimní výsledky starší přípravky: Fr. Lhota 11:7, Ústí
4:10, Jablůnka 6:7, Val. Polanka 4:5,
Bratřejov 4:1, N. Hrozenkov 8:3, Vsetín
4:11.
Mladší přípravka – okresní přebor
O mladší přípravku se skvěle starají Kuba Tydlačka s Tomášem Holcem
a dalšími pomocníky. Kádr momentálně čítá 26 aktivních dětí, a tak trenéři
zvažují, že by je rozdělili na dvě skupiny – mladší přípravku a mini přípravku

(mateřská škola). Kategorie mladších
přípravek zatím nehraje klasické zápasy, ale se soupeři se utkává formou
miniturnajů OFS. A nutno dodat, že si
vede velmi dobře, hlavně co se týče
individuálních dovedností. K radosti ze
hry jim určitě pomáhají i nové dresy,
za které děkujeme firmě Happy Trails.
„Jinak s nejmenšími dětmi hráváme
přáteláky proti týmům z okolí nebo se
zúčastňujeme turnajů v rámci seriálu
Uher festival. Jeden z nich se měl konat 4. října na našem hřišti, bohužel
musel být kvůli počasí zrušen. Budeme se ho snažit uspořádat na jaře,“
sdělil Kuba Tydlačka. Za zmínku určitě
stojí i to, že 3 kluci z mladší a 3 kluci
ze starší přípravky se zúčastňují s Valašskou fotbalovou akademií kvalitních
turnajů, na kterých mají soupeře jako
Slovácko, Zlín, Baník, Poruba, Třinec,
Opava. Ačkoliv mladší přípravka nemá
nouzi o talentované naděje, stejně jako
v případě té starší stále přibírá nové zájemce. Pokud chcete, aby si vaše dítě
mohlo užít pohybu a zábavy v kolek-

tivu svých vrstevníků, je fotbal ideální
volba. Kontakty na trenéry a vedení
klubu najdete na stránkách www.tatranhalenkov.cz.
Jak již bylo výše zmíněno, šest týmů
Halenkova je v dnešní době upadajícího zájmu o fotbal a sport obecně skvělé
číslo. Výbor Tatranu tímto děkuje všem
trenérům a dalším nadšencům napříč
kategoriemi, kteří mají velký podíl
na tom, že fotbal na Halenkově opravdu žije. Velký dík za podporu zaslouží
i obec Halenkov a také fanoušci, pro
které chystáme dárek v podobě nových
sedaček v hledišti našeho stadionu. Ty
už máme nakoupeny, ale ještě musíme
počkat, až obec jako vlastník areálu
opraví betonové stupně, na které budou usazeny. Momentálně to vypadá,
že vše proběhne na jaře příštího roku.
Pevně doufáme, že v té době už nebude fotbal a my všichni ostatní v kleštích
koronavirových opatření a budeme si
moci užít zápasy se vší parádou.
Za TJ Tatran Halenkov Jiří Koňařík

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

