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aktuality z obce

Aktuality z obce
Integrovaný dopravní systém Zlínského kraje
V prosinci letošního roku má být
spuštěn nový systém Integrované   
dopravy Zlínského kraje, takzvané
Zetko. Cestující se mohou těšit na více autobusových i železničních spojů, rozšíření víkendového provozu
i na to, že na jednu cestu jim bude
stačit zakoupit si jen jednu jízdenku
bez ohledu na to, kolikrát budou přestupovat, a to z vlaku na autobus nebo naopak.  S ohledem na integrovaný dopravní systému bude existovat
povinnost čekat na navazující přípoje. Odstraněn bude nevhodný souběh
mezi jednotlivými druhy dopravy.
Nemělo by se tedy již stávat, že ve
stejný čas vyrazí na stejnou trasu zároveň vlak i autobus a poté vznikne
„hluché místo“. Nové jízdní řády  budou nastaveny tak, aby se vlaky s autobusy navzájem doplňovaly a v průběhu dne byla dopravní obslužnost
pokryta rovnoměrně.
Obec Halenkov se stane  tzv. uzlovým bodem, v němž se budou sjíždět

autobusové spoje z jednotlivých pobočných údolí, a to nejen z údolí patřících k Halenkovu, ale i k sousedním obcím. Nově bude zavedena
páteřní linka Vsetín - rozc. Soláň,
po které bude jezdit 14 spojů oběma
směry ve všední dny i víkendy.
Intenzita veřejné dopravy do halenkovských údolí se podstatně zvýší:
Černé - navýšení počtu spojů ze současných 7 ve všední dny a 2 o nedělích na 11 ve všední dny a 3 v neděli.  
Dinotice - navýšení počtu spojů ze
stávajících 6 ve všední dny a tří
ve svátky na 9 ve všední dny
a 3 ve svátky. Lušová - navýšení počtu spojů ze 4 ve všední dny a 2 v neděli na 7 ve všední dny a 1 v neděli.
Nově bude zaveden přímý spoj
Halenkov - Uherská. Z Uherské na
Halenkov budou jezdit dvě linky ve
všední dny, obráceně však ani jedna.
Zvýší se večerní obslužnost vedlejších údolí. Poslední autobus do Lušové
v 17:57, do Dinotice v 18:00 a do

Černého v 18:05, to vše od domu služeb. Tzv. "kostelové" spoje mají odjezd
v neděli v 8:48 do Lušové, 8:53 do
Černého a 11:10 do Dinotice, z čehož
vyplývá, že by byly těžko stihnutelné
pro účastníky nedělních bohoslužeb.
Z tohoto důvodu byl ze strany Obce
Halenkov zaslán tvůrci jízdního řádu
požadavek o posunutí ranních nedělních odjezdů z Halenkova o 10 minut.  
Velkou novinkou je skutečnost, že
noční spoje budou do velké míry nahrazeny vlakem, kdy poslední pojede
ze Vsetína ve 22:43 ve všední den
a ve 23:16 o víkendu. Z Halenkova
na Vsetín pak ve 22:36 (všední den).
U vlakových spojů rovněž dojde k výraznému navýšení počtu spojů. Ze
současných 11 na 18 ve všední dny, ve
svátky zůstává počet spojů nezměněn,
tj. 10 spojů. Ve všední dny tedy bude
vlak jezdit přes den co hodinu, a to
oběma směry.
Ing. Radek Chromčák,
starosta obce

Lidový dům

potrubí na toaletách, které muselo být
vybouráno a vyměněno, a to včetně
instalace čistících šachet. Bylo také
rozhodnuto o dodávce kvalitnějších
dveří za účelem prodloužení jejich životnosti. Z důvodu zabránění praskání
zdí, které měly být opatřeny keramickým obkladem, byla na původní zdi
aplikována perlinka s cementovým lepidlem. Po poradě se zástupcem zhotovitele, který řídí práce na místě samotném, a stavebním dozorem bylo
rozhodnuto o rozšíření rekonstrukce
na vstupní prostory, výčep a také jídelnu, poněvadž bylo potřeba všechno
silnoproudé a slaboproudé vedení, které bylo ve výčepu nainstalováno v lištách, umístit do zdí, včetně rozšíření
sítě jak o osvětlovací prvky, tak o zásuvky. Stejný problém byl zjištěn u instalace vodovodních a odpadních trubek v tomto prostoru. Byly vybourány
původní dveře z výčepu do jídelny
z důvodu prosvětlení prostoru jídelny,
kde byly osazeny zárubně a budou zde
umístěny nové dvoukřídlé dveře. Z důvodu prosvětlení jídelny budou také
v tomto prostoru umístěny 4 světlovody. V prostoru výčepu bylo zjištěno, že
keramická dlažba je na několika mís-

tech rozbitá a nelze ji nahradit stejným
vzorem. Po sundání koberců v jídelně
bylo zjištěno, že keramická dlažba se
nachází pouze na velmi malé části
podlahové plochy. Z těchto důvodů
bylo rozhodnuto o instalaci nové keramické dlažby, ale i o opravě opadaných
omítek a výmalbě těchto prostor. Budou
rekonstruovány také toalety umístěné
za jevištěm, které budou moci být využívány v rámci venkovních akcí konaných u Lidového domu, neboť tyto jsou
přístupné samostatným vchodem. Také
bude rekonstruován bar ve velkém sále. Byl repasován nábytek, který byl
umístěn ve výčepu spolu s 80 židlemi
do jídelny. V kuchyni bude instalována
nová rekuperační jednotka a nové zařizovací předměty.  Bezplatnou dodávku
výčepní techniky do restaurace a do baru včetně servisu provede spol. Plzeňský
prazdroj, dodavatelem chladící techniky bude společnost Coca Cola, která
tyto zařizovací předměty poskytne rovněž zdarma. Všichni doufáme, že se
vám nové prostory Lidového domu
budou líbit a že se v něm budete cítit
opravdu dobře.   

Jak asi všichni dobře víte, v důsledku
toho, že se nepřihlásil žádný zájemce
o pronájem Lidového domu, rozhodli
jsme se Lidový dům provozovat sami.
Jak jste si určitě všimli, v současnosti
probíhá rekonstrukce tohoto objektu,
a to prakticky celého spodního podlaží. Práce zatím probíhají v souladu
s harmonogramem a pevně věříme, že
Lidový dům se otevře veřejnosti v termín konání „Frzegulu“, tedy dne 27. 4.
2019. Původním záměrem bylo provést
pouze rekonstrukci kuchyně, sociálního zařízení a přilehlé chodby k sociálnímu zařízení. Všechny tyto prostory
byly opravdu v havarijním stavu, elektroinstalace byla vedena po zdech v lištách, připojení vody a plynu bylo pouze  provizorní, v místech odvodů vody
nebylo odpadové vedení, vzduchotechnika byla nefunkční a znečištěná
tak, že z ní kapaly nečistoty přímo
na sporák. V průběhu rekonstrukce
však bylo zjištěno, že je potřeba provést další opravy a úpravy. Bylo potřeba vyměnit zrezivělé zárubně dveří,
byla zjištěna závada na odpadovém
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Ing. Radek Chromčák, starosta obce

Ve dnech 3. 4. 2019 – 6. 4. 2019 proběhl mimořádný svoz velkoobjemového
a nebezpečného odpadu. V těchto
dnech jste mohli poprvé poznat prostření nového sběrného dvora, který byl
v této době zkolaudován. V současné
době probíhá zpracovávání provozního
řádu sběrného dvora, Plánovaný termín
zahájení zkušebního provozu sběrného
dvora je 2. 5. 2019. Od uvedeného data
tedy budete moci ve stanovenou dobu
do sběrného dvora vozit nebezpečný
odpad, velkoobjemový odpad, ale také
tříděný odpad. Byli bychom rádi, abyste
se vyslovili pro to, zda zachovat sběrná
místa, či nikoliv.
Obec se rovněž zapojila do projektu
„Obce bez odpadu“, s cílem snížit
množství produkce směsného komunálního odpadu. Nový systém evidence odpadů přinese přesnou kontrolu
produkovaného tříděného odpadu, ale
také počtu skutečně svážených popel-

nic Technickými službami,
s.r.o. V současné době totiž nelze zkontrolovat, zda
deklarovaný a následně
fakturovaný   počet nádob
byl skutečně svezen.
Obecní úřad bude tedy
mít k dispozici přesné informace o odpadech produkovaných v obci a jejich
struktuře. Účastenstvím
v pilotním projektu „Obce
bez odpadu“ bude v obci společností
JRK Česká republika s.r.o. zaveden
elektronický evidenční systém nakládání s odpady Econit, bude provedena
analýza současného stavu odpadového
hospodářství a nastavena informační
kampaň pro občany. Součástí této kampaně pak bude také anketa, ve které se
budou moci všichni občané Halenkova
vyjádřit k tomu, zda chtějí zachovat
stávající sběrná místa nebo využívat
k ukládání tříděného odpadu pouze
sběrný dvůr, který je situován ve středu
obce. Naší snahou pak bude motivovat
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Sběrný dvůr

občany k třídění jednotlivých odpadů
a tím ke snížení směsného komunálního odpadu.
Zkušební provoz sběrného dvora:
Pracovní dny	 		
středa … 14.00 až 18.00 hodin
Mimo pracovní dny		
sobota … 8.00 až 12.00 hodin
(jen v předem vyhlášených dnech)
V případě mimořádných akcí může
být provozní doba upravena.
Ing. Radek Chromčák, starosta obce

Očkování psů a koček proti vzteklině
Obecní úřad Halenkov zve k pravidelnému očkování psů a koček proti
vzteklině. Psa předveďte s náhubkem,
kočku v síťové tašce. Poplatek za jedno
očkování činí 150,- Kč. Očkovací průkaz s sebou, očkují se zvířata starší tří
měsíců.
Psa nebo kočku předveďte na uvedené místo, které Vám vyhovuje.

V sobotu 20. dubna 2019:
8:00 Dinotice točna
8:20 Dinotice u zámečku
8:30 Dinotice u Václavíků čp. 459
8:40 Dinotice u Fujeríků
8:50 Dinotice u ZD
9:20 Hluboký u Holců ve dvorci
9:30 Hluboký u lávky do Hlubokého
9:45 Šuláčci u Malíků čp. 265
10:00 Lušová u kapličky

Informace pro občany
Bezhotovostní platby
Místní poplatky, kterými jsou v souladu s Obecně závaznými vyhláškami
č. 2/2016 a 3/2018, ale také všechny
ostatní platby, je možné nově hradit
bezhotovostně prostřednictvím platebního terminálu umístěného přímo na
obecním úřadě nebo bezhotovostním
převodem na bankovní účet Obce
Halenkov č. 1760782329/0800, kdy je
potřeba variabilní symbol uvést ve tvaru „rok+číslo popisné“, a to bez mezery
a do zprávy pro příjemce uvést druh
poplatku, jméno a příjmení.

Nerezové prvky v kolumbáriu
V kolumbáriu bude ke každé schránce instalována nerezová police sloužící
k umístění svíček či drobné květinové

výzdoby, neboť v současné době bylo
možné umístit svíčky a květiny pouze
na chodník.

Rozšíření kanalizace
Na Valné hromadě Sdružení obcí
Mikroregionu Vsetínsko, která se konala
dne 7. 3. 2019, byli zástupci členských
měst a obcí informováni o záměru realizovat třetí etapu projektu Čistá řeka
Bečva. Ředitel společnosti Vodovody
a kanalizace Vsetín, a. s. seznámil přítomné na Valné hromadě s možnými
záměry na výstavbu kanalizace a ČOV,
které jsou obsaženy v Plánu rozvoje
vodovodů a kanalizací Zlínského kraje.
V této souvislosti bylo vytipováno 5 úseků plánované výstavby kanalizace.
Rozšíření kanalizace by se v jednotli-

10:10
10:25
10:45
10:55
11:10

Lušová u přejezdu
Doliny u Plátků
Dolní výpusta, křižovatka
požární zbrojnice
Bratřejůvka u kapličky

V sobotu 27. dubna 2019:
13:40 	Břežitá točna
14:20 	Břežitá rozcestí
15:00 	Lušová revír
vých úsecích mohlo spojit s prodloužením vodovodu. Jedná se o prodloužení
stávající kanalizace dále do údolí
Dinotice, které by mělo být protaženo
až na konečnou zastávku autobusu.
Dále o prodloužení stávající kanalizace
hlouběji do údolí Lušová, která končí
u domu č.p. 767, přičemž naším záměrem je protažení kanalizace nejméně
do dvorce (č.p. 279–281) a výše až
k domu č.p. 285. Dalšími plánovanými
úseky je rozvedení kanalizace Pod
Palácem, mezi Lidovým domem a Provazníčkem a protažení stávající kanalizace do středu obce s tím, že by byla
zkanalizována místní část od Pončíků
až ke kostelu tak, aby bylo možné napojit stávající WC u hřbitova na kanalizaci.
Posledním navrženým úsekem je prodloužení kanalizace U Janišů, a to k poslednímu rodinnému domu.
Ing. Radek Chromčák, starosta obce
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mateřská škola

Zprávičky z naší školičky
V předešlém vydání Zpravodaje jsem
Vám slíbila počteníčko o následujících
akcích a nyní svůj slib plním.
Maškarní show vypukla v naší školičce 15. 2. 2019 již v ranních hodinách.
Do tříd přicházela zvířátka, pohádkové
bytosti a nechyběli ani zástupci ze scifi příběhů. Místo paní učitelek na děti
čekali klauni, pohádkové bytosti i lidé
z dávných věků.
Po svačince se všechny „maškary“
setkaly ve třídě Kuřátek a věřte, že se
bylo nač dívat. Tolik otevřených pusinek a štěbetání na úkor krásných masek bylo opravdu neuvěřitelné.
Po společném tanečku a prohlídce
masek se děti vrátily do svých tříd
a show plná her, soutěží a tanců mohla
začít.
Třídou se nesl smích a povzbuzování
při pojídání sušenek, tanci s nafouklým
balónkem mezi dvojicemi či snaze
ukousnout jablíčko zavěšené na provázku. Děti byly v každé soutěži odměněny a domů si nesly nejen zážitek
z dopoledního programu, ale také kornout plný sladkostí, o které se postarali
rodiče. Touto cestou posílám poděkování za štědré sponzorské dary.
V březnu byla pro zákonné zástupce
dětí uskutečněna „beseda“ na téma
„Co by mělo dítě znát u zápisu“ s p. učitelkou ze ZŠ J. Kopeckou. Naplněná
třída svědčila o zájmu rodičů a věřím,
že se dozvěděli vše podstatné. K zápisu, který se koná 2.4.2019, jistě půjdou
s cílem povzbudit a podpořit své ratolesti.
Na nás čeká v měsíci květnu zápis
dětí do MŠ, o kterém budou zákonní
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zástupci podrobně informováni prostřednictvím webových stránek naší
MŠ a umístěním informací na tabuli
v obci Halenkov u obchodního střediska Jednota.

A na závěr jedna veselá zpráva.
Mateřinkový výlet je zajištěn do ZOO
Lešná již koncem května.
                                                                                                               
Ivana Bátlová, ředitelka MŠ

základní škola

Základní škola Halenkov 25
Od 1. 9. 1967 fungovala škola jako
Zvláštní škola Halenkov, v roce 2005
byl její název změněn na ZŠ praktická
Halenkov a od 1. 9. 2016 je nový oficiální název ZŠ Halenkov 25. Stejné naopak zůstává poslání školy. Škola totiž
vzdělává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, tedy žáky s různým
druhem a typem mentálního postižení
(od lehkého až po hluboké), s autismem, případně i kombinovanými vadami. Spádovou oblastí školy jsou zejména obce od Vsetína až po Velké
Karlovice. Zřizovatelem školy je Zlínský
kraj. Škola však dlouhé roky spolupracuje s ostatními základními školami,
s obecními zastupitelstvy okolních obcí
(Halenkov, Huslenky, Nový Hrozenkov,
Karolinka, Velké Karlovice), případně
i jinými organizacemi, institucemi či
zařízeními (např. Penzion Na parní pile
Halenkov). Všechny tyto instituce školu
podporují.  
Od roku 2017 nabízí škola také péči
v konceptu bazální stimulace, který
podporuje vnímání, komunikaci a pohybové schopnosti jednotlivých žáků,
a je vhodný zejména pro žáky s těžšími
formami postižení. Bazální stimulace se
orientuje na všechny oblasti lidských
potřeb a je přizpůsobena stavu žáka. Je
však vhodná pro osoby jakéhokoliv

Zápis žáků
Zápis žáků do ZŠ Halenkov 25 pro
školní rok 2019/2020 proběhne v pondělí 29. 4. 2019 v době od 8:00
do 14:00. Podmínkou pro přijetí je
vyjádření ŠPZ (školského poradenského zařízení: Pedagogicko-psychologické poradny nebo Speciálně pe-

Sovička
V průběhu čtyř let, kdy u nás bylo
umístěno jedno oddělení školky, jsme
museli menší oddělení školní družiny
pro 20 žáků provozovat v učebně –
knihovně a čítárně. Za tuto dobu zde při
každodenním provozu došlo k docela
značnému opotřebování stávajícího vybavení. Učebna nebyla na pohled ani
na používání moc pěkná a vhodná.
Iniciativní učitelé přišli s nápadem
a chutí něco změnit. Došlo k výměně
podlahové krytiny, úpravě nábytku

věku. Více informací na: http://www.
bazalni-stimulace.cz/o-bazalni-stimulaci/.
Hlavním posláním výuky a vzdělávání naší školy je hlavně příprava žáků pro budoucí praktický život - rodinný, občanský a profesní. Těmto
cílům je přizpůsoben také celý školní
vzdělávací program a jednotlivé metody práce ve všech předmětech. Tyto
metody respektují různé individuální
schopnosti a možnosti jednotlivých
žáků a jejich pracovní tempo. Zvláště
významný je v naší škole vyšší počet
hodin pracovního vyučování (dřevo-

dílna, kovodílna, šicí dílna, cvičná
kuchyň, pěstitelské práce), který zaručuje kvalitní přípravu pro budoucí
povolání.

dagogického centra), že se jedná
o žáka/žákyni se speciálními vzdělávacími potřebami (mentální handicap, kombinované postižení více vadami apod.). Škola však umožňuje
přestup žáků z jiných škol i v průběhu školního roku.
Zákonní zástupci si rovněž připraví
platný občanský průkaz a rodný list
dítěte.

Bližší informace k zápisu obdržíte
na telefonních číslech: 571 457 360,
604 449 754 nebo webových stránkách
školy: https://www.zsphalenkov.cz/
Škola se snaží vybudovat   přátelskou a rodinnou atmosféru vůči všem
žákům i rodičům a naším hlavním
cílem je zajistit co největší individuální přistup všem.
Vedení školy

a dalšího vybavení, a také vznikl nový
název pro toto útočiště čtenářů, žáků
se speciálními vzdělávacími potřebami
a třeba jen tak pro relaxaci. „SOVIČKA“,
jak tuto učebnu nazýváme, je plná knih,
zajímavých didaktických pomůcek, podpůrných her pro SVP
nebo deskových her,
nechybí ani polštářky
pro pohodlné přemýšlení. Dílo se nám
moc líbí, stále ho vylepšujeme a děkuje-

me všem aktérům, kteří se na jeho vybudování podíleli.
Mgr. Soňa Růžičková
a Mgr. Jana Podešvová
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základní škola

Lesní pedagogika
Ve čtvrtek 28. 3. 2019 se druhé třídy
zúčastnily úžasného motivačního dne
v přírodě, který pro ně připravili zaměstnanci Lesní správy. Velké poděkování patří rodině paní Malíkové,
která poskytla dětem zázemí a většina
stanovišť s ukázkami se odehrávala
na zahradě u jejich domu. Všichni
jsme odcházeli nadšení a plní dojmů.  
Děti se v lese učily vnímat přírodu,
všímat si rostlin a zvířat, pojmenovávat je, bylo jim vysvětleno, jak les
funguje a proč je pro nás důležitý.
Skvělé bylo i to, že se žáci mohli s některými zvířaty seznámit osobně, pohladit si je, vidět živou lišku (jmenovala se Hubert :+), odlévat stopy... Nechci
na něco z programu zapomenout, ale
když jsme se dětí ptaly, co se jim

na programu líbilo, většina shodně
odpověděla, že všechno.

Beseda s policií
Jako každá základní škola, tak i naše
základka se zabývá prevencí sociálně
patologických jevů.
Dne 26. března 2019 proběhla ve třídě 3. B beseda s příslušníky Policie ČR.
Besedu zahájil pan praporčík Petr
Kulčák a jeho kolegyně ukázkovou
zbraní, jimiž jsou policisté vybaveni při
zásahu. Dále hovořili o úloze policie,
její historii a o chování dětí v různých
situacích, opatrnosti. Atraktivní pro ně
bylo seznámení se s uniformou policisty, s výzbrojí a výstrojí. Žáci byli překvapeni, když uviděli signální pistoli,
obušky, neprůstřelnou vestu, pouta,
tester na alkohol a drogy. Některé části
výstroje si mohli malí posluchači vyzkoušet, což byl opravdu velký zážitek.
Navzájem s příslušníky diskutovali
a sdělovali jim své různé zážitky. V závěru na řadu přišla bezpečnost silničního provozu, nebyly opomenuty ani
zásady chování dětí v krizových a životu nebezpečných situacích.
Beseda byla velmi zajímavá a přínosná, zazněla na ní spousta dotazů z úst
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bezelstných dětí. Věříme, že návštěva
policistů nebyla zdaleka poslední a těšíme se, že nás opět navštíví.
Děkujeme
Mgr. Martina Spitzerová, TU 3.B
Více foto na: http://www.zshalenkov.
cz/index.php?pg=fotogalerie-kategorieseznam&d=319

Mgr. Jana Kozoková
a Mgr. Iva Zapalačová

Halenkovský Frzegul je charitativní
akce občanů Halenkova, financována
a podporována obecním úřadem ve
spolupráci s kulturními organizacemi,
SDH Halenkov a za asistence Charity
Nový Hrozenkov.
Halenkovský Frzegul, valašská konzumní olympiáda ve třech disciplínách
– FRGÁL – ZELÉ – GULÁŠ – uskuteční
se na náměstí a ve vestibulu Lidového
domu v Halenkově  v sobotu 27. dubna
2019.
Start vaření gulášů je v 8.00 hod.
Podmínky účasti v kategoriích:
1/ Soutěž o nejlepší zelé: příjem vzorků od 9.00 do 10.00 hodin v den soutěže ve vestibulu Lidového domu (cca
0.7 l sklenka doma tlačeného zelí –
po převzetí porotou a odebrání množství potřebného do soutěže bude všechno zelí využito jako vloni k uvaření
nesoutěžního segedinskeho guláše)
2/ Soutěž o nejlepší frgál: příjem
vzorků rovněž od 9.00 do 10.00 hodin
v den soutěže ve vestibulu LD. Soutěžní
je tvarohový frgál, další, určené k odprodeji, můžou mít různou náplň.
Novinkou od letošního roku je, že
za přinesené frgály od 1 do 5 kusů obdržíte přímo na místě 100 korun za kus.
Přinést můžete i víc kusů – 500 korun
je strop.

Potěší každý jeden frgál, každá sklenka zelá – Frzegul je prostý nějakých
ambicí, má ale obrovský potenciál –
tak, jak ho má lidská soudržnost a laskavost...
3/ Soutěž o nejlepší guláš: i letos je
naše představa maximálně 10 gulášových týmů a opět uvítáme i dětský
v doprovodu minimálně jednoho dospělého. Každý tým se přihlásí (v týdnu
od 22.4. – 26.4.) u pana místotarosty
Miroslava Zetka a u paní Sábelové,
„nafasuje“ 1500 korun k uvaření minimálně 30 litrů libovolného guláše. Kotel
a dřevo je ve vlastní kompetenci soutěžících – ve stavu pohotovosti nejpozději v 8.00 hodin, kdy akce začíná.
Všechny soutěže proběhnou jako
po minulé roky anonymně, bude je
hodnotit sedmičlenná porota z řad
soutěžících a diváků plus hlavní porotkyně a moderátorka v jedné osobě –
paní Lucie Strbačková. Zelé se bude
hodnotit jako první – mezi 10.00
a 10.30 a od 10.30 do 11.30 bude vyhodnocena soutěž frgálů a posléze
bude zahájen jejich rozprodej. I letos
bude jeden frgál licitován v aukci.
Cena prodávaných frgálů nepřesáhne
zcela jistě 111 korun a celá porce guláše 50 a poloviční porce 25 korun
českých.

Vážení obyvatelé, ctění čtenáři, dovoluji si Vás žádat o pomoc při výběru
dítěte nebo i dospělé osoby, které/á by
potřebovalo/a pomoc nás všech k ulehčení svého života. Jedna osoba – dítě je
už navrženo, představa je, že pomůžeme letos dvěma rodinám. Jakou zvolíte
formu, je na Vás – můžete i anonymně
písemnou formou k rukám pana místostarosty nejpozději v den akce.
Halenkovský Frzegul je ve znamení
"Zelená Halenkovu – šetříme přírodu"  
–   vše k jídlu i pití bude podáváno
v omyvatelném nádobí.
Již třetím rokem je Frzegul spojen
s výjimečným výkonem našeho dobrovolného sboru hasičů – zcela výjimečně (dvakrát v roce) si zablbnou jako
malí kluci a opět nám všem postaví
svou již pověstnou májku. Halenkovský
Frzegul si rovněž neumím představit
bez našich harmonikářů.
Dovoluji si Vás tedy pozvat v sobotu
27. dubna na náměstíčko před obecním
úřadem, zapojte se do soutěží Valašské
konzumní olympiády anebo ochutnáním
guláše nebo koupi frgálu podpořte společný cíl – usnadnit někomu těžký úděl...
Na našem náměstí je v tento den vítězem
každý – je to vítězství srdce, které přínáší
lásku, sdílení a povznesení...
Miro J. A. Moravčík

Provoz hřiště s umělým povrchem ve
sportovním areálu Halenkov
Provoz hřiště s umělým povrchem
bude zahájen dne 19. 4. 2019.
Objednávky je možné podávat na tel.
čísle 604 201 311. Objednávku je potřeba učinit nejpozději den předem
do 13.00 hod., na víkendový provoz

pak do pátku 13.00 hod., jinak nebudou
objednávky akceptovány. Po spuštění
nových webových stránek obce budou
objednávky přijímány prostřednictvím
rezervačního systému, který bude součástí nových stránek. Poplatek za pro-

nájem hřiště je stanoven na 50 Kč/hod.
Tento poplatek bude možné uhradit
na místě samotném u správce sportoviště nebo předem na pokladně Obecního
úřadu v Halenkově.
Ing. Radek Chromčák, starosta obce

Lékárna Halenkov - provozní doba
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

7.00–15.00
7.00–15.00
7.00–15.00
7.00–15.00
7.00–15.00
zavřeno
zavřeno
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myslivci

Myslivecký spolek Javořina Halenkov
Myslivecký spolek Javořina Halenkov
v současné době čítá 35 řádných členů,
4 čekatele na členství a 5 čestných členů. Právo myslivosti, jak je uvedeno
v z.č. 499/2001 Sb.  O myslivosti, členové vykonávají v pronajaté honitbě
Kladnatá Halenkov o výměře 1827 ha,
kterou si spolek pronajímá od Honebního
společenstva Kladnatá Halenkov, kdy se
jedná o společenství vlastníků honebních pozemků. Z hlediska mysliveckého
hospodaření má honitba stanoveny normované a minimální stavy zvěře srnčí
a zaječí, pro které se na základě stanovených kritérií vypracovává plán chovu
a lovu. Lov ostatních druhů spárkaté
zvěře je v honitbě prováděn dle § 36
odst.5. výše citovaného zákona,  na základě souhlasu MěÚ Vsetín, Referátu
životního prostředí jako orgánu státní
správy myslivosti. V mysliveckém roce
2018 bylo ze spárkaté zvěře odloveno
celkem 21 ks srnčí zvěře, 9 ks zvěře jelení a 10 ks zvěře černé. Z ostatních druhů
zvěře byl odloven 1 ks zajíce, 7 ks kachen divokých, 1 ks jezevec, 28 lišek
a 7 ks kun. V rámci zlepšení úživnosti
honitby bylo oseto 5 zvěřních políček.
V zimním období bylo zvěři předloženo

Fotka medvěda z fotopasti v údolí Bratřejůvka
Největším problémem, který musíme
řešit, jsou v současné době škody způsobené zvěří na lesních porostech, kdy zde
škody působí zvěř jelení, a také škody
na zemědělských plochách od zvěře
černé. I přesto, že volně žijící zvěř je „res
nullius“ - věc ničí, a vlastnictví zvěře
na nás přechází až v době ulovení, jsme  
povinni jako uživatelé honitby tyto způsobené škody hradit. Vzhledem k tomu,

korun. Preventivně se snažíme škodám
předcházet tak, že jak individuální lov,
tak společné akce směřujeme do míst,
kde se zvěř zdržuje a kde se nachází
plochy, kde hrozí největší riziko škod.
Mimo dobu lovu se snažíme, pokud klimatické podmínky dovolí, zvěř v místech s rizikem škod plašit, aby se zde
nezdržovala.
S nadcházejícím jarem bych poprosil
vlastníky domácích zvířat, především
psů a koček, jelikož se blíží doba kladení mláďat a hnízdění ptáků, aby nenechávali tato domácí zvířata volně
pobíhat bez dozoru. Už tak velké
množství volně žijících živočichů končí
pod koly automobilů a stále se zmenšuje životní prostor těchto živočichů
rozrůstající se výstavbou a rozvojem
volnočasových aktivit.  
Petr Kulčák,
myslivecký hospodář

Společný hon
35 q jadrného krmiva. Mimo práci v honitbě se členové spolku účastnili akcí
pořádaných obecním úřadem, kdy připravili tradiční střelnici na dětský den,
byli spolupořadateli pohádkové cesty
lesem a na Halenkovských slavnostech
se prezentovali zvěřinovým gulášem.
Společně s myslivci z Huslenek jsme se
zúčastnili Svatohubertské mše v místním kostele.
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že právo myslivosti neprovozujeme jako
podnikatelskou činnost, jsme nuceni
škody hradit ze svých vlastních prostředků. Z tohoto důvodu se snažíme po dohodě s vlastníky pozemků sjednat nápravu, a to u zemědělských ploch provést
vláčení a znovuosetí ploch, u lesních
porostů provést ošetření přípravkem proti dřevokazným houbám. I přesto se
škody pohybují v částkách deseti tisíců

Pohádková cesta lesem

svaz včelařů

Český svaz včelařů Halenkov
V měsíci březnu se konala pravidelná
výroční členská schůze místních včelařů halenkovské organizace ČSV, které
se konají pravidelně dvakrát do roka.
Na jaře se hodnotí především činnost
a hospodaření za minulé období, výsledky zimního vyšetření měli na varoázu a mor včelího plodu, návrhy na
činnost a rozpočet pro stávající rok.
Podzimní setkání je zaměřeno hlavně
na hodnocení léčby včelstev, metodiku, dotace, nové poznatky, informace,
vývoj a zkušenosti.
Halenkovský svaz má 61 řádných
členů a není již čistě mužskou doménou, neboť včelaří 7 žen. Dva včelaři
jsou registrovaní. Stanovišť je 79 se 704
včelstvy a hustota zavčelení je cca 15
včelstev na km2.
Mše svatá za včelaře se koná v týdnu
svátku sv. Ambrože, tj. 7. prosince, patrona včelařů, výrobců svíček, učení
školních dětí a studentů. Tento den je
i světovým dnem medu.
Služba přírodě tvoří podstatu významu chovu včel. Kdyby z ní včely vymizely, současně s nimi by zanikly i desítky druhů rostlin, které jsou na opylení
včelou závislé. Chov včel je činnost,
která se nedá nijak změřit ani finančně
vyčíslit. Je to práce, kterou včelaři věnují všem lidem. Odměnou jim za to je
morální ohodnocení a poté teprve až
zisk ze včelích produktů, které tvoří asi
jednu desetinu užitné hodnoty včel.

Při již zmíněné schůzi jsme mohli
využít novou ozvučovací techniku, která nám byla zapůjčena Obecním úřadem Halenkov. Ta slouží k ozvučení
sálů a menších veřejných prostranství.
Je lehce přenosná a je k dispozici
k bezplatnému užívání všem místním
spolkům a organizacím.
Ve spoluprací s OÚ se snažíme
o zlepšení biodiverzity krajiny, např.
vysetím bylinných pásů pro hmyz v jinak nevyužité půdě, které by kromě
životního a estetického hlediska mělo
být v dlouhodobém náhledu ekonomičtější, než vysetí trav, které se musí
několikrát v roce kosit. Dále jsme navrhli výsadbu jarních cibulovin (narci-

sů, krokusů) do travnatých ostrůvků
před obecním úřadem.
Velice si vážíme i finančního příspěvku od OÚ, za který děkujeme. Poslouží
k nákupu léčiva proti varoáze (preventivní i povinná léčba nařízená Státní
veterinární správou) pro všechny včelaře v katastru obce Halenkov.
Pokud Vás zajímají podrobnější informace o včelách a jejich produktech,
navštivte naši webovou stránku na adrese www.vcelarihalenkov.estranky.cz
Mgr. Věra Kopecká,
místopředseda ZO ČSV
Petr Pončík, jednatel ZO ČSV
foto Jakub Černota

Autor: Karel Břečka. Vyřešení křížovky najdete na 11. straně.
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příroda

Motýli pod napětím
V naší současné, intenzivně obhospodařené krajině – a je jedno jestli
řepkovými poli, jetelotravními loukami či smrkovými lesy – hrají pro divokou zvěř velkou roli při komunikaci
s okolím tzv. antropogenní koridory.
Dálnice, železnice, údolí řek či potoků
s nivními loukami, lesní svážnicové
cesty, koryta potoků vedoucí do horských sedel s častými pasekami – to
jsou nyní migrační koridory i pro jedny z nejmenších obyvatel naší přírody,
pro motýly.
V roce 2017 jsme na jižním svahu
Lušovky v Halenkově v koridoru elektrického vedení, které spojuje Bratřejůvku, Dinotici a Lušovou, prováděli intenzivní výzkum migračního
chování motýlů. V porovnání s okolím
se zde pase i nepase, seče i neseče,
neroste zde ale vysoký les! Málokde je
tedy velká překážka v letu motýla.
Na mušce jsme měli tři druhy perleťovců rodu Argynnis. Pomocí tzv. mark
-recapture metody (značení a zpětný
odchyt) jsme se snažili zjistit, jak daleko a jak často se tito motýli stěhují. Jak
to dopadlo? Motýli, kteří tvoří málo
pohyblivé uzavřené populace, dokážou dlouho bydlet i na malé louce bez
nutné potřeby kolonizovat okolí.
Mohou však koridor pro dráty VVN
využít k pohybu na nové lokality
a za novými partnery. Jen proto jsme
mohli uprostřed lesů, 2 km od nejbližší vhodné pastviny, opakovaně najít
třeba migrující samice vzácného modráska černoskvrnného. Studiem dvou
perleťovců – jednoho šířícího se, perleťovce prostředního a druhého mizícího, v ČR kriticky ohroženého perleťovce maceškového – se dále ukázalo,
že oba dobře využívali koridor k migraci mezi údolími.
Na úseku dlouhém téměř 2 kilometry bylo označeno 234 perleťovců,
Následně bylo zaznamenáno 23 zpětných odchytů (9,8% označených jedinců). Rekordmanem v délce přeletu
byl jeden cestovatel z druhu perleťovec prostřední, který urazil cestu dlouhou 1,8 km. Přitom vůbec nejdelší
přelet na Vsacku byl zaznamenán
v roce 2009 u perleťovce maceškového, který uletěl 6,3 km.
V údolí Lušová, kde výzkum probíhal, si i v minulosti mnoho lidských
starousedlíků došlo pro životní partnerky raději kousek přes kopeček

10. strana

Foto: Jan Husák
do Valašské Bystřice, než do pro ně  
vzdálenějšího Halenkova. A motýli to
dělají taky tak. Prostor udržovaného
křovinatého bezlesí jim jen krátí cestu
skrz les. Mnozí motýli se pod vedením
velmi vysokého napětí i schovávají
před nepřízní osudu – utekli sem
z příliš přepasených pastvin nebo čerstvě posečených luk za nektarem či
ke spánku. A pak se posunuli dále
a dále hlouběji do lesů, až dorazili
na několik kilometrů vzdálenou pastvinu, kde v ideálním případě našli
tamní populaci stejného druhu.

Foto: Marek Vojtíšek
Ne vše je ale ideální, dříve vlastník
vedení (Česká přenosová soustava)
nefrézoval křoví při povinném čištění
pod dráty. Bez frézování se při normálním výřezu zarůstání blokovalo
a vracelo se pořád na začátek, pořád
tu něco kvetlo. V běžné krajině jsou
přitom všechny biotopy často trápeny
nadměrnou péčí (proč pořád tolikrát
za rok silničáři sečou příkopy, i když
v nich nic neroste?). Pokud pod dráty
nevtrhne fréza, tak je to pro motýly
často poslední bohatě prostřený stůl
v krajině. Ale i to se bohužel loni

na trase VVN napříč Beskydami stalo.
Místo živé motýlí dálnice se tak VVN
stalo pastí a biologickou pouští zároveň. V případě dlouhých migračních
tras přes dílčí hřebeny totiž nasaje
trasa VVN motýly jak houba, vyčerpá
je hlady a jen ti nejsilnější dokáží doletět k louce či jiné potravě. To, co se
loni stalo pod dráty VVN v Beskydech,
je obrovská chyba a škoda.
Tříletým výzkumem se ale potvrdil
zásadní význam elektrického vedení
(VVN) v lesnaté a zarůstající krajině.
Průseky pod vedením jsou pro motýly
něco jako cesty a umožňují jim přesouvat se a navštěvovat. Svůj velký
význam mají pro motýly i vrcholové
květnaté loučky, které jsou sice pro
hospodáře dost odlehlé, ale pro motýly představují významnou občerstvovací stanici při putování přes zalesněné stráně do přilehlých údolí.
Tento náš valašský výsledek lze aplikovat na VVN i ve zbytku ČR. Možná
s výjimkou míst, kde VVN vede ve velkých polích. S povděkem můžeme
konstatovat, že Opatství Staré Brno
Řádu sv. Augustina jako vlastník zkoumaných pozemků pod vedením VVN
pod Lušovkou se rozhodlo požádat
o dotaci v součinnosti s ČSOP Salamandr na převod většiny svých pozemků pod VVN na motýlí louky, obhospodařované sečí a pastvou. Pokud
bude dotace schválena, vznikne úžasný biotop podporující udržení podoby
valašské krajiny s motýly, jalovci či
vstavači tak, jak si ji pamatujeme.
RNDr. Lukáš Spitzer, Ph.D.

Společnost ZAMET, spol. s r.o., působící ve třech svých provozovnách v obcích
Huslenky, Nový Hrozenkov a Halenkov,
je ryze českou soukromou společností
a její historie se píše od roku 1994.  
Jejím předmětem činnosti je kovovýroba se zaměřením na velmi náročnou
a ve světě žádanou výrobu plechových
dílů a jejich sestav, obrábění, provádění
povrchových úprav a montáží. Konkrétně
se jedná o strojní díly vyráběné přímo
na zakázku na základě dodané výkresové dokumentace v těch nejnáročnějších
technických a technologických požadavcích evropského i světového trhu.
Jedná se především o odběratele orientující se na výrobu stavebních strojů,
komponentů pro vysokozdvižné manipulační a silniční mechanismy, díly pro
nákladní automobilový průmysl, energetický průmysl, díly pro zemědělské stroje, elektromotory atd. (např. Volvo,
HAMM, Bobcat apod.).
V začátcích firma působila pouze
v obci Nový Hrozenkov. Po nějakém
čase však výrobní kapacity přestaly postačovat rostoucím požadavkům odběratelů a majitelům se podařilo získat
prostory bývalého areálu zemědělského
družstva v Huslenkách. Situace se však
po nějaké době opakovala a v roce
2006 se naskytla možnost nákupu areálu v průmyslové zóně obce Halenkov
vzniklé v roce 1933, v prostorách bývalého vojenského areálu, což bylo pro
majitele příslibem možnosti dalšího rozvoje společnosti. V té době se průmyslový areál v Halenkově jevil dostatečný
a svým charakterem velmi vhodný pro
naplnění všech plánů do budoucna.
Cesta společnosti od počátku do současnosti nebyla snadná, a to nejen
s ohledem na velkou potřebu finančních
prostředků, které musely být vynaloženy na úpravu získaných nemovitostí,
které ani v jednom případě nevyhovovaly potřebám strojírenské výroby.  
S ohledem na nekompromisní požadavky odběratelů však existovaly pouze dvě
možnosti, a to buď se s celou situací
poprat a vydat se cestou rozvoje, nebo
činnost společnosti ukončit. Rozhodnutí
„jít do toho“ se vyplatilo a za pomoci
především jejích zaměstnanců, kteří
v krizových letech společnost vždy podrželi, bankovních a ostatních institucí,
ale také odběratelů, se ze společnosti
stala úspěšná, spolehlivá a respektovaná
společnost, která si vybudovala své mís-

Rakouska a SRN. Linka byla navržena
tak, aby splňovala nejpřísnější kritéria
v této oblasti. Společnost, která bude
zařízení dodávat, má již realizované
podobné linky jak v ČR, tak na
Slovensku a dle referencí patří mezi
špičky ve svém oboru. Dalším velkým
přínosem bude značná úspora v oblasti dopravy, kdy se značně sníží požadavky na přepravu mezi provozovnami a dále pak kooperujícími firmami,
což bude mít za následek snížení četnosti nákladní přepravy, manipulace
s výrobky, omezení hluku apod.
Výstavbou této moderní haly naopak
společnost přispěje k v dnešní době
tak důležité a diskutované ochraně životního prostředí.
ZAMET spol. s.r.o. je, jak již bylo
uvedeno, společností, která si získala
pevné postavení na trhu, a to především zásluhou jejích místních zaměstnanců, neboť zejména oni mají svými
odbornými znalostmi, schopnostmi
a zručností největší podíl na dobrém
jménu společnosti. Snahou do budoucna je vytvářet pro zaměstnance co
nejlepší pracovní podmínky, ale vytvářet i pracovní možnosti pro budoucí
generaci, aby jí byla schopna nabídnout a poskytnout ty nejlepší podmínky pro její uplatnění v moderní, fungující a neustále se rozvíjející společnosti.
Společnost ZAMET působící v tomto
krásném kraji taktéž přispívá k širšímu
povědomí o existenci obcí v tomto malebném prostředí, neboť zde velmi často
přijíždějí zástupci firem nejen z Česka,
ale z celého světa na návštěvy a tuto
skutečnost vždy neopomenou zmínit
a mnozí tuto oblast navštívili i ve svém
volném čase.  
Dagmar Zajícová,
jednatelka společnosti

Řešení křížovky ze 9. strany
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to na tuzemském, zahraničním a v poslední době i světovém trhu.     
Vlastnictví všech odborných certifikátů, včetně certifikátu životního prostředí, který společnost vlastní od r. 2003, je
samozřejmostí a bez nich by vůbec
spolupráce se současnými odběrateli
nebyla možná.
Požadavky zahraničních trhů jsou
však neustále tvrdší a spolupráce se
stávajícími odběrateli nutí firmu do dalšího rozvoje, aby byly zajištěny stále
rostoucí požadavky především na kvalitu výrobků, dodávky just-in-time
a v neposlední řadě životní prostředí.
To majitele přivedlo k záměru vybudovat ve zbylých prostorách průmyslového areálu v Halenkově moderní budovu pro povrchové úpravy, která bude
vyhovovat všem požadavkům na kvalitu a zejména ochranu životního prostředí, kterou po společnosti odběratelé požadují, neboť ve svých kodexech
mají zakotvenou spolupráci pouze se
společnostmi, které budou splňovat ty
nejpřísnější kritéria a musí tak jejich
požadavkům plně vyhovovat.   Oblast
povrchových úprav je velkou slabinou
společnosti, které jsou v  současné době zajišťovány buď v kooperacích, nebo ve stávajících dvou lakovnách, které
přestože splňují veškeré předpisy a normy, nepostačují svou kapacitou a také
vysokým nárokům odběratelů již nevyhovují.
Zamýšlená investice bude automatizovanou linkou, která zajistí vysoce
kvalitní nanášení povrchových barev
na kovové výrobky bez vypouštění
nebezpečných odpadních látek do
ovzduší, vody a bude splňovat veškeré
požadavky na kvalitu pracovního prostředí. Na projektu firma spolupracovala s odborníky z ČR, Švédska,

aktuální téma

Vyjádření obecního úřadu k záměru
společnosti ZAMET vystavět lakovnu
Obecní úřad Halenkov obdržel
od Krajského úřadu Zlínského kraje
žádost o vyjádření k umístění zdroje
znečišťování ovzduší dle § 11 odstavce 4 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů. Předmětným záměrem je
„Výrobní závod Halenkov, Linka povrchových úprav“ a provozovatelem
ZAMET, spol. s. r. o.
Jedná se o záměr výstavby lakovny,
která má stát v jihozápadní části průmyslové zóny ZAMETu, pozemek parc.
č. 103/8 v k. ú. Halenkov.
Krajský úřad se na obec obrátil
v rámci řízení o vydání závazného stanoviska, které bude přílohou žádosti
o územní, respektive spojené územní
a stavební řízení. V současné době tedy územní ani stavební řízení ještě zahájeno není.
Záměr má být realizován na pozemku, který je z pohledu územního plánu

zařazen jako plocha pro výrobu a skladování, což odpovídá charakteru překládaného záměru. Domníváme se
však, že nelze zcela odhlédnout od skutečnosti, že záměr má být umístěn
v samotném středu obce, v bezprostřední blízkosti zástavby rodinných
domů a sportovního areálu. Proto je
dle našeho názoru na místě záměr
a důsledky jeho případné realizace
podrobit pečlivé analýze, k čemuž jsme
v rámci svého vyjádření též vyzvali
i krajský úřad.
Ze strany občanů Halenkova bylo
obecnímu úřadu adresováno nesouhlasné prohlášení k navrhovanému
záměru podepsané 497 občany
Halenkova, 32 občany Nového
Hrozenkova, 24 občany Huslenek
a 25 občany dalších okolních obcí.
Z organizací působících v obci
Halenkov se negativně k záměru vyjádřila Charita Nový Hrozenkov

a místní organizace České strany sociálně demokratické.
Posudek samotný si na obecní úřad
přišlo nastudovat odhadem 20 občanů
Halenkova.
V závěru odborného posudku je konstatováno, že provozem posuzovaného
záměru by nemělo docházet k významnému negativnímu ovlivnění
kvality ovzduší v dotčené lokalitě.
Vzhledem ke všem okolnostem považujeme za nutné, aby byl významný
negativní vliv vyloučen bez dalšího
významného negativního ovlivnění
kvality ovzduší v dotčené lokalitě.   
Společnost ZAMET se chystá halenkovskou veřejnost o svém záměru výstavby podrobně informovat na veřejné
prezentaci, která by se měla konat
ve znovuotevřeném Lidovém domě
Halenkov.
Mgr. Miroslav Zetek,
místostarosta obce

Znáte někoho, komu rozkvétá vše pod rukama, a nebo jste sami
zruční zahradníci a rádi byste se podělili o své úspěchy s ostatními
a přitom ještě vyhráli hodnotnou cenu? Pak je tato soutěž přímo pro Vás!

SOUTĚŽ O NEJKRÁSNĚJŠÍ BALKON,
OKNO A PŘEDZAHRÁDKU 2019
Jak název již napovídá, bude se soutěžit ve dvou kategoriích:
1. balkony, okna, lodžie a terasy
2. předzahrádky
• Kdo se může soutěže zúčastnit?
Každý v katastru obce Halenkov. Nezáleží přitom, zda se jedná o rodinný či bytový dům.
• Jak se může přihlásit?
Přihlášky do soutěže můžete podávat písemně na podatelně OÚ Halenkov, nebo elektronicky e-mailem na adresu
evidence@halenkov.cz v termínu do 20. srpna 2019.
K přihlášení můžete použít i formulář, který je ke stažení na stránkách obce Halenkov.
• Co musí přihláška obsahovat?
V přihlášce by mělo být uvedeno jméno a příjmení osoby a adresa, kde se nachází rozkvetlý balkon, okno, či předzahrádka. Dále můžete uvést druhové složení rostlin. Není to však podmínkou. Stejně tak nemusíte posílat fotografie.
• Jak proběhne hodnocení?
Hodnotící porota, kterou sestaví kulturní komise obce, bude průběžně navštěvovat přihlášené účastníky až do konce
měsíce srpna, kdy soutěž skončí.
Vítězové obou kategorií budou zveřejněni spolu s fotografií své květeny v Halenkovském zpravodaji a při nejbližší
kulturní akci jim bude předána hodnotná cena.
Bližší informace: Petr Pončík, tel.: 732 865 739, e-mail.: peta.poncik@email.cz

Těšíme se na Vaše příspěvky! Vytvořme spolu krásnou obec, krásný domov!
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Pečovatelky a sestřičky hrozenkovské Charity
prošly dalším v řadě odborných školení
Nový Hrozenkov, Karolinka:
Zdokonalily se v oblasti správného
polování klienta a také třeba v nabídce
kosmetických pomůcek pro péči o ležícího člověka. Absolvováním semináře
získaly akreditaci Ministerstva práce
a sociálních věcí, která je pro jejich
práci nezbytné.
Druhé březnové úterý na tři desítky
pečovatelek a sestřiček z hrozenkovské
charity prošly školením zaměřeným
na polohování nemocného člověka
a poskytnutím ještě lepší péče ve vztahu k ležícímu klientovi. Školení vedli
profesionální odborníci. Naše sestřičky
a pečovatelky dvouhodinovým vzděláváním především v praktických ukázkách péče se tak naučily, jak poskytnout ještě lepší služby klientům.
„Školení bylo zaměřeno hlavně na
správné polohování ležícího člověka,
na používání inkontinenčních pomů-

cek a v neposlední řadě také na získání
informací o kosmetických produktech,
které pomáhají ke kvalitnímu ošetřování,“ vysvětluje Jarmila Škarpová, která

má na hrozenkovské charitě sestřičky
na starost.
Odborného školení se zúčastnilo
na tři desítky sestřiček a pečovatelek.

Charita Nový Hrozenkov představila veletrh
neziskových organizací
V pondělí 8. dubna 2019 se v Novém
Hrozenkově konal veletrh neziskových
organizací. Nejen dospělým, ale také
školákům se na něm prezentovalo dvanáct subjektů ze sociální oblasti, které
v regionu Hornovsacka poskytují služby seniorům či lidem s hendikepem.
Jednalo se o první podobnou akci
v historii hrozenkovské Charity.
Návštěvníci veletrhu mohli získat přehledné informace o činnosti jednotlivých služeb, které mohou člověku v případě nečekaných životních situací
pomoci. Školáci si současně mohli zkusit, jak se žije lidem s různým postiže-

14. strana

Charita

ním nebo seniorům odkázaným na pomoc druhých. "Bylo to hrozně obtížné
vytlačit kamarádku sedící na vozíčku
do autobusu, i když bezbariérového. Při
vystupování nám už musel pomoci odborně vyškolený asistent. Nezvládla
bych to. Je to moc smutné a omezující,"
popisuje dojmy Anička z hrozenkovské
základní školy. Obtížnou pro děti byla
také simulace zrakových vad, kdy si
musely zavázat oči a s bílou hůlkou se
dopravit do určitého místa. Dobrou náladu na veletrh přivezla pětice asistenčních psů. Jejich terapeuté vysvětlovali
a názorně předváděli léčebný kontakt
psa a člověka. Organizací, které se na
veletrhu představily, bylo celkem dvanáct: Naděje Vsetín, Psí pohlazení,
Centrum pro dětský sluch Tamtam,
Vzdělávací a komunitní centrum Integra,
Dětské centrum Zlín, Iskérka, Auxilium,
Adorea Dobrovolnické centrum Vsetín,
Středisko rané péče Olomouc, Diakonie
české církve evangelické, Charita Vsetín
a Charita Nový Hrozenkov.

Veletrh neziskových organizací začal
v deset hodin dopoledne za přítomnosti
starostky městyse Nový Hrozenkov
Stanislavy Špruncové, místostarostky
města Vsetín Simony Hlaváčové a ředitelky Charity Nový Hrozenkov Danuše
Martinkové. V sedmnáct hodin na něj
navázala talk show známého lanškrounského děkana Zbigniewa Czendlika.
"Děkuji všem organizacím, které se
na veletrhu podílely a moc si vážím
každého zaměstnance v této oblasti

a jeho práce," vyslovila slova uznání
místostarostka města Vsetína.

9. dubna 2019, Ludmila Brousilová,
PR manager, tel.: 734 685 464

Příběhy ze života aneb co dělat,
když nás život zaskočí….
Příběhy ze života se budeme zabývat pravidelně každý měsíc. Budeme
se snažit Vám poradit, co dělat v situacích, které se mohou pro některé
stát až neřešitelnými.

Třiaosmdesátiletá paní Ema působí
na první pohled dojmem elegantní,
spokojené a šťastné ženy. Přes padesát
let byla vdaná za jednoho muže.
Manžel „odešel“ jako první a ona

na pozemském světě zůstala sama.
Dům, ve kterém žili, odkázala své jediné vnučce Zuzaně. Paní Ema si tam
nechala „upsat“ pouze bydlení. Věřila,
že jako jiné babičky i ona si bude uží-
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vat radostného stáří a štěstí z vnučky
a pravnoučat. Nastal zvrat, který nečekala. Strach, noční můry, nevycházení
ven, fyzické napadání, cílené odloučení pravnuků. V její části bytu zima, tma
a vodovodní kohoutky jen se studenou
vodou. Přestože se snažila, byla milá,
chtěla pomáhat s hlídáním dětí, doplácela účty za elektriku, vodu plyn, dostávala od své čtyřicetileté vnučky facky. Jednou facka skončila pádem ze
schodů a pohmožděným obličejem…
Chování své vnučky Zuzany omlouvala. Chyby hledala především a vždy
u sebe… Kdy se láska k vnukům stává
obětí, vydíráním, násilím, strachem,
úzkostí či obavami…???
Je potřeba nezavírat oči. Není tím
myšlen apel jen na okolí, ale hlavně
na seniory samotné, protože přiznání
domácího týrání je pro seniory to nejtěžší. Mají pocit, že některé věci jsou
tabu a mají zůstat za dveřmi a ostatním
do toho nic není. Důvodů je mnoho:
stud, pocit viny, závislost na rodinném

příslušníkovi. U domácího týrání je násilníkem většinou člen rodiny, partner,
často i vlastní krev – potomek, vnouče.
Je moc těžké přiznat sám sobě, že mi
vlastní dítě cíleně ubližuje, nemluvě
o tom přiznat to navenek. Důležité je si
uvědomit, že týraná osoba není viníkem
situace a že problém je potřeba začít
řešit. Co začíná drobnostmi, může přerůst v opravdu velké potíže až zdraví
a život ohrožující.
Týrání není „pouze“ to, co si představíme zřejmě na prvním místě: fyzické
násilí. Týrání má (bohužel) širokou škálu možností „provedení“. Bohužel nejčastěji bývá u seniorů právě ze strany
bližního. Za násilí je kromě toho nejviditelnějšího fyzického týrání považováno (často subjektivně mnohem horší)
týrání psychické – slovní urážení, ponižování, vyhrožování, omezování styku
s dalšími členy společnosti či rodiny,
snižování důstojnosti a mnohé další.
Stejně tak se jedná o zanedbávání péče
a zneužívání peněz a majetku. U do-

mácího týrání dochází k ataku nejčastěji přímo v bydlišti seniora.
Zákon uvádí dva trestné činy: týrání
svěřené osoby § 198, zákon č. 40/2009
Sb. a týrání osoby žijící ve společném
obydlí § 199, zákon č. 40/2009 Sb.
Kam se obrátit, pokud kolem sebe
nebo přímo na sobě vidíte či cítíte tento problém?
V naší spádové oblasti se můžete
obrátit na naši Poradnu Svaté Rity, kde
vám odborně vyškolení sociální pracovníci pomohou a poradí, jak složitou
situaci řešit. Kontaktní telefon
728 324 494.
Postavy v příběhu jsou smyšlené. Děj
se skutečně odehrál, jen v jiné části
naší republiky. Jedná se o častý stav,
který musí senioři řešit. Někdy opravdu
neví „kudy kam a na koho se obrátit“.
Pokud ve svém okolí někoho s podobným příběhem máte, nebuďte lhostejní
a zkuste mu pomoci.
Ludmila Brousilová

Masopustní průvod
zavítal do stacionáře i Domečku
Téměř dvě desítky fašankových masek
zavítaly na masopustní úterý (tj. 5. března 2019) mezi klienty hrozenkovského
denního stacionáře Slunečnice a halenkovského Domečku. V průvodu nechyběl medvěd, ženich s nevěstou či kapela. Pochovala se basa.
Masopust na Valašsku je známý jako
fašank či končiny. Patří k tradičním zvykům, které naši předkové důsledně dodržovali. Na fašanky se všichni těšili,
smažily se koblihy a boží milosti, lidé se
veselili. Podle zvyku si bylo potřeba zatančit s medvědem, kterého vždy doprovázel medvědář. Často byla součástí
průvodu maska ženy s tmavší barvou
pleti, která střádala do košíku vajíčka
a řezník, kterému se na šavli napichovalo uzené či slanina. Pochůzky fašanek
pak zakončilo noční pochování basy jako symbolu marnotratnosti. V některých
obcích bylo ještě dovoleno dát si po půlnoci „štamprlku“. Pak už následovala
Popeleční středa, která připadá na šestačtyřicátý den před Velikonoční nedělí.
Pro křesťany tímto dnem nastalo čtyřicetidenní postní období.
V hrozenkovské charitě se „fašankovalo“ v denním stacionáři i v domě pokojného staří. Do masopustního průvodu,
jenž měl pobavit charitní klienty, se vy-
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dala téměř dvacítka masek tradičních
i méně obvyklých. Hlavními aktéry byl
ženich s nevěstou, medvěd a basa, kterou bylo potřeba jako symbol marnotratnosti pochovat. Tančilo se, bavilo se,
k zakousnutí byly domácí masopustní
koblížky.  
S půlnocí fašank přechází do Popeleční
středy, která je dnem přísného půstu.
Na Popeleční středu žehná kněz při bo-

hoslužbě popel připravený z jívových
ratolestí požehnaných v předchozím roce při obřadech Květné neděle. Poté
uděluje věřícím popelec. Každého označí na čele a řekne přitom „Prach jsi
a v prach se navrátíš“. Začíná čtyřicetidenní období půstu, které je přípravou
na nejdůležitější křesťanský svátek, a to
Velikonoce.
Ludmila Brousilová

hasiči

Z činnosti hasičů
Kroužek mladých hasičů
Příprava na soutěžní sezonu 2019 byla zahájena 4. února
prvním tréninkem v tělocvičně základní školy. Od poloviny
března již probíhají tréninky u hasičské zbrojnice. Na prvním tréninku ve zbrojnici se naši noví mladí hasiči naučili
motat hadice a zapojovat půlspojky. Starší si zopakovali nachystání základny a útok nasucho.
V březnu rozšířil řady vedoucích kroužku MH Antonín
Mareček.
Na konci března byla zahájena renovace hasičské kádě
používané na požární sport a sportovní stříkačka dostane
nový nátěr.
V sezoně 2019 plánujeme účast na celkem 16 soutěžích.

Nové garážové stání
V loňském roce byla započata rekonstrukce domečku u hasičské zbrojnice. Domeček dostal novou střechu, fasádu
a nová vrata. V letošním roce jsme upravili nájezd. Díky tomu
máme nové garážové místo pro parkování přívěsu, který využíváme pro převoz čtyřkolky a sněžného skútru. Nové garážové stání jsme slavnostně pokřtili 5. dubna 2019.

Slavnostní odhalení pamětního kamene
V pátek 5.dubna 2019 jsme před hasičskou zbrojnicí slavnostně odhalili pamětní kámen u lípy vysazené k výročí
100 let vzniku Československa. Speciální poděkování patří
našemu bratrovi Petrovi Kalusovi, který kámen daroval.

Výjezdová jednotka
Naše výjezdová jednotka se zúčastnila v období 1. 1. 2019
– 1. 4. 2019 celkem 24 událostí. Z toho bylo 8 požárů,
10 technických pomocí, 3 dopravní nehody a 3 ostatní pomoci. 9. března se členové jednotky zúčastnili na stanici
HZS Vsetín odborné přípravy.
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Poděkování za hezký jarní výlet
se SPCCH v ČR, z. s. v Halenkově
Jako členka Svazu postižených civilizačními chorobami v Halenkově jsem
dostala pozvánku na 1. jarní pochod
dne 21. 3. 2019 do Velkých Karlovic.
Jeli jsme autobusem na rozcestí Soláň
a následně pak na Čarták. Za slunečného počasí jsme se „pokochali“ krásným okolím valašských vrchů a vydali
se zpět pěšky ve třech skupinách směrem na Jezerné a odtud do domluveného cíle, kterým byla hospůdka
„U Kvintů“.
Tam nám paní Billová přichystala
vydatnou kyselici a občerstvení dle
přání každého. Byli jsme trochu unavení, ale spokojení, protože počasí bylo
krásné, cesta byla schůdná, někde tro-

chu sněhu, na to jsme však byli připraveni vhodným obutím.  V teple jsme si
popovídali, zazpívali při harmonice
a pak s dobrým pocitem se rozcházeli
na vlak či autobus a ke svým domovům. S pocitem, že jsme něco udělali
pro své zdraví, posíleni příjemným sluníčkem a krásou naší valašské přírody.
Svůj první jarní výlet hodnotím jako
velmi užitečný nejen pro sebe, ale pro
všechny zúčastněné. Sešlo se nás v hojném počtu přibližně 70 členů, kteří
našlapali cca 10 km, a to je velký přínos

pro každého účastníka, pro jeho zdravotní i duševní pohodu.
Takové aktivity velmi vítám, jsou užitečné a je potřeba je podporovat a také
ocenit osoby, které se podílejí na jejich
organizaci. Málokdo by takový výlet
absolvoval individuálně v tomto obdo-

bí a v takovém složení, kdy se potkají
spoluobčané přibližně stejného věku,
podobných starostí a mnozí, kteří žijí
osamoceně, jsou za tyto akce vděčni.
Díky za vydařený jarní výšlap.
     
Ludmila Zajíčková, členka SPCCH

10.4.2019 se pochodu na Pustevny zúčastnilo 50 členů SPCCH a každý nachodil 11km - neodradilo nás ani „aprílové" počasí.
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Halenkovští turisté se zúčastnili
XVI. českého zimního srazu turistů
Tento sraz se konal 14.–17. 2. 2019
v Polici nad Metují. Vyrazili jsme
ve čtvrtek v 7 hod. ráno  směr Vsetín,
Olomouc,  do místa konání srazu Police
nad Metují. Po příjezdu a zaregistrování jsme se ubytovali, v odpoledních
hodinách absolvovali komentovanou
prohlídku města, kde jsme se dověděli
něco o historii města a kulturních památkách. Večer jsme se pak zúčastnili
oficiálního zahájení zimního srazu
na náměstí.
V pátek ráno jsme odjeli do
Adršpachu, kde jsme nazuli běžky
a vyrazili přes Liščí horu, rozhlednu
na kopci Čáp do vesnice Dědov, kde
nás čekal autobus, který nás dovezl
na ubytovnu. Po celý den bylo nádherné počasí,   a tak jsme si užívali krásných výhledů na Sněžku a nedaleké
Krkonoše, ale i celou Broumovskou vrchovinu a Orlické hory. Jelikož v Polici
nad Metují se vyrábí známá stavebnice
Merkur, nemohli jsme vynechat návštěvu  muzea  stavebnice Merkur a muzeum papírových modelů.
   V sobotu jsme vyrazili pěšky bez
běžek do jižní části Broumovských
stěn. Po trase jsme se kochali dalekými
výhledy z Kamenné brány, z vrcholu
Koruny nebo z Božanovského špičáku.
Večer pak proběhlo slavnostní ukončení srazu, na kterém jsme byli oceněni
jako nejpočetnější skupina.
V neděli po vyklizení ubytovny  jsme
se vydali opět pěšky tentokrát do se-

verní části Broumovských stěn. Autobus
nás zavezl do Hlavňova, odkud jsme
vystoupali na hřeben Broumovských
stěn a přes vyhlídku Supí hnízdo  jsme
pokračovali krásnou scenérií mnoha
skalních útvarů až k turistiské chatě
na Hvězdě. Cesta byla místy dost ná-

ročná, neboť hřeben byl hodně zledovatělý. Naštěstí   jsme ji zvládli bez
úrazu. Z chaty jsme sestoupili do
Hlavňova k autobusu a vydali se na dalekou cestu domů.
Za KČT Halenkov Vlastík Trličík
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Z historie Halenkova
Fotografie staré 75 let byly pořízeny z krojovaných účastníků pohřbu Martina Kopeckého (Krajčíka) v roce 1944.  
Fotografie byly poskytnuty panem Františkem Kopeckým z Dolin, který současně  pojmenoval osoby na fotografiích, u žen  
příjmeními  "za svobodna".							        Zpracovala: Ing. Pavla Krejčí

Sedící zleva: Šuláková Marie (od Koňaříků), Kopecká Ludmila (Kopec), Fohlerová Emílie (od Koňaříků), Koňaříková Božena
(od Koňaříků), Koňaříková (Kopecká) Františka (nyní Doliny), Kopecká Františka (Kopec čp. 18).
Prostřední řada zleva: Machálková (Štěpánková) Marie (u Koňaříků čp. 36), Příhodová Anna (Černé), Kopecká Marie (Kopec
od Hoduláků), Hercegová Františka (Lušová), Kučerová Anastazie (Černé), Kučerová Anežka (Černé), Tkadlecová (Koňaříková)
Anastazie (Kopec čp. 17), Bláhová Anastazie (Černé), Maňáková Anežka (Černé), Řepková Veronika (Černé).
Zadní řada zleva: Kopecká Anežka (Břežitá), Kopecká Anna (Břežitá), Kopecká Františka (Břežitá), Kopecká Františka (Břežitá).

Sedící zleva: Kopecký Jan (Kopec čp. 15), Kopecký Pavel (Kopec čp. 18), Fohler František (u Koňaříků), Tkadlec Jan (Kopec
čp. 17), Řičičář Jaroslav  (Břežitá), Koňařík Jan (u Koňaříků).
Stojící zleva: Šulák František (od Šuláčků),Kopecký Martin (Kopec čp. 19), Příhoda Josef (Černé), Kopecký Josef - Hodulák
(Kopec čp. 9), Kopecký Karel (Kopec čp. 15), Fohler Julius (od Koňaříků), Řepka Jan (Břežitá) Mazáč Josef (Kopec).
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Halenkovská kronika - osvobození obce
Na jaře si každoročně připomínáme
důležitý historický okamžik – osvobození naší obce.
Těžké chvíle prožívali občané
Halenkova již bezprostředně po obsazení obce Němci. Německý voják se
nevrátil ze strážní služby a okamžitě
bylo zahájeno rozsáhlé pátrání. Později
byl voják nalezen postřelený. Následovaly tvrdé domovní prohlídky. Voják
se v nemocnici přiznal k pokusu o sebevraždu, ale nedůvěru k místním lidem to nezměnilo. Několik halenkovských občanů se připojilo k odbojové
organizaci Obrana národa. Velitelem
se stal zaměstnanec pojišťovny Jaroslav
Koňařík a jeho zástupcem řídící učitel
Jiří Opočenský. Organizace měla asi
30 členů a zaměřila se na rozšiřování
letáků a ilegálních tiskovin a převádění
osob přes hranice. V říjnu 1939 se objevily na zdech vojenského skladu a asfaltové silnici nápisy „Pryč s Hitlerem“
a na stromech byly připevněny čs. vlajky a nápisy „Nedáme sa“. Autorkami
byly Zdenka Lukaštíková a Zdenka
Příhodová. Léto 1940 přineslo vlnu
zatýkání spojenou s prozrazením
Obrany národa. Byl zatčen i učitel Jiří
Opočenský, ale po krátké době byl
propuštěn. Na přelomu let 1943-1944
se v Halenkově objevili dva Angličané,
uprchlíci ze zajateckého tábora, v zuboženém stavu. Úkryt jim poskytl
v domě č. 9 rolník Kopecký a k jejich
záchraně přispěli i další občané dodáním oblečení, obuvi a potravin. V roce
1944 byli za pomoci Josefa Válka převedeni na Slovensko. J. Válek se vrátil
domů až s osvobozovací armádou. Rok
1944 znamenal rozšíření odbojového
hnutí. Na Vsetíně pracovala skupina
Josefa Sousedíka. Do odboje se zapojili bývalí členové Obrany národa a vedoucím se stal učitel Jiří Opočenský
a velitelé skupin Pavel Kopecký, Josef
Frydrych a Josef Divín. Po prozrazení
Sousedíkovy skupiny byl velitel Jiří
Opočenský podruhé zatčen a umučen
v Mauthausenu.
O aktivním působení partyzánů
ve větších bojových akcích na Halenkově
není mnoho zpráv. Stálá partyzánská
skupina se v halenkovských lesích zřejmě neusadila a pokud se ojediněle objevili, byli to zřejmě partyzáni, kteří
územím jen procházeli. Není doložena
žádná jejich větší výzvědná či destrukční aktivita. Na Halenkově se neuskuteč-

1. čs. armádní sbor - přechod přes Papajské sedlo

Halenkov Dinotice - domek Fr. Tomečky, úkryt partyzánů
nil žádný protipartyzánský zásah oddílů
Jagdkomanda. V Huslenkách ale vedl
odbojovou skupinu Josef Laža, která
měla zpočátku bunkr v Bratřejůvce,
později v lese pod Losovým. Tato skupina podléhala přímo partyzánské brigádě
Jana Žižky a jejímu veliteli I. S.
Murzinovi.
Pamětnice paní Františka Kocurková,
roz. Jašková z Halenkova, se narodila
na Hovězí. S rodiči a dalšími čtyřmi
sourozenci bydlela v sousedství domu
Lažových na Huslenkách. Osudné noci
27. dubna 1945 jí bylo 11 let a stala se
svědkyní vypálení jejich domu.
Partyzáni tam měli mít shromáždění.
Ve tři čtvrtě na devět začal venku hodně štěkat pes. Když její otec vyšel ven,
začala střelba a ze všech stran létaly
zápalné střely. Němci obklíčili dům
Lažových. Při střelbě stihli utéct dva
partyzáni do hor. O půl noci přiběhla
do jejich domu se ukrýt svobodná sestra pana Laži  – Marie. Později si pro ni
přišli Němci a byla odvezena k výsle-

chu na Vsetín. Vlasovci přišli i do domu Jaškových. Prohledávali celý dům,
rabovali, hlavněmi zbraní bodali do peřin a zničili i věno sestry paní Františky.
Venku pršelo. Děti, které vyhnali ven,
se schovávaly před domem pod třešní.
Rodiče i s dětmi se museli postavit
do řady. Němci na ně mířili samopaly
a vyslýchali je. Chtěli vědět, jestli
do vedlejšího domu chodili partyzáni.
Ráno přijelo prohledávat spáleniště komando ze Vsetína, starosta a hasiči.
Starší manželé Lažovi, velitel partyzánů Josef Laža a jeho snoubenka
Lojzinka uhořeli ve sklepě svého domu. Paní Kocurková si myslí, že její
rodinu mohlo zachránit i to, že nosila
mléko paní učitelce Černochové do
hospody U Pokorných, kde sídlila také
německá posádka. Velitel jí od vidění
znal, měl dceru v jejím věku.
Už v zimních měsících roku 1944
vzdálená dělostřelecká palba, slyšitelná
zejména v noci, signalizovala, že osvobození se nezadržitelně blíží. Možná
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proto, že vzrůstaly obavy nacistů, došlo
k tolika děsivým událostem na Valašsku.
Vypálená Ploština, Prlov, Juřičkův mlýn
a Vařákovy paseky zůstávají mementem té hrůzné doby.
Úspěch boje proti okupantům závisel i na spolupráci civilního obyvatelstva, postoji pasekářů z horských samot, kteří s rizikem poskytovali
partyzánům zázemí a materiální pomoc. Někteří se k podpoře partyzánů
po válce ani nepřihlásili.
Osvobození Halenkova začalo už
koncem dubna 1945, kdy na východ
od Žiliny směrem k Valašsku útočila
sovětská armáda spolu s prvním československým armádním sborem. Ti se
k 1. květnu probojovali k hřebeni
Javorníků, kde se jim podařilo zničit
několik německých opěrných bodů,
ale překročit hřeben se jim nepodařilo.
Důvodem neúspěchu byl silný německý odpor, ale i nepříznivé počasí. První
průnik na území Moravy do údolí
Kychová se podařil 2. května 4. brigádě
po silných bojích u Papajského sedla.
O půl sedmé večer volal hajný pod
Papajským sedlem svému revírníkovi
v údolí, že je již ve svobodném
Československu. Ještě toho dne večer
byla získána železniční zastávka
na Bařinách, kde zachytili osobní vlak
jedoucí směrem na Vsetín. Němci se
ještě pokusili rychle zorganizovat obra-

Halenkov, Lušová - domek Jos. Šuláka, úkryt partyzánů
nu železniční trati, ale bylo už pozdě.
Armáda spolu s partyzány už obsadila
okolní kopce, a tak německá obrana
neměla šanci dlouho vzdorovat.
Od ranních hodin 3. května probíhaly
boje v dolní části obce o hlavní silnici
vedoucí na Vsetín. Odpoledne dorazila
Němcům posila. K dispozici měli ještě
baterii děl v Břežité a dvě protiletadlová děla v údolí Dinotice. Když ale
Němci rozpoznali situaci, tak se pomalu začali přesunovat do údolí Dinotice,
kde poté uprchli přes Cáb do Valašského
Meziříčí. Generál Karel Klapálek ještě
spojenecké síly posílil celým praporem
1. brigády československé armády a tím
odrazil i zbylý německý odpor. Poslední
Němci prošli obcí kolem desáté večer,

kdy ještě sebrali poslední koně a utíkali údolím Dinotice do hor. Bohužel
v Dinotici ubili ustupující Vlasovci pažbami Aloise Šuláka. Byl přinucen zapřáhnout koně. Na vůz naložili svůj
náklad, který chtěli odvézt po cestě
přes Cáb do Valašské Bystřice. Proč
kočího ubili, není známo.
Nezapomenutelný pátek 4. května
1945: ráno bylo až nečekaně krásné,
v kvetoucím stromoví bylo plno slunce.
Halenkov se probudil už jako svobodný. Byl osvobozen takřka beze škod.
„Mrtví paměť nemají. Nezapomínat
je povinností živých.“ – poselství paní
Žákové z Vařákových pasek.
Martina Kostková, kronikářka
e-mail: kronika.halenkov@seznam.cz

Osvoboditelé Nového Hrozenkova
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Jarní část fotbalové sezony 2018/19
je v plném proudu. Náš oddíl
TJ Tatran Halenkov má v soutěžích
4 týmy od starších přípravek v okresním přeboru až po áčko mužů v krajské I. B třídě. Níže vám přinášíme
rozpis jejich utkání. Upozorňujeme,
že se termíny mohou v ojedinělých
případech (při žádosti o přeložení)
měnit, a tak doporučujeme sledovat
naše stránky www.tatranhalenkov.
cz. Tamtéž naleznete i doby odjezdů
autobusu k venkovním zápasům
mužského áčka. Jen pro lepší orientaci jsme všechna domácí utkání
zvýraznili tučným písmem. Budeme
se na vás těšit na tribuně našeho
fotbalového stadionu. Fotbalu zdar,
halenkovskému zvlášť!
Muži A – I. B třída:
Sobota 13. dubna (15.30 hod.) Poličná
– Halenkov, sobota 20. dubna (16 hod.)
Halenkov – Slavičín B, neděle 28. dubna (16 hod.) Hovězí – Halenkov, sobota 4. května (16.30 hod.) Halenkov –
Lidečko, neděle 12. května (16.30 hod.)
Choryně – Halenkov, sobota 18. května (17 hod.) Halenkov – Prlov, neděle
26. května (17 hod.) Ratiboř – Halenkov,
neděle 2. června (17 hod.) Fr. Lhota –
Halenkov, sobota 8. června (17 hod.)
Halenkov – Pr. Bečva, neděle 16. června (10.15 hod.) Semetín – Halenkov.
Muži B – III. třída:
Neděle 14. dubna (15.30 hod.)
Kladeruby – Halenkov B, neděle
21. dubna (16 hod.) Halenkov B –
Val. Polanka B, sobota 27. dubna

Naše áčko (bílé dresy) přivítalo v prvním kole jarní části sezony na domácí
půdě vedoucí Val. Polanku (černé dresy) a bylo jí víc než vyrovnaným soupeřem.
Nakonec bralo bod za remízu, soupeř si připsal ještě jeden bod navíc za vítězství na penalty. V dalším kole si ale Halenkovjané spravili chuť, když po bezbrankové remíze zvítězili na penalty v Hutisku-Solanci.
(16 hod.) Huslenky – Halenkov B,
neděle 5. května (16.30 hod.)
Halenkov B – Leskovec, neděle
12. května (16.30 hod) Janová –
Halenkov B, neděle 26. května
(16.30 hod.) Halenkov B – Lačnov,
neděle 2. června (16.30 hod.) Střelná
– Halenkov B, neděle 9. června
(16.30 hod.) Halenkov B – Choryně
B, neděle 16. června (16.30 hod.)
Liptál – Halenkov B.

Starší žáci – okresní přebor:
Neděle 14. dubna (12.30 hod.) Val.
Polanka/Ústí – Halenkov, pátek
19. dubna (13 hod.) Halenkov –
Ratiboř, neděle 21. dubna (13 hod.)
Halenkov – H. Lideč/Val. Příkazy,
neděle 28. dubna (13 hod.) Hovězí/
Huslenky – Halenkov. Po konci základní části přijde na řadu část nadstavbová. Termíny utkání nebyly v době uzávěrky tohoto vydání zpravodaje
ještě zveřejněny.
Starší přípravka – okresní přebor:
Sobota 13. dubna (10 hod.)
Halenkov – Val. Příkazy/Hor. Lideč,
pátek 19. dubna (17 hod.) Val. Polanka
– Halenkov, sobota 27. dubna
(10 hod.) Halenkov – Zděchov, sobota 11. května (10 hod.) Halenkov –
Hovězí, sobota 18. května (10 hod.)
FC Vsetín – Halenkov, sobota 25. května (10 hod.) Halenkov – Nový
Hrozenkov/VKK, čtvrtek 30. května
(17 hod.) Ústí – Halenkov.
Za výkonný výbor TJ Tatran Halenkov
Jiří Koňařík
Fota Jiří Tkadlec
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PLÁNOVANÉ AKCE
Ukliďme Halenkov - 17. dubna od 8 hodin - sraz u základní školy

Halenkovský blešák - 10. května od 16 hodin a 11. května od 9 do 12 hodin
Zahrádka u lidového domu kontakt pro prodejce tel.: 737 330 967 nebo 733 717 016

Dětský den - 25. května od 13 hodin - sportovně zábavní areál halenkov
ODPOLEDNE PLNÉ HER, ZÁBAVY A SLADKÝCH ODMĚN

IX. ročník OHŇOVÁNÍ S KČT HALENKOV - 25. května od 18 hodin
sportovně zábavní areál halenkov - Hrají Frťani z Potůčků

Ohňování s KČT Halenkov

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.

