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aktuality z obce

Milí spoluobčané,
před čtyřmi lety jste nám dali šanci dokázat, že to, co jsme
slibovali před volbami, nejsou jen plané fráze a předvolební
„maštění medu kolem huby“. Všem, kteří nás tehdy volili,
za tuto šanci moc děkuju. Byly to opravdu složité a těžké
čtyři roky, během nichž jsme se bohužel nemohli věnovat
pouze rozvoji a zkrášlování naší obce, ale museli jsme řešit
také neočekávané problémy, se kterými se žádný z našich
předchůdců nemusel potýkat. Mám tím na mysli zejména
pandemii Covid 19, v jejímž důsledku jsme se všichni společně ocitli v nové, velice náročné a mimořádné situaci. Myslím, že jsme v Halenkově nepromeškali ten správný čas a už
od počátku zavedení mimořádných opatření jsme dokázali
zmobilizovat všechny, kteří nám byli ochotni pomoci a tím
i všem potřebným naší obce. Jsem jim za to velmi vděčný
a zaslouží si opravdu obrovský dík od nás všech. Během celé
doby našeho působení na radnici jsme se snažili naslouchat
většinovému názoru obyvatel Halenkova a v jeho duchu pak
konat, což bylo mnohdy nelehké. Dovolte mi tedy, abych
v této předvolební době stejně jako mí předchůdci zrekapituloval naši práci.

Dokončili jsme stavbu, uzavřeli smlouvy s odběrateli
jednotlivých druhů odpadů a myslím si, že ke spokojenosti
všech, provozujeme sběrný dvůr. Zavedli jsme nový elektronický systém evidence odpadů, který zobrazuje přesný
objem sváženého komunálního i tříděného odpadu. V letošním roce byl současně spuštěn nový systém placení poplatků
za svoz komunálního odpadu, v důsledku kterého ti, jež poctivě třídí a produkují tak co nejméně komunálního odpadu,
ušetří na poplatcích. Díky tomuto novému a spravedlivému
systému současně šetříme obecní peníze. Jeho zavedení se
okamžitě projevilo na poklesu svážených popelnic o celou
jednu třetinu.

REUSE centrum

dotace

4,5 mil. Kč

Chodník do Černého
dotace

4,5 mil. Kč

Navzdory velmi těžké situaci ve vztahu ke zhotoviteli
a po velmi obtížných a složitých jednáních se SFDI se nám
podařilo nejen dokončit stavbu chodníku od vlakové zastávky do údolí Černé, ale hlavně získat na tento projekt dotaci,
která tvořila podstatnou část ceny díla.

Sběrný dvůr

dotace
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6,1 mil. Kč

Vyprojektovali a následně jsme kompletně přebudovali
nevyužitou stavbu v havarijním stavu, která se nacházela vedle sběrného dvora. V ní jsme vytvořili prostor pro ukládání
věcí, které by jinak skončily ve velkoobjemových kontejnerech, a které mohou být pro mnohé ještě potřebné, čímž
se opět sníží množství velkoobjemového odpadu. Věci si
můžou občané v centru bezplatně vyzvednout. Ke snížení
množství komunálního odpadu určitě přispěje i skutečnost,
že jsme pro naše občany zakoupili 400 kusů kompostérů.

Nové chodníky na hřbitově
a u kostela dotace 8,1 mil. Kč

Chodníky MŠ

dotace
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Cílem tohoto projektu, na který jsme získali stavební povolení a také nemalou dotaci, je sjednotit všechny chodníky
na hřbitově a kolem kostela, aby se tento prostor stal důstojným místem odpočinku našich blízkých. Současně s tím
jsme nechali zpracovat projekt odvodnění celého hřbitova.
Realizace tohoto projektu je naplánována na příští rok.

1,6 mil. Kč

Rozšíření kapacity MŠ
dotace

2 mil. Kč

Dotáhli jsme do konce realizaci projektu rozšíření kapacity MŠ Halenkov a získali na něj dotaci.

Nejenom s ohledem na bezpečnost dětí, ale také ve vztahu k hospodaření s vodou, které je čím dál méně, probíhá
v současné době rekonstrukce veškerých chodníků kolem
MŠ, které jsou zhotoveny z vody propustné dlažby, včetně
opravy přístupového schodiště a zábradlí.
Namísto starého a nevzhledného plotu vznikl kolem MŠ
nový dřevěný plot.

Kompletní rekonstrukce
Lidového domu

Herní prvky MŠ

dotace

320 tis. Kč

Ve spolupráci s MŠ byla vybavena zahrada novými herními prvky pro naše nejmenší.

Jídelna byla zbavena vlhkosti instalací tepelných rohoží
a opatřena krásnou novou dlažbou. Tento kdysi tmavý prostor bez oken byl rozzářen čtyřmi novými světlovody.
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V sále byla kompletně opravena podlaha včetně pódia
a celý prostor byl nově vymalován.

Nové hřiště u ZŠ
dotace

2,9 mil. Kč

V ubytovacím prostoru vzniklo 6 nových krásných
apartmánů. Nad tímto prostorem byla kompletně zatepleno
podkroví a opatřeno novou podlahou.
Podařilo se nám získat dotaci a následně kompletně zrekonstruovat staré a nefunkční hřiště u ZŠ. Na novém hřišti
sloužícím našim dětem můžete najít atletický ovál s tartanovým povrchem, multifunkční hřiště s umělým trávníkem,
rozběhovou dráhu a doskočiště pro skok daleký a fotbalové
hřiště s novým trávníkem. Celé hřiště bylo také odvodněno.

Rekonstrukce vytápění ZŠ

dotace 3,8 mil. Kč
Připravili jsme projekt, podali žádost, získali dotaci a následně vyměnili všechny staré radiátory, veškeré teplovodní vedení, zdroje tepla, včetně vytvoření druhé nové kotelny, díky níž se stalo vytápění základní školy efektivnějším
V Lidovém domě jsme zrekonstruovali nejen jídelnu, sál
a ubytovací prostory, ale také kuchyň, sociální zařízení, včetně jejich kompletního vybavení. Z Lidového domu se tak stal
prostor, který v sousedních obcích jen tak nenajdete. Tento
majetek provozuje obec ve vlastní režii prostřednictvím spol.
Služby obce Halenkov, s.r.o., které je 100% vlastníkem.

Parkoviště a cesta k Lidovému domu

dotace 1,7 mil. Kč
Zpracovali jsme projekt, získali stavební povolení a také
dotaci na vybudování nového parkoviště a přístupové cesty
k Lidovému domu, což se chystáme realizovat v roce 2023.
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Vybavení učeben
dotace
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a úspornějším, což je zejména v současné době velkým plusem. Systém vytápění je moderní, plně automatický s možností dálkového přístupu a ovládání.

1,3 mil. Kč

Venkovní učebna ZŠ
dotace

2,9 mil. Kč

Po strastiplné anabázi se nám nakonec podařilo získat dotaci na vybavení odborných učeben v ZŠ Halenkov.

Nechali jsme zpracovat projekt na vybudování venkovní
učebny a bezbariérových přístupů do ZŠ. I na tento projekt
se nám podařilo získat dotaci, a proto jsme jej minulý rok
zrealizovali. Součástí venkovní učebny je i prostor pro ukládání zahradního nářadí.

Chodníky a přístupové cesty ZŠ
dotace

6 mil. Kč

S ohledem na lepší hospodaření s vodou jsme připravili projekt rekonstrukce všech přístupových cest, schodišť
a chodníků u ZŠ. Na tento projekt jsme získali jak stavební
povolení, tak dotaci a chceme jej příští prázdniny realizovat.
V rámci projektu výstavby venkovní učebny bylo pořízeno
i veškeré potřebné vybavení.

Rozšíření VO a výměna
za LED svítidla
dotace

0,5 mil. Kč

Aby se děti učily hospodařit s vodou jsou součástí venkovní učebny nádrže na zachytávání dešťové vody.
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Zpracovali jsme projekt I. fáze rozšíření veřejného osvětlení a náhrady stávajících svítidel za úsporná LED světla,
na který jsme získali dotaci. Důsledkem by měla být nejen
podstatná úspora el. energie, ale také vysoká spolehlivost,
takže se sníží náklady na údržbu.

Solární VO cyklostezka

V místech naší obce, kde by byla instalace elektrického
vedení k veřejnému osvětlení velmi komplikovaná resp. nemožná, jsme nainstalovali solární svítidla veřejného osvětlení. Díky tomu se nejen podstatně zvýšila bezpečnost na
velmi nebezpečných místech cyklostezky, v údolí Černé
"U Ščulků" nebo v centru obce, ale současně šetříme elektrickou energii, jejíž cena prakticky nepřetržitě stoupá.

Nový digitální rozhlas
dotace

Pumptrack skill centrum
dotace

1,4 mil. Kč

3,3 mil. Kč

V těchto dnech se nám také podařilo získat dotaci na rekonstrukci obecního rozhlasu, v rámci které bude nejen stávající analogový systém nahrazen spolehlivějším a kvalitnějším digitálním systémem, ale bude také rozšířen tak, aby bylo
hlášení slyšitelné v celém katastru obce.

Rekonstrukce tribuny

S velkými obtížemi způsobenými původním dodavatelem
se nám podařilo dokončit rekonstrukci prostoru pro diváky
na fotbalovém hřišti. V současné době je dokončován projekt kompletní rekonstrukce celé budovy, včetně vytvoření
fitness centra v suterénu, nového zdroje vody pro zalévání,
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zateplení a instalace nového vytápění a ohřevu vody pomocí
fotovoltaického systému.

Probíhá závěrečná fáze výstavby pumtrackových drah
a sklil centra, které vyrůstají ve sportovně zábavním areálu.
V naší obci tak vzniknou unikátní dráhy, které nejsou nikde
jinde v ČR.

Komunikace Pod Rozkazačky

Vykoupili jsme pozemky, nechali zpracovat projektovou
dokumentaci a v současné době realizujeme dlouho očekávanou výstavbu místní komunikace Pod Rozkazačky.
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Cesta Černé

dotace

1,3 mil. Kč

Opravy cest
V údolí Černé jsme díky dotaci mohli opatřit stávající penetračku „Ke Ščulkom“, novým živičným povrchem.

Cesta Hluboké

dotace

Opravili jsme cesty v Dinotici „Ve Dvorci“, v horní části údolí Brtatřejůvka, spojovací komunikaci mezi hřbitovem
a cestou na Kuželky, „U Šuláčků“, v Dinotici k „Hodulom“,
v Černém „U Blahů“, „U Ščulků“, točnu v Dinotici, cestu
do Pondělůvky, postavili novou cestu Pod Kopcem a opravili
mnoho dalších úseků místních a účelových komunikací.

3,6 mil. Kč

V letošním roce proběhne rekonstrukce lesní cesty v Hlubokém, na kterou jsme získali dotaci 3,6 mil. Kč.
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Opravy poklopů a vpustí

Voda a kanalizace Lušová
dotace

20 mil. Kč

V průběhu našeho působení na obci jsme nechali odbornou firmou opravit celkem 63 poklopů a vpustí. Troufám si
tvrdit, že k takto rozsáhlé opravě nikdy v minulosti nedošlo.

Bezpečnostní prvky
na obecních komunikacích

V letošním roce by měla začít dostavba vodovodu a kanalizace v údolí Lušová, u Walferu a Pod Kopcem, na kterou jsme získali dotaci 20 mil. Kč. Současně připravujeme
projektovou dokumentaci na dobudování vodovodu a kanalizace v údolí Dinotice, na kterou se samozřejmě pokusíme
rovněž získat dotaci.

Vybudování všech inženýrských sítí
a nové komunikace v Bratřejůvce
„U Kočů“

Na základě žádostí samotných občanů jsme na mnoha
místech v obci nechali nainstalovat aktivní bezpečnostní
prvky, a to jak dopravní zrcadla, tak zpomalovací retardéry,
čímž se v těchto místech podstatně zvýšila bezpečnost zejména našich dětí.

Prodloužení kanalizace Provazníček

Vykoupili jsme pozemky, nechali vyprojektovat veškeré inženýrské sítě včetně nové komunikace v Bratřejůvce v lokalitě „U Kočů“, kde probíhá výstavba nových rodinných domů.
V současné době probíhá výběr zhotovitele tohoto projektu.

Nový územní plán

V současné době probíhá dle zpracované projektové dokumentace výstavba prodloužení kanalizace v Provazníčku.
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Pro případ nouze byla zakoupena mobilní centrála, která
bude umístěna v hasičské zbrojnici, kde v tuto dobu probíhá
kompletní rekonstrukce.

Bytovka Kuželky

Před hasičskou zbrojnicí byl kompletně zrekonstruován živičný povrch včetně odvodnění vjezdu pro Tatru.

Zakoupili jsme stavební pozemky a nechali zpracovat studii bytového domu, který chceme za přispění dotačního programu postavit pokud možno v co nejbližší době.

Vybavení pro hasiče
dotace

370 tis. Kč

Dopravní automobil
dotace

1,1 mil. Kč

Mimo každoroční dotace na akceschopnost a na výjezdy
jsme pro naše hasiče získali dotaci na jejich vybavení ve výši
370 tis. Kč. V každém roce pak z rozpočtu byly vyčleněny
další finance na údržbu a nové vybavení JPO SDH.

Získali jsme dotaci a zakoupili pro hasiče dopravní automobil, který je využíván zejména pro převoz mladých hasičů
na soutěže, ale také k převozu ostatní techniky k zásahům.

Nová čtyřkolka pro hasiče
dotace

374 tis. Kč

Mobilní centrála
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Zahájili jsme proces tvorby nového územního plánu obce,
který byl po sběru žádostí od občanů a vypracování Zprávy
o uplatňování územního plánu za období 12/2015 – 06/2021
ze strany MěÚ Vsetín předán projektantovi ke zpracování.
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V letošním roce jsme získali dotaci na novou hasičskou
čtyřkolku. V současné době ji připravuje k převzetí vybraný
dodavatel.

Rekonstrukce hasičské zbrojnice
dotace

3,7 mil. Kč

Pro naše hasiče, kteří bohužel patří mezi naše největší kritiky, jsme nechali přepracovat již existující projekt rekonstrukce hasičské zbrojnice tak, abychom mohli požádat
o dotaci na tuto akci. Tu jsme následně získali a v současné
době rekonstrukce probíhá. Hasičská zbrojnice bude samozřejmě kompletně vybavena novým zařízením a nábytkem.

Demolice garáží za hřbitovem

Z vlastního dřeva a vlastními silami jsme vyrobili a umístili
tři nová odpočívadla podél cyklostezky, ke kterým jsme pořídili nové odpadkové koše. Kvůli udržování pořádku v obci
jsme rozmístili nové koše také na nejvíce exponovaných místech.

Architektonická studie Provazné

Na pozemky, které byly získány bezúplatným převodem
od státu za podmínky, že na nich bude vybudována veřejně
prospěšná stavba, jsme nechali na základě požadavků vyplývajících z veřejného průzkumu, kterého se mohli zúčastnit
všichni občané Halenkova, zpracovat architektonickou studii. V této lokalitě tak vznikne odpočinková a relaxační zóna.

V prostoru za hřbitovem jsme provedli demolici starých,
nevzhledných a nefunkčních garáží, na jejichž stavbu nebylo nikdy vydáno stavební povolení, nebyly zkolaudovány,
tudíž nebyly evidovány v katastru nemovitostí a stály na pozemcích patřících Římskokatolické farnosti Halenkov.

Opravili jsme vývěsní skříňky tak, aby už nehyzdily centrum obce. Současně jsme do středu obce umístili nové koše
ve dvojnásobném počtu a zrekonstruovali všechny dřevěné
lavičky, včetně těch u autobusových zastávek.

Odpočívadla cyklostezka

Centrum obce

Nechali jsme zpracovat studii úpravy centra obce, jejíž
součástí by měla být rekonstrukce všech starých chodníků
v centru, ale zejména by mělo vzniknout mnoho nových
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Zrekonstruovali jsme prostory zdravotního střediska a vybudovali nové toalety včetně bezbariérového WC.

Penálky pro prvňáčky

Obecní ovocný sad
dotace

250 tis. Kč

Aby měli naši prvňáčci památku na svůj první den ve škole, rozhodli jsme se jim každý rok nechat vyrobit a věnovat
památeční dřevěný penálek.

Památeční stříbrné mince
pro novorozeňátka

Získali jsme dotaci 250 tis. Kč, díky které jsme vysázeli
nejenom obecní sad složený pouze z krajových odrůd, a to
na místě, kde vždycky měl existovat, ale vysadili jsme desítky
dalších stromů v centru obce a podél železniční trati v prostoru bývalého armádního velkoskladu tak, aby oddělovaly
budoucí prostor určený k zástavbě od hluku železnice a průmyslových podniků nacházejících se v jeho blízkosti.

Rekonstrukce zdravotní středisko

Ke slavnostní příležitosti vítání nových občánků naší obce
jsme se rozhodli zhotovit památeční stříbrné mince s jejich
jménem a datem narozením. Mají nejen hodnotu finanční,
ale zejména památeční. Mimo naše nové občánky jsme nezapomněli ani na naše jubilanty. V roce 2019 jsme založili
tradici setkávání s jubilanty, které bohužel díky Covidu 19
nemohlo v dalších dvou letech probíhat. Proto jsme v letošním roce uskutečnili setkání všech jubilantů, kteří své životní
jubileum oslavili v letech 2020-2022.
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parkovacích míst a nové veřejné WC v blízkosti hřbitova.
V rámci úpravy centra by měla být řešena nejenom dopravní
obslužnost, ale také výměna nevhodných povrchů za povrchy umožňující vsakování a čištění srážkové vody. Dále zde
budou vytvořeny nové zelené plochy s květinovými záhony, vysázena nová vegetace včetně nových stromů. V centru by měly být instalovány retenční nádrže se závlahovým
systémem, umístěny vodní prvky a fotovoltaické panely se
SMART prvky.

aktuality z obce

Aby se nejen naši novomanželé, ale všichni, kdo se zúčastňují slavnostních setkání v obřadní síni obecního úřadu cítili
co nejlépe, zrekonstruovali jsme kompletně sedací nábytek.
V budově obecního úřadu jsme současně nechali vyměnit
vstupní dveře.

Bankomat

Založili jsme tradici vydávání vlastního kalendáře. Myslím
si, že se nám oba dosud vydané kalendáře podařily. Opravdu velké úsilí nám dalo znovu vydat hodně žádanou knihu
o naší obci, ale stálo to za to.

Jelikož je i přes stále častěji využívané platby prostřednictvím platebních terminálů někdy potřeba disponovat hotovostí, umístili jsme v centru obce bankomat, který slouží
nejen občanům Halenkova.

Moderní úřad
V rámci kulturní akce Dřevorosty jsme založili tradici budování halenkovského dřevěného Betléma. I přes nemožnost
pořádání této akce nám každoročně přibylo několik dřevěných figur. Doufáme, že se bude dál a dál rozrůstat.

Obec přátelská rodině a seniorům
dotace

250 tis. Kč

Za třetí místo v soutěži Obec přátelská rodině a seniorům
jsme získali 250 000 Kč, za něž jsme mimo jiné pořídili nové
herní prvky do parku OÚ.
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Během našeho působení na obecním úřadě jsme se snažili úřad zmodernizovat a co nejvíce přiblížit moderním
trendům. Pořídili jsme digitální úřední desku, zavedli jsme
možnost bezhotovostních plateb místních poplatků, a to jak
prostřednictvím platebního terminálu, tak bezhotovostním
převodem. Předělali jsme webové stránky obce, zavedli službu Mobilní rozhlas, díky níž může být každý občan pravidelně informován o veškerých důležitých věcech a dění v obci.
K informování občanů nevyužíváme pouze naše webové
stránky a Mobilní rozhlas, ale také sociální sítě. V rámci úřadu jsme začali rovněž používat nové informační systémy,
které usnadňuji nejen naši práci, ale i práci ostatních zvolených zastupitelů.

SVPT Kyčera

aktuality z obce

Charita Nový Hrozenkov

Během našeho působení jsme se snažili maximálně podporovat zájmovou a spolkovou činnost, zejména co se týká
dětí. Naše malé folkloristy jsme každoročně podporovali
částkou 140 000 Kč.

V době našeho působení na radnici jsme nezapomínali na podporu seniorů. Proto nejen přispíváme na obědy
pro seniory, ale v uplynulých čtyřech letech jsme přispěli
částkou přesahující 2 mil. Kč Charitě Nový Hrozenkov, která zabezpečuje služby pro naše starší spoluobčany nejen
v denním stacionáři Slunečnice v Halenkově, ale také přímo
v jejich domovech.

TJ Tatran Halenkov

Moc nás těší, že se v uplynulém období vytvořila opravdu
široká základna mladých fotbalistů, kteří sportují pod hlavičkou TJ Tatran Halenkov. Na činnost této organizace jsme přispěli za uplynulé čtyřleté období částkou 2,1 mil. Kč.

Mladí hasiči
Nezapomínali jsme ani na skvěle fungující organizaci SPCCH, která se stará o naše seniory. Tuto organizaci jsme
podpořili částkou 210 000 Kč.

Na opravy dominanty naší obce Kostela Povýšení svatého
Kříže a jeho okolí jsme přispěli částkou 415 000 Kč.

V době našeho působení ve vedení obce začal intenzivněji fungovat kroužek mladých hasičů pod hlavičkou SDH Halenkov. Mimo několikamilionovou částku, kterou obec vynaložila v daném období na činnost jednotky požární ochrany
SDH Halenkov, jsme přispěli také na kulturní akce pořádané
SDH Halenkov částkou přesahující 100 tis. Kč. Navíc jsme
ještě do činnosti kroužku mladých hasičů investovali částku
téměř 354 tis. Kč, což v porovnání s předchozím obdobím
nemá obdoby.
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V průběhu uplynulého období jsme se snažili daleko
větší měrou podporovat i ostatní spolky sdružující občany Halenkova, které naši předchůdci nepodporovali
vůbec případně částkami v řádech tisíců. Konkrétně se
jednalo o KČT Halenkov (120 000 Kč), OREL-Jednota Halenkov-Huslenky (55 000 Kč), Myslivecký spolek Javořina (120 000 Kč), Český svaz včelařů, ZO Halenkov z.s.
(75 000 Kč), Český rybářský svaz z.s. (25 000 Kč) nebo
Český zahrádkářský svaz ZO Halenkov (25 000 Kč).
Pokusil jsem se vám představit hlavní aktivity, kterým
jsme se v průběhu uplynulých čtyřech letech věnovali.
Samozřejmě v tomto článku nejde obsáhnout celou škálu činností, kterými jsme se v průběhu našeho působení
ve vedení obce zabývali. Nechám na Vás samotných,
abyste posoudili, zda jsme čtyři roky na obecním úřadě seděli pouze s rukama v klíně nebo jsme se snažili
opravdu intenzivně a poctivě pracovat. Z úctyhodného
počtu shora uvedených akcí, na které se nám podařilo
během našeho působení na obci získat dotaci, je myslím
zřejmé, že jsme se snažili opravdu dobře hospodařit.
Díky tomuto velmi zodpovědnému přístupu k obecním
financím jsme na rozdíl od státního rozpočtu každý rok
hospodařili s přebytkem. Důsledkem naší finanční politiky je skutečnost, že se nám podařilo zůstatek, který
jsme při našem nástupu převzali na bankovních účtech,
zněkolikanásobit, takže z původních 16 mil. Kč máme
v současné době na bankovních účtech obce částku
63 mil. Kč. Myslím si, že je to velmi pozitivní zpráva
zejména v této složité době. Díky těmto financím se
nemusíme v příštím období zadlužovat i přesto, že nás
čekají finančně velmi náročné investiční akce, jakými
je například dobudování vodovodu a kanalizace v naší
obci. Vysoký podíl dotací na pokrytí kapitálových výdajů je odrazem schopnosti vedení obce dobře zvažovat své investiční aktivity ve vztahu k vypisovaným
dotačním výzvám a schopnosti zpracovávat smysluplné
a kvalitní projektové žádosti.
Myslím si, že důkazem mých tvrzení o našem skvělém hospodaření je skutečnost, že nezávislá a uznávaná iRatingová společnost CRIF – Czech Credit Bureau,
a.s. ohodnotila hospodaření obce Halenkov za roky
2020 a 2021 druhým nejvyšším iRatingovým stupněm
„B+“ a udělila obci čestný Certifikát stupeň „B+“. Tato
skutečnost vypovídá o vynikající finanční stabilitě ekonomických ukazatelů, které převyšují ukazatele obcí se
srovnatelným počtem obyvatel. Obec Halenkov se nachází v okresu Vsetín ve Zlínském kraji a patří do kategorie 2 000 - 4 999 obyvatel. Z celkového počtu 14 obcí
v okresu Vsetín v této velikostní kategorii dosáhla hodnocení iRatingovým stupněm „B+“ už jen jedna další obec.
Výjimečnost dobrého finančního hospodaření Halenkova
potvrzuje i fakt, že iRatingové hodnocení se od roku 2018
neustále zlepšuje.
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Na závěr bych touto cestou chtěl z celého srdce poděkovat vám všem, kteří jste nám dali důvěru, podporovali
nás při naší práci a pomáhali nám. Velmi si vaší pomoci
a podpory vážím. Chci vás všechny ujistit, že jsme se snažili poctivě a co nejusilovněji dělat vše pro to, aby se Halenkov stal pro nás všechny, ale i pro ty, co přijdou po nás,
tím nejkrásnějším místem na světě. V průběhu uplynulých
čtyř let jsme byli mnohokrát cílem nenávistné a pomlouvačné kampaně, kterou zcela účelově šířili někteří naši
spoluobčané. Za tu dobu jsem byl několikrát přesvědčen,
že politiku pověsím na hřebík. Nakonec jsem se ale rozhodl jinak, poněvadž nechci pouze přihlížet tomu, jak se
k moci doslova derou ti, kteří to dělají jen pro prebendy,
teplý flek a pocit slávy, jelikož mi opravdu záleží na tom,
aby Halenkov vzkvétal, aby tady zůstávaly bydlet naše
děti a jejich děti a žilo se jim tady skvěle. Chci tím všem
vyslat jasný vzkaz, že nenávistnou politiku v naší dědině
změníme pouze za předpokladu, že na současnou situaci
nebudeme rezignovat.

Chtěl bych vás proto všechny požádat, abyste využili svého volebního práva, udělali si čas a šli k volbám. Přeji vám,
aby Vaše volba byla šťastná, a zvolili jste za své zástupce
schopné, poctivé a pracovité lidi, kterým skutečně záleží
na tom, aby naše obec vzkvétala a nám všem se v ní dobře
a spokojeně žilo,
Váš starosta,
Ing. Radek Chromčák

Vážení spoluobčané,
dovolte, abych tlumočil dopis Marka
Výborného.
To, že se v době babího léta od
1. září do 30. listopadu 2022 zopakuje Milostivé léto, tedy možnost
zbavit se exekucí na dluzích vůči
státu, se všeobecně ví. Jsem hrdý, že
jsme jako lidovci dokázali takto konkrétně přispět ke kultivaci dluhového
prostředí u nás. Milostivé léto je dnes
všeobecně známý pojem. A přitom
neděláme tlustou čáru, nepřinášíme
amnestii, ale naopak povinnost splatit
celou jistinu dluhu do poslední koruny. To, co stát odpouští, jsou penále,
úroky atd.
Ukázalo se, že Milostivé léto je výhodné pro všechny aktéry, nejen pro
dlužníky. Věřitelé jako např. VZP ho vítají. Získají totiž jednorázově až stovky
miliónů korun zpět, jejichž hodnota by
byla inflací dramaticky ohrožena. Vítají
a podporují ho i zaměstnavatelé. Pro
jejich mzdová oddělení je každá ukončená exekuce požehnáním. I proto naše
Milostivé léto podpořilo nejvyšší vedení Hospodářské komory.
Nyní je důležité dostat co nejvíce informací k těm, kterých se může Milostivé léto týkat a případně jim pomoci
s kontakty či konkrétní pomocí k tomu,
aby byli schopni po 1. září 2022 dlužnou jistinu splatit. Skutečně Milostivé
léto stojí na solidaritě a pomoci. V rámci rodin či širšího společenství. Proto
jsem uvítal i užší spolupráci a podporu
ze strany České biskupské konference.
Jednotlivé farnosti by se měly v příštích
týdnech zapojit do šíření povědomí
o tomto projektu.
Tolik ve zkratce z výzvy Marka Výborného, bývalého předsedy KDU-ČSL.

Rád bych ještě dodal, že u nás se
můžete o pomoc obracet na Charitu
Nový Hrozenkov, která se opět v tomto programu aktivně angažuje v rámci sociálního poradenství. Zajistí Vám
odbornou pomoc a pomůže s nutnou

administrací. Rychlou pomoc Vám
poskytne i Help linka Člověka v tísni
770 600 800.
Petr Pončík
předseda KDU-ČSL Halenkov
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Pomoc občanům zbavit se finančních dluhů
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PROČ A JAK je to v Halenkově?
valou vojenskou čističkou (směrem
od Vsetína).

• Kam mám vozit velkoobjemový biologický odpad, když za hřbitov už to
nejde?
Občané Halenkova mohou využít
dosavadní lokace, kde jsou umístěny kontejnery pro tento typ odpadu.
V případě potřeby bude zvýšena
frekvence vývozu či přistaven větší
kontejner. Pokud mají občané bioodpadu jednorázově více, lze jej odvézt
na nové překladiště bioodpadu. To
se nachází za bývalým vojenským
lesíkem a fotbalovým hřištěm. Vede
k němu „vyježděná polní cesta“,
na kterou se odbočuje vpravo za bý-

• Bude se dělat něco s tím přechodem
pro chodce u MŠ?
Ví se, že před tímto přechodem pro
chodce auta zastaví jen zřídka.
Pro větší bezpečnost dětí z MŠ a občanů jsem čtyři roky usiloval o umístění bezpečnostního prvku u tohoto
přechodu pro chodce. Jsem rád, že
nyní je příprava projektu semaforu s tlačítkem pro chodce v běhu
a v září by měl projekt jít k vyjádření
dotčeným orgánům.
• Co bude místo bývalého areálu
Služeb obce u hřbitova?
T ento pozemek prošel rekultivací
a nyní se předává farnosti Halenkov,
která je jeho vlastníkem. O osudu
této parcely tedy rozhodne farní rada.
Nicméně se domnívám, že vhodné by
bylo na části parcely zřídit parkoviště.
Mělo by to být pojato komplexně
v rámci revitalizace celého hřbitova.

• Jak je to s truhlíky s květinami na zábradlí před kostelem?
Prvně chci, aby zaznělo, že i když celou dobu usiluji o květinovou výzdobu centra obce, tak s prvotní instalací
nevzhledně osázených truhlíků nemám nic společného. Stejně tak ani
farnost Halenkov.
Chtěl bych tímto velmi poděkovat Zahradnictví v Černém, které rychle zareagovalo na moji prosbu o pomoc
při osázení truhlíků novou květenou,
která dělá radost všem kolemjdoucím.
Těšíme se na Vaše další dotazy, které posílejte na emailovou adresu peta.
poncik@email.cz, nebo mistostarosta@
halenkov.cz

Děkujeme.
Petr Pončík,
Zastupitel obce Halenkov

Jak je to letos u nás s medem?
Ženci na pole, včely z pole! To je
staré včelařské rčení našich předků. Koloběh života včel a včelaře se
uzavřel a začal v podletí nový včelařský rok. V přírodě dozrávají plody
nabízející prostřený stůl všem živočichům. Kvete slunečnice, pohanka
a červené jeřabiny zdobí aleje kolem
cest.
Dalo by se říci, že je to nejdůležitější část včelařova roku. Tak, jak se medař postará o své svěřenkyně a jakým
způsobem je zazimuje, se projeví
v kondici včelstev následující sezonu.
Typické pro toto období je vyhánění
trubců včelami z úlů. Svůj úkol již
splnili. Postarali se o zachování rodu
(oplození nové královny) a nyní již
nejsou třeba. Jenom by ujídali z těžce nashromážděných zásob na zimu.
Kruté, ale nezbytné pro přežití.
Včelař upravil úl a připravil zimní sedliště. Dodává včelám cukerné
zásoby místo medu, který jim odebral. Dříve se vymetal (vytáčel)med
až na jaře. Až co zůstalo včelám po
zimě.
A jaký byl ten letošní včelařský rok?
Myslím si, že si letos nemůže žádný
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Včely na zlatobýlu, neklamná známka podletí
včelař stěžovat. Po dlouhé době bylo
opět jaro také, jaké má být. Tedy pozvolné, teplotně a srážkově tak akorát. Při rychlém oteplení v dubnu vše
rychle vykvete a včely, které ještě
nejsou v síle, nevyužijí plně snůšku.

Ty se totiž řídí svými zákonitostmi
a nedokáží se tak rychle adoptovat
na měnící se klima. Nicméně, letošní
jaro bylo příznivé, a tak jsme se mohli
koncem května těšit z jarního květového medu. Ten se vyznačuje světlej-

Ta však skončila s příchodem úmorných veder. Stromy a byliny trpěly
nedostatkem vláhy a z pravidelného
přísunu sladiny (nektar, medovice)
se stalo jen paběrkování. A to je ten
okamžik, kdy musí zasáhnout včelař.
Z posledního vytáčení je med tmavý,
lesní, hutné konzistence a s velkým
podílem sušiny.

Myslím, že z letošní nabídky medu
si vybere i ten nejnáročnější zákazník. A hlavní devizou je, že tento med
pochází z naše krásné, čisté, valašské
přírody.
Tak ať je Vám k duhu a s pozdravem
Petr Pončík,
jednatel ZO ČSV Halenkov

Co nám může říct meteoradar,
když prší a přitom neprší?
Moderní technologie nás všechny
masivně obklopují a pomáhají. Pronikají do všech sfér našich životů, včetně
práce nebo rekreace. Jedním z technologických pomocníků par excellence
je online meteoradar (například zde
na stránkách Českého hydrometeorologického ústavu: https://www.chmi.
cz/files/portal/docs/meteo/rad/inca-cz/
short.html). Pomocí aktuálních dat z radarů můžete přesně vidět, jak rychle se
k vašemu domu blíží bouřka, jak dlouho asi bude pršet či na jak intenzivní
déšť se máte připravit. Meteoradar je
velmi přesně kalibrovaný tak, aby dokázal odfiltrovat většinu šumů. Něco
mu ale přece jen někdy unikne a o tom
je tento článek. Stává se, hlavně v létě,

že meteoradar indikuje jemné mžení
a přitom je jasná obloha. Co se v tuto
chvíli ve vzduchu děje? Odpovědí je
více, ale jedna je pozorovatelná i přímo
v přírodě. Meteoradar takto dokáže zachytit například masivní rojení hmyzu.
Velmi často se stává, že se například
mravenci, pestřenky či vodní hmyz
líhne a rojí synchronizovaně v obrovských početnostech. Miliardy jedinců
jsou pak vzdušnými proudy vynášeny
výše do atmosféry a radaru se pak jeví
jako jemný déšť na velkých územích
– typicky ohraničených stejným lokálním klimatem (např. pláně Vysočiny či
Dolnomoravský úval). Krapet intenzivní
déšť na pozdním jaře a brzkém podzimu je pak způsoben obrovskými hejny

migrujících motýlů – například babočky bodlákové ve dne či tažných můr
lišajů v noci. Radar ale dokáže zachytit i táhnoucí ptáky! Zde hlavně záleží
na velikosti hejna a jeho chování, na radaru pak vypadají spíše jako aprílové
počasí s mnoha prostorově oddělenými
drobnými přeprškami. Biologové tímto
dostávají mimoděk cennou informaci
o rojení či masivních tazích hmyzu,
která se dá využít k lepšímu plánování
průzkumů a výzkumů. Laická veřejnost
či turisté ale mohou láteřit nad chybami
radaru, který jim přiměl změnit kvůli
pozorovanému dešti plány a zrušit výlet. Pokud jste dočetli až sem, tak už
ale víte, jak tento jev správně vyhodnotit a nenechat se jím zaskočit.

RNDr. Lukáš Spitzer, Ph.D., entomolog Muzea regionu Valaššsko, p. o
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ší barvou než lesní med a příjemnou,
plnou chutí sadů, horských bylin
a dřevin. Ani ne za měsíc včelky nasbíraly zase plné plásty medu. Druhý
med je tmavší s polovičním podílem
medovice. Lípa letos v důsledku veder před začátkem prázdnin nemedovala. Ještě chvíli poté producenti
medovice nabízeli hojnost snůšky.

knihovna / kultura

SKIP – Sekce veřejných knihoven představuje odborný seminář:

Co venkovské knihovny umějí a mohou XVIII
Komunitní knihovna aneb Inspirujeme se místem, kde žijeme. Odborný
seminář a jeho 18. ročník v září 2022
tentokrát v Halenkově!
Jako Knihovna roku 2020 jsem pověřena organizací odborného semináře,
kterého se účastní knihovníci a odborníci z cele naší vlasti. Hostem bude
mimochodem také nejvyšší šéf knihovníků v ČR, generální ředitel Národní
knihovny České republiky, PhDr. Vít
Richter jako garant.
Vzdělávací seminář je primárně určen neprofesionálním a malým profesionálním knihovnám v obcích do 7500
obyvatel a úzce navazuje na cenu Ministerstva kultury Knihovna roku. Hlavními aktéry semináře jsou soutěžící
knihovny v rámci Knihovny roku a odborníci z oboru knihovnictví. V roce
2022 se seminář uskuteční v Halenkově, Knihovně roku 2020. Ústředním
tématem bude "komunitní knihovna".
Komunitní role knihoven má v místech
jejich působení stále větší význam.

Nutnost vnímat potřeby a zájmy obyvatel obcí a měst jsou pro poskytování
služeb knihoven jednou z nejdůležitějších. Odborný program, bude zaměřen
hlavně na aktivity knihoven v návaznosti na komunitu, ve které působí.
Halenkovská Knihovna má za úkol
technické zabezpečení celé akce, a proto držte palce, neboť v pátek 23.9.2022
se stane naše Biblina tím nejdůležitějším a nejsledovanějším místem konání
sletu knihovníků a všech milovníků literatury v širokém dalekém okolí. Máme
připravenou cimbálovku s kulturním
vystoupením našich dětí, frgále a raut
+ technikou skvěle vybavený sál. Samozřejmě také velké odhodlání skvěle
reprezentovat naši Knihovnu roku 2020
před „knihovnickým světem“ a tím
i zviditelnit celou naši krásnou obec
Halenkov. Součástí dopoledního semináře bude prezentace naši Knihovny
včetně ukázky z mé práce – všechny totiž zajímá oblíbená beseda Pes, nejlepší přítel člověka – poučení o psech se

psem. Propojení pozitivních pocitů ze
zvířete se čtením je osvědčená metoda
podpory čtenářské gramotnosti. Domácích mazlíčků v knihovnách je totiž stále víc, i když s tím naše legislativa zatím
vůbec nepočítá. Kočky a hlavně psi se
využívají jako živí maskoti k propagaci
knihovny, k animoterapii, k rozvoji čtenářství u dětí (akce Čtení psům apod.)
a fenomén zvířat v knihovnách známý
a podporovaný hlavně ve vyspělých
státech světa lze skvěle aplikovat i v našich knihovnách. Téma „library animal“
bude vhodné k diskuzi právě na semináři tohoto typu a U NÁS? V Halenkově! Odkaz na web: https://venkovske-knihovny-2022.webnode.cz/
Zdraví knihovnice Mgr. Marcela Šuláková – organizátor celorepublikového
semináře

VAJANOVO LETNÍ KINO
Letní kino je letos ve znamení pružných změn. Už jsem i slyšel názor, že se snažím zamaskovat, kde se hraje příště. Je to
samozřejmě humor a nadsázka. Přesuny plánovaných míst projekcí jsou letos způsobeny opravou tribuny na fotbalovém hřišti a technologickými postupy, kdy na betonové povrchy nemohl být povolen vstup. Zbylá představení do konce sezóny by
už měla proběhnout dle plánu na hřišti. Do 8. 8. proběhly čtyři kina, dvě v parku a po jednom na hřišti a v centru obce.
O uvedení pohádky Zakletá jeskyně, kterou jsem přesunul kvůli nízké teplotě, uvažuji na úplný konec prázdnin. Zveřejním
to, jakmile to bude tutovka. Snad nám to počasí dovolí. Pro letošní sezónu jsem pořídil nové, větší plátno. Jeho plocha je
6,5 x 3,5 metru. Do parku se sice nevejde, ale na jiných místech vám přináším vyšší divácký komfort. Těším se na vás v druhé
půli sezóny. 										
Jan Václavík, Vajan
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Prázdninový zájezd KČT
Až na samý konec republiky odvážel autobus početnou skupinu halenkovských turistů poslední červencový
týden. Cílem našeho putování se staly Krušné hory a jejich okolí. Chata
v místní části Jáchymova – Mariánská
– se stala naším dočasným domovem.
První naší zastávkou je hrad Bečov nad
Teplou, kde je uložen relikviář sv. Maura, který je spolu s korunovačními klenoty nejcennější zlatnickou památkou
České republiky. Její zajímavé osudy
nám přibližuje místní znalá průvodkyně. A čeká nás kamenná rozhledna,
která se spirálovitě tyčí na Krásenském
vrchu. Samozřejmě neopomíjíme návštěvu známého lázeňského trojúhelníku. Začínáme v Mariánských Lázních. Asi největší zážitek si odvážíme
po procházce novobarokní litinovou
kolonádou, zakončenou Zpívající fontánou. Procházkou nádherným parkem
se s Mariánkami loučíme. Velmi poklidným dojmem na nás působí Františkovy
Lázně. Město je plné parků a zajímavých plastik, z nichž je nejpopulárnější socha Františka. Karlovy Vary jsou
naše nejvýznamnější lázně se spoustou
horkých pramenů. Potkáváme zde také
nejvíc návštěvníků. Procházíme hlavní
kolonády, obdivujeme spoustu církevních památek a výstavní hotelové komplexy, např. Grand hotel Pupp nebo
Thermal, který je znám Mezinárodním
filmovým festivalem. Starobylé město
Cheb nás upoutává především náměs-
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tím se souborem kupeckých domů Špalíček a rozsáhlým hradním komplexem.
Přírodních zajímavostí je v tomto kraji
celá řada. Minerální prameny a vývěry
oxidu uhličitého pozorujeme v národní přírodní rezervaci SOOS, která nás
na tříkilometrové naučné stezce seznamuje s pozůstatky vulkanické činnosti.
K nejcennějším lokalitám Krušných hor
patří Božídarské rašeliniště, kde nás
naučná stezka vede po trase s 12 zastaveními. Nejmladší sopku na našem
území navštěvujeme v Komorní Hůrce, o její probádání se zasloužil i J. W.
Goethe. Na nejvyšší horu Krušných hor
Klínovec vede pohodlná cesta z Božího
Daru. Čeká nás však nepříjemné překvapení. Kromě vysílače a rozhledny
jsou všechny budovy ve značně zchátralém stavu. Vše je zarostlé a zpustlé. Je
nám z toho smutno. Jaký to rozdíl proti
vedlejšímu kopci na německé straně
Fichtelbergu, kde obdivujeme výstavní
chatu, novou lanovku a všude dokonalý pořádek. V Horní Blatné začíná nový
den. Jsme na další naučné stezce, která
nás přivádí kolem Blatenského kanálu
na Blatenský vrch (1043m) s rozhlednou, vysokou 21 m. Kolem Vlčí a Ledové jámy se vracíme. Další kroky míří
na čedičový vrch Plešivec s vyhlídkovou věží, stezkou v korunách stromů
a dalšími atrakcemi. Odtud ještě 7 km
a jsme v našem dočasném domově
na Mariánské. Jáchymov je znám především lázněmi, těžbou stříbra a uranové
rudy, ražbou prvních tolarů, objevem
rádia a též bohužel pracovními tábory,
kam byli za krutých podmínek nahnáni
političtí vězni. Celý den proto věnujeme procházkám městem a okolím. Při
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návštěvě Svatošských skal v údolí řeky
Ohře dochází na trase k nehodě. Jedna
naše účastnice zájezdu špatně došlápla a zlomila si kotník. Organizujeme
záchrannou akci a s pomocí karlovarských zdravotníků je naše kamarádka
v bezpečí nemocnice. Ještě ten den je
už s námi a čeká ji převoz do Vsetína.
Přejeme jí brzké uzdravení. K hladkému průběhu zájezdu přispěli všichni
účastníci, hudební čtveřice několikrát
vylepšovala náladu po večerech a Jindra Černovský svůj řidičský úkol splnil
beze zbytku. Zkrátka díky všem.
Zdenek Drga
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Soustředění Mladých hasičů
Jako každý rok pro naše mladé hasiče zařizujeme soustředění, kde se snažíme více zdokonalit v hasičských dovednostech, zvýšit kondičku a zažít obrovské množství nových
zážitku a srandy. Letos se nám podařilo najít krásné místo
nedaleko Brna. Bohužel měsíc před jeho začátkem nám bylo
oznámeno zrušení rezervace, jelikož ubytovali Ukrajince.
My jsme tuto situace začali hned řešit a s velkým zázrakem
se nám podařilo najít nové ubytování, a to v nedalekých
Kunčicích pod Ondřejníkem v penzionu Krkoška.
Naše soustředění začalo v pondělí 18. 7. 2022, kdy jsme
v 9:30 vyrazili v počtu dvaceti dvou dětí a šesti dospělých
na místo. Po příjezdu jsme se ubytovali a šli do bazénu, jelikož bylo velmi teplé počasí. Následující dny byly také velmi
teplé, a tak jsme trénink střídali s aktivitami ve vodě. Během
tréninků jsme se soustředili na správnou techniku motání,
správné provedení štafety dvojic, přípravě na závody TFA
a brannému závodu.
Během soustředění si děti užily opékání špekáčků, orientační běh, míčové hry na souši i ve vodě za které dostaly
i super odměny. Navštívili jsme velmi oblíbené motokáry
ve Frenštátě pod Radhoštěm, kde si „síly“ mezi sebou porovnali jak děti, tak i vedoucí. Jízdu si všichni velmi užili a někteří dokonce prosili o další kolo, které bohužel nebylo již
z časových i finančních důvodů umožněno.
Velmi časté dotazy padaly na to, jestli bude stezka odvahy,
a co by to bylo za soustředění, kdybychom ji neudělali...? Stezka
byla, a i ti největší frajeři měli nahnáno a báli se jít sami po lesní
cestě, která byla osvětlena pouze svíčkami. Strašidelnou atmosféru tomu dodaly reproduktory a starší děti podél trasy, které
na odvážlivce i strašpytlíky vybafovali z křoví a zpoza stromů.
Díky velmi teplému počasí se nám letos nepodařilo uskutečnit žádnou větší turistiku, ale podařila se nám „vyrobit“
krásná trička, které si děti odvezly domů na památku.
Naše soustředění jsme ukončili v pátek 22. 7. 2022, kdy
jsme se v odpoledních hodinách vrátili zpět domů plní motivace na další závody a zážitků.
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Chtěla bych poděkovat všem dětem, jelikož byly hodné, poslouchaly a mnohdy jsme o nich ani nevěděli. Dále bych chtěla
moc poděkovat našim dorostencům, kteří nám během celého
soustředění pomáhali s programem a jeden celý den si vzali
na starost celou naši bandu.
Závěrem bych chtěla poděkovat obci Halenkov, SDH Halenkov a Zlínskému kraji za spolufinancování soustředění. Bez Vás
by to nešlo, děkujeme!!
Renáta Zapalačová
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Požár v Národním parku České Švýcarsko
Jak všichni jistě z médií víte, dne 24. července Česko zasáhl zřejmě největší požár v jeho historii. Konkrétně požár
v Národním parku České Švýcarsko. Stejně jako v loňském
roce jsme nabídli pomoc s odstraňováním následků ničivého tornáda na Jižní Moravě, tak jsme se i nyní, po konzultacích s Hasičským záchranným sborem, připojili k odřadu
HZS Zlínského kraje a ve středu 3. srpna v brzkých ranních
hodinách vyrazili čtyři členové výjezdové jednotky na dalekou cestu do Hřenska. Této cestě samozřejmě předcházela
příprava vozidla Tatra T815, která především spočívala v doplnění vhodných hasebních prostředků a odebráním těch
nepotřebných, aby se ve vozidle (kromě snížení hmotnosti)
uvolnil prostor pro osobní věci zasahujících hasičů. Z bezpečnostních důvodů také bylo nutno vypustit z nádrže vodu.
Po příjezdu na místo události – do Hřenska, nám byl přidělen sektor č. 3 – Černý důl, kde jsme dohledávali skrytá ohniska a prolévali tato místa vodou. V tomtéž úseku jsme také
měli noční hlídky, kdy jsme hned první noc objevili žhnoucí
ohnisko pod skalami, ale vzhledem k velmi nepřístupnému
terénu byly z daného místa pouze odeslány GPS souřadnice
pro vrtulník s bambi vakem, který následně toto místo v ranních hodinách zkropil. O tom, že je naše jednotka na velmi
vysoké úrovni, svědčí i fakt, že nám bylo přiděleno velení
celému tomuto sektoru, což bylo primárně přidělováno pouze jednotkám profesionálních hasičů. Měli jsme tedy pod
sebou i další kolegy např. z Hošťálkové či Rapotína, s jejichž
pomocí a využití jejich terénní čtyřkolky jsme mimo jiné také
natahovali přes 300 metrů hadicového vedení po přilehlém
Kozím Hřbetu.
Byly to opravdu velice náročné tři dny. Tři dny plné popela, horka, vyčerpání ale také dobrého pocitu ze skvěle odvedené práce. Jak popisují sami naši hasiči, byl tento zásah
zcela jiný, než na které jsme „zvyklí“ od nás, kdy přijedeme
k požáru lesa mnohdy jako první a snažíme se jeho šíření
rychle zabránit a uhasit. Takový zásah u nás trvá obvykle
kolem tří hodin. Ale v Hřensku musíte myslet na daleko jiné
věci, na jídlo, pití, odpočinek a mnohá nebezpečí, protože
jste celý den a i noc v terénu. V tomto směru bylo tzv. týlové zabezpečení zvládnuté na jedničku – alespoň z našeho
pohledu. Stačilo včas zavolat na určené číslo a nejpozději
do hodiny bylo co jíst i pít. Ubytování v kempu v nedale-

ké Vysoké Lípě bylo na ty podmínky luxusní - teplá sprcha,
záchody a také bazén, který v těch tropických vedrech byl
mnohdy vysvobozením pro všechny zasahující hasiče.
V pátek, v den odjezdu jsme již na startu nabrali menší
zpoždění, díky technické závadě na jednom z vozidel odřadu, což ale nebylo nic oproti tomu, co nás čekalo na dálnici
D1, kde kousek před námi při bouři na vozovku spadly dráty
vysokého napětí a dálnice tak musela být v obou směrech
uzavřena. Aby bylo možné sjet na objízdnou trasu, musela se
přeřezat dělící svodidla. Proto jsme nabídli naši pomoc, místo
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pomocí stožáru nasvítili a rozbrušovací pilou svodidla oddělili.
Na Halenkov jsme se tak místo původně plánované půlnoci
dostali až o půl páté ráno, cisternu zběžně uklidili a přihlásili
zpět do výjezdu s tím, že kompletní očista již byla předem domluvena na sobotní dopoledne. Co ale čert nechtěl, v sobotu
v 9:41 byl naší jednotce vyhlášen poplach – opět spadlé dráty elektrického vedení, tentokráte však na plechovou střechu
na Huslenkách. Po návratu z výjezdu se tak všichni členové
zapojili do uklízení cisterny a jejího vybavení.
Velké poděkování patří všem čtyřem zasahujícím hasičům
u takto mimořádné události a také ostatním členům jednotky, kteří pomáhali při přípravě k odjezdu a následném úklidu
Tatry. Sami zasahující hasiči tímto také děkují veliteli odřadu
HZS Zlínského kraje npor. Ing. Jaroslavu Manišovi, za to, že
o ně vždy bylo maximálně postaráno a vše perfektně organizačně zabezpečeno a i díky tomu nebyl nikdo z našich
hasičů zraněn.
Nutno podotknout, že i v době absence cisterny byla naše
jednotka stále akceschopná a připravena k výjezdu zbývající
technikou, kdy z cisterny byla například odebrána sada pro
nouzové otevření bytu, přetlakový ventilátor pro odvětrání
zakouřených prostor a další vybavení, které nebylo v Hřensku potřeba.

Mimořádná událost v číslech: Jedná se o náš nejvzdálenější výjezd – nejeto 1 121 kilometrů, spotřebováno 343 litrů
nafty a 20 litrů benzínu a cisternou proteklo přes 20 000
litrů vody.
Za velitele jednotky JPO II Halenkov
Emil Surovec
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Halenkovský fotbal vstupuje do nové sezony
Letní přestávka je u konce a na fotbalových trávnících se
postupně rozjíždějí soutěžní utkání nové sezony 2022/2023.
Z týmů TJ Tatran Halenkov se do nich jako první zapojili
muži, kterým se v uplynulém ročníku podařilo udržet příslušnost v krajské I. B třídě. Další věkové kategorie hrající
okresní přebor budou vzápětí následovat. V aktuálním vydání zpravodaje Vám přinášíme nejen rozpis podzimních
utkání, ale i stručně odhlédnutí za tradičním letním mundialem a informace o blížícím se dokončení tribuny.
Mundial letos ovládla Dinotice
V sobotu 30. července proběhl na Halenkově tradiční
mundial O pohár starosty obce. Své síly jako obvykle změřila tradiční čtveřice týmů reprezentující jednotlivé části obce.
Roli favorita letos potvrdila Dinotice, která turnaj ovládla bez
ztráty bodu. Druhé místo slavily Doliny, třetí skončily Kuželky a s „bramborovou medailí“ se musel smířit obhájce
loňského titulu Černé. Ceny předával starosta obce Radek
Chromčák spolu s předsedou oddílu Radkem Ondryášem,
který jako obvykle nesl na svých bedrech největší břímě pořadatelských povinností. Kromě samotných týmů obdrželi
ceny i jednotlivci. Nejvíce si jich odnesli zástupci týmu Doliny – nelepší brankář Roman Fujerík, nejstarší hráč Josef
Bogár a největší „palič“ šancí Dan Januš. Nejlepšího střelce
tentokrát pořadatelé nevyhlásili, protože hned několik hráčů
dosáhlo stejného počtu branek, a tak vybrali autora té nejhezčí – Marka Krňu z týmu Kuželek. Děkujeme obci i všem,
kteří se podíleli na zdárném průběhu akce.
Tribuna už je těsně před dokončením
V rámci mundialu si mohli fanoušci i hráči vyzkoušet zbrusu nové sedačky, které byly instalovány v rámci rekonstrukce tribuny. Ta měla být původních plánů dokončena už loni
na podzim, ale průběh provázely určité komplikace a obec
jako investor (areál je majetkem obce) musela hledat nového

Ceny předávali starosta Halenkova Radek Chromčák (uprostřed) a předseda TJ Tatran Halenkov Radek Ondryáš (vlevo).

Účastníci mundialu už si mohli vyzkoušet nové sedačky,
které byly instalovány v rámci právě dokončované rekonstrukce tribuny.

Vítězem letošního mundialu O pohár starosty obce se stala favorizovaná Dinotice.
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Rozlosování podzimní části sezony 2022/2023
Upozorňujeme, že termíny i časy začátků utkání se mohou
měnit! Doporučujeme proto sledovat stránky www.tatranhalenkov.cz.
Muži A: Sobota 13. srpna, 17:00 hodin Halenkov – Lidečko, sobota 20. srpna, 16:30 hodin Ratiboř – Halenkov,
sobota 27. srpna, 16:30 hodin Halenkov – Brumov B, neděle 4. září, 16:00 hodin Hovězí – Halenkov, sobota 10. září,
16:00 hodin Halenkov – Poličná, neděle 18. září, 15:30 hodin Příluky – Halenkov, sobota 24. září, 15:30 hodin Vlachovice – Halenkov, sobota 1. října, 15:00 hodin Halenkov
– Choryně, neděle 9. října, 15:00 hodin Prlov – Halenkov,
sobota 15. října, 14:30 hodin Halenkov – Horní Bečva, neděle 23. října, 14:30 hodin Dolní Bečva – Halenkov, sobota
29. října, 14:30 hodin Halenkov – Jablůnka, sobota 7. listopadu, 13:30 hodin Halenkov – Slavičín B.
Dorost: Sobota 20. srpna, 10:00 hodin Lidečko – Halenkov, neděle 28. srpna, 10:00 hodin Halenkov – Ratiboř/
Kateřinice, neděle 4. září, 10:00 hodin Juřinka – Halenkov, neděle 11. září, 10:00 hodin Halenkov – Liptál, neděle 18. září, 10:00 hodin Dolní Bečva – Halenkov, neděle
25. září, 12:30 hodin Val. Bystřice/Vidče – Halenkov, neděle
2. října, 10:00 hodin Halenkov – Jablůnka/Jarcová, neděle
16. října, 10:00 hodin Halenkov – Horní Bečva/Hutisko, sobota 22. října, 10:00 hodin Fr. Lhota/Poteč – Halenkov, neděle 30. října, 10:00 hodin Halenkov – Ústí/Val. Polanka.

Mladší žáci: Čtvrtek 18. srpna, 17:00 hodin Liptál – Halenkov, sobota 27. srpna 13:30 hodin Halenkov – Ústí,
sobota 3. září, 13:30 hodin Fr. Lhota – Halenkov, sobota
10. září, 13:00 hodin Halenkov – Hovězí/Huslenky, pondělí 19. září, 17:00 hodin Kateřinice/Ratiboř – Halenkov,
čtvrtek 22. září, 17:00 hodin Val. Příkazy/H. Lideč, sobota 1. října, 12:00 hodin Halenkov – Val. Polanka, sobota
8. října, 12:00 hodin Halenkov – Liptál, sobota 15. října,
10:00 hodin Ústí – Halenkov, sobota 22. října, 11:30 hodin
Halenkov – Fr. Lhota, neděle 30. října, (čas bude upřesněn)
Huslenky/Halenkov – Halenkov.
Starší přípravka: Neděle 21. srpna, (čas bude upřesněn)
Ústí – Halenkov, sobota 27. srpna, 10:00 hodin Halenkov
– Hovězí, sobota 3. září, 10:00 hodin N. Hrozenkov/VKK,
sobota 10. září, 10:00 hodin Halenkov – Valašská Polanka, úterý 13. září, 17:00 hodin Fr. Lhota – Halenkov, čtvrtek
22. září, 17:00 hodin Lidečko – Halenkov, sobota 1. října,
10:00 hodin Halenkov – Liptál, neděle 9. října, (čas bude
upřesněn) Lačnov – Halenkov, sobota 15. října, 10:00 hodin
Halenkov – Bratřejov, neděle 23. října, 10:00 hodin Zděchov/Huslenky – Halenkov, sobota 29. října, 10:00 hodin
Halenkov – Vsetín.
Mladší přípravka: Bude upřesněno.
Děkujeme, že nám fandíte
Kdy na utkání našich týmů už tedy víte a my budeme moc
rádi, když je přijdete podpořit. „Dělat“ fotbal na vesnici
je rok od roku obtížnější, ale i díky obětavé práci mnoha
zainteresovaných to na Halenkově stále funguje. Informace
o aktuálním dění v oddílu najdete na stránkách www.
tatranhalenkov.cz.
Za výkonný výbor TJ Tatran Halenkov Jiří Koňařík,
fota Jiří Tkadlec

Tradiční mundial byl poslední akcí před začátkem nové sezony. Doufáme, že se během ní bude potkávat u nás na stadionu
co nejčastěji.
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fotbal

dodavatele stavby. V současné době už je celá akce před dokončením a my jsme moc rádi, že budou moci naši fanoušci
sledovat utkání halenkovských týmů v mnohem komfortnějším prostředí, než doposud. Děkujeme obci za nové hlediště (součástí oprav je i nové ozvučení a další úpravy) i péči,
kterou věnuje halenkovskému fotbalu. I díky ní ho můžeme
posouvat stále směrem dopředu.

soutěž

Opět je to tady! Soutěžní klání všech příznivců květeny a „zahrádkářského umění“. Obec Halenkov pořádá 3. ročník soutěže o

NEJKRÁSNĚJŠÍ BALKON,
OKNO A PŘEDZAHRÁDKU 2022

Stejně, jako minulá léta, spolupracují na soutěži místní spolky.
A to Český svaz včelařů, Český svaz zahrádkářů a Svaz postižených
civilizačními chorobami. Zůstávají i jednotlivé kategorie a pravidla soutěže.
Pro jistotu si je zopakujme.
• Jednotlivé kategorie:
1. balkony, okna, lodžie a terasy
2. předzahrádky a zahrady

• Kdo se může soutěže účastnit?
Každý v katastru obce Halenkov. Nezáleží přitom, zda se jedná o rodinný či bytový dům, nebo chatu.
• Jak se může přihlásit?
Přihlášky do soutěže můžete podávat písemně na podatelně OÚ Halenkov, nebo elektronicky e-mailem
na adresu ou@halenkov.cz v termínu do 31.8.2022.
K přihlášení můžete použít i formulář, který je ke stažení na stránkách obce Halenkov. Veškerá činnost při
soutěži samozřejmě podléhá aktuální nákazové situaci a s tím i spjatá ochranná opatření.
• 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. Soutěžní
fotografie si můžete pořídit buď to sami a poslat je s přihláškou, nebo přijedeme a snímky zhotovíme
za Vás.
• Jak proběhne hodnocení?
Hodnotící komise, jejíž členové budou delegováni z výše uvedených spolků v obci, budou 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 možné příležitosti jim bude předána hodnotná cena v každé kategorii. Díky patří našim
stálým sponzorům.
1. místo – voucher na nákup zahradnických potřeb,
nářadí aj. v prodejně Z&R – tools nářadí Halenkov
v hodnotě 3.000 Kč.
2. místo – voucher na nákup zahradnických potřeb,
rostlinstva aj. v Zahradnictví v Černém v hodnotě
2.000 Kč.
3. místo – voucher na nákup zahradního programu
či jiného zboží ve firmě Tovomarket s.r.o. v hodnotě
1.000 Kč.
S pozdravem a pro 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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