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Starosta občanům
Milí spoluobčané,

dostalo se mi cti poprvé k Vám promluvit prostřednictvím Halenkovského
zpravodaje jako starosta obce Halenkov.
Chtěl bych touto cestou poděkovat
Vám všem, kteří jste podpořili svým
hlasem mou osobu a také všechny
ostatní kandidáty sdružení nezávislých
kandidátů PRO HALENKOV, v rámci
kterého jsem kandidoval v letošních
komunálních volbách. Velmi si vážím
Vaší podpory a slibuji, že se vynasnažím ze všech svých sil Vaši důvěru nezklamat.
K výsledkům letošních komunálních
voleb bylo řečeno už mnoho, názory se
samozřejmě různí podle toho, kdo
s kým sympatizuje, ale to je naprosto
v pořádku. Pro ty, kteří nesledují sociální sítě, musím ale znovu zopakovat
to, co jsem již prostřednictvím facebookových stránek prezentoval, a sice
to, že i přesto, že se sdružení nezávislých kandidátů PRO HALENKOV nestalo absolutním vítězem komunálních
voleb v obci Halenkov, obdrželo od halenkovských voličů srovnatelnou podporu jako Sdružení za úspěšný
Halenkov, to znamená, že mělo minimálně stejný mandát k tomu, aby se
pokusilo personálně obsadit radnici,
což se také v konečném důsledku stalo
ve spolupráci s KDU-ČSL, KSČM
a Nestraníky.
Všichni asi víte, kteří zastupitelé byli
dne 5. listopadu 2018 na Ustavujícím
zasedání Zastupitelstva obce Halenkov
zvoleni do jednotlivých orgánů obce
Halenkov. Považuji ale za slušné Vás
o personálním obsazení informovat
i touto cestou. Starostou obce jsem byl
zvolen já, tedy Ing. Radek Chromčák.
Místostarostou obce byl zvolen
Mgr. Miroslav Zetek. Oba dva budeme
vykonávat svoje funkce jako uvolnění
zastupitelé, tedy na plný úvazek. Oba
dva jsme se také dle zákona stali členy
Rady obce Halenkov. Zbývajícími členy Rady obce Halenkov byli zvoleni
Mgr. Petra Zádilská, Jan Václavík st.
a Ing. Věra Grísová. Současně byli
voleni členové kontrolního a finančního výboru. Velmi nás mrzí, že se nám
nepodařilo přesvědčit žádného ze zastupitelů, kteří byli zvoleni z řad
Sdružení za úspěšný Halenkov, SNKPro rozvoj obce nebo ČSSD, aby přijal
funkci předsedy kontrolního výboru.
Uvedenými subjekty byli delegováni
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do jednotlivých výborů pouze dva členové. Na návrh KDU-ČSL byli tedy
zvoleni do kontrolního výboru Vojtěch
Hořelka, jako předseda tohoto výboru
a Jan Václavík ml. a Petr Kulčák jako
jeho členové. Do čela finančního výboru byl zvolen předseda Petr Pončík
a jeho členy Ing. Věra Grísová a Radek
Ondryáš. V průběhu volby jmenovaných komisí nebyl ze strany Sdružení
za úspěšný Halenkov, SNK-Pro rozvoj
obce a ČSSD podán žádný jiný návrh
na předsedu či člena některého z výborů.
Sdružení za úspěšný Halenkov, v jehož čele stál dosavadní starosta obce
Ing. Jiří Lušovský, ve svém povolebním prohlášení uvedlo, že cílem opozičních stran a sdružení bylo uskutečnit
zásadní změnu ve fungování obce, přičemž bylo vysloveno politování nad
tím, že touto zásadní změnou by měla
být změna představitelů obce. Našim
cílem bylo opravdu uskutečnit zásadní
změnu ve fungování obce a tou je v co
možná největší možné míře přenést
rozhodování o tom, co bude v obci budováno a do čeho budou investovány
naše společné peníze, na občany
Halenkova, protože oni jsou těmi, kteří
nejlépe ví, co je nejvíc trápí a co by
nejvíc potřebovali. Možnost uskutečnění této zásadní změny se však logicky
neobejde bez změny personální.
Předpokládám a doufám, že hlavním
cílem všech lidí, kteří kandidovali v komunálních volbách do Zastupitelstva
obce Halenkov v rámci politických
stran či sdružení, byl a je rozvoj obce
Halenkov, alespoň to všichni deklarovali ve svých volebních programech.
Každý si ale pod pojmem rozvoj
Halenkova představuje něco jiného.
Jak jsem již uvedl výše, mým cílem,
cílem všech s námi spřízněných nově
zvolených představitelů a členů orgánů
obce, ale i dalších zastupitelů, kteří mě
a Mgr. Miroslava Zetka podpořili při
volbě na ustavujícím zasedání Zastupitelstva obce Halenkov, je v co možná
největší míře zapojit občany Halenkova
do diskuze týkající se investic, které
budou v budoucnu v Halenkově uskutečněny. To znamená, že bychom nechtěli, aby předměty hlavních investic
určoval starosta, místostarosta, rada
obce nebo zastupitelstvo, ale aby vzešly od občanů samotných. Samozřejmě
o tom, jestli tyto investice budou nakonec uskutečněny, musí rozhodnout zastupitelstvo obce. Jsem ale přesvědčen
o tom, že všichni nově zvolení zastupi-2-
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telé obce Halenkov jsou lidé, jejichž
snahou je obec zvelebit tak, aby se nám
všem v naší obci žilo co nejlépe. Když
jsem přemýšlel, jakým způsobem dosáhnout tohoto našeho cíle, tak mě napadlo, že jedním ze způsobů, kterým by
tohoto bylo možné dosáhnout, by mohla být možnost vyjádřit se prostřednictvím anketního lístku, který bude součástí už příštího čísla Halenkovského
zpravodaje. Tento po jeho vyplnění budete moci vhodit do schránky obecního
úřadu, která bude s největší pravděpodobností umístěna u nákupního střediska nebo na jiném vhodném místě.
Závěr roku je časem bilancování,
tedy dobou hodnocení toho, co se během roku povedlo, ale i toho, co se
třeba nepodařilo. Poněvadž můj předchůdce v minulém čísle Halenkovského
zpravodaje uvedl výčet všech akcí,
které byly realizovány v tomto roce,
ale i během celého uplynulého volebního období, považuji za zbytečné znovu opakovat to, co už jednou zaznělo,
ale spíše uvést to, co bychom chtěli
v budoucnu udělat my, neboť toto období je také tradičním časem přemýšlení o budoucnosti. Chtěl bych Vás tedy seznámit s programem, na kterém
jsme se spolu se spřízněnými zastupiteli dohodli.
Prostřednictvím veřejných diskusí
zapojíme občany do plánování zásadních obecních investic. V rozpočtu zavedeme možnost participativního rozhodování občanů. Budeme operativně
informovat občany o změnách či omezeních spojených s investičními akcemi
v obci. Rozpočet budeme schvalovat
ve standardním termínu od rozpočtu
na rok 2020.
Zlepšíme informovanost obyvatel
obnovením nástěnek a ploch pro výlep
plakátů. Zprovozníme nové webové
stránky obce, které budou uzpůsobeny
prohlížení přes chytré mobilní telefony.
Budou obsahovat i „rozklikávací“ rozpočet obce. Návrhy usnesení zastupitelstva chceme zveřejňovat před samotným zasedáním. Zavedeme možnost
bezhotovostní úhrady obecních poplatků. Zavedeme možnost informovat občany o důležitých událostech prostřednictvím SMS informačního kanálu.
Chceme iniciovat aktualizaci územního plánu, která by vyšla vstříc potřebám občanů obce. Dále chceme
začít výstavbu startovacích bytů
pro mladé rodiny a samoživitelky.
Vyhlásíme architektonickou soutěž
na komplexní úpravu centra obce.

starosta občanům / knihovna
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Architektonické soutěže chceme vyhlašovat i na jiné obecní stavby.
Zrekonstruujeme oplocení u MŠ
a u hřbitova. Přesuneme sklad sutě
a odstraníme bránu u Lidového domu.
Zrušíme garáže a zázemí Služeb obce
Halenkov, s.r.o. u hřbitova. Důkladně
zanalyzujeme hospodaření Služeb obce Halenkov, s.r.o.
Velkou pozornost budeme věnovat
opravám místních komunikací i jejich
zimní údržbě. Chceme provést revizi
mostů. Opravíme zastávky hromadné
dopravy v údolích a vybudujeme lavičky pro čekající cestující. Zvýšíme bezpečnost přechodu před MŠ, bude-li to
vhodné i zpomalovacím semaforem.
Budeme umísťovat zrcadla na nebezpečných místech a rozšíříme síť veřejného osvětlení.
Chceme se věnovat promyšlené výsadbě a péči o zeleň v obci. Revitalizujeme bývalý lesík a zrealizujeme
náhradní výsadbu pokácených stromů
a vysadíme obecní sad v podobě krajových odrůd. Občané budou mít možnost adoptovat si svůj strom. Vyhlásíme
pravidelnou soutěž o nejkrásnější zahrádku/balkón/ulici a nejlépe udržované prostranství před domem. Vysadíme

květinové či bylinné pásy u chodníků
a cest.
Zrealizujeme rekonstrukci školního
hřiště, vybudujeme venkovní fitness
a dobudujeme obecní sportoviště.
Připravíme podklady pro vybudování
biotopového koupaliště. Budeme podporovat pohybové aktivity dětí a mládeže
- hasiče, fotbalisty, turisty atd. Obnovíme
pořádání branného dne nebo jiného sportovního dne. Stejně tak podpoříme rozvoj sociálních služeb v obci (Charita)
i komunity (farnost, SPCCH a další).
Budeme podporovat kulturní akce
v obci: Halenkovské slavnosti, ekologický jarmark, dětský folklorní bál
a další stávající akce. Zavedeme pravidelné letní kino. Zasadíme se o lépe
fungující moderní knihovnu s digitálním katalogem. Ve spolupráci s Charitou zřídíme službu senior taxi. Budeme
jednat o možnosti zřídit bankomat v obci. Zasadíme se o lepší fungování
Lidového domu. Provedeme jeho vnitřní rekonstrukci, tak aby byl důstojným
a reprezentativním prostorem.
Zřídíme více sběrných míst pro tříděný odpad a zajistíme efektivní fungování nově vzniklého sběrného dvora.
Zvýšíme intenzitu svozu tříděného od-

Knihovna informuje

V letošním roce zažila knihovna
největší proměnu jaká se nepoštěstí
každé knihovně. Přestěhovali jsme ji
do nových zrekonstruovaných prostor
ve 3. nadpodlaží budovy ZŠ. Plánované
investice do nového moderního prosvětleného prostoru se vyplatily – není
krásnější knihovny široko daleko!
Ke všemu podle vlastního návrhu knihovnice, takže prostory jsou při mé 19ti
leté zkušenosti s půjčováním knih praktické a funkční. Přesněji řečeno přestěhovali jsme 300 banánových krabic plných knih – já, knihovnice Marcela
Šuláková a zaměstnanci Služeb s.r.o.
Halenkov - Zdeněk Koňařík, Libor
Mazáč a Stanislav Zavičák jako řidič
nám převážel naplněné kontejnery
do nové knihovny. Touto cestou jim
velmi děkuji a musím dodat i tu ekonomickou část, protože náklady na stěhování dosáhly částku pouhých 6800,-Kč!
Pomocí dvou rudlů a jednoho výtahu
jsme během června přestěhovali přes
10tisíc knih a ty zbylé poškozené a staré knihy jsme ekologicky zlikvidovali
odvozem do sběrného dvora a navíc
i spoustu starého nábytku a vybavení ze
staré knihovny, kde už dnes funguje

4. oddělení mateřské školy a budova je
tak opět plná pouze dětí, pro které je
účelově určena! Přijďte se podívat, počíst a nějakou knihu i na svátky domů
zapůjčit! Nakupujeme v průměru 350
– 400 knih ročně jak pro dospělé, tak
i pro děti, v letošním roce jsme prozatím k datu 21.11. 2018 zapůjčili v naší
obci čtenářům – jak vyplývá ze statistiky knižního automatizovaného programu – neuvěřitelných 4140 knih v celkové hodnotě 835 332,-Kč!! Na to, že
jsme knihovnu letos stěhovali je to
krásné číslo, neboť jinak to bývá kolem
milionu korun za vypůjčené knihy a tím
ušetřené Vaše investice! Zpracovávám
pro vás i obecní Zpravodaj a chystala
jsem sama program s nejlepším úmyslem Vás pobavit i poučit 15 ročníků
halenkovských Slavností a jsem přesvědčena, že investice v podobě práce,
času a nápadů nebyla zbytečná a že jste
se, Halenkovjané milí, bavili dobře!
Do práce pro obec Halenkov jsem investovala již 19 let svého profesního
života. Hlavním motivem mé práce je
vděčnost rodné dědině, ze které jsem
mohla s klidem jít studovat na humanitní střední i vysokou školu – hrát na
-3-

Halenkovský zpravodaj

padu, aby nedocházelo k přeplňování
kontejnerů, případně najdeme další
sběrná místa a přidáme kontejnery
na bioodpad. Budeme podporovat ekologické aktivity v obci, jako například
„Ukliďme Halenkov“, čištění potoků
a stavění splávků, čištění rybníku atd.
To jsou naše vize a cíle, které bychom chtěli v následujícím období
prosazovat. Samozřejmě Zastupitelstvo
obce Halenkov je patnáctičlenné
a o realizaci jednotlivých opatření musí rozhodnout většina zvolených zastupitelů obce.
Touto dobou všichni začínáme vnímat sváteční atmosféru blížících se vánočních svátků. Ať už prožíváme
Vánoce jako křesťané nebo světsky,
mají pro nás jedinečný význam, poněvadž jsou to především svátky rodiny
a setkávání blízkých. Chtěl bych Vám
všem na závěr popřát, aby se Vám
v příštím roce vyhýbaly nemoci, neúspěchy a aby ve Vašich rodinách vládla
spokojenost. Snažme se všichni nejenom během vánočních svátků, ale
i po celý následující rok, darovat lásku,
pochopení, vzájemnou úctu a takt.
Ing. Radek Chromčák
starosta obce
klavír, zpívat a recitovat jsem uměla
z naší školy a regionu a proto jsem tuto
investici chtěla své obci vrátit! Stojím
si za svou prací v kultuře jak pro dospělé – Slavnosti a vánoční koncerty v kostele, tak i pro děti na dětských dnech,
karnevalech a mikulášských besídkách!
Karneval a Mikulášskou besídku jsme
přestali pořádat z důvodu duplicity
s MŠ a ZŠ, které si besídky už dělají
samy!
Na stránkách www.knihovna halenkov.cz v oddílu Souborný katalog – který mimo jiné funguje od roku 2012, ale
je fakt, že během stěhování došlo k výpadku z důvodu změny IP adresy, za co
se všem velmi omlouvám a tam najdete
novinky a ostatní knižní fond – můžete
si tak vybrat knihu doma na PC! Pro ty,
kteří počítač nepoužívají máme novou
službu – zavolejte na 608 060 060
a po domluvě vám knihy vyberu a popřípadě dovezu vždy v úterý dopoledne! Přeji Vám krásné vánoční svátky
a doufám, že se brzy uvidíme při výběru dobrého čtení z nové knihovny!!
Výpůjční doba: pondělí a středa 8:00
- 11:00 12:00 - 17:00 úterý a čtvrtek
12:00 - 16:00 platná od 1.12. 2018.
Vaše knihovnice
Mgr.Marcela Šuláková
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35. ročník pochodu okolo Halenkova

V sobotu 6. října uspořádali halenkovští turisté 35. ročník pochodu okolo Halenkova.
První účastníci vyrazili v 8 hodin
za ideálního počasí z místního sportoviště po cyklostezce podle Bečvy
na bratřejůvský most, odkud po modré turistické značce pokračovali
Bratřejůvkou až na hřeben ke sloupu
vysokého napětí. Odtud vedla trasa
k myslivecké chatě nad dolínkou, kde
na ně čekala první kontrola. Zde si
mohli opéct špekáček na ohni, připadně se občerstvit nějakým dobrým
mokem. Dále pak vedla trasa dolů
k dinotickému mostu, kde se trasy
dělily. Kratší trasa 8 km. zamířila zpět
na hřiště kde byl cíl. Delší 16 km trasa pokračovala přes Kyčerku, Hluboké
na Valoviska, kde byl druhý kontrolní
bod. Odtud pak dole do Hlubokého
a do cíle na hřišti.
Připravena byla i krátká kočárková
trasa pro rodiče s malými dětmi, dlouhá 4 km.
Vcíli čekalo na účastníky tradiční
občerstvení (palačinky), pamětní list
a pamětní medaile. Mohli si také odnést něco z tomboly neboť startovné
bylo slosovatelné. Od 15 hodin všem
rekordním 220 účastníkům, ale i ostatním, k tanci, zpěvu i poslechu vyhrávala kapela Frťani z potůčku.
Letošní 35. ročník pochodu okolo
Halenkova byl zařazen mezi 100 akcí
KČT v rámci oslav 100 let vzniku republiky a 130 let vzniku KČT.
Rád bych poděkoval všem, kteří se
podíleli ať už jako účastníci nebo pořadatelénejen na této akci, ale na všech

námi pořádaných akcích v letošním
roce, a popřál všem mnoho spokojenosti, zdraví a radosti v roce příštím.
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Ať se můžeme potkávat na dalších
společných akcích.
Za KČT Halenkov: Vlastík Trličík
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soubor Kyčera

3. Dětský valašský bál

Tento rok se konal putovní Dětský
krojovaný bál již po třetí a podruhé
u nás v Halenkově. Kromě pořádajícího domácího souboru Kyčera byly
pozvány soubory z Horního Vsacka Vranečka ze sousedního městyse Nový
Hrozenkov a Karlovjánek z Velkých
Karlovic. Jako přespolní jsme pozvali
Kosáček z obce Ratiboř, kterých i s rodiči přijel celý autobus.
Pro děti byly připraveny dílničky
pod vedením Michaely Koňaříkové ze
ZŠ Halenkov, fotokoutek, plno her
a tance a jak už k bálu patří, bohatá
tombola. K poslechu i tanci hrála CM
Krkostěna a celým odpolednem provázela slovem Lucie Strbačková. Letošní
bál měl charitativní podtext a veškerý
výtěžek z akce byl věnován na nezbytnou péči pro Nelinku Bugalovou
z Halenkova.
Z tomboly a dobrovolného vstupného byla vybrána krásná částka ve výši
24 000,- Kč. Tato částka byla mamince, Pavle Bugalové předána 14.11.
2018. Všem, co přispěli velmi děkujeme! Vzhledem k tomu, že byly prostory Lidového domu v tuto dobu uzavřeny, bylo to poměrně organizačně
náročné, a proto bych ráda poděkovala
všem, kteří se na přípravách, organizaci a úklidu bálu podíleli.
Díky za občerstvení Petru Orságovi
z Parní pily, Petrovi Janotovi za ozvučení a všem rodičům za pomoc. Jen díky vám všem se tato akce povedla
a bavily se nejen děti, ale i dospělí.

Pomyslnou štafetu bálu náš soubor předal Karlovjánku a příští rok se budeme
těšit do Velkých Karlovic. Hlavními
sponzory této akce bylo Sdružení obcí
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Valašsko - Horní Vsacko a obec Halenkov, kterým velmi děkujeme.
Za soubor Kyčera
Petra Zádilská
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základní škola
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Co se chystá ve škole?

Určitě každý zaznamenal, že v zrekonstruovaných prostorách ve třetím nadzemním podlaží školy vznikl moderní
víceúčelový sál. Škola si prozatím vzala na svá bedra propagaci a využití této místnosti pro děti i veřejnost. Naším
cílem je uspořádat alespoň jedno kulturní setkání v měsíci.
Již v září a říjnu zde proběhla dvě hudební vystoupení pro
širokou veřejnost a v listopadu se konaly série přednášek
na různá témata. Nejbližší chystané akce proběhnou 14. prosince v 17:00 hodin, kdy vystoupí prestižní taneční skupina
ALL STYLE UNIT, a o týden později 21. prosince v 18:00
hodin proběhne předvánoční vystoupení tanečního souboru
KYČERA a kapely VESELÁ BÍDA. Na školních webových
stránkách, na fecebooku nebo v informační vitríně školy
ve středu obce můžete sledovat podrobnější informace
o všem, co se připravuje.
Dále bychom Vás rádi pozvali na Advent – rozsvěcování
vánočního stromu v centru obce. S krátkým hudebním pro-

gramem vystoupí i žáci naší školy. Jelikož naše třídy rády
vaří v rámci hodin výuky pracovních činností nebo kroužků,
rozhodli jsme se připravit pro tuto akci propagaci vlastního
občerstvení.
Soňa Růžičková, Jana Podešvová

Zájezd

Naše základní škola se rozhodla, že využije nabídky cestovní kanceláře a uspořádá pro žáky 8. a 9. třídy poznávací
zájezd do Velké Británie. V počtu jednadvaceti dětí a dvou
učitelek jsme 1. října očekávali příjezd autobusu, který se
na 24 hodin stal naším domovem. Abychom se sami v Anglii
nebáli, přidala se k nám ještě jedna škola z Brna. V celkovém
počtu 41 dětí jsme vycestovali směr jižní Anglie.
Cesta byla dlouhá a náročná, ale zvládli jsme ji bez problémů a 2. října v ranních hodinách jsme se díky trajektu vylodili v Doveru. Čekala nás návštěva přímořského města
Brighton, které jsme mohli shlédnout z výšky 137 metrů díky
The British Airways i360 – nejvyšší pohyblivé rozhledně
na světě. Prohlédli jsme si památky města a zbytek dne jsme
věnovali shoppingu a odpočinku na pláži. Ve večerních hodi-
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nách jsme se nedočkavě seznámili s našimi hostitelskými
rodinami. Byli jsme ubytováni ve Worthingu, který leží také
u moře.
Třetí den jsme měli v plánu vycházku po útesech
v Eastbourne. Počasí nám přálo a mohli jsme se tedy kochat
krásnými výhledy na moře. Zpáteční cestu jsme si zpestřili
návštěvou zajímavé a pro nás velmi neobvyklé Lancing
College a její kaple v gotickém slohu. Tuto školu navštěvují
děti od 13 do 18 let s uměleckým nadáním a její prostředí je
naprosto ohromující.
Následující den jsme se jeli podívat na hrad Arundel, patřící vévodovi a vévodkyni z Norfolku, kde jsme měli možnost projít nejen interiér hradu, ale i velkolepé zahrady a park
v jeho okolí. To ale nebylo ten den vše. Čekala nás prohlídka
historické lodi britského královského válečného námořnictva
Victory v Portsmouth. Jedná se o nejstarší válečnou loď, která je v záznamech vedena jako loď nacházející se v činné
službě. K vidění bylo opravdu hodně zajímavostí od spacích
částí, přes kuchyň, děla až ke skladu zásob. Výška stropu
byla nízká, což některým žákům značně ztěžovalo pohyb.
Po tomto náročném dni jsme se už všichni těšili do svých
náhradních rodin, kde jsme mohli zapojit naše konverzační
umění při večeři a následně si odpočinout.

Halenkovský zpravodaj

k metru, které nás dovezlo k muzeu Madame Tussauds, kde
jsme se setkali s mnoha slavnými osobnostmi v podobě voskových figurín. Nemohu opomenout ani krátkou 4D projekci
o komiksových hrdinech zachraňujících Londýn, která udělala dojem na všechny účastníky. Z muzea jsme se plavili
lodí po Temži, projeli jsme pod Tower Bridge a na konci
cesty už nás opět čekal náš autobus, jehož úkolem bylo nás
dovést bezpečně domů na Halenkov.
Cesta zpátky domů proběhla pohodově. Žáci si četli, povídali si, shlédli pár filmů a v sobotu navečer už je s otevřenou
náručí přivítali rodiče opět zpátky doma. Celý zájezd se velmi povedl a spousta z nás získala nové zkušenosti, vědomosti a zážitky, které se nám nikdy neztratí.
							
		
Mgr. Lucie Kocurková

V pátek ráno jsme se v plné síle těšili do víru hlavního
města. Jako první jsme se podívali na Londýn z London Eye.
Ranní mlha opadla a my jsme mohli vidět vše z ptačí perspektivy. Dále jsme se prošli na Trafalgar Sqaure a od něj
k Buckinghamskému paláci. Přes Green park jsme se dostali
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TRIKOLORA

Po celý rok 2018 si Česká republika připomíná osudové
okamžiky osmičkových výročí, které ovlivnily život v naší
zemi, různými tematickými výstavami, přednáškami či jinými kulturními programy. I my jsme přidali trošku do stoletého mlýna a oslavili jsme toto významné výročí akcí s názvem
TRIKOLORA, která proběhla v pátek 16. 11. 2018, tedy den
před stěžejním 17. listopadem.
Ve společenském sále ZŠ jsme si v tematických dress
codech připomněli zásadní chvíle naší stoleté historie a vylosovali vítěze soutěže „Osobnosti republiky“. Žáci 9. ročníku
pak představili svým spolužákům projekt mapující nejvýznamnější mezníky v literatuře za uplynulé století.
Popřejme republice, ať jsou další osmičky nadějeplné!
Mgr. Marie Davidová

Poděkování
Moc si vážíme jakékoliv vstřícnosti a pomoci ze strany
rodičů a veřejnosti. Již poněkolikáté došlo k podpoře žáků
v mimoškolních činnostech, ve školní družině i ve výuce
výtvarné výchovy, ze strany firmy Látky Miruš, která opět
věnovala zbytky látek a výrobky z galanterie pro rozvoj
rukodělné činnosti a tvořivosti.
Vedení školy oslovila paní Emílie Kulčáková s nabídkou
sklenic a dalšího nádobí do kuchyňky u sálu ve třetím nadzemním podlaží, které se nám bude velmi hodit při pořádání již zmíněných akcí.
Dárky nás velmi potěšily a moc za ně děkujeme.
		
Mgr. Soňa Růžičková
-8-
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Nová poradna svaté Rity aneb
velké přání se stalo skutečností
Jsme nesmírně rádi, že se s vámi
můžeme podělit o velkou novinu.
Charita Nový Hrozenkov od 1. 10.
2018 otevřela novou službu Poradna sv. Rity – odborné poradenství. Již několik let jsme zaznamenávali velkou poptávku po službě
odborného poradenství a mapovali
jsme, jaké problémy vás trápí, s čím
potřebujete poradit, jak nejlépe
vám můžeme ve vašich situacích pomoci. Díky těmto informacím jsme
se mohli co nejlépe připravit a tuto
poradnu otevřít.
Možná tušíme vaši otázku, proč právě sv. Rita v názvu naší poradny?
Není povolanější světice, sv. Rita byla
vždy velkou pomocnicí v bezvýchodných situacích a obtížných zkouškách.
Poradna tak nabízí pomoc lidem, kteří
se ocitli v těžké životní situaci, kterou
nemohou vyřešit vlastními silami.
Cílem služby je poskytnout odborné
informace, konzultace, psychosociální
podporu a doprovázení v situacích jako jsou osamělost, zlomové a náročné
situace související se zdravotním postižením nebo vyšším věkem, rozhodování se pro péči o blízké, v době
poskytování péče v domácím prostředí, doprovázení při vážném a život limitujícím onemocnění, podpora v procesu truchlení.

Kdo vám pomůže:
• Mgr. Lenka Vráželová – vedoucí
Poradny sv. Rity. Kromě odborných informací a konzultací je tu
pro vás jako Certifikovaný poradce pro pozůstalé, pracuje s rodinou v průběhu doprovázení při
vážném onemocnění.
• Eva Slováčková – naše zkušená
sociální pracovnice vám ráda pomůže v orientaci při výběru péče,
řešení situace rodiny. Nebudete
sami na formuláře a žádosti. Díky
krizovému výcviku bude vaší
oporou v těch nejnáročnějších situacích.

Poradna sv. Rity se zabývá nejčastěji problematikou:
sociální podpory a sociální péče,
sociálního zabezpečení, neformálního
pečování a sdílené péče, doprovázení
a poradenství pro pozůstalé, lidských
práv, pracovně právních vztahů, bydlení, vzdělávání, domácího hospodaření a nakládání s finančními prostředky, občansko-právních vztahů.
Poradna sv. Rity mimo jiné nabízí:
• informace a zprostředkování sociálních služeb v okolí klienta tak,
aby bylo možné řešit jeho situaci,
• nápomoc při sepisování dokumentů
(formuláře, žádosti, odvolání aj.),
• provázení a pomoc při řešení náročných mezilidských vztahů, problémů a mimořádných životních
situací.
-9-

Jak a kdy je služba poskytována:
Služba může být poskytnuta po telefonu, emailem nebo osobní návštěvou v poradně.
Časový rozsah služby:
• ambulantní forma (po: 8.00-13.00
hod., st: 13.00-17.00 hodin),
• terénní forma (čt: 10.00-12.00 hod.).
Kde nás najdete:
Vsetínská 71, 756 05 Karolinka (budova zdravotního střediska, přízemí).
Jsme rádi, že tu můžeme být pro
vás…
Poradna sv. Rity Charita
Nový Hrozenkov
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Z historie Halenkova - rok 1918
V letošním roce jsme si v celé naší
vlasti připomínali výročí 100 let od
vzniku samostatné Československé republiky. Přibližme si, co se v roce 1918
událo na Halenkově.
Situace v Rakousku-Uhersku se stávala neudržitelnou. Zásobování obyvatelstva potravinami nefungovalo, příděly potravin byly minimální, továrny
omezovaly nebo zastavovaly výrobu,
doprava vázla. Občané stávkovali a žádali ukončení války. Konaly se hladové demonstrace. Neúspěchy na frontě
a dokonce vzpoury vojáků vedly k dezercím, které pak na jaře a v létě 1918
nabyly nebývalých rozměrů. V Halenkově se vojenští dezertéři ukrývali
i na salaši Kopeckých - Gajdošů
v Lušové. Měli hlídku, která pískáním
upozorňovala na blížící se četníky.
Jednou chytil četník dezertéra, přivedl
ho na četnickou stanici a spisoval s ním
protokol. Dezertér využil četníkovy
nepozornosti a utekl, četník za ním.
Dezertér utíkal přes lávku, skočil na ni
a rozhoupal ji tak, že četník spadl
do vody a dezertér zatím utekl...
Ve dnech 23. dubna až 6.května se
uskutečnila ve vsetínském děkanství
"generální vizitace". Na Halenkově vizitace připadla na 5.května. Jménem
farníků uvítal vzácného hodnostáře,
pana arcibiskupa Skrbenského, kardinála olomouckého, halenkovský farář
Ludvík Koncer, jménem obce starosta
Josef Kopecký - Bajcařík a jménem
školních dítek žačka Marie Himmerová.
Během vizitace bylo biřmováno asi
900 halenkovských věřících.
Jakoby válečných útrap nebylo dost,
v září vypukla v celé republice tzv.
"španělská chřipka", nakažlivý a velice silný zánět plic. Symptomy zahrnovaly horečku, svalovou únavu, bolesti
hlavy, dýchací potíže a nedostatek kyslíku způsobily, že obličeje nemocných
zmodraly. Epidemie se nevyhnula ani
Halenkovu. Mnohé domy byly hotové
nemocnice a na španělskou chřipku zemřelo okolo 30 halenkovjanů, včetně
místního pátera Bohumila Švédy.
O průběhu "státního převratu" má
obec Halenkov, jako jedna z mála obcí,
téměř reportážní záznam v kronice
místního Sokola. Zápis pořídíl učitel

František Suldovský. Zpráva je však
poněkud ovlivněna jeho protikatolickými názory, neboť Katolická církev
byla vždy velmi loajální k rakouskouherskému mocnářství a nebyla příznivcem vzniku samostatného státu.
Zpráva o prohlášení samostatného
státu Československého došla do
Halenkova telegraficky dne 29. října
1918 v 8 hodin ráno a o 9 hodině ranním vlakem, kdy přivezeny noviny
Moravsko-slezský deník, které železniční průvodčí prodal učiteli Suldovskému za 10 K. Průvodčí měl asi
3  exempláře (novin), které prodati nechtěl, poněvadž je potřeboval pro horní
dědiny. Před příjezdem vlaku ukázal
přednosta (železniční stanice) Jan
Tomášek, učiteli Suldovskému telegram, ve kterém železniční zřízenci
a (zaměstnanci) pošty, slibují zároveň
s vojskem věrnost státu a konání další
služby v zájmu pořádku a bezpečnosti.
Na základě těchto informací učitelé
Válek a Suldovský vylepili velké, barevnou tužkou psané plagáty, o samostatnosti naší o přísaze vojska, pošt,
telegrafů a železnic, o prohře Německa
a Rakousko-Uherska a o ustanovení
prozatimní vlády v Praze. Jeden plagát byl přibit na staré škole U kostela a druhý na domě hostinského
Vyškovského u Koňaříků. První červenobílý prapor vystrčil ze svého bytu
učitel Suldovský v domě č. 300. Druhý
prapor pak vyvěsil učitel Jan Hajda
na škole U kostela. Prapory působily
na obyvatele mimořádně vzrušujícím
dojmem. Četnictvo nevědělo zda má
- 10 -

Hajdu a Suldovského zatknout, čekalo
na německé noviny. Leč toho dne noviny nedošly. Druhého dne, tj. 30. října,
jako na zavolanou přijel z Vídně poručík, zvěrolékař Bohuš Míček, syn zdejšího řídícího učitele. Stavil se na poště,
na které byli učitelé, četníci ale i Židé
čekající na zprávy. Byl otrikolorován
páskami československými. Vykládal
co viděl a slyšel, že ve Vídni dávají
Němci (válečné) metály psům na krk,
že po obrazech císařových se šlape.
Správa o naší samostatnosti rozletěla
se jako bleskem po všech stráních a pasekách. Lidé se objímali a líbali a plakali radostí. Veškerá zloba, nenávist
a osobní nevraživost v této veliké historické chvíli ustoupila stranou.
Srocovaný lid tápal, hledal vůdce a našel jej. Dobrý řečník, řídící učitel Hajda
mluví k lidu, nabádá jej ke klidu a pořádku. Zřizuje bezpečnostní stráž noční, která hlídá ve všech ráztokách majetek a život občanů. V Halenkově je
pořádek a vzorný klid.
Prohlášení samostatného státu velmi
nemile nesl děkan Koncer, zdejší římskokatolický farář. Měl špatné svědomí, agitoval z kazatelnice pro válečné
půjčky, při každé mši nutil lidi zpívat
rakouskou hymnu, učitelům vyhrožoval, že je dá zavřít a skutečně učitel
Suldovský byl 18 měsíců zavřen. 4. listopadu měl svátek císař Karel, zmatený kněz se dotazuje učitelů, zda ho má
světit. Ti to odmítají. Tak kněz navrhuje, že by jeho svátek (císaře Karla
Habsburského) mohli oslavit v neděli
spolu se samostatností republiky...
V klerikálních novinách byli ale kněží
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vyzváni, aby za "dar státu" sloužili
mše.. Děkan toto uposlechne a 3. listopadu slouží mši, které se účastnili lidé
všech vrstev, i ti co do kostela nechodili, i evangelíci. Děkan římský místo
slova božího, místo chvály a místo děkování Bohu, že samostatný stát československý je utvořen, zakazuje věřícím
zpívati národní hymnu "Kde domov
můj". V učitelích to vře, nevědí co mají dělat. Bojí se na děkana vykřiknouti,
neboť myslí si, že lid by byl při svém
knězi. Konečně se mezi bohoslužbou
domluví, že ať se stane co chce, po mši
začnou zpívati "Kde domov můj". Mše
je u konce - lid neodchází - učitelé
Válek, Hajda a Suldovský začínají zpívat. A div se stal - všechen lid - pravím
všechen lid - zpívá s nimi. Děkan v sakristii chce jít a zakřiknout dav věřících. Posvátná hymna nese se chrámem, mnohé oko slzí a děkan zahanben
odchází.
Na Halenkově máme zaznamenanou
i odbojovou příhodu. Martin Kopecký,
zvaný Gajdoš (čp.19), ke konci války
v hospodě nahlas prohlásil: "Císař je
vůl!". Byl samozřejmě zatčen četníky,
odsouzen, ve vězení se dočkal i konce
války a vyhlášení samostatnosti. Tentýž
den ho propustili a vlakem přijel
do Halenkova. Na nádraží strhnul ha-

sičským hákem (znak) rakouského orla, pokračoval dál a zabouchal na okno
četnické stanice. Jejím velitelem byl
Maďar, který ho před časem zatkl a odvedl do Vsetína k soudu. Četník bojácně otevřel okno a Martin ho s hákem
v ruce donutil zvolat: "Císař je vůl!".
Načež strhl hákem orla také na stanici, na poště a po chvíli i na blízké
škole. Tím byla Martinova pomsta naplněna.
Válka skončila, ale ne všichni se z ní
vrátili domů ke svým nejbližším. Jména
60 padlých a 16 nezvěstných z Halenkova jsou uvedena na pomníku padlých na místním hřbitově.
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Nelze se nezmínit o tom, že někteří
halenkovští občané se stali i příslušníky československých légií. V ruských
legiích bojoval Petr Příhoda, který
s légiemi prošel celou Sibiř až do
Vladivostoku a vrátil se domů až
po šesti letech. Příslušníkem italských
légií byl pan František Hudec a ve francouzských službách sloužil Ludvig
Herzeg.
Zdroj: Kronika Sokola Halenkov
Silvestr Kazmíř - Halenkov
Kronika obce Halenkov
Farní kronika Halenkov

Tříkrálová sbírka 2019
Vážení a milí,
s blížícím se adventem se opět začínáme připravovat na Tříkrálovou sbírku, která bude probíhat již tradičně
v lednu, kolem svátků Tří králů. Přesné
datum ještě nemáme stanoveno, ale
včas ho zveřejníme. Výtěžek bychom
tentokráte rádi využili na podporu
Domácí hospicové péče, a to na specializované přístroje a jejich revize, a také
na provoz, který jsme zatím nuceni
spolufinancovat. Rovněž Dům pokojného stáří v Novém Hrozenkově si opět
vyžaduje drobnější opravy, proto i zde
by směřovala část výtěžku.
Pokud máte chuť a čas nám při sbírce
pomoci, budeme Vám velmi vděčni.
Uvítáme pomoc dospělých, jako vedoucích skupinek, i dětí, jako králů. Svou
pomoc můžete nabídnout na tel. č.
739 507 120 nebo na kterémkoliv našem středisku. Děkujeme a těšíme se
na spolupráci.
Daria Exnerová, koordinátorka TKS
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Zpracovala: Ing. Pavla Krejčí
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Spontánní oslavy výročí 100 let

Je neděle 28. října. Ranní rozruch
kolem hasičské zbrojnice v pošmourném počasí předznamenával, že se tady něco bude dít. Aby taky ne. V ten
den tomu bylo přesně 100 let, kdy
v roce 1918 vznikl samostatný československý stát. Takové výročí nemůže
zůstat bez povšimnutí, a tak se hasiči
rozhodli uspořádat oslavu tohoto jubilea. Od brzkých ranních hodin probíhaly přípravy v hasičské zbrojnici a jejím okolí. Uklízelo se, kopalo,
zametalo, pulírovalo, vařilo a chystala
se videoprojekce.
Před druhou hodinou odpoledne se
pak vydal slavnostní průvod v čele
s mladými hasiči nesoucími státní vlajku ke kostelu, aby byla položením kytice uctěna památka padlých. Po návratu
na zbrojnici, která ten den byla otevřena široké veřejnosti, mohli návštěvníci
sledovat na velkoplošné projekci přímý
přenos z pražské slavnostní vojenské
přehlídky za účasti složek IZS, nebo
prozkoumat hasičskou techniku nejen
halenkovských hasičů, ale také nový
přírůstek hrozenkovjanů – hasičskou
cisternu SCANIA.
Aby tento den nezůstal zapomenut
a i dalším generacím nesl svůj odkaz,
mohl každý z návštěvníků přiložit ruku k lopatě a pomoci tak před zbrojnicí zasadit památeční lípu. Této možnosti využili téměř všichni. Tento den
bude u lípy také připomínat kámen
s pamětní deskou, který se v tuto chvíli již připravuje.
Vyvrcholením oslav byl překrásný
ohňostroj.		
A.M.
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Vánoce spolu
Období Vánoc patří k nejočekávanějším chvílím v roce. Těšíme se na vůni
stromečku, smaženého kapra, na dárky.
Nejen na ty, které dostaneme, ale také
které darujeme svým blízkým.
Všichni bereme jako samozřejmost,
že budeme mít stůl plný dobrot, že budeme mít dárky, že místo, kde postavíme stromeček, je náš domov.
Jsou však rodiny, které tyto „samozřejmosti“ nepociťují ani o Vánocích.
Zakoupením VÁNOČNÍHO CERTIFIKÁTU podpoříte děti, aby mohly
nejen Vánoce trávit se svou rodinou.
Certifikát si můžete zakoupit od 12. listopadu 2018.
Uděláte radost dvakrát. Tomu, komu
certifikát koupíte – ten si uvědomí, že je
součástí dobré věci a dětem, které finančně podpoříte.
Ty prožijí štěstí o Vánocích a budou
společně se svou rodinou. Darem
Azylovému domu pro ženy a matky
s dětmi o.p.s. Vsetín pomáháte dětem
prožívat radost v přítomnosti blízké rodiny o Vánocích. Více informací na
www.azylovydum.cz nebo na našem facebooku.
- 13 -
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Ohlédnutí za podzimem fotbalistů TJ Tatran Halenkov
První část fotbalové sezony 2018/19
je za námi, a tak vám přinášíme stručnou rekapitulaci toho, jak si v ní vedly
jednotlivé týmy našeho oddílu. Při
pohledu na podzimní tabulky sice nevypadá situace příliš růžově, na všech
frontách se ale pracuje na tom, aby se
to během jarní části zlepšilo.
U obou týmů mužů, které fungují jako
spojené nádoby, je to zejména o nedostatku hráčů. Na začátku sezony se sice
podařilo přivést pár posil, kádr ale decimovaly zranění a další absence. Zatímco
v minulosti mohlo béčko počítat s občasnou výpomocí některých, třeba ne tolik
vytížených, hráčů áčka, letos to bylo
přesně naopak a rezerva musela v souběžně hraných zápasech doplňovat kádr
prvního týmu. V důsledku toho oba mnohokrát jen tak tak látaly sestavu a na hřišti to bylo znát. Prakticky na každé schůzi
výboru řešíme, jak kádr dále posílit
a máme dokonce rozjednáno několik variant. V současné situaci, kdy okolní
vesnice kvůli nedostatku hráčů spojují
týmy od přípravek po muže, je to ale
velmi složité. Ve fotbalových kuloárech
se spekuluje o mnoha jménech, která by
mohla na Halenkov přijít, zejména tedy
z řad našich odchovanců a bývalých hráčů. Zatím je to ale pouze v rovině úvah
a záležet bude na mnoha faktorech, včetně dostatku financí. Tato otázka tedy zůstává otevřená, co je však jisté, že áčko
vstoupí do zimní přípravy pod vedením
nového trenéra. Dosavadní kouč Jan
Ondrušík po předsezónní dohodě končí
a nahradí ho bývalý hráč Ondřej
Machálek. Honzovi tímto moc děkujeme
za skvělou a obětavou práci, kterou pro

Starší přípravka
tým i celý halenkovský fotbal udělal.
Zároveň jsme moc rádi, že kývl na nabídku stát se novým hospodářem klubu,
poté co musel kvůli pracovnímu vytížení
skončit Michal Šulák. I tomu patří velké
poděkování za to, jak se staral o zázemí
fotbalového stadionu. Jinak u béčka by
měl i nadále pokračovat v roli trenéra
člen výkonného výboru Vladimír Děček,
který k současné situaci uvedl: „Vzhledem
k okolnostem je postavení obou týmů takové, jaké je. Musím říct, že neodpovídá
jejich kvalitě, pokud by mohly odehrát
většinu utkání v osvědčených sestavách.
Všichni věříme, že na jaře se podaří situaci stabilizovat a zlepšenými výkony
a aktivním přístupem našich hráčů soutěže zachránit.“ Ve hře nicméně zůstává
i možnost, že by od další sezony měl
Halenkov pouze jeden tým. Ostatně už
před touto sezonou se vedly dlouhé dis-

Foto Jiří Tkadlec
kuze, zda béčko vůbec přihlašovat.
Nakonec jsme to zkusili, protože hráči,
jež by se nedostali do kádru áčka, by
nejspíš skončili s fotbalem, a to by podle
našeho názoru byla škoda.
Ani v mládežnických kategorií to dle
postavení v tabulce nevypadá jako žádná
sláva, ale člověk zainteresovaný do halenkovského fotbalu dobře ví, že se situace otáčí dobrým směrem. Dorost sice
stále nemáme, ale ve starších žácích se
podařilo stabilizovat zhruba patnáctičlenný kádr, takže budoucnost tady je.
„Tréninková účast je prakticky stoprocentní a naše výkony se stále zlepšují.
Ano, jsme stále na spodu tabulky, ale už
nedostáváme žádné debakly a často je to
velmi těsné. Vyhrát poslední zápas
s Ratiboří, mohli jsme být výš, ale já
pevně věřím, že když nám i přes zimu

Foto archiv Jalovec

Muži A
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Muži B

Foto Jiří Tkadlec

Starší žáci

Foto Jiří Tkadlec

vydrží ta tréninková morálka, na jaře se
to určitě podaří a můžeme se pohybovat
někde ve středu tabulky. Teď už začínáme
trénovat v tělocvičně a v plánu jsou i zimní turnaje. Kluci i holky se snaží na sobě
pracovat a to je nesmírně důležité. Já
jsem s nimi velmi spokojen,“ pochválil
své svěřence trenér Oldřich Čapek. No
a situace se výrazně zlepšuje i v přípravkách. Momentálně máme jen ty starší,
ale díky nadšenému přístupu trenérů
(Vladimír Koláček, Josef Haničák, Jakub
Tydlačka a další) i náborové kampani, se

podařilo na podzim přilákat spoustu nových adeptů a teď to dokonce vypadá, že
budeme v příští sezoně přihlašovat také
přípravku mladší. Dveře všem novým
zájemcům jsou nadále otevřené. Tak jestli máte doma kluka či holku ve věku od 5
do 10 let a chcete, aby měli pohyb na čerstvém vzduchu i skvělou partu kamarádů
kolem sebe, tak neváhejte. Kontakty
na trenéry či členy vedení oddílu najdete
na stránkách www.tatranhalenkov.cz.
Veškeré naše plány či snahy by samozřejmě nešly realizovat bez pomoci obce,
- 15 -

která nám v posledních volebních obdobích vycházela vždy skvěle vstříc a i díky ní šel halenkovský fotbal a jeho zázemí hodně nahoru. My jí za to velmi
děkujeme a pevně doufáme, že stejně
dobrá spolupráce bude pokračovat i s novým vedením vzešlým z letošních komunálních voleb. Na závěr bychom chtěli
popřát všem občanům Halenkova příjemně strávené vánoční období a samozřejmě také šťastný rok 2019.
Výkonný výbor TJ Tatran Halenkov
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