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aktuality z obce

Co se nám v tomto roce povedlo
SBĚRNÝ DVŮR
V době našeho nástupu na obecní úřad byla výstavba
sběrného dvora jednou z investičních akcí, kterou jsme převzali ve stádiu rozestavěnosti. Bezprostředně po našem nástupu jsme museli vyřešit problém s rozvody vody a instalací
servisní šachty, který blokoval další postup betonáže a na to
navazující realizaci živičného povrchu manipulační plochy
celého sběrného dvora. Ta musela být z technologických
důvodů provedena do konce listopadu. Vše nakonec dobře dopadlo a povrch byl zhotoven v požadovaném termínu.
Stavba sběrného dvora byla dokončena na začátku tohoto
roku. Sběrný dvůr byl zkolaudován a začal fungovat v pravidelném provozu. Dne 10. 7. 2019 jsme pak obdrželi dotaci
na jeho výstavbu ve výši 6 123 145 Kč. Od minulého měsíce
byl jeho provoz rozšířen a nově je otevřeno i v pondělí.

CHODNÍK POD ČERNÝ
Byla to asi nejproblematičtější stavba, kterou jsme dostali
do vínku. Vybudování chodníku bylo velmi dlouho očekávaným a připravovaným opatřením k zajištění bezpečnosti
chodců. Naši předchůdci museli věnovat opravdu spoustu
času přípravě tohoto projektu, zejména ve vztahu k majetkoprávním záležitostem. O to více zarážející je fakt, že po téměř 15 letech příprav byl tento projekt v jeho poslední fázi
opravdu velmi nešťastně uspěchán. První žádost o poskytnutí dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury (dále
jen SFDI) nebyla ze strany SFDI doporučena ke schválení,
a to už dne 7. 2. 2018, poněvadž neobsahovala pravomocné stavební povolení. Přesto tehdejší vedení obce vybralo
zhotovitele stavby a dne 9. 8. 2018 předalo firmě OPEN
RE-ECO s.r.o. staveniště na základě smlouvy uzavřené dne
13. 8. 2018 s tím, že stavba měla být dokončena 30. 4. 2019.
To všechno s vědomím toho, že v rámci dotací poskytovaných SFDI nemohou být faktury zhotoviteli propláceny před
obdržením rozhodnutí o poskytnutí dotace. Ale zejména

toho, že v případě podání opakované žádosti o dotaci neobdrží obec případné rozhodnutí o poskytnutí dotace dříve
než na konci června roku 2019. V čase mezi komunálními
volbami a ustavujícím zasedáním zastupitelstva obce podalo bývalé vedení obce dne 18. 10. 2019 opětovnou žádost
o poskytnutí dotace. Bohužel jsme se v pátek 28. 6. 2019
v 16:00 hod. z telefonátu od pracovníka SFDI dozvěděli, že
žádost nebyla komisí doporučena ke schválení, poněvadž
v ní chyběl dokument obsahující jednu jedinou větu. Naše
pocity v tu chvíli byly opravdu nepopsatelné. Okamžitě jsme
začali tuto situaci řešit a po opravdu velkém úsilí a několikeré intervenci se nám podařilo dosáhnout toho, že žádost
byla nakonec doporučena ke schválení a dne 3. 7. 2019 bylo
rozhodnuto o přidělení dotace.
Museli jsme si však poradit ještě s dalším problémem, který
se vázal ke zhotovení svodidel po celé délce chodníku. Jejich
výstavba byla vysoutěžena spolu s celou stavbou chodníku,
a tudíž cena ze jejich zhotovení měla být podle smlouvy zaplacena společnosti OPEN RE-ECO s.r.o. V rámci prvního
kontrolního dne, který jsme po našem nástupu na stavbě absolvovali, jsme se dozvěděli, že svodidla mají být vystavěna,
ale i financována z rozpočtu ŘSZk. Pokud bychom smlouvu
na výstavbu chodník nechali v původním znění, uhradili bychom zhotoviteli práci v hodnotě cca 1 324 000 Kč, kterou
by ve skutečnosti neprovedl ani nefinancoval. Po několika
jednáních a konzultacích s mnoha odborníky a zúčastněnými stranami byl uzavřen dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, který tuto záležitost řešil. Důvody, které vedly naše předchůdce
k tomu, aby zahrnuli do smlouvy o dílo i realizaci svodidel,
když jejich výstavbu mělo v plánu provést na své náklady
ŘSZK, resp. proč nedošlo k následné úpravě smlouvy o dílo
ani pohnutky, které je vedly k uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem před tím, než bylo rozhodnuto o přijetí dotace,
neznáme. Jsme moc a moc rádi, že v duchu přísloví „Konec
dobrý, všechno dobré“ jsme nakonec dne 18. 9. 2019 obdrželi na účet obce finanční dotaci v celkové výši 4 559 158 Kč.
Byly to ale nervy.

MŠ HALENKOV
OPRAVA A MODERNIZACE BUDOVY C
Další investiční akcí, kterou jsme museli po našem nástupu
dokončit, bylo rozšíření kapacity MŠ Halenkov. Tento projekt
jsme převzali jako téměř dokončený. Řešili jsme pouze bezbariérový přístup do budovy a dokumentaci spojenou s podáním žádosti o poskytnutí dotace. I když i v tomto případě
se to neobešlo bez nápravy několika pochybení, kterých se
dopustilo bývalé vedení obce, obdrželi jsme 7. 5. 2019 rozhodnutí o přidělení dotace a dne 15. 7. 2019 byla na účet
obce Halenkov připsána dotace ve výši 2 011 361 Kč.

REKONSTRUKCE HŘIŠTĚ U ZŠ
Po několika marných pokusech minulého vedení obce
získat dotaci na rekonstrukci hřiště u ZŠ Halenkov se nám
podařil opravdu husarský kousek, kdy jsme se dostali mezi
asi 15 % žadatelů, kteří letos rozhodnutí o přidělení dotace
obdrželi. Na základě výběrového řízení byl vybrán dodavatel Sport cité+ s.r.o. Během následující schůzky se zástupcem dodavatele však byly zjištěny závažné nedostatky v dokumentaci, kterou nechalo zpracovat bývalé vedení obce.

2. strana

LIDOVÝ DŮM
Od našeho nástupu nám opravdu hodně času zabírají starosti, které se vážou k Lidovému domu v Halenkově.
Jelikož se našim předchůdcům ani nám nepodařilo najít
nájemce tohoto objektu, byli jsme nuceni začít provozovat
tento objekt vlastními silami. Nechtěli jsme dopustit, aby finanční prostředky v hodnotě několika milionů korun, které
byly v nedávné minulosti do tohoto objektu investovány ze
strany obce (zateplení fasády spojené s instalací rekuperační jednotky, oprava fasády, oprava střechy, výměna oken),
přišly vniveč. Pokud by tento objekt nebyl denně využíván,
došlo by časem k jeho absolutní devastaci. Po převzetí objektu od posledního nájemce muselo být nejprve provedeno
velké množství opravdu nevyhnutelných oprav. Následovala
rekonstrukce vstupních prostor, sociálního zařízení, kuchyně
včetně pořízení nové vzduchotechniky, výměny termostatických ventilů a hlavic u všech otopných těles a instalace
ohřívačů vody přímo v místech odběru teplé užitkové vody.
V rámci rekonstrukce byla realizována oprava osvětlovacích
těles v celém objektu, výměna těchto těles ve všech rekonstruovaných prostorách a výměna všech žárovek za úsporné
LED žárovky.

V jídelně, která nemá okna, byly instalovány světlovody,
které tento prostor nádherně rozzářily.  Byl repasován původní nábytek, vyroben nový nábytek do baru jak vnitřního, tak

letos nově zřízeného venkovního. Samozřejmě to obnášelo
rekonstrukci či vybudování přívodů vody, odpadů a elektřiny. Kuchyně byla vybavena novými spotřebiči i nábytkem
(myčka, mikrovlnky, lednice, mrazáky, nerezové stoly a police). V objektu byla rozvedena nová internetová síť, zabezpečovací technika a kamery. Byly instalovány nové interiérové
dveře, a to včetně několika chybějících protipožárních dveří.
V Lidovém domě byl zřízen herní koutek pro děti, ale i herna
pro dospělé. Několik let nefunkční WC nacházející se za jevištěm byly opraveny a bylo zde vytvořeno navíc nové WC
pro muže. Toto sociální zařízení může být využíváno při pořádání venkovních akcí před budovou obecního úřadu, což
se osvědčilo v průběhu letošních Halenkovských slavností.
Od začátku se ze všech sil snažíme, abychom dokázali
z našeho Liďáku vytvořit dobře fungující restauraci a místo,
kde se nejen Halenkovjané budou cítit skvěle a budou se
do něj čím dál častěji a rádi vracet. Věřte mi, že je to opravdu hodně těžké a zabírá nám to velmi mnoho času. Nic ale
nejde ze dne na den. Proto vás všechny prosím o shovívavost
a pochopení, ale hlavně o vaši podporu. To nejmenší, co
můžete pro jeho fungování udělat, je to, že jej budete pokud
možno co nejvíce navštěvovat a my spolu s jeho personálem
se budeme dál ze všech sil snažit, abyste tam chodili rádi
a byli co nejvíce spokojeni.  
Myslím si, že úspěšné zvládnutí výše zmíněných velkých
investičních akcí v celkovém finančním objemu cca 25 milionů korun, na které jsme obdrželi více jak 15,5 milionů
korun dotací a tím ušetřili obci a nám všem opravdu velké
peníze, za které můžeme zrealizovat další potřebné projekty,
vypovídá o tom, že jsme se snažili a pracovali opravdu ze
všech sil.

CO SE NÁM NEPOVEDLO
Sebekriticky musím ale také uvést, že se nám některé
z akcí, které jsme měli naplánovány v rozpočtu na tento rok,
nepodařilo uskutečnit. Bylo to z části způsobeno tím, že
jsme neměli vůbec žádnou představu o tom, co dokážeme
zvládnout, ale také mnoha objektivními důvody, které nám
nedovolily naplánované projekty zrealizovat.
Jedná se zejména o rekonstrukci WC u hřbitova, kde jsme
narazili na hned několik problémů, kterými jsou zejména to,
že objekt není veden v katastru nemovitostí, stojí na pozemku jiného vlastníka a v jeho blízkosti není kanalizace ani přívod vody a přívod elektřiny. S tímto projektem úzce souvisí
probíhající zpracování studie úpravy centra obce, ve kterém
se nachází i torzo bývalé budovy stavebnin. Stále existuje
totiž možnost, že v tomto prostoru by mohly být vybudovány
veřejné WC a jelikož se toto místo nachází v bezprostřední blízkosti hřbitova, bylo by budování dvou veřejných WC
podle našeho názoru zbytečné.
V souvislosti s aktuálně zpracovávanou studií úpravy centra obce jsme také přehodnotili v tomto roce naplánované
rozšíření kolumbária formou jeho zabudování do oplocení
hřbitova. Rozhodli jsme se, že počkáme na výsledek této
studie.
Bohužel jsme nemohli odstranit staré garáže za hřbitovem,
poněvadž na jjejich demolici je potřeba stavebního povolení, které jsme bohužel do současné doby neobdrželi.
Plánovali jsme úplnou rekonstrukci vytápění, ale hlavně
ohřevu teplé užitkové vody v objektu tribuny na fotbalovém
hřišti. Nakonec jsme se rozhodli, že tuto rekonstrukci pojmeme komplexně. Z tohoto důvodu je v současné době zpraco-
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Poněvadž žádost o dotaci na rekonstrukci školního hřiště
byla už v minulosti několikrát podána, oprávněně jsme se
domnívali, že dokumentace je v pořádku. Jelikož se jednalo
o opravdu závažné nedostatky, bylo rozhodnuto o zrušení
veřejné zakázky. Následovalo přepracování projektové dokumentace v opravdu rekordním termínu, v rámci kterého
byla nově stanovena cena díla na 6 632 409 Kč. V následujícím výběrovém řízení se nám ale podařilo vysoutěžit tento
projekt za cenu 4 268 409 Kč, což je téměř o 2,5 mil. méně,
než byla cena vypočtená projektantem. Přiznaná dotace
na tuto akci činí 2 921 974 Kč. Rekonstrukce školního hřiště
má být podle uzavřené smlouvy dokončena 30. 5. 2020.

aktuality z obce

vávána projektová dokumentace napojení objektu na zemní
plyn, rekonstrukce ústředního topení, včetně změny ohřevu
TUV formou fotovoltaických článků a zateplení celé střechy
budovy.
Na všech uvedených projektech v současné době intenzivně pracujeme a budeme se snažit je co možná nejdříve zrealizovat. Tento rok jsme ale také mnoho času a práce
věnovali přípravě dalších investičních akcí, zejména zpracovávání projektové dokumentace. Jen namátkou bych zmínil
rozšíření kanalizace a vodovodu v obci (cca 20 mil.), RE-USE
Centrum (4,3 mil.), Pumptrack (cca 1,5 mil.), nový topný systém v ZŠ (cca 3 mil.), rekonstrukci Thonetovy vily, rozšíření
veřejného osvětlení v Černém u Ščulků a v Dinotici-Pondělůvce, místní komunikaci Pod Rozkazačky, chodník k vlakovému nádraží, venkovní učebnu u ZŠ (2,3 mil.).
Kromě realizace a přípravy velkých projektů se nám samozřejmě podařilo uskutečnit plno menších akcí, které možná nejsou až tak moc vidět, ale určitě přispěly ke zlepšení
životních podmínek našich občanů. Mezi ně patří zřízení
bezhotovostního platebního styku na obecním úřadě, výroba a spuštění nových webových stránek obce Halenkov, revize, oprava a rozšíření obecního rozhlasu, instalace nových
žlabů a svodů na celé budově tribuny u fotbalového hřiště,
revize víceúčelového hřiště a odstranění mnoha zjištěných
závad spojené s velkou revitalizací víceúčelového hřiště.

Byly odstraněny staré sloupy VO u ZŠ a instalovány nové
podél chodníku vedoucího k ZŠ, doplněno VO nad přechodem pro chodce u žel. zastávky a vybudovány bezbariérové
nájezdy, proběhla výměna VO v údolí Hluboké, rozšíření
VO Pod Černým.

Oprava nebezpečných poklopů a vpustí a instalace nových v centru obce, na Kuželkách a na Dolinách
Byla provedena instalace nové klimatizace v multifunkčním sále ZŠ, oprava a nový nátěr všech herních prvků hřiště
MŠ, částečná oprava plotu, instalace nových herních prvků
v parku, oprava a nátěr plotu u Thonetovy vily. Dále odstranění následků květnových záplav a provedení mnoho preventivních opatření proti takovému typu záplav spočívajících
zejména  ve vyčištění vodotečí a propustků, instalaci nových
svodníků, a to prakticky ve všech údolích naší obce a další
a další akce…

Nátěr střechy, žlabů a svodů hasičské zbrojnice

Byla provedena oprava nájezdů a nátěr všech lávek přes
Bečvu, oprava mostků v údolí Černém, u Walfru a v Bratřejůvce, výměna lávek a oprava a  nátěr odpočívadel u cyklostezky, odvodnění obecní cesty Dinotice a odvodnění u hl.
cesty Dinotice.

Opravy komunikací (Lušová, Břežitá, Černé)
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Odstranění havarijního stavu a celková rekonstrukce opěrné zdi Hradčany
Myslím si, že všechno to, co jsem popsal, vypovídá o tom,
že jsme vykonali opravdu kus dobré a poctivé práce. Chtěl
bych proto touto cestou poděkovat zejména panu místostarostovi Mgr. Miroslavu Zetkovi, se kterým se mi skvěle spolupracuje a mohu se na něj opravdu ve všem spolehnout.
Obrovský dík mu patří zejména za jeho práci v posledním
období, ve kterém jsem byl v důsledku těžkého úrazu v pracovní neschopnosti. I přesto, že jsem se mu snažil v rámci mých omezených možností co možná nejvíce pomáhat,
podstatná většina starostí padala na jeho hlavu. Mirku, moc
ti děkuji!
Závěrem bych chtěl všem občanům Halenkova popřát
klidné a příjemné prožití adventního období, Vánoc a závěru roku a ze srdce opravdu všem popřát hodně spokojenosti,
pohody a hlavně zdraví. Věřte mi, že vím, o čem mluvím.
Ing. Radek Chromčák,
starosta obce

dne 2. 12. 2019 bylo zveřejněno zahájení zjišťovacího řízení ve vztahu k posuzování vlivu na životní prostředí záměru
oznamovatele spol. ZAMET spol. s r.o. nazvaného „Pracoviště povrchových úprav a kataforetického lakování“. Oznámení je zveřejněno na následující adrese:
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_ZLK895
Jelikož se tato záležitost dotýká opravdu všech občanů
obce Halenkov, vyzývám Vás, abyste nebyli pasivní a lhostejní k této záležitosti a aktivně se zapojili do zjišťovacího
řízení tím způsobem, že si pečlivě prostudujete všechny přiložené materiály a písemně zpracujete své připomínky k tomuto záměru.
Na základě probíhajícího řízení bude rozhodnuto, zda
záměr výstavby výrobní haly, ve které má být umístěno
Pracoviště povrchových úprav a kataforetického lakování,
bude posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.
Dovoluji si oslovit všechny občany Halenkova, poněvadž
k oznámení se může vyjádřit kdokoliv, tedy nejen Obec nebo
různé spolky, ale i občané obce, vlastníci nemovitostí atd.
Důležité je, aby vyjádření k oznámení záměru obsahovalo
následující skutečnosti:

1) co je v oznámení záměru nedostatečně zpracované /
zohledněné / účelově podhodnocené / nepravdivé, a tedy co
by se mělo ještě více prověřit, vyhodnotit, přepracovat, kdy
tyto nedostatky by odůvodňovaly to, aby byl záměr posuzován v tzv.  "velké EIA".
2) požadovat uložení konkrétních opatření, které mají minimalizovat, resp. vyvážit negativní vlivy záměru, pokud by
se záměr realizoval.
Apeluji na Vás všechny, abyste pouze nespoléhali na představitele obce, ale ukázali, že neumíte jenom mlčet nebo
křičet a obviňovat jiné z nečinnosti, ale dokážete se sami
zasadit svým aktivním přístupem o lepší podmínky pro život
nás všech.
Prosím Vás o doručení Vašich připomínek na Obecní úřad
Halenkov v termínu do 27. 12. 2019 10:00 hod.
Pokud se své připomínky rozhodnete doručit příslušnému
úřadu sami, musí být na adresu Krajského úřadu Zlínského
kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení
hodnocení ekologických rizik, tř. Tomáše Bati 21, 761 90
Zlín, doručeny   v termínu do 2. 1. 2020.   K připomínkám
doručeným po tomto termínu nebude úřad přihlížet.
Ing. Radek Chromčák,
starosta obce
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Vážené zastupitelky, zastupitelé, představitelé spolků,
organizací a sdružení, dámy a pánové, vážení občané,

ekologie

Jak můžeme třídit ještě lépe?
Častokrát slýcháme, že jsou Češi
jedničky v třídění odpadu. Je ještě co
zlepšovat?
Odpad u nás třídí 72 % obyvatel. Dokonale vytřídíme plast, papír a sklo, ale stále se máme v čem
zlepšovat. Návod? Redukovat nákupy
v obalech, tím pádem jich budeme
i méně produkovat. Když už je koupíme, tak používat vícekrát, například
skleničky od marmelád anebo přesnídávek. Naučit se třídit více druhů
odpadů, třeba kov, nápojové kartony,
anebo bioodpad. A v neposlední řadě
také třídit správně, protože čím víc
obec odváží na skládky, tím víc se
skládkuje a my platíme vyšší poplatky. S našimi tipy můžete svoje třídění
zdokonalit.
1. U třech kontejnerů to nekončí.
Kromě plastů, papírů a skla produkujeme i další odpad, který se dá snadno
recyklovat. Třeba kovy. Pokud budete sbírat plechovky, víčka od jogurtů
a další kovové odpady, pomůžete k recyklaci hliníku, která je o 95 % méně
energeticky náročná než výroba nového kovu.

2. Sbírat zvlášť nápojové kartony se
vyplatí.
Pokud nejsou sešlápnuté, zabírají
v černé popelnici moc prostoru a pak
se musí častěji svážet. Než sešlapovat,
je lepší tetrapak vytřídit: je to jeden

z mála kombinovaných obalů, které se dobře recyklují. Třeba na stavební materiál.  V naší obci se sváží
s papírem.
3. Zdokonalte se ve třídění bioodpadu.
Ten totiž tvoří až 40 % obsahu popelnice na směsný komunální odpad.
Ať už si pořídíte domácí kompostér,
které obec plánuje v nadcházejícím
roce pro občany pořídit z dotačních
zdrojů, nebo se domluvíte se sousedy na společném kompostu – máte
vyhráno. Nejen že vytvoříte kvalitní
lokální hnojivo z odpadu, místo aby
skončil na skládce, ale hned si směle můžete pořídit menší popelnici
na směsný odpad. Do bioodpadu
patří třeba zahradní zeleň, zbytky
vznikající při zpracování ovoce či
zeleniny, káva, čaj, skořápky, plata
od vajíček a ruličkyod toaletního papíru i posmrkané papírové kapesníky.
4. Elektroodpady vždy bokem.
Drobná elektrotechnika a domácí
spotřebiče by rozhodně neměly končit
ve směsném odpadu. Patří do speciálních kontejnerů na sběrných místech
v obci nebo na sběrném dvoře. Recyklovat lze i mobilní telefony. Recyklace 100 mobilních telefonů uspoří
zdroje, které se rovnají 967 km ujetých
v osobním automobilu, 2 990 litrů pitné vody či 159 kg ekvivalentu oxidu
uhličitého.
5. Kuchyňský olej ani do kanálu, ani
do popelnice, ale na sběrný dvůr.
Totéž platí i pro laky a barvy, které
Vám zbyly po rekonstrukci. Jejich vylití
do kanálu způsobuje ucpání a ztěžuje
práci čističkám, pokud skončí v popelnici, zvyšují riziko požárů na skládce.
Tyto druhy odpadu prosím odevzdejte
na sběrném dvoře.

6. Prošlé léky je potřeba odevzdat
do lékárny, stejně jako použité injekční stříkačky.
Ty totiž patří do kategorie infekčních
odpadů. Prázdný obal od pilulek je ale
kombinovaným obalem, a proto patří
do směsného komunálního odpadu.
7. Nevěřte mýtům.
Třeba, že odpad musí být dokonale
čistý – stačí, když obaly opláchnete
nebo dobře vyškrábete. Také nemusíte
trhat okýnko z plastové obálky, hoďte ji
do papíru celou. Rozbité zrcadlo nepatří do skla, protože je potažené speciální
folii. Kompletní přehled všech chytáků
ve třídění a jak se jim vyhnout najdete
zde: https://jaktridit.cz/cz/rady-a-tipy/
otazky-a-odpovedi/kam-patri.
8. Ve finále jde vždy o snižování
množství odpadu.
I když se naučíte dokonale třídit, je
vždy lepší produkovat odpadů méně.
Je to jednodušší, než se zdá. Choďte
na nákup s vlastní taškou, k ní si vezměte pytlíky na ovoce a zeleninu, pořiďte
si lahev na pitnou vodu a na svačinu
krabičku. Koše pak nebudete muset vynášet tak často a ještě ušetříte. Žít ekologicky se už prostě vyplatí.
PRO MÉNĚ ODPADU
FOTO: JRK Česká republika
VÍCE INFORMACÍ NA
www.chytreodpady.cz
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Již brzy bude v naší obci spuštěn
chytrý systém evidence odpadů ECONIT, o kterém jsme vás informovali
v minulém čísle. Obec pořídila software na online evidenci našich odpadů
společně s mobilními terminály na skenování kódů z pytlů a odpadových
nádob. S tímto vybavením bude moci
naše obec podniknout kroky k tomu,
abychom zvýšili množství vytříděného
odpadu. Úplné spuštění je naplánováno na leden 2020.

se sníží. V budoucnu totiž
po ukončení ročního testovacího období, plánujeme nastavit systém slev pro vzorně
třídící občany. Věřím, že naši
občané nezůstanou k odpadům lhostejní a přidají se
ve vlastním zájmu do tohoto
systému.

Když budeme mít díky evidenci odpadů na jedné straně mnoho vytříděných složek a na druhé málo komunálních odpadů, přinese nám to všem
výraznou úsporu financí. Nebudeme
muset odpad tak často a v takovém
množství vyvážet na skládky a platit
drahé poplatky za každou tunu odpadu. Když společně dosáhneme toho, že
naši občané budou třídit odpad poctivě a ve velkém, bude se nám všem žít
o něco lépe. Naše obec bude čistší, budeme mít dobrý pocit, že naše odpady
nezatíží skládky a co je nejlepší, naše
poplatky nebudou narůstat, ale naopak

FOTO: JRK Česká republika
VÍCE INFORMACÍ NA
www.chytreodpady.cz

PLAŤ ZA TO,
CO VYHODÍŠ.

PŘIPOMEŇME SI, CO JE ECONIT?
Jednoduchá chytrá evidence odpadů z domácností, díky níž budou ty domácnosti, které se rozhodnou poctivě třídit odpady, odměněny úlevou na ročním poplatku za svoz komunálního odpadu.

Nefunkční zářivky sbírá EKOLAMP
Vysloužilé zářivky, úsporky či LED
žárovky rozhodně nepatří do běžné
popelnice na směsný odpad. Nejen,
že se dají opětovně využít a recyklovat, ale zářivky navíc obsahují i malé
množství rtuti, a proto nesmějí skončit na skládce, odkud by rtuť mohla
uniknout do půdy, ovzduší a spodních vod.
Úsporky obsahují rtuť, ale i sklo,
kovy a plasty
Zářivky (trubicové i kompaktní
úsporné) obsahují 3–5 mg jedovaté
rtuti, která by ve vyšších koncentracích
mohla ohrozit lidské zdraví i životní
prostředí. Kromě rtuti je ve světelných
zdrojích obsažena i řada druhotných
surovin: hliník, mosaz a další kovy,
které je možné znovu použít v kovovýrobě. Recyklované plasty jsou
dobrou surovinou například pro zatravňovací dlaždice či různé plastové
komponenty a vyčištěná rtuť je znovu
využívána v průmyslové výrobě. Sklo
se používá zejména jako technický

materiál. Znovu je tak možné pro další výrobu použít více než 90 % materiálu, ze kterého byly světelné zdroje
vyrobeny.
Odneste je „do sběru“
Pokud teď přemýšlíte, jak se starou
zářivkou nebo LED žárovkou naložit a kde ji odevzdat k recyklaci, rádi vám poradíme.
Nejjednodušší je odevzdat vysloužilý světelný
zdroj v elektro obchodě
při nákupu nového nebo
ho odnést do malé sběrné nádoby. Také můžete
nefunkční zářivku či LEDku
spolu s dalším elektroodpadem
odvézt do Sběrného dvora Halenkov,
který naleznete v areálu bývalé vojenské posádky (otevírací doba: pondělí, středa 14:00–18:00 hod, sobota
8:00–12:00 hod). Obsluha sběrného
dvora je zdarma převezme a vloží
do speciální sběrné nádoby, aby se
nerozbily.

EKOLAMP se postará o sběr,
svoz i recyklaci
Zpětný odběr světelných zdrojů
i dalších elektrozařízení pro  Halenkov
zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP,
který v České republice funguje již
od roku 2005. Vytváří síť sběrných
míst, přispívá na náklady provozu
sběrného místa, plně hradí přepravu sběrných kontejnerů
do recyklační firmy i samotnou recyklaci. Díky
tomu ušetří Halenkov nemalé finanční prostředky,
které bychom jinak museli
vynaložit na recyklaci nebezpečných odpadů.
Více se o problematice nakládání s nefunkčními světelnými zdroji
a dalšími elektrozařízeními dočtete
na www.ekolamp.cz.
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Spuštění evidence odpadů v naší obci
je za dveřmi

změna dopravy v kraji

Změny ve veřejné dopravě od 15. prosince 2019
Od změny grafikonu veřejné dopravy, tedy od 15. prosince 2019, měl být
ve Zlínském kraji zaveden Integrovaný
dopravní systém (dále jen IDS). Tomu
předcházelo výběrové řízení na nové
vlakové i autobusové dopravce a tvorba nových jízdních řádů pro veřejnou
dopravu v celém kraji. Výsledky výběrového řízení byly znehodnoceny
odvoláním společnosti BusLine, se železničními dopravci byly podepsány
příslušné smlouvy. Výsledkem je skutečnost, že od 15. prosince 2019 budou platit v poněkud omezeném rozsahu nové jízdní řády vlakové dopravy
a jízdní řády autobusových linek zůstanou prakticky beze změny.
Realizace řadu let netrpělivě očekávaného IDS je tedy odložena!
Byly pouze provedeny úpravy v nově
vytvořeném krajském tarifu tak, aby cestující u všech dopravců mohli po území
kraje cestovat za stejnou cenu.
Zlínský kraj bude nově příjemcem
jízdného z veřejné dopravy. Jako dočasné řešení byl vytvořen tzv. krajský
tarif, který je nastaven tak, že k základnímu jízdnému ve výši 9 Kč (devět korun českých) bude připočítáno jízdné
za ujeté kilometry (1 km = 1 Kč). Ujedeli cestující tedy např. 22 kilometrů, zaplatí jízdné ve výši 9 + (22 x 1) = 31 Kč.
Toto jízdné je poněkud nižší než jízdné
stávající (cca o 20  %) a jeho výhodou
je to, že bude platit u všech dopravců,
tedy u:
ČSAD Vsetín, a.s.
Krodos Bus,a.s.
ČSAD BUS Uherské Hradiště, a.s.
Arriva Morava a.s.
České dráhy, a.s.
Arriva vlaky, s.r.o.
v rámci Zlínského kraje a na vybraných úsecích krajů sousedních.
Možnosti použití čipové karty ČSAD
Vsetín jako elektronické peněženky,
bude zachována u všech autobusových dopravců s tím, že při platbě touto kartou bude generována další malá
sleva.
Čipové karty ČD (IN 25, IN 50
a IN 100) bude možné využít jen ve vlakových spojích Českých drah, příp. jako
identifikační průkaz nutný pro přiznání
slevy (IN karty jsou opatřeny fotografií,
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Ilustrační foto
jménem a datem narození) u všech dopravců. Celostátní slevy pro žáky, studující a důchodce od 65 let zůstávají
samozřejmě v platnosti u všech dopravců. Krajský tarif nebude možné použít
pro cestování v dálkových vlakových
spojích rychlíkových a expresních,
které objednává Ministerstvo dopravy
(konkrétně tedy Valašských a Slováckých expresů). Ještě však probíhají jednání mezi ZK a ČD.
Jako jízdní doklady budou uznávány:
- nepřestupní papírové jízdenky, neumožňující vzájemný přestup mezi
vlaky a autobusy
- přestupní papírové jízdenky, umožňující přestup mezi železničními dopravci, zapojenými do DSZK (v rámci
kraje)
- papírové časové přestupní jízdenky
- vícedenní (týdenní 7 denní a měsíční 30 denní, jen u železničních
dopravců).
Nárok na zvláštní jízdné mohou
uplatňovat:
a) cestující od 6 do 18 let (do 15 let bez
prokazování věku)
b) žáci a studenti od 18 do 26 let (musí
předložit průkaz s datem narození)
c) cestující od 65 let (sleva 75  % ze základního jízdného)
d) cestující s průkazem ZTP
Na bezplatnou přepravu má nárok:
a) jedno dítě do 6 let v doprovodu osoby starší 10 let
b) průvodce držitele průkazu ZTP / P
a jeho vodící pes
c) dítě v kočárku, včetně kočárku
Železniční osobní doprava:
Nákup jízdenek pro vlaky ČD bude

možný u pokladní přepážky ve stanicích Vsetín, Valašské Meziříčí a Rožnov
p. R. a dalších vzdálenějších a u obsluhy vlaku. Prodej jízdenek ve Velkých
Karlovicích, Halenkově a Hovězí bude
zrušen. Při přestupu z vlaku na vlak
různých dopravců bude cestujícímu
prodána ve vlaku jízdenka bez přirážky
pouze v případě, prokáže-li se cestující
jízdenkou z předcházejícího vlaku. Pro
vlaky společnosti Arriva bude možné
zakoupit jízdenky ve stanicích Vsetín,
Horní Lideč a vzdálenějších.
Názorný příklad pro jízdu vlakem
z oblasti Horního Vsacka:
Příklad č. 1. Halenkov – Brno
a) Ve vlaku Arriva vlaky, s.r.o. si cestující zakoupí jízdenku na Vsetín za tarif
Zlínského kraje, tj. 9 Kč + 15 x 1 Kč
= 24 Kč.
b) Po přestupu na Vsetíně si cestující
zakoupí jízdenku dle tarifu ČD pro
úsek Vsetín – Hranice na Moravě –
buď u průvodčího ve vlaku po předložení jízdenky z vlaku z Halenkova,
nebo v pokladně ČD na vsetínském
nádraží.
c) Po přestupu v Hranicích na Moravě
si cestující zakoupí ve vlaku RegioJet
jízdenku pro úsek Hranice na Moravě – Brno po předložení jízdenky
z předcházejícího vlaku ČD nebo
v pokladně RegioJet na hranickém
nádraží.
Příklad č. 2. Halenkov – Valašské
Meziříčí
Ve vlaku Arriva vlaky,s.r.o. si cestující
zakoupí jízdenku do Valašského Meziříčí za tarif Zlínského kraje, t. j. 9 Kč +
(15 x 1) + (19 x 1) = 43 Kč. Po přestupu
na Vsetíně předloží průvodčímu ve vlaku ČD ke kontrole jízdenku z Arrivy.

947601 Vsetín – Velké Karlovice, spoje
zajíždějící do místní části Léskové
947602 Vsetín – Nový Hrozenkov,
Vranča – Velké Karlovice, spoje jedoucí přes Vranču
947603 Vsetín – Hovězí, Hořansko,
spoje jedoucí přes Hovízky
947604 Vsetín – Huslenky, Bařiny –
Zděchov – Uherská, spoje
jedoucí do Uherské přes Zděchov
947606 Vsetín – Černé – Dinotice, spoje jedoucí do Dinotice přes
Černé

947607 Vsetín – Janová – Lušová, spoje jedoucí přes Ústí, pož.zbroj.
a Břežitou
947608 Vsetín – Karolinka – Stanovnice, spoje jedoucí přes Karolinka, škola
947609 Karolinka – Velké Karlovice,
spoje jedoucí přes Miloňov,
Pluskovec a Tísňavy
947661 Rožnov p. R. – Velké Karlovice – Bílá, Bumbálka, spoje
jedoucí přes Hutisko-Solanec,
Zákopčí
947662 Rožnov p. R. – Velké Karlovice – Nový Hrozenkov, Vranča,
spoje jedoucí přes Hutisko-Solanec, Zákopčí
Názorný příklad pro jízdu autobusem
z oblasti Horního Vsacka :
Příklad č. 1. Velké Karlovice, Léskové, hotel Razula – Luhačovice

a) ve spoji z Léskového do stanice V.
K., rozcestí Soláň zakoupí jízdenku
za 9 Kč + (6 x 1) = 15 Kč.
b) ve spoji V. K., rozc. Soláň – Vsetín,
aut. nádr. zakoupí jízdenku za 9 Kč +
(27 x 1) = 36 Kč.
c) ve spoji např. (Havířov –) Vsetín –
Luhačovice uhradí jízdné podle tarifu
dopravce (zde např. ČSAD Havířov).
Příklad č. 2. Karolinka, požární dům
– Zlín, aut. nádr.
a) ve spoji z Karolinky na Vsetín uhradí
jízdné 9 Kč + (23 x 1) = 32 Kč.
b) ve spoji Vsetín aut. nádr – Zlín aut.
nádr. (přes Liptál) uhradí jízdné 9 Kč
+ (37 x 1) = 46 Kč.
Na internetových stránkách KOVEDu
lze najít Tarif Zlínského kraje a Ceníky
jízdného a dovozného.
Slavomil Herynk,
Petr Hána

NÁŘADÍ HALENKOV
prodej širokého sortimentu elektrického a ručního nářadí
různých značek a mnoho dalšího zboží pro kutily,
řemeslníky a výrobní firmy
Mobil: +420 734 151 715
www.naradi-halenkov.cz
e-mail: obchod@naradi-halenkov.cz

KRÁSNÉ VÁNOCE A VŠE NEJLEPŠÍ V NOVÉM ROCE VÁM PŘEJE
			

KADEŘNICTVÍ A PEDIKÚRA

				

ZDENA

MOBIL: 775 381 170

OTEVŘENO POUZE PO PŘEDCHOZÍ TELEFONICKÉ DOMLUVĚ

KONTAKT: ZDENA KOCFELDOVÁ, Halenkov 683, 756 03 Halenkov (u autobusové zastávky UP závody)
TĚŠÍM SE S VÁMI NA VIDĚNOU!
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změna dopravy / inzerce

Autobusová linková doprava:
Nově cestující nebude doplácet rozdíl jízdného při tzv. závlecích čili zajíždění spoje do lokalit mimo přímou
trasu autobusové linky:
linka (POZOR! Platí nová čísla linek)

základní škola

Mikuláš ve škole
Každý rok se v naší škole setkáváme
s Mikulášem, čerty a andělem. I letos
k nám opět zavítali. Každá třída prvního stupně si pro Mikuláše připravila
krátký program. Ten se skládal z básniček o zimě v podání malých sněhuláků, kteří byli kouzelní. Dále z písniček
v podání malých andílků nebo také větších dětí za doprovodu kytary nebo reprodukované hudby. Zábavná byla také

scénka rodinky u vánočního stromečku. Na pódium připluli malí námořníci,
kteří si prozpěvovali písničku Tři citrónky. Po ukončení představení přišel
všemi očekávaný Mikuláš se svými pomocníky. Besídka se vydařila, přišli se
podívat i někteří z rodičů. Všechny děti
odcházely spokojené. Tento rok si čert
nikoho neodnesl, uvidíme za rok.
Mgr. Milena Juříková,
Mgr. Michaela Koňaříková

Kouzelná krabice
Žáci 4. A si v hodinách českého jazyka vyzkoušeli z obyčejné papírové krabice vytvořit svou vlastní knihu
a povedlo se. Dostala název Příběhy
z kouzelné krabice, vydalo ji nakladatelství Portálek v roce 2019 (název
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i logo nakladatelství si žáci vymysleli
a navrhli sami). Tato netradiční kniha
funguje jako portál do světa fantazie.
V pěti pohádkových příbězích můžete cestovat v čase, podívat se do krajin
sladkostí, navštívit Popelku, přistihnout

Bivoje, jak skolí divokého kance, stát se
na chvíli superhrdinou či princeznou.
Celé snažení bylo zakončeno slavnostním křtem knihy, jehož programem se
žáci provázeli, nechyběla ani píseň
a závěrečné pohoštění. Všem malým
autorům patří velká pochvala.
Mgr. Marie Davidová

Žákovská kuchyňka je jednou ze
tříd, jejíž obliba rychle stoupá. Nepíší
se testy, nezkouší se u tabule, zato se
zkouší různé recepty, které pak z přízemí zaplaví celou školu svojí libou
vůní. Díky rekonstrukci a vybavení
moderním zařízením se výuka od letošního roku stala atraktivnější. Vaří
u nás nejen velcí, ale i malí. Žáci prv-

ního stupně se v kroužku MALÉ VAŘENÍ nebojí pustit ani do pečení vánočního cukroví. Druhostupňoví vaří
v hodinách pracovních činností, kdy si
troufnou na krémové polévky, jablka
v županu, řízky s bramborovým salátem, muffiny, ale i na vánoční pečení
pro ADVENT – ROZSVĚTCOVÁNÍ VÁNOČNÍHO STROMU.

Mgr. Soňa Růžičková

Spolupráce školy s kulturní komisí
Děkujeme za vstřícné jednání a pomoc při zajištění dvou zbrusu nových
filmových představení pro žáky prvního

a druhého stupně před vánočními prázdninami. Projekci filmů plánujeme v sále
školy. Jsme rádi za tento prostor, jinak by

se celá škola musela “ harcovat“ vlakem
do vsetínské Vatry a za daleko větší finance.          sbor učitelů Základní školy

Všichni ze Základní školy Halenkov Vám přejeme klidné a pohodové Vánoce,
v dalším roce hodně štěstí, pohodu, vstřícnost a pochopení navzájem.

Nadpřirozené bytosti ve škole
Tak, jak to každý rok v tomto čase
bývá, navštívil i letos naši školu svatý
Mikuláš. A dokonce nepřišel sám. Spolu s ním do školy zavítaly i další již tradiční bytosti – čert a anděl.
Už od rána se zejména mladší žáci
dohadovali, jestli si i letos čert někoho
s sebou odnese, nebo budou všichni
odměněni andělem. Naštěstí tentokrát

čert žádnou velkou práci neměl. Je
pravda, že několik žáků od něj dostalo speciální ocenění v podobě černého uhlí, ale nakonec i oni za příslibu
zlepšení svého chování ve škole zůstali
a k čertovskému balíčku dostali i ten
andělský.
Mikuláš nejen žákům, ale všem popřál pěkné prožití předvánočních dnů

a hlavně samotných Vánoc a s tím, že
se napřesrok ve škole opět ukáže, se
rozloučil.
K přání pěkného prožití svátků vánočních a do nového roku všeho nejlepšího se stejně tak připojují i všichni
zaměstnanci ZŠ Halenkov 25.
Vedení školy
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základní škola

Kuchaři ve škole

Nedávno se v kuchyňce konala dokonce výuka angličtiny, kdy se žáci
museli vyjadřovat v cizí řeči a zkoušeli
typické anglické recepty. Z doslechu
víme, že se všem hodina líbila a výsledek v podobě tradičního jablečného
koláče byl moc dobrý. Jsme rádi, že se
všem tyto dovednosti budou hodit v jejich budoucím životě.

MŠ / knihovna

Vánoční tajemství ze školky
Děti, na rozdíl od nás dospělých, žijí
přítomným okamžikem, teď a tady. Proto
je na nás, aby každičký den přinesl do jejich života radost a nadšení.
Nyní před Vánocemi se naše mateřská škola doslova změnila v mraveniště, ve kterém se stále něco děje. Děti
stříhají, lepí, skládají, zdobí perníčky,
stromeček a stále brebentí, co všechno
jim přinese Ježíšek.
Mezi tím stihnou zhlédnout divadelní
představení, zúčastnit se promítání filmu v obrovské nafouklé kopuli, navštívit zámek ve Vsetíně s nabídkou vánočního kouzlení, vyzkoušet si pouštění
lodiček, rozkrojit jablíčko, které ukrývá
vánoční hvězdičku.
Nechyběla ani návštěva Mikuláše,
čerta a anděla a určitě si dokážete
představit, jak děti slíbily, že už budou
hodné a jejich šťastné úsměvy, když si
domů odnášely nadílku.
Jistě mi dáte za pravdu, že mezi
nejtěžší životní zkoušky patří nemoc
dítěte, kdy se vám život obrátí vzhůru
nohama a ovládne vás naprostá bezmoc. Abychom alespoň trošku zmírnili
bolest a dali najevo svou účast, že nám
není lhostejná situace, ve které se ocitla
maminka Nikolky, byl výtěžek z charitativního jarmarku určen právě pro ně.
Částka 30.871,- Kč hovoří sama za sebe
a je mi velkou ctí touto cestou poděkovat všem „andělům“, kteří na tom mají
zásluhu a myslím si, že nikdo nebude
protestovat, když i Vaším jménem popřeji Nikolce brzké uzdravení a mamince sílu a naději.

Osobní poděkování paní Orságové si
můžete přečíst na vývěsce u obchodního střediska Jednoty.
Za mateřskou školu mi dovolte popřát Vám krásné vánoční svátky plné

pohody, lásky a porozumění, v novém
roce oceán zdraví, moře lásky, jezero
štěstí a optimismu.
Ivana Bátlová, ředitelka MŠ

KNIHOVNA HALENKOV
Vánoční výpůjční doba

Jsme tu pro Vás do čtvrtku 19.12. 2019 – 12:00–17:00 hodin
V novém roce  od pondělí 6.1. 2020 – 9:00–11:00, 12:00–17:00 hodin
Krásné svátky vánoční všem přeje Vaše knihovnice
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Obec na projekt Halenkov pro rodinu získala dotaci ve výší 250 000,- Kč
z programu MPSV ČR. V rámci tohoto
projektu bylo od července do prosince
uskutečněno několik aktivit, ale vzhledem k časovým možnostem a výraznému snížení rozpočtu to nebyly všechny
plánované aktivity. O některé aktivity,
které vyžadovaly zapojení komunity, jako například umístění houpaček
do krajiny, nebyl z řad veřejnosti zájem, a proto nebyly realizovány.
Uskutečnily se akce, kde cílovou skupinou byly především rodiny s menšími
dětmi a byly nakoupeny kostýmy pro
Dětský pohádkový les a Mikulášské obchůzky. V rámci podpory kulturních akcí
byly zakoupeny dva velkokapacitní stany 6x3 metrů, které sloužily jako zázemí
pro venkovní výstavu při akci Dřevorosty Josefa Heji. Tyto stany jsou k dispozici
organizátorům akcí na obci k výpůjčce.
Podpořeny byly také sportovní aktivity
seniorů – na hřiště pétanque byly nakoupeny dvě sady koulí a další hry, např.
finská hra mölkky a další ke Sportovnímu dni seniorů. Dále byl zmapován
prostor sportoviště směrem k ZŠ a byl
zorganizován ve spolupráci s Klubem
orientačního běhu KOBRA Vsetín Rodinný orientační běh. Pro tyto venkovní
aktivity byly nakoupeny také dvě „várnice“, které jsou také pro organizátory
akcí na obci k dispozici. Dále byly nakoupeny celkem čtyři stoly pro stolní
tenis (jeden z nich bude instalován jako
stabilní na sportovišti). Jinak je možnost
chodit hrát do sálu Lidového domu, kde
jsou tři stoly, a to pravidelně každý čtvrtek od 17 do 19 hodin nebo dle domluvy
s provozním. Proběhne také novoroční
turnaj ve stolním tenise, a to 4.1.2020
v sobotu, taktéž v sále Lidového domu.

Poprvé v tomto roce se konala také
Soutěž o nejkrásnější zahrádku a balkon o atraktivní ceny, o které se můžete
dočíst v předchozím vydání zpravodaje. Z větších akcí je potřeba zmínit doplnění dětského hřiště v parku za zbrojnicí. Časově se akce prodloužila, a to
z důvodu nutného kácení stromů, které
již nebyly bezpečné pro pohyb osob.
V parku byly umístěny tři herní prvky –

sestava tři houpaček a lezecí stěny, domeček s houpačkou a nové pískoviště.
V roce 2020 se pokusíme opět do této
soutěže přihlásit s novými aktivitami,
a to ve spolupráci s SPCCH, KČT, MC
Motýlek a dalšími.
Za projektový tým
Ing. Petra Zádilská
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Halenkov pro rodinu

Halenkov pro rodinu – obec přátelská rodině

inzerce
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Na rekondiční pobyt jsme přijeli
19. října do Luhačovic, kde nás přivítalo nejen krásné počasí, ale i usměvavá
vedoucí Lázeňského domu Praha, paní
Anna Kneblová spolu s naší vedoucí a hlavní organizátorkou paní Mgr.
Martou Václavíkovou, předsedkyní OV
SPCCH v ČR, z.s. Vsetín.
Vše bylo připraveno k ubytování
a také byl připraven program na celý
týden. Cílem programu bylo zlepšení
pohyblivosti našeho těla, ale i pomoc
navázat osamělým lidem nová přátelství a zapojit je do společenského života. Vždyť jsme byli z Velkých Karlovic,
N.Hrozenkova, Karolinky, Halenkova,
Huslenek, Vsetína, Jablúnky, Růžďky
a Zubří a všichni jsme si porozuměli.
Měli jsme přesně stanovený program,
na dopoledne a odpoledne byly procházky dle požadavků, ať již do centra
Luhačovic, nebo výšlapy k jednotlivým
pramenům, k přehradě nebo jen tak,
po okolí Luhačovic. Nádherný podzim
a jeho úžasné barvy přímo lákaly k vycházkám do přírody, na hřišti jsme si
zasoutěžili ve hře petángue. K procvičování paměti pomáhá i hra molkky.
Každé ráno dle rozpisu byla inhalace, pití minerální vody a před snídaní
i rozcvička, kterou vedli naši cvičitelé
a trvala půl hodiny. Následovala vydatná snídaně a po ní možnost kontroly
krevního tlaku naší zdravotní sestrou

Eliškou Jakešovou. Rehabilitační sestra,
která vedla rehabilitační cvičení, dbala, abychom rozpohybovali svoji páteř
a končetiny. Při tom nezapomněla upozornit na to, že při bolesti nutno přestat
cvičit prováděný cvik.
V lázních nás navštívila paní radní
Michaela Blahová ze Zlínského kraje,
který spolufinancoval náš pobyt v Luhačovicích a přesvědčila se, že námi
navržený projekt, na který nám byly
poskytnuty finanční prostředky, je plněn. Spolu s námi si zacvičila a pak
proběhla beseda, při které nás seznámila, jaké akce sociální odbor Zlínského kraje připravuje pro příští rok a zároveň odpověděla na naše dotazy.
Součástí péče o naše zdraví byla
i beseda s lékařem MUDr. Josefem Hakou, který hovořil o příčinách a nemocech, které přináší stáří, ale také o možnostech, jak tyto neduhy alespoň s části
eliminovat. Vyhýbat se stresům, pozitivně myslet a hlavně se neohlížet zpět,
na tom, co bylo se už nedá nic změnit.
Veselá mysl, pohoda a smích je hlavní
podmínkou spokojeného stáří. Rovněž
doporučil akci – Seniorská obálka pro
každého seniora nebo zdravotně postiženého člověka. Je to obálka, na jejíž
přední straně je uvedeno jméno, příjmení, telefonní čísla hasičů, záchranářů, policistů. Uvnitř je formulář, který
slouží k poskytnutí základních infor-

mací v případě ohrožení zdraví a života majitele obálky. Jsou zde základní
informace pro ty, kteří vám poskytují
první pomoc. Jméno, datum narození,
pojišťovna, nemoci, kterými trpíte, léky,
kontakt na osoby vám blízké, ošetřující lékař. Všechny tyto údaje pomohou
urychlit rozhodování v případě ohrožení vašeho života vašim zachráncům.
Téměř každé odpoledne bylo i osobní volno a každý je využil podle svých
představ a mohl se připravit na večerní posezení při zpěvu, tanci, dobrém
vínu. Nechyběla na dobrou náladu ani
naše valašské medicína na košt.
Tak nám uběhl týden a v sobotu
ráno 26. 10. 2019 jsme se loučili jako
staří známí. Všech 60 účastníků tohoto pobytu se shodlo na tom, že to byl
týden plný nových poznání a zážitků,
které přispěly ke zlepšení zdraví a celkové kondice.
Závěrem je třeba poděkovat všem,
kteří se podíleli na této akci, jako náš
velký dlouholetý sponzor, pan senátor
Ivo Valenta a jeho Nadace, ale také
zaměstnancům a vedení Lázeňského
domu Praha a hlavně paní Mgr. Martě
Václavíkové, předsedkyni OVSPCCH
Vsetín, která všechno to organizovala.

Účastník rekondičního pobytu ze
ZO SPCCH Halenkov Vladislav Koňařík
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SPCCH

Valaši čerpají nové síly v Luhačovicích

hasiči

10. výročí projektu Javorníky, ochrana
a bezpečí bez hranic
V sobotu dne 16. 11. 2019 se vydala
skupina odhodlaných hasičů z Halenkova vstříc svým fyzickým i emociálním
výzvám. Na programu bylo totiž překonat 12 km pěší túry z bodu hotel Portáš,
k bodu hotel Fran a pak od 16. hodiny
absolvovat slavnostní setkání partnerů
projektu příhraniční spolupráce „Javorníky, ochrana a bezpečí bez hranic“.
Je tomu totiž celých 10 let, co se původně myšlená – a můžeme bez ostychu říci pragmatická, ekonomicky i materiálně zamýšlená spolupráce přetavila
v upřímné a silné přátelství dvou obcí,
dvou hasičských dobrovolných sborů
z Halenkova a slovenského Štiavniku.
Pěší túra byla příslibem příjemně prožitého víkendu. Navodila atmosféru –
za trochu námahy, sladká odměna.
„Turisty“ totiž na místě cíle čekal program v následujícím pořadí:
1. prověřovací cvičení jednotek SDH
Halenkov a DHZ Štiavnik
2. beseda k 10. výročí projektu a jeho
hodnocení
3. společná večeře, volná zábava za
doprovodu harmonik
4. nocleh
5. snídaně, úklid a návrat domů.
Zde je nutné poděkovat:
• představitelům obcí Halenkov, Štiavnik
• samotným aktérům
• spolku harmonikářů z obou obcí
• a provozovatelům hotelu Fran,
že každý svým dílem přispěli k důstojnému průběhu této akce a spokojenosti všech přítomných.
S konstatováním: „těšíme se na další
desítku“ ještě jednou děkujeme!
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hasiči

Ukončení sezóny mladých hasičů
Podzimní prázdniny jsme letos využili k tomu, abychom s mladými hasiči
ukončili letošní sezónu.
V úterý odpoledne tak bylo pro děti
připraveno opékání, grilování, pingpong, oblékání hasičské výstroje na čas
a další zábava. Po večeři pak následovalo karaoke s diskotékou. S blížící se
nocí děti ulehly na zbrojnici k spánku,
ale…
To by byla nuda, aby se potmě nic
nedělo. ☺
A tak byly postupně vysílány do temného sklepa naší zbrojnice na stezku
odvahy (prý to na soustředění byla
nuda). No, co si budeme povídat...
Měli strach!! ☺ Někteří se rychle vrátili, aniž by do sklepa nakoukli, někteří
nešli vůbec.
Ráno jsme trochu nestíhali, a tak byl
místo rozcvičky poklus na autobusovou
zastávku, abychom stihli bus na Vsetín
a poté na Dušnou, odkud jsme se vydali
na chatu Cáb. Cestu jsme vyplnili různými úkoly, jako třeba najít v lese Martina (chudák měl obavu, jestli ho vůbec
budou hledat), v listnatém lese najít šišku, najít zelený bukový list (na podzim
☺ ), přinést něco červeného (našli jsme
závoru ☺ ), uprostřed lesa najít kvetoucí rostliny. No prostě byla zábava a cesta krásně utíkala.
Na Cábu jsme poobědvali a vydali se dolů do Dinotice. Po cestě jsme
navštívili naši nemocnou Gabču – přejeme rychlé uzdravení. A pak honem
na zbrojnici uklízet. L
Za odměnu jsme ale pro všechny
objednali pizzu a tak jsme i bříška naplnili.
No, nemáme se u těch mladých hasičů krásně? Tak, mladí hasiči, zase
po novém roce v plné síle!!!
Děkujeme rodičům za proviant, základní škole za zapůjčení ping-pongového stolu, kapele DeParts za ozvučení
a na koho jsme zapomněli, tak mu taky
děkujeme.

17. strana

osobnost obce

Osobnost Halenkova

Ing. arch. Jaroslav Kopecký
25. října letošního roku uplynulo
85let od narození halenkovského rodáka Ing. arch. Jaroslava Kopeckého. Narodil se v Halenkově "Na Kopci", jako
prostřední ze tří dětí Anežky a Františka Kopeckých. Základní školní vzdělání
získal ve škole "U Koňaříků" a v měšťance. Jeho výtvarný talent a cit pro
prostorovou orientaci se výrazně projevily při studiu na gymnáziu ve Vsetíně.
Profesor Šedý, který zde vyučoval výtvarnou výchovu, si všimnul jeho kreslířské pohotovosti a zdatnosti. Podporoval proto záměr nadaného studenta
k dalšímu studiu a podstatnou měrou
ovlivnil jeho rozhodnutí věnovat se studiu architektury.
V té době byla nově založena Fakulta
architektury v Bratislavě, která byla vedena významnými českými profesory,
například prof. Vladimírem Karfíkem,
a tak jeho kroky vedly do Bratislavy.
Vysokoškolské studium Jaroslav Kopecký úspěšně dokončil v roce 1959. Jeho
prvním působištěm bylo Ústředí uměleckých řemesel v Bratislavě, kde se
seznamoval s materiály a prací starých
uměleckých řemeslníků.
Bratislava se stala jeho druhým domovem, oženil se zde se zdravotní sestrou Annou Biksadskou a narodili se
jim tři synové, Miloslav, Radomír a Jaroslav. První dva synové šli v otcových
stopách a stali se úspěšnými architekty,
nejmladší, hudebně nadaný syn, pak
vystudoval na bratislavské Konzervatoři
obor skladba.

V šedesátých letech se Ing. arch. Jaroslav Kopecký stal vedoucím projekce Obchodního projektu v Bratislavě.
Později, v uvolněné atmosféře pražského jara se osamostatnil a působil jako
výtvarník ve svobodném povolání při
Slovenském svazu výtvarných umělců
v oboru vnitřní architektury. I přes překážky a nepřízeň období normalizace
k umělcům ve svobodném povolání
se mu podařilo navrhnout a následně
zrealizovat mnoho interiérů, ať už rekonstruovaných či nově budovaných
divadel, kin, kulturních a společenských zařízení, obřadních síní, rekreačních a administrativních budov, a to jak
na Slovensku, tak i na Moravě. Při své
práci úzce spolupracoval s mnoha slovenskými a českými výtvarníky (V. Ja-

kubík, L. Leheň, M. Meško, K. Hofman,
I. Hartinger, M Šimurda, A. Beránek
a další), jejichž díla významnou měrou
obohacovala jeho návrhy interiérů.

Ing. arch. Jaroslav Kopecký s manželkou Annou na výstavě při příležitosti jeho
70. narozenin
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Ačkoliv se Ing. arch. Jaroslav Kopecký
trvale usadil v Bratislavě, velkým zdrojem jeho inspirace bylo Valašsko, kde se
často a rád vracel, kde čerpal inspiraci
a energii do další práce. V Halenkově
pak trávil nejméně dva měsíce v roce.
Milovaný kraj, malebnou valašskou
architekturu či mizející zákoutí Halenkova výstižně zachycoval ve svých skicách, grafikách nebo akvarelech. Jeho
obrazy jsou součástí mnoha halenkovských domácností, neboť své obrazy
často a rád daroval. Mimo jiných jsou
k vidění i v prostorách Obecního úřadu
v Halenkově či v čekárně obvodního
lékaře. Pro obec Halenkov navrhl interiéry Domu zahrádkářů, Obecního
úřadu (obřadní síň, zasedací místnost,
vchodová hala), přístavby Lidového
domu, bývalého Domu služeb.
Halenkov, svoji rodnou obec, měl
Ing. arch. Jaroslav Kopecký moc rád.
Mnoho Halenkovjanů při návštěvách
Bratislavy rádo zavítalo do jeho domu
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na Slavíně. Pravidelně tam končily
i "nákupní zájezdy" pracovníků z halenkovské fabriky do Bratislavy. Vždy
byli velmi srdečně přijati.
Po roce 1989 zakládá společnou architektonickou kancelář se svými staršími syny. Po rozdělení Československa
se Ing. arch. Jaroslav Kopecký spolu
s manželkou a nejmladším synem trvale vrací do Halenkova. Rekonstruuje
zdevastovaný dům obchodníka Václava
Gřešáka a vytváří tak novou zajímavou
budovu na Halenkově – Pension Fortuna. V tomto období se kromě návrhů interiérů dostává do popředí navrhování
a projektování rodinných domků, bytových domů, administrativních objektů,
převážně postavených na Valašsku, či
architektonických řešení náměstí.
Nemohu nezmínit, že Ing. arch. Jaroslav Kopecký spolu se svým synem
stál u zrodu tradice Halenkovských

slavností, na jehož "nultém" ročníku se
významně podíleli.
Po smrti manželky se bohužel i jeho
zdravotní stav začal výrazně zhoršovat. Ing. arch. Jaroslav Kopecký zemřel
v prosinci 2008.
V letech 1984, 1989 a 2014 se na Halenkově uskutečnily tři výstavy z díla
Ing. arch. Kopeckého. V roce 2001 se

konala výstava jeho prací v Muzeu Antonína Strnadla v Novém Hrozenkově.
V pamětní knize halenkovské výstavy
je jedním z návštěvníků napsáno: „Slávku, díky za tu krásu!“ K tomuto výroku
není co dodat, snad ho jen zopakovat!

Zpracovala Ing. Pavla Krejčí

Období Vánoc
Blíží se období Vánoc. Zamýšlím se
nad historií oblíbených svátků a začínám vyhledávat fakta, o které se s Vámi
ráda podělím.
Symboly zrození Krista vedle připomínek slunovratu. Adventní křesťanské
výzvy ke střídmosti vedle rituálů, které
zahánějí magické temné síly z pohanských mytologií. České Vánoce jsou
prolnutím křesťanských ideálů s pohanskými zvyky. Vánoce se slaví relativně
krátce.
Kde se u nás vzali…
Ježíšek se jako vánoční dárce ujal
v českém lidovém prostředí velmi silně.
Původně byl totiž hlavním dárcem vánočního období svatý Mikuláš, což se
pak neslučovalo s protestantským pojetím, které odmítá uctívání světců. Proto
už v 16. století přináší dětem v Německu dárky Christkind, takže vlastně jezulátko. Tato tradice se postupně rozšířila
do evangelických částí Rakouska, Švýcarska, Francie a Dánska a jezulátko se
posléze ujalo i v Maďarsku, na Slovensku a v českých zemích.
Předchůdce stromečku v českém
lidovém prostředí byl maličký stromeček, který se zavěšoval ke stropu nad
štědrovečerní stůl. Musela na něm
být červená barva, která symbolizovala zdraví, život, krev. Zavěšovala se
na něj panenská jablíčka a ořechy. Velký, na podlaze stojící stromeček, byla

záležitost importovaná z Německa
počátkem 19. století prostřednictvím
pražských měšťanských a intelektuálních vrstev a také německých rodin.
Do venkovského prostředí ale pronikal
pomaleji a obecně se v nich rozšířil až
v průběhu 1. čtvrtiny 20. století.
Advent byl obdobím půstu, který se
držel ještě na Štědrý den do první večerní hvězdy, s níž se zahajovala štědrovečerní večeře. Štědrým hodováním
se ostatně pokračovalo také o dalších
dvou vánočních svátcích – Božím hodu
a svátku svatého Štěpána. Hlavními pokrmy byly ještě v 19. stol. kaše a polévky, houbový kuba. Hlavně toho muselo
být na stole hodně, to mělo přinést úrodu a hojnost v dalším roce.
Kdo je Lucie?
Lucie je v lidové mytologii vůbec
velice zajímavá postava. V lidových
maškarních průvodech byla Lucie maskovaná bílá postava, které není poznat
obličej, buď ho má pomoučený, nebo
nosí velký papírový zoban. Obchází
stavení. V zásadě je mlčenlivá. Zaťuká na okno. Vejde. Kontroluje, jestli
je uklizeno. Nosí husí peruť a vymetá
rohy a kontroluje úklid.
Proč zrovna úklid?
Protože nastává období přechodu
ze starého do nového. Tam by člověk
s sebou neměl brát nic zbytečného. Ani

špínu,  jak materiální, tak špínu na duchovní úrovni. Dalo by se říct, že v lidovém prostředí je Lucie daleko více
spojena s představou mytické bytosti,
jakési „světlonošky“, než s představou křesťanské mučednice a světice.
A i v křesťanských dobách se v den
na Lucii začínalo věštit, jak se vydaří
příští rok.
V naší obci se každoročně strojil stromeček s betlémem v kostele. Vždy podle pokynů pana faráře. Letos se bude
zdobit před Štědrým dnem. Ženy před
Vánoci vždy kostel důkladně uklidí.
Po půlnoční mši, která bývá zpravidla
ve 21 hodin, se poslední roky před kostelem podával třeba punč nebo svařák.
Lidé si mohli spolu popovídat a nasát
tak sváteční atmosféru.
Před rokem 1989 se vánoční stromek
uprostřed obce také strojil. Zdobení
měly na starosti Drobné provozovny. Chlapi dovezli na místo většinou
smrk, na který navěšeli světla vyrobená
z omalovaných „hořčičáků“. O několik
let později se začaly vyrábět světelné
řetězy. I vedení obce je pořídilo. První

19. strana

charita / historie

veřejné rozsvícení vánočního stromu
proběhlo v roce 2013 před kostelem.
Rok poté se rozsvěcoval strom před
Lidovým domem s oficiálním programem. Pokaždé vystupovali žáci základní školy, slovo měl i starosta obce,
rozdával se punč a koláčky. Přibývaly
stánky s   občerstvením nebo rukodělnými výrobky. V roce 2016 obec koupila nové světelné řetězy. Jeden rok měl
Halenkov rozsvíceny stromy dokonce
dva.
Naše domovy dlouhý čas zdobila jen
světýlka na našich stromcích v obýváku. Výjimkou byl vzrostlý smrk před
rodinným domkem na Dolinách. Petr
Šulák (Zděnický) jej strojil nabarvenými sklenicemi od tatarky, uvnitř sklenic
byly připevněny žárovky a vše bylo
připojeno k elektrice. V té době to byl
snad jediný svítící strom venku před
domem na Halenkově. V 90. letech se
začaly objevovat různá barevná světýlka. Lidé se pyšnili blikajícími balkony,
okna zdobily různé vánoční motivy.

si připomenout vznik naší civilizace,
být s nejbližšími. Obchodní řetězce ale
samozřejmě dělají, že hlavní je nakupování. Už se pomalu bojíme otočit
kalendář nebo jen vlézt do obchodu,
protože na nás odevšad vyskakují vánoční dekorace a tipy na dárky.

V současné době znamenají pro
mnoho lidí vánoční svátky i poměrně
vysokou míru stresu. Smyslem Vánoc
není stres a pořizování dárků. Máme

Adventní období je čas, kdy se máme
připravit na Vánoce hlavně sami. Zklidnit se, zamyslet se nad tím, co hezkého
nám život přináší a co bychom si my

Hlubocké Jezulátko
přáli udělat pro své blízké. Připravit se
na Vánoce tak, aby byly pro nás určitým zastavením v běhu života. Vychutnat si jejich krásnou atmosféru, kdy
mají všichni k sobě blíž.
Možná, že když si zvládneme správně prožít Vánoce, půjde nám vše snáze
i v celém příštím roce. Vždyť nejdůležitější je správně si srovnat, co je v životě
důležité a podle toho se zařídit.
Martina Kostková,
kronikářka

Pes – přítel člověka v každém věku
V posledním době začali do Denního stacionáře Slunečnice, Domu pokojného stáří i na Odlehčovací službu
častěji docházet canisterapeutičtí psi.
Jsou to speciálně vycvičení psi, kteří po dlouhém tréninku složí zkoušky
a mohou pak docházet pomáhat potřebným, zpravidla uživatelům sociálních služeb. Pro mnohé seniory je silné
už jen to, že mohou být se čtyřnohými
kamarády v kontaktu, pohladit si je, vidět je. Psi jsou vytrénovaní v takových
cvicích, aby mohla probíhat interakce
mezi nimi a uživateli, aby se například

senioři rozpohybovali, cvičili motoriku, rozptýlili se
a cítili bezpodmínečné přijetí. Pejsci chodí i za klienty
ležícími na lůžku – lehnou
si k nim, zůstávají s nimi
v kontaktu prakticky bez
pohnutí a zahřívají je svým
tělem.
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Projekt pod názvem Pes – přítel člověka v každém věku mohl být realizován i díky spolufinancování Zlínským
krajem.
Děkujeme fenkám Abby a Enny i jejich psovodům.
Mgr. Vojtěch Petroš,
vedoucí Denního stacionáře Slunečnice

Vážení uživatelé, vážení občané,
v poslední době jsme jako organizace, nebo prostřednictvím informování z obecních úřadů, zaznamenali opakující
se počet situací, kdy jsou i našim uživatelům nabízeny, nebo
i poskytovány služby, naplňující znaky sociálních služeb
ve smyslu zákona o sociálních službách, přičemž tyto subjekty (právnické či fyzické osoby) nemají zákonné oprávnění
k poskytování sociálních služeb dle ustanovení § 78 odstavce 1, zákona o sociálních službách.
Z uvedeného ustanovení § 78 a z ustanovení § 83-85 zákona o sociálních službách však jasně vyplývá, že s výjimkou
specifických případů lze sociální služby poskytovat výhradně
na základě zákonem stanoveného oprávnění k poskytování
sociálních služeb – tj. na základě registrace sociální služby.
Subjekty, které jsou oprávněné poskytovat sociální služby, jsou uvedeny ve veřejně přístupném registru sociálních
služeb:
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/hledani_sluzby.do?SUBSESSION_ID=1574672731841_1
V České republice nelze poskytovat sociální služby bez
oprávnění k jejich poskytování. Poskytovatel, který není
oprávněn k poskytování sociální služby, dle ustanovení § 78 odst. 1, zákona o sociálních službách,
popř. v souladu s § 85 téhož zákona, a přesto
poskytuje služby, které svým charakterem a podmínkami připomínají poskytování sociální služby, jedná tak v rozporu se zákonem. Tímto svým
jednáním se subjekt dopouští nejen potencionálního ohrožení uživatele takové služby (např. takovému uživateli může být odejmut úřadem práce
příspěvek na péči, neboť taková dávka nesmí být
využita k úhradě péče, pomoci nebo služby, která
není poskytována v souladu se zákonem o sociálních službách), ale též takový subjekt se dopouští
přestupku dle ustanovení § 107 zákona o sociálních službách spojeného s pokutou až do výše
2 000 000,- Kč. Dále je vhodné uvést skutečnost,
že sociální služby, ani jinou činnost obdobného
charakteru, nelze vykonávat ani na základě živnostenského oprávnění.
Možná, že stejně jako my, si kladete otázku, proč
dané subjekty nepožádají o příslušné oprávnění,
aby mohly pečovat o všechny, kteří ve své nepříznivé situaci potřebují pomoc druhé osoby? Pokud
si právnická nebo fyzická osoba odmítá nebo není
schopna oprávnění k poskytování sociální služby
zajistit tak, jak zákon vyžaduje a jak jej ošetřuje
zákonné oprávnění, pak takový subjekt v podstatě odmítá nebo není schopen přijmout a zaručit
se alespoň za minimální kvalitu a zabezpečit tak
potřeby svých klientů na skutečné zákonné a veřejností požadované úrovni. To, že stát dbá, aby
služba byla poskytována výhradně registrovanými
subjekty, má své veliké opodstatnění. Osoba, která službu potřebuje, by měla mít garanci, že vždy
dostane službu, která zaručuje minimální standard
úrovně péče a podpory, upravuje podmínky pro

prostředí služby, hygienické nároky, personální obsazení,
požadavky na odbornost personálu, hájí práva a zájmy uživatelů, jasně určuje maximální úhradu za služby aj. a především, všechny tyto podmínky stát průběžně kontroluje.
V této věci jsme již informovali Krajský úřad ve Zlíně – Odbor sociálních věcí, kde paní Mgr. Samiecová potvrdila, že
v podobných záležitostech již požádali MPSV ČR o stanovisko. V případě dotazů a objasnění k této problematice jsou
vám i na Oboru sociálních věcí KÚ Zlín plně k dispozici.
Na závěr bychom rádi zdůraznili, že zajišťování sociálních
služeb lidem v nepříznivé sociální situaci je dle ustanovení
§ 92 zákona o sociálních službách v působnosti obecního
úřadu obce s rozšířenou působností, kde je možné směřovat
případné požadavky občanů v nepříznivé sociální situaci.
Využijte prosím všech dostupných prostředků, jak si ověřit,
zda právě vámi vybraný subjekt skutečně poskytuje sociální
službu, kterou potřebujete a máte tak záruku, že se vám dostane kvalitní a zaručené péče vždy, kdy budete potřebovat.
Ing. Danuše Martinková
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sociálních služeb
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Podzimní část sezony očima trenérů
TJ Tatran Halenkov
V minulém vydání Halenkovského
zpravodaje jsme vám přinesli statistické shrnutí podzimní části sezony
2019/2020, a jak jsme slíbili, v tomto
čísle přinášíme ještě ohlédnutí trenérů či vedoucích všech našich týmů.
Ondřej Machálek – trenér muži A
„Myslím, že jsme podzimní část sezony zvládli velmi dobře, přitom jsme
nastupovali v prakticky totožné sestavě,
jako na jaře, kdy jsme se herně a výsledkově spíš trápili. Myslím, že tím hlavním
rozdílem bylo proměňování šancí, ale
samozřejmě tam toho bylo víc. Důležité je, že si to všechno tak nějak sedlo.
Máme tam rozdílové hráče jako Tomáš
Kašpar, Tomáš Zádilský a Honza Šulák,
ale fungujeme dobře jako tým. Uvidíme,
jak se vyvine situace v kádru během
zimní pauzy, kdo odejde a jestli někdo
naopak přijde. Jsou tady nějaká jednání,
ale zatím je brzy na závěry. Jinak pokud
se týká přípravy, momentálně si dáváme
pauzu a znovu se sejdeme až koncem
ledna. Věřím, že hráči nezleniví a budou
se sami udržovat v kondici, abychom
mohli udělat kvalitní zimní přípravu. Tréninky budou dvakrát týdně a chtěl bych
tam i nějaké 3 až 4 přátelské zápasy.
Teď je ale potřeba si od fotbalu trochu
odpočinout a užít si příjemné svátky.
Přeji všem pěkné Vánoce a hodně štěstí
do roku 2020.“

Béčku Halenkova podzim nevyšel podle představ a na jaro ho čeká boj o udržení ve III. třídě. 						
Foto Jiří Tkadlec
Jan Trlica – asistent trenéra muži B
„První polovina sezony nám nevyšla dle představ. Chtěli jsme pro jarní
část získat co nejvíce bodů a vzdálit
se od sestupových příček. Nakonec je
z toho jen 9 bodů a předposlední místo
v tabulce. Před domácími diváky jsme
na našem krásném hřišti nehráli špatně.
Dokonce i s týmy, které okupují přední
místa tabulky, jsme odehráli více než
vyrovnané zápasy. I když jsme z nich
třeba vyšli bodově naprázdno (hrubě
nám nevyšel jen poslední domácí zá-

pas podzimní části s Policemi). Venku to ale bylo hodně špatné a často
z toho byly velké příděly (Loučka 9:0
nebo Lačnov 7:1). Na obhajobu těchto
porážek musím říct, že se nám křížily
termíny s našim áčkem a my jsme museli nasadit do sestavy i 4 hráče ročníků
narození 2002, kteří v dospělém fotbale
teprve získávají zkušenosti. V průběhu
podzimu nás přišel posílit z Hovězí Richard Šimčík a ukázal, že pro nás bude
velkým přínosem. To samé ukázal i další nováček v sestavě Robert Šiška, který

Áčko Halenkova nastupovalo na podzim v následující sestavě. Horní řada zleva: Ondřej Machálek – trenér, Tomáš Holec,
Jiří Kuboš, Tomáš Mikulenka, Tomáš Kašpar, Michal Bartozel, Daniel Kovář, Tomáš Zádilský, Jan Maliňák, Roman Haničák
a Vladimír Děček – asistent trenéra. Před nimi zleva: Jan Šulák, Adam Korabík, Ondřej Ondryáš, Vlastislav Trličík, Pavel Holec, Vít Krejčí a Marek Krňa. 								             Foto Jiří Koňařík
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naposled hrával v Novém Hrozenkově.
Bohužel ale skrz pracovní povinnosti
nemohl odehrát více zápasů. Nezbývá
nám nic jiného, než se během zimní
přípravy pořádně připravit na jarní boj
o setrvání ve III. třídě, protože by byla
škoda spadnout do čtverky. Doufám
i v to, že náš nejlepší střelec Jiří Pastorek odehraje v jarní části více utkání,
protože na podzim zvládl kvůli pracovním povinnostem pouze čtyři a nastřílel
v nich pět branek. Více jeho gólů by se
nám určitě hodilo.“
Oldřich Čapek – trenér starší žáci
„První část sezony hodnotím jako
velmi úspěšnou. Oproti minulým ročníkům jsme ji odehráli v horních patrech
tabulky a 4. místo po podzimu je pro
naše kluky a holky odměnou za přístup
k tréninkům i nasazení na hřišti. Nejde
jen o to umístění, ale i předváděnou
hru, opravdu tady vidím citelné zlepšení. No a na jaro bychom se chtěli posunout alespoň mezi nejlepší trojku, takže jsme po skončení podzimních bojů
začali hned s přípravou na jarní část.
Pokud to šlo, byli jsme na umělce, teď
už se stěhujeme do tělocvičny. Chceme
pracovat hlavně na fyzičce a lepší kontrole míče. Tréninky budou probíhat
každý čtvrtek od 18:30 do 19:30 hodin.
Od 12. prosince si dáme ještě vánoční
pauzu a po Novém roce už to rozjedeme naplno. Pokud nám vydrží kvalitní
přístup k tréninku, věřím, že budeme
v druhé části stejně konkurenceschopní
jako na podzim.“

Dresy Halenkova v kategorii starších žáků hájí i dvojice dívek Lucie Rožnovjáková (na snímku ve světlém dresu) a Zuzka Bukovjanová.
Foto Jiří Tkadlec
Vladimír Koláček – trenér starší přípravka
„My máme momentálně zhruba patnáctičlenný kádr. Výsledky v této kategorii nijak neřešíme. Lepší zápasy se
střídaly s těmi horšími. Těžko konkurujeme zejména spojeným družstvům
více klubů, ale to je logické, protože ty
mají mnohem širší sestavu. Tréninková účast je velmi dobrá a po letošním
oddělení mladších dětí do mladších
přípravek je to samozřejmě i úplně jiná
práce. Všichni se snaží makat a určitě
je tam vidět zřetelné zlepšení. Celou
zimu budeme trénovat každé pondělí
od 18:30 do 19:30 hodin ve školní tělocvičně. Přes svátky si dáme pauzu,
ale budeme se muset sejít nějak hned
po Novém roce, protože 8. ledna nás
čeká turnaj v Rožnově. Zároveň bych
chtěl dodat, že se rozhodně nebrání-

me příchodu dalších hráčů a hráček.
Pokud máte doma potomka ve věku
9 a 10 let, který si chce užít pohyb a zábavu ve společnosti svých vrstevníků,
můžete s nimi přijít na kterýkoliv z tréninků (nebo může přijít i sám). Kontakty na nás trenéry najdete na stránkách
www.tatranhalenkov.cz, v případě potřeby vám vše vysvětlíme.“
Jakub Tydlačka – trenér mladší přípravka
„Na podzim jsme odehráli celkem
6 miniturnajů (výsledky se neevidují).
Tréninky probíhaly 2x týdně, do konce října jsme byli venku, pak už jsme
přešli do naší tělocvičny. Zvládli jsme
také tři přátelská utkání v tělocvičně
na Hovězí. Letos budeme trénovat ještě
do 12. prosince, pak bude ukončení se
sladkou odměnou pro všechny a pak

Nejmladší halenkovské naděje vede dvojice zkušených halenkovských fotbalistů Jakub Tydlačka (vpravo) a Vít Krejčí (vlevo).
Foto Jiří Tkadlec
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si dáme volno. Tréninky znovu začnou
v půli ledna 2020. Musím pochválit
všechny děti, že se pravidelně účastní
tréninku a absence jsou jen v případě,
že jsou nemocné. Jde na nich vidět,
že je fotbal opravdu baví a všechny se
zlepšují. Díky patří i rodičům za velkou podporu a příkladnou komunikaci
s trenéry, což je pro nás velká pomoc.
Ke kvalitnímu tréninku nám pomáhají
i nové branky a další pomůcky, které se nám podařilo získat ze spon-

zorských příspěvků (12 tis. Kč). Tady
patří velké díky Zámečnictví Marek
Fohler, Ubytování a domácí kuchyně
u Tydlačků a manželům Dorňákovým.
Momentálně máme asi 19 dětí a dalším zájemcům jsou dveře stále otevřeny. Během roku probíhají náborové
akce, na ty ale rozhodně čekat nemusíte. Prostě přijďte na kterýkoliv z našich tréninků a můžete se hned zapojit
(samozřejmě ve vybavení vhodném
do tělocvičny).“

V průběhu zimní přestávky neutichá
ani dění na poli funkcionářském, spíš
právě naopak. Krom rozpočtu na příští
rok se řeší i spousta dalších záležitostí.
O těch vás ale budeme informovat až
v příštím vydání zpravodaje. Výkonný
výbor TJ Tatran Halenkov přeje všem
hráčům, trenérům, fanouškům a ostatním podporovatelům halenkovského
fotbalu příjemné prožití vánočních
svátků a šťastný nový rok 2020.
Za TJ Tatran Halenkov Jiří Koňařík

Škola v pohybu na Halenkově
Zajímavou akci pro děti uspořádal
před nedávnem TJ Tatran Halenkov ve
spolupráci s místní základní školou, mateřskou školkou a fotbalovou asociací
České republiky (FAČR). Do naší obce
dorazila v rámci projektu Škola v pohybu trojice trenérů FAČRu v čele s rodákem ze sousedního Nového Hrozenkova
Robertem Šulákem, aby dětem a jejich
učitelům předvedla ukázkovou hodinu
tělocviku zaměřenou na celkovou kondici, koordinaci a hlavně radost z pohybu.
Prvňáčci z halenkovské základky a jejich mladší kamarádi z mateřinky (třídy
Sluníčka a Rybičky) si netradiční tělocvik
opravdu užívali a mnozí z nich ukázali,
že jsou pohybově velmi nadaní. TJ Tatran
Halenkov akci využil k náboru do mladší
a starší přípravky, takže pevně doufáme,
že je mezi námi brzy uvidíme.
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