Číslo 5/2021

ZDARMA

www.halenkov.cz

Halenkovský

zpravodaj

OBSAH
ZPRAVODAJE
Aktuality z obce

2-5

Vítězové soutěže O nejkrásnější
okno, balkon a předzahrádku

----------------------------------Mateřská škola

Naši vítězové

6

----------------------------------Knihovna

6

----------------------------------Základní škola

7-8

----------------------------------Soutěž

9

----------------------------------Kronika

10-11

----------------------------------KČT Liščata

12

----------------------------------Turisti

Zleva: Dana Tydlačková, Anna Novosadová, František Šulák,
Jarmila Janušová, Jana Novosadová

13-14

----------------------------------Aktuality/včelaři

15

----------------------------------Sport

16-17

Kategorie okna:
Kategorie okna:
1. místo Jana Novosadová 2. místo Jarmila Janušová

Kategorie okna:
3. místo Anna Novosadová

----------------------------------Ze života farnosti 18-19
----------------------------------Pochod okolo Halenkova 20
-----------------------------------

Kategorie předzahrádky:
1. místo František Šulák

Kategorie předzahrádky:
2. místo Dana Tydlačková

Kategorie předzahrádky:
3. místo Jarmila Janušová
Pokračování na str. 9

aktuality z obce

Stužkonosky – královny nočních motýlů
Stužkonosky – královny nočních
motýlů
S postupujícím létem a začínajícím
podzimem můžete v Halenkově narazit
na několik druhů našich stužkonosek,
snad nejkrásnějších velkých nočních
motýlů. Přes den dospělé stužkonosky
sedí někde ve skrytu na kmenech,
zdech, pod mosty nebo i ve sklepech.
Šedivě zbarvená přední křídla je tak
dokonale maskují, že kdyby neodletěly
vyrušeny, nebudete ani vědět, že jste
se k těmto krásným můrám přiblížili
i na délku natažené ruky. Při odletu vás
ohromí nejen svou velikostí, kdy ty největší z nich dorůstají až k 10 cm rozpětí
křídel, ale hlavně červeně, fialově, růžově, ale i modře či žlutě zbarvenými
zadními křídly.

Například na Horním Vsacku můžete
potkat ze skupiny červeně vybarvených
stužkonosek hlavně stužkonosku olšovou, která je zde nejhojnější. Vzácněji
pak v lesích s duby a habry stužkonosku dubovou a úzkopásou. Až v posledních letech se i sem rozšířily podél Bečvy taktéž červené stužkonosky
topolové a vrbové. Velmi častá je zde
i žlutě zbarvená stužkonoska švestková, která létá běžně už v červenci.
Pravidelně v září se pak přidává i naše
největší stužkonoska, která inspirovala
i básníka Petra Bezruče k napsání slavné básně – stužkonoska modrá.
A jak na jejich pozorování nejlépe?
Přilákat je na vnadidlo. Takřka všechny naše stužkonosky totiž rády hodují
na zkvašených šťávách, přirozeně třeba
vytékající míze z prasklin na kmenech

2. strana

stromů. Tímto vás nenabádám k práci se sekyrou, můžete si totiž vyrobit
vlastní vnadidlo, které je levné a funguje dokonce lépe. Stačí koupit švestková
povidla (bez chemických konzervantů,
jinak nezkvasí), lehce naředit pomocí
cca 1 dcl černého piva a dobře promíchat s půl kostky droždí. Směs pak lehce zahřejeme na sporáku a necháme
do druhého dne, resp. večera, při pokojové teplotě zkvasit. Alternativně lze nasbírat vlastní sladké, přezrálé a voňavé
ovoce – hrušky či švestky – tyto rozvařit
a najemno namixovat. Další postup je
pak identický. Polotekutou směs vpravíme do PET láhve a lehce uzavřeme,
aby mohl unikat vznikající oxid uhličitý.
A pak už hurá vstříc nočnímu zážitku,
který nejvíce ocení malé děti, ale jistě
jím nepohrdne ani odrostlejší potomek.
Atak za suchého a teplého podvečera,
nejlépe před deštěm (ne však po něm)
vybaveni touto PET lahví s proděravěným uzávěrem obejdeme několik list-

natých stromů a na jejich kůru vnadidlo
nastříkáme. Vyplatí se směs co nejvíce
vetřít do záhybů kůry, aby moc rychle
nevysychala.
Po soumraku pak stačí navnaděné
stromy obcházet a opatrně pomocí
čelovky sledovat sající můry. Když se
vnadidlo povede dobře připravit a je
hodně zkvašené, ale stále sladké, tak
můry bez hnutí v této jídelně sedí
a sají. Ale pozor, při větším vyrušení
i jen přímým světlem mohou velmi
rychle odletět. Na vnadidlo přilákáte
nejen stužkonosky, ale i několik desítek jiných druhů podzimních můr. Pozorovat plně obsazené vnadidlo je pak
úžasný zážitek, kterého jinak dosáhnout nelze a stojí za to, i když zrovna
nepřiletí ta, kterou zmíněný básnický
bard spatřil teprve „v jeseni pozdního
žití svého.“
RNDr. Lukáš Spitzer, Ph.D.
Foto: M. Vojtíšek a Z. Valchář.

V pátek 10. září 2021 jsme společně
s dětmi z MŠ Halenkov při slavnostním
setkání přivítali mezi námi nové občánky naší obce, kteří se narodili ve druhé polovině loňského roku a v první
polovině toho letošního. Po velmi milém vystoupení dětí z mateřské školky
jsme rodičům poblahopřáli a předali
jim pamětní list, první album a stříbrnou medaili k narození dítěte, která
jim navždy bude připomínat nádherný
okamžik narození jejich miláčka. Jak
jsem řekl při této slavnostní akci, chtěl
bych mít takovou moc, abych těm maličkým mohl dát do vínku jen ty nejlepší vlastnosti, schopnosti a ctnosti. Ale
tuto moc bohužel nemám, a tak jsem
jim jen popřál šťastný a dobrý život.
A hodně lásky! Ještě hodně vody uteče,
nežli budou dospělí a naučí se všemu,
co má správný muž či dobrá žena vě-

dět a umět. Nicméně doufám, že zůstanou věrni naší krásné obci s našimi
spoluobčany. Budeme se všemi silami
snažit o to,   abychom jim stejně jako

všem ostatním občanům vytvořili obec,
ve které se budou cítit dobře a Halenkov se pro ně stane tím nejskvělejším
místem pro jejich život.
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Přivítali jsme mezi námi nové občánky Halenkova
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Pohodlí a bezpečnost na našich cestách
Vedení obce se v důsledku dlouhodobě neuspokojivého stavu komunikací v obci rozhodlo v letošním roce přistoupit k jejich rozsáhlejším opravám
a rekonstrukcím.   Již v loňském roce
byly vytipovány tři lokality, ve kterých
jsme naplánovali opravu cest. Jednalo
se o kompletní opravu cest v Dinotici
„Ve Dvorci“, rekonstrukci cesty v horní
části údolí Bratřejůvka a stavbu dosud
neexistující cesty Pod Kopcem. Na začátku letošního roku jsme však tento
plán podstatným způsobem rozšířili.
Mezi nejrozsáhlejší úseky, které jsme se
dále rozhodli opravit, patřila spojovací
komunikace mezi hřbitovem a cestou
na Kuželky podél potoka, cesta „U Šuláčků“, celá cesta k „Hodulom“, v Černém „U Blahů“, točna v Dinotici a cesta do Pondělůvky. K těmto úsekům pak

ještě přibylo několik kratších a méně nákladných úseků. Celkem jsme do těchto
oprav v letošním roce investovali částku více jak 3 miliony korun. Ve stejném
trendu se chystáme pokračovat i v roce
příštím, kdy bude realizována dlouho
očekávaná výstavba místní komunikace „Pod Rozkazačky“, na jejíž výstavbu
jsme nechali zpracovat projekt a před
nedávnem jsme obdrželi pravomocné
stavební povolení. Do konce roku pak
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bude podána žádost o dotaci na její
výstavbu. Pokud tuto více jak pětimilionovou investici schválí zastupitelstvo
obce v rámci schvalování rozpočtu
na rok 2022, chtěli bychom cestu vystavět i v případě neúspěchu v dotačním
řízení. Pevně ale věříme, že s žádostí
o dotaci uspějeme jako již v mnoha
předchozích případech.
Další akcí, kterou jsme v letošním
roce ve vztahu ke komunikacím uskutečnili, byly opravy výtluků. Moc se
omlouvám za to, že opravy byly realizovány až v tomto období, ale situace
ve stavebnictví je velmi složitá zejména
v důsledku přetrvávajících komplikací způsobených pandemií. Vy, kteří se
pohybujete po okolních obcích, jste
si ale mohli všimnout, že Halenkov je
jednou z mála obcí, kde byly tyto opravy realizovány. Aby byl výčet oprav
komunikací v Halenkově kompletní, je
potřeba zmínit i 14 kusů kanálových
vpustí a poklopů, které jsme stejně jako

v minulých letech na začátku letošního roku vyměnili. Za poslední tři roky
jsme tímto způsobem vyměnili několik
desítek kanálových vpustí a poklopů
po celém Halenkově. Pevně věřím, že
tato výměna přispěla ke komfortu, ale
hlavně k bezpečnosti provozu na našich cestách.
S bezpečností na halenkovských cestách velmi úzce souvisí i instalace nových dopravních zrcadel, kterých jsme
v letošním roce rozmístili celkem 5.
Závěrem bych chtěl poprosit našeho
spoluobčana, který už poněkolikáté demontoval zpomalovací polštáře, které
jsou součástí zpomalovacích retardérů
v blízkosti fotbalového hřiště, aby zanechal této aktivity, protože tím nejen
způsobuje škodu obci Halenkov, ale
zejména ohrožuje bezpečnost malých
dětí, které se v tomto prostoru ve velmi
hojném počtu pravidelně pohybují.
Váš starosta Ing. Radek Chromčák

"Mobilní rozhlas používá už 292 Halenkovjanů. Registruj se i ty!"

Obecným trendem nového odpadového zákona, účinného od 1. ledna
2021, je minimalizovat produkci nevytříděného odpadu. Úkol, jak motivovat
k omezení produkce směsného komunálního odpadu (dále jako SKO), připadl na obce. Obce jsou nově poplatníky
poplatku za ukládání SKO na skládku,
tzv. skládkovného. Výše tohoto poplatku výrazně vzrostla s tím, že obce, které
produkují méně SKO, dosáhnou na úlevu od poplatku. Konkrétně je tento limit nastaven pro rok 2021 200 kg ročně
v přepočtu na jednoho občana. Tento limit se v každém z následujících let bude
snižovat od 10 kg, tedy 190 Kg na občana v roce 2022, 180 kg v roce 2023 atd.
Poplatek za skládkovné je nastaven
jako postupně rostoucí, kdy za jednu tunu odpadu se v roce 2021 platí
800 Kč, v roce 2022 to bude 900 Kč,
v roce 2023 1000 Kč atd. Obce do výše
uvedeného limitu platí snížený poplatek, a to 500 Kč za tunu SKO (do roku
2025, pak se bude i tento snížený poplatek zvyšovat).
V roce 2020 měla obec Halenkov 2428 obyvatel. Za tento rok bylo
z obce vyvezeno 437 tun SKO. Tedy
v průměru 180 kg na občana obce. Podle dostupných dat by obec Halenkov
měla v roce 2021 na úlevu na poplatku za skládkovné dosáhnout, v následujících letech to však bude výrazně
obtížnější, a to s nemalými dopady
na obecní finance.
Pojďme si situaci ukázat na příkladu,
kdy budeme počítat se stejným počtem
obyvatel, tj. 2428. Pokud by váha vyvezeného SKO byla v roce 2021 stejná, jako v roce 2020, Halenkov zaplatí na skládkovném 218 500 Kč (437
x 500 Kč). Pokud by se produkce komunálního odpadu v roce 2022 zvýšila
na 200 kg na občana, tedy o cca 10 %,
tak by výpočet vypadal následovně:
(0,19 x 2428 x 500) + (0,01 x 2428
x 900) = 252 512 Kč. Tedy do daného
limitu (pro rok 2020 ve výši 0,19 tuny
na občana) by se počítalo se slevou,
co do váhy odpadu na občana nad
tento limit (0,2 - 0,19 = 0,01 tuny) bez
slevy. S následujícími léty s ohledem
na klesající limit pro slevu na poplatku
za skládkovné a se zvyšujícím se poplatkem se finanční dopady pro obce
produkující více SKO budou výrazně
navyšovat. Např. při produkci 200 kg
SKO na občana by poplatek za sklád-

kovné v roce 2024 pro obec Halenkov
činil 297 430 Kč.
Je třeba si uvědomit, že zvýšené náklady na odvoz a likvidaci odpadů dopadnou na obecní rozpočet, ve kterém
tak bude méně prostředků na všechny
ostatní výdaje, ať to budou investice,
opravy atd. Proto žádáme všechny občany, aby důsledně třídili, k odkládání
domácího bioodpadu maximálně využívali kompostéry, které ještě máme
k dispozici pro vypůjčení.
Původně měl zákon cíle omezení
produkce odpadů motivovat podporou
třídění, nicméně po projednání v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR zvítězilo pojetí faktického finančního postihu obcí, které produkují větší množství
SKO. Toto má přímou návaznost
na místní poplatek za provoz systému
obecního odpadového hospodářství.
Obecní vyhláška o poplatku za komunální odpad
V návaznosti na přijetí nového zákona o odpadech je na všech obcích
v republice, aby přijaly nové obecně
závazné vyhlášky o poplatcích za komunální odpad.
Obce jsou zákonem motivovány
ke snižování množství SKO, a to bez
přímého zohlednění množství vytříděných složek odpadu, s čím počítal původní návrh zákona. V této souvislosti
ztrácí smysl plánovaný bonus za množství vytříděného odpadu (plast, papír,
sklo). Jediným klíčovým parametrem
tak zůstává množství vyprodukovaného SKO.  
V této souvislosti a s ohledem na fungující systém odpadové evidence se
nám jako nespravedlivější jeví nastavení poplatku dle množství SKO skutečně
odloženého z dané nemovitosti, tedy

dle počtu vývozů popelnic v roce a objemu daných popelnic (tedy 110 l nebo
240 l). Jde o to, že byla částka za 1 litr
vyvezeného SKO, která by se násobila
velikostí popelnice (případně popelnic v případech, kdy je u konkrétní
nemovitosti evidováno více popelnic)
a počtem evidovaných vývozů. Tímto
bychom jednak motivovali občany, aby
důsledně třídili a do zbytkového odpadu – SKO odkládali jen to, co vytřídit
nelze, a zároveň, aby své popelnice
k vývozu dávali v případě, že jsou skutečně plné. V místech, kde se popelnice k vývozu nevynášejí k hlavní cestě,
např. Kuželky, se se svozovou společností musíme dohodnout na způsobu
označení popelnice, kterou majitel
nebude chtít v daném termínu vyvézt.
Předpokládáme, že do vyhlášky bude
promítnuto ustanovení o minimální
výši odloženého SKO, aby se občané
ve snaze maximálně ušetřit odpadu nezbavovali nelegálními způsoby. Pokud
zastupitelstvo vybere tento druh výběru
poplatku, půjde z logiky věci o zpětně
účtovaný poplatek, tedy za SKO vyvezený v roce 2022 bude občan platit
na začátku roku 2023.  
V současné chvíli obec řeší s příslušným odborem Ministerstva vnitra
otázku, jak zachovat současně platné
slevy na poplatku za komunální odpad (vzdálenost od místa sběru, sleva
na malé dítě, sleva na čtvrté a další dítě
atd.) při konstrukci poplatku za odkládání SKO z nemovitosti. Na nejbližším
zasedání obecního zastupitelstva bude
jedním z bodů jednání i tato nová vyhláška o poplatku za systém obecního
odpadového hospodářství. O její finální podobě budete informováni po daném zasedání zastupitelstva obce.
Miroslav Zetek,
místostarosta obce Halenkov
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Nový zákon o odpadech

školka / knihovna

Co se děje…
děje… aktuálně
aktuálně
Čas prázdnin se rozplynul v dýmu
bramborové natě, byť sluníčko pálí tak,
jako by nikdy nemělo odejít. Věřím,
že jste si teplých slunečních paprsků
vydatně užili na dovolené se svými
blízkými a do nového školního roku
jste vstoupili nabiti nezdolnou energií
a skvělými zážitky.
1.září jsme přivítali příliv 26 malých
svěřenců, kteří poprvé zůstali bez teplé
náruče rodičů a začlenili se do skupiny
předškoláků. Neobešlo se to bez slziček a stále se opakujících vět: „kdy už
píde maminka, zavolej mamince, já chci
maminku….“ Začátek je vždy náročný
nejen pro děti, ale i rodiče a pedagogy.
Víme, že časem se vše ustálí a děti si
postupně zvyknou a do mateřské školy
budou chodit rády.
Každým rokem je zpočátku velká nemocnost nováčků, jejichž tělíčka bojují s různými bacily a viry, ale letos je
to opravdu na pováženou, protože se
stále nedaří zaplnit třídy plným počtem
dětí, a to nejen v nejmladší třídě, ale
i v těch ostatních. Tím se nám prodlužuje adaptace dětí na prostředí MŠ a pláč
a smutek zůstávají. Pro rodiče nastává
neustálý kolotoč střídáním ošetřovného
a práce. Není na místě uspěchat návrat
dětí do MŠ, pokud není dítko doléčené,
protože během několika dnů je to zpátky a jsme zase na začátku. Všechno
má svůj čas a já věřím, že to společně
zvládneme.

Po pouťových radovánkách měly
děti možnost shlédnout filmy o zvířátkách na statku a ve volné přírodě, seznámit se s vesmírem ve velké sférické
kopuli. Pro mnohé to byl opravdu velký zážitek, sledovat děj v nafouklém
„stanu“.
Drakiáda pořádaná 30. 9. 2021 za halenkovským kostelem přilákala nevelké
množství dětí s rodiči a i přes nepřízeň
větru děti dokázaly zázrak – draci se
vznášeli. Odměnou za účast si převzaly diplom, malou sladkost a za vlastního vyrobeného draka knihu omalovánek. Závěr patřil opékáním špekáčků
na školní zahradě.
Od října se děti aktivně zapojily
do zájmových kroužků pod vedením
zkušených pedagogů a lektorů. Je s podivem, že nebyl zájem o „Aerobik“
a ptala jsem se sama sebe, proč nemají rodiče zájem o pohybovou aktivitu,
která velmi přispívá k zdravému životnímu stylu, naučí děti kladnému vztahu
k pohybu, slouží jako prevence onemocnění apod. Výčet všech plusových
bodů by mi možná zabral celou stránku. Proto jsme se rozhodli uskutečnit
ukázkovou hodinu a ostatní už záleží
jen na vás.
Do konce kalendářního roku
k nám zavítají sokolníci s ukázkou
dravců a divadélka. Je naplánován
výukový program pro nejstarší děti
s tématikou zdravé výživy, vánoční

jarmark a vánoční dárek od dětí formou besídky.
O průběhu a možnosti zapojit se
do plánovaných akcí budete včas informováni obvyklým způsobem (webové
stránky MŠ, informační tabule u Jednoty, na nástěnkách v MŠ).
V lednu se děti již tradičně zúčastní
5denního lyžařského výcviku   ve Velkých Karlovicích, tak nám držte palečky, aby bylo hodně sněhu a všichni
jsme si to pořádně užili.
Ivana Bátlová,
ředitelka MŠ

Projekt: Seznámení s robotickými hlavami Ohbot 2.1
a Ohbot Picoh a praktická zkouška jejich programování
7.B ZŠ Halenkov navštívila ve čtvrtek 30. 9. 2021 Masarykovu veřejnou
knihovnu na vzdělávací akci o programování robotů – knihovnice Bc. Petra
Románková nám vše ochotně vysvětlila
a ukázala a děti už samy programovaly ozoboty, mBoty, Ottíky a micro:bity. Akce se moc povedla a sedmáci

zafungovali jako pokusná třída pro akci
v naší knihovně – kdy letos přes grantovou politiku MK a VISKu vypracuji
také žádost o zakoupení hravých programovatelných a mluvících robotků. Je
to činnost, kdy děti nehrají pasivně již
hotové aplikace nebo PC hry, ale samy
si mohou naprogramovat, a tím vlastně
tvoří a rozhodují kam, kdy a jak rychle
postavička robota pojede, půjde nebo
co bude říkat a jak mluvit... Velmi zábavné a poučné, děkujeme tímto MVK
Vsetín za parádní seznamovací akci
s robotky.  
Děkuje 7.B & Mgr. Marcela Šuláková
třídní & paní Simona Hloušková
asistentka pedagoga
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Takřka rok a půl izolace a výuky
netradičním způsobem je již snad minulostí. Nynější školní rok začal slavnostním zahájením a tři kola testování
nařízená Ministerstvem zdravotnictví,
která nepotvrdila žádný výskyt nákazy,
nás prozatím nechávají v příjemném
každodenním setkávání ve třídách.
Nyní školu navštěvuje celkem 293
žáků, daří se nám pomalu rozjíždět
i některé mimoškolní činnosti, které
z důvodů přísných opatření a nařízení ze strany ministerstva není snadné
provozovat. Také školní družina svojí
kapacitou 50 žáků nestačila pokrýt požadavky ze strany rodičů, proto jsme
nabídli provoz klubovny Sovička, která
je každý den po vyučování otevřena
pro zájemce od 3. do 6. třídy.
Dlouhodobý výpadek tradiční docházky do školy zanechal na řadě
žáků negativní stopy. Odvykli si rannímu vstávání, povinnostem, rituálům,
a hlavně přípravě do školy. Další vážný
důsledek je neznalost a nedostatečné

upevnění učiva z období distanční výuky. Na zmíněných problémech musíme společně pracovat. Nejlepší cestou
je propojení přátelské spolupráce školy,
rodiny a žáka. Co určitě nepomůže je
vzájemné obviňování a nedůvěra.
Vyučující v jednotlivých třídách již
nabídli pomocnou ruku v podobě doučování žákům, kteří to moc potřebují.
Podle situace lze využívat osobní konzultace, popřípadě některé z kroužků.
V ozdravném procesu je potřeba myslet i na psychiku, relaxaci a sociální
kontakty, které jsme všichni postrádali.
Bohužel nás mrzí, že nelze uspokojit
všechny zájemce o některé mimoškolní činnosti, ale u řady nabídek atraktivních kroužků – taneční, ping-pong,
sportovní hry pro dívky – byl projeven
nulový zájem ze strany dětí.
Pokles motivace a zájmu u dětí je
po nelehkém období pochopitelný.
Pro podporu zájmu a propojení teorie s praxí jsme do vyučovacích hodin naplánovali mnoho zajímavostí.

Za zmínku stojí návštěva žáků v České spořitelně pro podporu finanční
gramotnosti, projektový den ve škole
na téma mediální komunikace, badatelský klub, řada projektových dnů
ve škole i mimo ni, besedy nebo kreativní tvorba prvků pro chystanou rekonstrukci školní zahrady. Jsme velmi
rádi, že již začala renovace venkovního prostoru, kde pomalu roste přírodní
učebna včetně bezbariérového přístupu. Pokud budou práce pokračovat
podle plánu, na jaře již může prostor
sloužit celé škole. Na základě připomínky Školské rady, která v novém složení pracuje při škole od srpna tohoto
roku, došlo k postupné obnově stojanů v kolárce pro žáky. Věříme, že díky
vzájemné spolupráci se nám podaří
zlepšit a vyřešit řadu úkolů.
Závěrem chceme všem popřát úspěšný a klidný průběh roku.
Mgr. Soňa Růžičková
Mgr. Jana Podešvová

Dravci znovu ve škole
Ve čtvrtek 7. října do naší školy
po dlouhé době opět zavítali pracovníci společnosti Seiferos s letovou ukázkou dravců a sov. Počasí nebylo nijak
exkluzivní, ale hlavní je, že nepršelo.
Akce tak mohla proběhnout na našem
nově zrekonstruovaném hřišti, protože
letové ukázky dravců ve třídě nebo tě-

locvičně nejsou proveditelné. Prezentace se zúčastnili všichni přítomní studenti i učitelé.  
Program v režii odborníků byl jako
vždy velmi poutavý. Děti slyšely řadu
zajímavostí o velikosti, životě, výskytu
a schopnostech jednotlivých předvá-
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základní škola

Opět máme normální provoz školy

základní škola

děných zástupců zvířecí říše. Vše bylo
velmi vtipně proloženo humornými připomínkami, zážitky a komentáři pana
Zdeňka Fabiána, který celou akci moderoval.
Jako vstupné jsme vybírali 60,- Kč
na žáka, a tyto finanční prostředky budou sloužit k zakoupení krmení ptáků
a podporu práce uvedené společnosti,
která zároveň slouží jako záchranná
a chovatelská stanice. Všichni jsme si
akci užili, bavila nás a měla velmi pozitivní ohlas.
Mgr. Jana Podešvová

Podzim v přírodě – projektový den
V pátek 1. října byl krásný podzimní
den. A my, žáci 1.B, jsme si ho parádně
podzimně užili.
Paní učitelka pro nás připravila projektové vyučování Podzim v přírodě
a na pomoc si pozvala paní Vendulu
Kollandovou, která toho o přírodě ví
strašně moc a navíc má malého loveckého pejska Máju.
Vyráběli jsme z papíru podzimní listy
a taky šnečí rodinky z kaštanů, venku
jsme stříleli ze vzduchovky (a pár nafukovacích balónků se nám i sestřelit
povedlo), povídali jsme si o zvířátkách
v lese, hráli hry na poznávání řeči zvířat, taky hru na lovce...
Ani nevíme, co se nám líbilo nejvíc.
Možná ta sladká odměna!
:+)
p. uč. J. Kozoková

8. strana

Mohu říci, že velmi dobře. Mile mě
překvapil velký zájem lidí o toto zahradnické klání. Vždyť z upraveného
domu a jeho okolí nemá radost jen
jeho majitel, ale „potěší oko“ i náhodného chodce a celou ulici, potažmo
obec činí krásnějším místem pro život. Proto všem těmto občanům děkujeme!
Do soutěže se přihlásilo celkem
19 účastníků. 11 do kategorie předzahrádky a 8 do kategorie okna a balkony. Porota, které tímto ještě jednou
děkuji, to neměla vůbec jednoduché.
Musela vybrat ze 122 fotografií tu nejkrásnější, to nejkrásnější okno, balkon, či předzahrádku. Usnadnit jim
to měl bodový systém. Pro co možná
největší objektivnost jim nebyla známa totožnost účastníků. Každý soutěžící mohl obdržet nanejvýš 5 bodů.
Když to vynásobíme 6 hodnotiteli,
dojdeme k 30 bodům maximálně.
Slavnostní vyhlášení vítězů proběhlo na začátku zasedání zastupitelstva
23. 9. 2021. Oceněným byl předán
památečný diplom a voucher o nominální hodnotě podle umístění. Za tyto
dárkové poukazy a sponzorské dary
srdečně děkuji firmám Z&R – tools
nářadí Halenkov, Tovomarket s.r.o.
a Zahradnictví v Černém.
A nyní přistupme k samotnému představení vítězů.
Kategorii okna a balkony:
1. místo Jana Novosadová,
Halenkov 685
Kdo by neznal růžový dům v zatáčce na Řečiskách s okny plnými květů
spadajících k zemi. Letos jej zdobily
červené muškáty a surfinie. Jak se paní
Jana přiznala, letošní její velkou radostí
je vysněná zimní zahrada, kterou pro ni
a jejich děti vybudoval manžel. Nesmíme opomenout i pěstěnou předzahrádku podtrhující celkový dojem z domu.
Právem proto získává stejně jako před
2 lety první místo s 28 body.
2. místo Jarmila Janušová,
Halenkov 541
Druhová různorodost a paleta barev.
Za to si paní Jarmila zasloužila 24 bodů.
Rudá sandevila, světle červené pelargonie, žlutá begónie a pestrá balzamína
Vás uvítají u vchodu do domu. Za domem pak dominují surfinie a jiné balkonové letničky.

3. místo Anna Novosadová,
Halenkov 353
Jen o jeden bod uteklo paní Anně 2.
místo. Každý, kdo prochází nebo projíždí „Pod Břehy“, si musí všimnout
květy bohatě zdobeného balkonu jejího domu. Převislé pelargonie tvoří jakousi červenou stuhu a spolu se zavěšenými surfiniemi krášlí své okolí.
Kategorie předzahrádky:
1. místo František Šulák,
Halenkov 55
Plný počet, tedy 30 bodů! Natolik
uchvátila porotu zahrada dlouholetého
zahrádkáře a chovatele, pana Františka.
A já nemohu jinak než souhlasit. Precizně zkomponovaná zahrada v japonském stylu s jezírkem skýtá mnoho míst,
která Vám doslova „vezmou dech“. Trpělivost, pečlivost a estetické vnímání,
to jsou hlavní vlastnosti, které jsou zapotřebí k takovému výtvoru! Majestátná juka, podbízivé denivky v kontrastu
s pěstěnými a pečlivě tvarovanými keři.
U mola rybníčku se prohání barevní koi
kapři, kteří Vás občasným šplouchnutím zasněné vrátí zpět do reality všedního dne.
2. místo Dana Tydlačková,
Halenkov, Břežitá 3
Kolik práce a úsilí musí stát taková
krásná a velká zahrada! Není divu, že si
ji vybrali novomanželé k focení svatebních fotografií. Každý koutek zahrady
Vás uchvátí něčím jiným. Kamenitou
pěšinkou u altánu Vás vítá vějířovka
a skalničky. Zavěšené a všudypřítomné pelargonie navozují pocit domova
a zahleděni do třepetajících se ohnivých lístků japonského javoru můžete
starosti všedních dnů „hodit za hlavu“.
Na jiném místě Vás očaruje rybníček se
svou květenou, jinde pampa, o kousek

dál zdoláváte kamennou stezku. Líbivé
detaily a různorodost zahradních stylů
vkusně se snoubících v jeden originální
celek. To je zahrada paní Dany.
3. místo Jarmila Janušová,
Halenkov 541
Že jste to jméno již slyšeli? Ano, nemýlíte se. Paní Jana zabodovala i v této
kategorii. A to se 24 body v „rozstřelu“
o 2. a 3. místo. Domnívám se, že porotu zaujala střídmost, a přitom originalita, se kterou je zahrada koncipována.
To vše dokreslují zahradní dekorace,
jako např. tragač s něžnou růžovočervenou sandevilou, samorost objímající
květena, či „rozbitá amfora“, ze které
vykukuje směsice letniček.
Tak to jsou naši vítězové. Všem, jménem celého vedení obce, ještě jednou
gratuluji a Vy, co jste letos neuspěli, nesmutněte, třeba to vyjde příště. Vždyť
i Vy jste přispěli ke krásnému domovu
– Halenkovu.
Na závěr mi dovolte se rozloučit básní Simony Hlouškové, jedné ze soutěžících.
Miluji svou krásnou zahradu,
dává mé duši klid a pohodu.
Ráda a s láskou se o ni starám,
ona je mi lékem proti všem chmurám.
Trávím v ní hodně svého času,
a ke svému velkému úžasu
pokaždé něco nového objevímkamínek, kytku, brouka, co já vím.
Kochám se ráda tím svým královstvím,
kytkami, kameny, stromovím.
Já mám svou zahradu a ona mne,
vzájemně se doplňujeme….
Simona Hloušková
Petr Pončík (peta.poncik@email.cz)
Zastupitel obce Halenkov

Hodnotící komise. Zleva: Ludmila Holcová, Helena Parmová,
Ing. Daniela Malíková, Mgr. Věra Kopecká, Miroslav Kocurek, Karel Příhoda.
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soutěž

Jak dopadla letošní soutěž O NEJKRÁSNĚJŠÍ
OKNO, BALKON A PŘEDZAHRÁDKU?

halenkovská kronika

„Moštárna“
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu v Halenkově byla
založena patnácti zakládajícími členy
4. března 1967. Mezi zakládající členy
patřili: Josef Koňařík, František Novosad, Jaroslav Kuchař, Jaroslav Václavík,
Jan Himmer, František Mikulenka, Josef
Kašpar, Jan Šulák, František Závrský,
Aurelie Štívová, Josef Novosad, František Krejčí, Antonín Kopecký, Antonín
Gřešák a František Hubník. Po 18 letech
velmi aktivní činnosti se organizace rozrostla a čítala 226 členů. Na ustavující
schůzi v roce 1967 byli přítomni zástupci OV ČOZS pan Kuráň a pan prof. Lux,
který upoutal přednáškou o významu
ovocnaření na Valašsku. Po přednášce
byl zvolen první výbor ČOZS. Předseda
František Novosad, místopředseda František Mikulenka, jednatel Josef Koňařík,
pokladník Antonín Kopecký, hospodář
František Krejčí, člen výboru Antonín
Gřešák, členové revizní komise Jan Himmer a Jaroslav Václavík.
Činnost organizace se zaměřovala
na obstarávání a výsadbu ovocných
stromů, ovocných keřů, zeleniny a květin, doporučovali a objednávali odbornou literaturu, pořádali přednášky, promítali filmy, diapozitivy, videokazety,
zajišťovali umělá hnojiva a postřiky,
předváděli své výpěstky na výstavách
ovoce, organizovali zájezdy, navštěvovali výstavy, budovali Dům zahrádkářů, sušili a moštovali ovoce pro členy
i občany, pořádali taneční zábavy, přispívali k výkupu jablek, bobulovin a léčivých rostlin.
Od roku 1982 do roku 1990 bylo
dodáno zahrádkářům 2451 ovocných
stromků a 1184 ovocných keřů. Zabezpečovala se také sadba česneku, raných
brambor, krokusů, tulipánů, narcisů,
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mečíků a okrasných dřevin. Členové
organizace vypěstovali velké množství zeleniny a především ovoce, např.
v roce 1978 se vykoupilo 1000 q jablek.
Vyvstala proto potřeba vybudovat zařízení, ve kterém by se ovoce zpracovalo
a zhodnotilo. Stavba Domu zahrádkářů
byla zahájena 1. září 1979. Vedením
stavby byl pověřen Josef Václavík z Dolin, Josef Novosad – předseda, František
Hubník – jednatel a Jaroslav Václavík.

Stavební dozor měli Josef Tkadlec, Josef Pončík a Pavel Kopecký. Každý člen
výboru odpracoval 30 hodin zdarma.
Při stavbě vypomáhali pracovníci místních závodů a členové společenských
organizací.
V provozu bylo zařízení na moštování a sušení ovoce. Členové i občané
mohli využít pece k pečení koláčů, kotle na povidla nebo udírnu.
Výstavní sál Domu zahrádkářů sloužil k pořádání výstav ovoce a zeleniny,
květin a také obrazů. Interiér výstavního sálu a klubovny navrhl Ing. arch. Jaroslav Kopecký, řemeslné práce podle
projektu provedli pracovníci družstva
Bezkyd z Nového Hrozenkova.
MNV Halenkov a Střediskové kulturní
zařízení Halenkov uspořádalo v Domě
zahrádkářů 7 výstav obrazů. Dvakrát
vystavoval národní umělec Karel Hofman, dále vystavovali zasloužilý umělec Jan Hrnčárek, akad. malíř Luděk
Majer, akad. malíř a grafik Ilja Hartinger, Ing. arch. Jaroslav Kopecký, akad.
malíř a mozaikář Miloš Šimurda. O výstavy obrazů se staral Jan Hrbáček.

halenkovská kronika

Poprvé vystavovali zahrádkáři své
ovoce a zeleninu 11. listopadu 1973 ještě v sále Lidového domu. V roce 1975
se uskutečnila výstava ovoce a zeleniny
s názvem „Pro zdraví a zálibu.“ V listopadu roku 1977 proběhla další výstava. Tisíc hostů vidělo 221 vystavených
vzorků. Dne 13. listopadu 1982 naposledy zhlédli návštěvníci ovoce a zeleninu v sále Lidového domu. Výstava byla
doplněna řezbami pana Josefa Juřici
z Bratřejůvky. Další výstavy již probíhaly v Domě zahrádkářů. V roce 1985
vidělo přes 600 návštěvníků výstavu
ovoce a zeleniny obohacenou ručními
pracemi paní Věry Maliňákové, která se
zabývala i pěstováním léčivých rostlin.
Dne 13. června 1987 byly vystaveny
velkokvěté kosatce. Výstavu připravili
halenkovští zahrádkáři a specializovaná
organizace Gladiris Vsetín pod názvem
„Kosatce – orchideje severu.“ Výstavu
tenkrát vidělo 2014 návštěvníků. V roce
1990 byla uskutečněna poslední výstava
ovoce a zeleniny. Většinu výstav aranžoval pan Ladislav Přecechtěl.
Cílem výstav bylo ukázat, jaké ovoce,
zeleninu nebo květiny lze vypěstovat
v horských podmínkách na Valašsku.
Současně s vystavováním ovoce bylo
propagováno i včelařství a výrobky
z medu.
K nejúspěšnějším vystavovatelům
ovoce patřili pan František Hubník
a pan Josef Novosad. Pěstováním kvě-

tin se zabýval pan Karel Příhoda, který
dosáhl mnoha úspěchů – na celosvazové výstavě květin v roce 1978 v Kroměříži obsadil 4. místo, v Liptále 3. místo
a v roce 1979 ve Vsetíně 2. místo.
Mnozí pěstitelé si po výstavách a degustacích nevzali svá jablka a hrušky
zpět. Ovoce tak bylo předáno do školní kuchyně a obohatilo jídelníček žáků
základní školy. Škola organizovala sběr
šípků, které pak zahrádkáři bezplatně
usušili v sušárně.
Dům zahrádkářů se využíval i pro
různé oslavy, svatby a posezení, např.

TJ Tatran Halenkov zde hostil Spartu
Praha. Pekárnu si pronajaly cukrářky, výstavní sál se využíval k pořádání diskoték. Dům zahrádkářů byl
pak pronajat na delší dobu panu Petru Fohlerovi, který zde provozoval
až do roku 2015 restaurační činnost
a diskotéky. K tomuto kroku přistoupil výbor organizace proto, že náklady na otop, elektřinu a údržbu byly
značné.
Ing. Martina Kostková, kronikářka
kronika@halenkov.cz
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KČT Liščata

Ze života Liščat
Od září se opět začala potkávat naše
"liščí smečka" - malí turisti. Proběhla
2 setkání na základně v Hlubokém. Na
svatého Václava jsme vyrazili na celodenní výšlap s cílem ve Vsetíně. Trasa
byla: Dinotice U Svrčínů – U Krošenků
– Vsetín. I přesto, že dopoledne počasí příliš nepřálo, nakonec jsme se nad
Vsetínem opalovali v trávě. Výšlap měl
24 účastníků.

Další akcí byl tradiční Pochod okolo
Halenkova, kterého se za krásného počasí účastnilo přes 200 turistů. Jedním
z kontrolních stanovišť byla i naše základna, tak jsme připravily pro naše turisty stylové občerstvení jako například
domácí kváskový chleba se sádlem, kafíčko a dezertíky a buchty upečené maminkami naší liščí smečky. Ke koupi byl
taky námi vyrobený suvenýr – hrníček.
Byla to velmi vydařená akce a tímto
děkujeme všem za podporu!

CHCETE SE K NÁM PŘIDAT? Kontaktujte na telefonech: 733 717 016 nebo
733 565 500. Scházíme se v úterý odpoledne u Hlubocké lávky v 16 hodin.
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AHOJ
S pozdravem,
Petra Zádilská
tel.: 733 717 016

Po roční pauze, způsobené koronavirem, jsme na přelomu července a srpna
vyrazili na druhý konec republiky s cílem poznat některá místa šumavské přírody i s jejími historickými památkami.
Dočasným domovem se nám stal kemp
v Běšinách nedaleko Klatov, odkud
jsme každý den vyjížděli do plánovaných míst. Během prvního dne jsme při
cestě navštívili Chýnovské jeskyně blízko Tábora, které patří k nejkrásnějším
jeskyním v Čechách. Určitě jsme byli
za tuto zastávku rádi, protože na nás
zapůsobily hlubokým dojmem.
Dny postupně ubíhají a nám přibývá zážitků. Klatovy jsou plné památek,
historické centrum při pohledu z Černé
věže máme jako na dlani. Navštěvujeme jezuitský kostel, katakomby, muzeum skla, historickou lékárnu i s neopakovatelným průvodcem. Zřícenina
hradu a zámek Klenová jsou hezkým
zakončením dne.
Hora Ostrý na hranici s Německem
patří se svým skalnatým vrcholem
k nejkrásnějším na celé Šumavě a stala
se i cílem pro každého z nás. Výhled
na Velký Javor a ostatní šumavské hvozdy stojí určitě za námahu. Po sestupu
naše kroky míří k Černému a Čertovu
jezeru coby perlám Šumavy. Ze Špičáckého sedla se přesouváme do Železné
Rudy se známým barokním kostelem

turisti

Šumava „21“

Panny Marie Pomocné z Hvězdy, kde
další pouť končí.
Řeka Vydra od Antýglu do Čenkovy
Pily  tvoří jednu z nejkrásnějších scenérií na celé Šumavě. Přesvědčujeme se
o tom na každém kroku. A hrad Kašperk
nám nabízí nejen skvostnou podívanou,
ale také nekonečně se táhnoucí cestu
po asfaltce do blízkých Kašperských hor.  

Pramen Vltavy zdoláváme další den
opět po asfaltce a spousta cyklistů vítězí co do počtu nad pěšáky. Odpoledne věnujeme procházkám po Jezerní
a Chalupské slati. A aby toho nebylo
málo, tak prohlídka hradu Velhartice
nám uzavírá program tohoto dne.
Protože prší, nastává čas na mokrou
variantu. Je čas navštívit hrad Rabí,
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který se nachází na ostrohu nad řekou
Otavou. Patří mezi největší české zříceniny a Jan Žižka zde při obléhání přišel o druhé oko. Jelikož pořád prší a je
mlha, tak místo výstupu na rozhlednu
Svatobor volíme zastávku spojenou
s prohlídkou Sušice. Při zpáteční cestě
do kempu zastavujeme v Dobré Vodě,
kde v kostele sv. Vintíře obdivujeme
unikátní oltáře vytvořené ze skla.
Počasí nám opět ukazuje svou přívětivou tvář, a tak předposlední den pobytu  někteří volí trasy v okolí Pancíře
a Železné Rudy, někteří pak zdolávají
nejvyšší horu Šumavy Velký Javor, vysoký 1456m n. m., která se nachází již
na německém území.
A je tu poslední den a nás čeká cesta
domů, kterou si zpříjemňujeme zastávkou v Pelhřimově, které je nejen městem kuriozit a rekordů, ale též hezkým
místem k návštěvě.
Co říci závěrem? Znovu se potvrdilo,
že v naší republice je spousta krásných
míst, která stojí za to vidět na vlastní
oči. O tom se přesvědčila i parta halenkovských turistů.
Zdenek Drga
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Zvony z Halenkova zní ve Vsetíně
V halenkovské zvonařské dílně akad.
sochaře Josefa Tkadlece byly vyrobeny
čtyři nové zvony pro děkanátní kostel
Nanebevzetí Panny Marie ve Vsetíně.
Minulý rok byly vyrobeny Svatý Josef
o hmotnosti 250 kg a Jan Sarkander, Jan
Nepomucký s váhou 213 kg.  Letos se podařilo zdárně dokončit 110 kg vážící Růženu z Limy a konečně největší a nejtěžší
zvon ze čtveřice, 490 kg těžkou Marii.
A právě poslední dva uvedené kostelní
zvony posvětil ve výše uvedeném chrámu
při titulární Slavnosti Nanebevzetí Panny
Marie primas český, kardinál Dominik
Duka. Při úvodu slavnosti a mše svaté,
kterou i celebroval, řekl krásná slova.
Připomněl, že zvon, který svolává, který
se dovede radovat, který dovede s námi

plakat, má srdce. Je tedy přeneseně symbolem civilizace a lásky k druhému.
Výroba všech zvonů trvala přibližně
tři čtvrtě roku a byla použita směs zvonoviny, která se skládá ze 78 % mědi
a 22 % cínu. Jen samotná výzdoba největšího z nich trvala 3 měsíce. Na všech
zvonech jsou překrásné reliéfy, citáty
a „hluboké myšlenky“.
Zvony si bylo možno prohlédnout
8. srpna při dni otevřených dveří přímo
ve zvonárně.
Buďme hrdí na to, že jsou mezi námi
šikovní lidé, kteří dokážou svým talentem
a umem dělat radost druhým. Dokážou
se prosadit i mimo domov, a tak vydávat
svědectví o nás. Věřím, že jich není málo!
Petr Pončík (peta.poncik@email.cz)

Včelařské aktivum a zhodnocení letošní sezóny
Po delší době se mohli naši členové
opět setkat při výroční členské schůzi,
která se konala 5. září v Lidovém domě
v Halenkově. Mezi hlavními body programu byla volba nového zdravotního
referenta, člena výboru a důvěrníka pro
údolí Lušová. Dále se probírala nákazová situace moru včelího plodu v okolí,
dotace aj.
Schůzi započal náš předseda př.
Tkadlec, který zhodnotil končící včelařskou sezónu, o které si dovolím pohovořit později. Jak jsem se již zmínil,
stěžejním bodem schůze byla volba
nového funkcionáře za odstupujícího
přítele Ivana Spisára. Ten dlouhodobě
a zodpovědně zastával svou funkci,
a proto mu právem náleží poděkování
a ocenění „Čestné uznání za zásluhy
o rozvoj včelařství v ČR“.  Jeho následovníkem byl jednohlasně zvolen přítel
Ing. Stanislav Enderle.
Dalším vážným bodem bylo projednání výskytu moru včelího plodu (dále
jen MVP) v okolí naší obce. Konkrétně
se jedná o Velké Karlovice a Karolinku.
Žel, v obou těchto lokalitách muselo být
utraceno a následně spáleno 10 včelstev.
S napětím nyní očekáváme výsledek
vyšetření včelstev v Novém Hrozenkově, který se v důsledku nařízení Krajské
veterinární zprávy ocitl v ochranném
pásmu ohniska výskytu této velmi nebezpečné nákazy včel. Situace je o to
vážnější, že naše svěřenkyně nechrání
přirozená bariéra hřebenů Beskyd, jak
tomu bylo před 4 lety při výskytu MVP

Přítel Ivan Spisár u svých včelstev
ve Valašské Bystřici a okolních vesnic
na Rožnovsku. Nutno dodat, že lidé se
této nemoci nemusí obávat, neboť není
přenosná na člověka.
Nyní bych se vrátil k právě skončené
včelařské sezóně. Jak jsem se již zmínil
v předchozím Halenkovském zpravodaji, jaro k našim včelkám nebylo příznivé
a v důsledku špatného počasí chyběla
celá generace včel. O to více se musely včelky snažit a pilněji pracovat, aby
zajistily obživu svým následovnicím,
a přitom si ještě shromáždily dostatek
zásob na zimu. Nakonec se jim to podařilo. Jaký obdivuhodný výkon! Díky
dostatku vláhy v půdě se mohly smrky
decimované kůrovcem ozdravit a hostit některé druhy mšic, které jsou producenty medovice. Tu následně sbíraly
včely a vytvářely z ní tmavý lesní med.  
Výskyt medovice byl však lokální a ča-

sově omezenou záležitostí. Proto přišla
vhod i snůška z lip. Zvláště lípa malolistá
(lidově černá), pokud měla příznivé podmínky, dobře „zamedovala“. Výsledkem
je tmavý, smíšený med příjemné kulaté
chuti s doznívajícím tónem lípy. I když
medu nebylo mnoho, věřím, že jste si jej
stihli u svého včelaře včas koupit.
Rád bych poděkoval všem našim
funkcionářům a členům za zodpovědný
přístup v této době a stejně tak Obecnímu úřadu Halenkov za finanční příspěvek na náš provoz.
Na závěr mi dovolte menší epilog.
Včela žije méně než 40 dní, navštíví nejméně 1000 květů a vyprodukuje méně
než čajovou lžičku medu. Pro nás je to
jen lžička medu, ale pro včelu je to celý
život. Díky, včely!
Petr Pončík (peta.poncik@email.cz)
Jednatel ZO ČSV Halenkov
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Pár střípků z podzimního dění
v halenkovském fotbale
První část fotbalové sezony 2021/22
se pomalu ale jistě blíží ke konci a my
pevně věříme, že tentokrát už se konečně dohraje kompletní. TJ Tatran
Halenkov má v krajských a okresních
soutěží pětici týmů, od nejmladší přípravky po dospělé. Pojďme se krátce
ohlédnout za jejich výsledky, ať už
prostřednictvím statistik či hodnocení
trenérů mládežnických kategorií.
DOSAVADNÍ VÝSLEDKY HALENKOVA
V JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍCH
(k 1. 10. 2021)
Muži:   Halenkov – Brumov B 2:1
(branky Halenkova: Zádilský 2), Ratiboř – Halenkov 4:2 (Zádilský, Mikulenka), Halenkov – Prlov 4:0 (Mikulenka 2,
Hajda, Šimčík), Halenkov – Příluky 7:1
(Kašpar a Zádilský 2, Holec, Mikulenka,
Trličík), Dolní Bečva – Halenkov 4:3 (Ondryáš 2, Kašpar), Halenkov – Jablůnka
0:0, Choryně – Halenkov 1:2 (Ondryáš,
Holec), Halenkov – Poličná 0:3, Halenkov – Krhová 3:1 (Mikulenka 2, Kašpar).
Dorost: Halenkov – H. Lideč/V. Příkazy
1:2 (Christ), Hutisko-Solanec – Halenkov
3:0, Halenkov – Ústí / Val. Polanka 2:4
(Brabenec 2), Halenkov – H. Bečva 2:3
(Orság, Zádilský), Halenkov – Lidečko 3:1
(Christ, Zádilský, Fojtík), Jarcová – Halenkov 5:2 (Zádilský 2), Halenkov – Val. Bystřice 2:1 (Christ 2), Hošťálková / Jablůnka
4:1 (Christ). Mladší žáci: Fr. Lhota 11:5
(Koláček 4, Fohler), Halenkov – Val. Polanka 3:10 (Koláček 2, Christ), Liptál – Halenkov 8:7 (Koláček a Bláha 2, Leskovjan,
Christ, Drozd), Halenkov – Vsetín U11 7:7

▲ Muži Halenkova se zatím v sezoně 2021/22 těšili z pěti vítězství a pohybují
se v polovině tabulky 1. B třídy.

▼

▲ Děti hrají fotbal hlavně pro radost
a ne pro výsledky. Noví zájemci mají
možnost se přihlásit kdykoliv, kontakty
pro jednotlivé kategorie jsou na webových stránkách oddílu.
(Leskovjan a Dokoupil 3, Fohler), Ústí /
Leskovec 1:2 (Bláha, Koláček), Starší přípravka: Lačnov – Halenkov 14:3 (Pavlica,
Michut, Šťastný), Halenkov – N. Hrozenkov / VKK 6:11 (Tydlačka 3, Maňák,
Hajda, Šťastný), Huslenky – Halenkov
8:6 (Šťastný a Michut 2, Tydlačka, Hajda), Halenkov – Val. Polanka 5:9 (Michut
a Leskovjan 2, Šťastný), V. Příkazy / H. Lideč – Halenkov 1:11 (Fohler, Burdík, Michut, Pavlica, Maňák, Šťastný, Leskovjan,
Tydlačka, Hajda, Pončík Zbořil), Ústí –
Halenkov 7:3 (Leskovjan 2, Pavlica).

16. strana

sport

PODZIM OČIMA TRENÉRŮ
MLÁDEŽNICKÝCH TÝMŮ
Dorost – trenér Ondřej Žárský: Sezonu jsme začali ne úplně dobře. Máme
zatím dvě výhry, jinak prohry, ale žádný soupeř nás vyloženě nepřejel. Jsme
konkurenceschopní, jen děláme chyby, které nás často stojí všechny body.
Já ale doufám, že se z toho poučíme
a zkušenosti příště zúročíme. Kluci teď
mají hodně školy, ale když můžou, tak
vždy přijdou a myslím, že je to baví.
Tohle je velmi důležité a pro mě velmi
motivující.
Mladší žáci – Josef Haničák: Výsledky
si každý přečte ze statistik a myslím, že
to není třeba nějak komentovat. Někdy
se daří, jindy je to horší. My trénujeme
dvakrát týdně, vždy v pondělí a pátek.
Já osobně se vždy těším, protože chodí minimálně 10 dětí ze zhruba sedmnáctičlenného kádru, takže se dá dobře
pracovat. Po skončení podzimní sezony
budeme trénovat venku, když to půjde
na trávě a potom na umělce. Na zimu
máme pro tréninky domluvenou novou
halu v Novém Hrozenkově. Jinak tentokrát chystám trochu jiné ukončení ročníku a mám pro děti připravené překvapení. Také bych chtěl říct, že dveře novým
zájemcům jsou stále otevřeny
Starší přípravka – Pavel Holec: Ani
pro nás nejsou výsledky nějak zásadní.
Hlavní je, ať to děti baví a fotbal si
užívají. Ostatní přijde, když se budou
snažit a chodit na tréninky. Ty máme
dvakrát týdně. Pokud by měl někdo
zájem začít s fotbalem a zažít srandu s partou kamarádů, může kdykoliv
přijít. Kontakty a další informace jsou
na stránkách www.tatranhalenkov.cz.

▲ Tribuna momentálně prochází rekonstrukcí, a tak fanoušci musí na utkáních
sedět v provizorním hledišti (viz foto na konci článku).
Mladší přípravka - Jakub Tydlačka:
Také my trénujeme dvakrát týdně, plus
každý týden hrajeme turnaj. Momentálně máme v kádru 18 dětí a stále přibíráme nové zájemce. Ti, kteří chodí pravidelně na tréninky, dělají veliké pokroky.
Svědčí o tom i to, že se 2 kluci dostali
do výběru okresu a zúčastnili se s ním
přípravného kempu.
JAK TO VYPADÁ
SE REKONSTRUKCÍ TRIBUNY
Nejen ti, kteří chodí na halenkovský
fotbal, si určitě všimli, že naše tribuna
momentálně prochází rekonstrukcí.
Vzhledem k probíhajícím pracím musí
být uzavřena, a tak fanoušci sledují
utkání z provizorních míst. Děkujeme za pochopení a pevně věříme, že
co nejdříve budou moci zasednout
na nová místa. Investici realizuje obec

Halenkov, která je majitelem celého
objektu. Akce spočívá v rekonstrukci
betonových stupňů a schodů, instalaci nového zábradlí a dalších úprav.
Nakonec budou instalovány plastové
sedačky. Termín ukončení je podle vedení obce prozatím otevřený, bude záležet na rychlosti prací i přízni počasí.
Celou podzimní sezonu ještě shrneme v příštím vydání zpravodaje. Zatím
nezbývá, než vám všem poděkovat
za přízeň a podporu. Přejeme vám
všem hodně zdraví v této nevyzpytatelné době a budeme se těšit na shledanou u nás na fotbale. Termíny zápasu
jednotlivých kategorií a další informace
o dění v oddílu najdete na stránkách
www.tatranhalenkov.cz nebo Facebooku TJ Tatran Halenkov.
Za vedení TJ Tatran Halenkov
Jiří Koňařík
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Svěcení kostela Povýšení svatého Kříže
Do domu Hospodinova, půjdeme
s radostí. /Ž 122 /
Kostel je dominantou, která je nepřehlédnutelná. Není to stavba, co se chlubí sama sebou. Je to služebník, protože
Boží dílo je v zásadě služba druhým.
Kostel se stává i jakousi krajinou, která je utvářena smlouvou mezi Bohem
a lidmi. Je to místo společenství v pravdě a lásce. Místo, které ukazuje naději.
Kostel je ale především domem Božím.
A tuto pravdu jsme s naším kostelem
Povýšení svatého Kříže mohli společně prožít při Svěcení presbytáře a oltáře, které se uskutečnilo v neděli 8. 8.
2021. Než tento slavnostní den nadešel, bylo zapotřebí vše důkladně připravit. Celá farní rodina se plně ponořila
do pečlivé přípravy, aby se náš chrám
cítil jako nevěsta, kterou čeká svatební
den. Když kostelní zvony svým kovovým hlasem zvaly lid na slavnostní mši
svatou, byla v nich slyšet nejen radost,
napětí, ale především i dojetí, že jsme
se po tak dlouhé době mohli konečně
sejít a oslavit Boží slovo a Boží dílo.
Mši svatou celebroval Mons. Antonín
Basler spolu s P. Jánem Rušinem SVD.
Po předání symbolického klíče od kostela a pokropení kostela požehnanou
vodou jsme se ponořili do mše svaté,
při níž jsme prožívali jednotlivé části
svěcení presbytáře a oltáře našeho kostela. Podle starého římského zvyku, se
do oltáře vkládaly ostatky mučedníků,
aby se znázornilo, že oběť mučedníků má svůj původ a sílu v oběti Ježíše Krista. Krásný a dlouhý zpěv litanií
nás uvedl do okamžiku vložení relikvií
do našeho nového oltáře. V němž spočinou ostatky kněze svatého Arnolda
Janssena zakladatele tří řeholních společností a kongregace SVD – Společnosti Božího Slova a zakladete mnoha
misijních domů, ostatky svaté Zdislavy
z Lemberka, jež byla českou šlechtičnou, která pro chudé a nemocné
zakládala kláštery i špitály a ostatky
blahoslavených čtrnácti pražských mučedníků – katolických řeholníků, kteří
zemřeli mučednickou smrtí 15. 2. 1611
ve františkánském klášteře při kostele
Panny Marie Sněžné v Praze. Po uložení ostatků otec biskup pronesl zvláštní
konsekrační modlitbu, v ní se vyjadřuje
úmysl kostel navždy zasvětit Pánu a vyprošuje se jeho požehnání. Nový oltář,
který je po staletí stolem Páně, se při
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svěcení pomazává křižmem – olejem,
v němž se snoubí olivový olej s vonným balzámem. Tímto olejem jsou
pomazáni nově pokřtění, a také kněží
i biskupové. Pomazáním křižmem se
oltář stává znamením Krista, který je
a také se nazývá Mesiáš to je Pomazaný. Křižmem byl pomazán i kostel
na dvanácti místech. Což znázorňuje,
že kostel je celý a navždy zasvěcen
křesťanské bohoslužbě, a že kostel je
obrazem svatého Jeruzaléma. Pálení
kadidla na pomazaném oltáři vyjadřuje, že Kristova oběť, která se na něm
tajemně a bez přestání zpřítomňuje,
vystupuje k Bohu jako příjemná vůně
a nese naše odprošující a děkovné
modlitby až k Božímu trůnu. Tímto svěcením se kostel stává domem modlitby.
Poté se okuřoval celý Boží lid, protože
právě on je živým chrámem a v něm
se každý věřící stává duchovním oltářem.   Když se vůně kadidla rozlinula do všech koutů našeho kostela, byl
oltář přikryt bílým plátnem. Což vyjadřuje, že je místem eucharistické oběti
a stolem Páně, u kterého kněží a věřící
jedním a týmž úkonem, ale rozdílným
službou, slaví Památku Kristovy smrti
a zmrtvýchvstání a přijímají Pánovu večeři. Když byl oltář připraven jako stůl
obětní hostiny a slavnostně nazdoben,
abychom mohli slavit eucharistii, která
je nejdůležitější a nejstarší částí celého
obřadu, nastal okamžik slavnostního
osvětlení nového oltáře svíci a rozsvícení všech světel v kostele. Jelikož světlo je symbolem živého Boha, zvláště je
symbolem Ježíše Krista, který se sám
nazval světlem světa. A k němuž jsme
povoláni. Když světlo v chrámech svítí,

to znamená víru, když světlo plápolá,
to znamená naději, a když světlo hřeje, to znamená lásku, které je na světě
tolik zapotřebí. Harmonickou duchovní
atmosféru při mši svaté dodával zpěv
žalmů a náboženských písní našeho
pěveckého sboru pod vedením Jany
Malouškové, který na varhany doprovázela Hana Tydlačková. Svěcení neboli konsekraci kostela člověk neprožívá
každý den. Jde totiž o velikou slavnost
a hluboký duchovní prožitek, který nitro věřícího občerství, posílí a vede dál
po jeho stezce víry. K této slavnosti se
vázalo mnoho a mnoho práce i příprav,
aby se Boží dílo zdařilo. Připravovali se
nejen ministranti spolu s panem kostelníkem, ale i zpěváci sboru, hudebníci
dechových nástrojů, čtenáři i hospodyňky, které se postaraly o chutné
občerstvení. A právě za to všechno je
zapotřebí upřímných díků všem, kteří
dali našemu kostelu novou tvář v jakékoliv podobě svého nasazení obětavé
a dobrovolné práce. Poděkování náleží
všem stavebníkům, řemeslníkům,   odborníkům k dané věci, také těm, kteří
kostel vysmýčili do krásy i lesku a vyzdobili jej květinami,   všem dárcům,
jejichž  každé mince bylo u tohoto díla
zapotřebí. Všem, kdo nás posilovali
modlitbou i povzbudivým slovem, že
se vše zdaří. Slova díků patří i našemu
Otci Jánovi, který nás všechny přivedl
na cestu zvelebit náš kostel, abychom
tak pokračovali v díle našich předků,
jimž byla víra každodenním chlebem,
posilou i novou nadějí.
Jarmila Kopecká
/Svěcení kostela Povýšení svatého
kříže najdete na TV NOE videotéka /

ze života farnosti
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turisti

38. ROČNÍK POCHODU OKOLO HALENKOVA
První říjnová sobota bývá již dlouhodobě vyhrazena všem milovníkům
turistiky, kteří zavítají do naší obce,
aby v prosluněné podzimní přírodě
poznali krásy jejího okolí.
Pořadatelé připravili trasy tak, aby
vyhovovaly všem věkovým skupinám.
Pro nejmenší byla připravena tzv. kočárková trasa v délce 4 km, trasa v délce 8 km vedla přes Šuláčky, Valoviska
a údolí Hluboký a ti, kteří zvolili nejdelší 15kilometrovou trasu, si přidali
údolí
Provazný a po zelené turistické značce navázali na kratší trasu. Do startu
i cíle si našlo cestu celkem 240 turistů
všech věkových kategorií.
Náš pochod je specifický i tím, že
v cíli dostane každý účastník výbornou
palačinku, odznáček a pamětní list. Je
třeba poděkovat všem našim členům,
kteří se podíleli na organizaci, ať už při
značení, prezentaci, na kontrolách či
při výrobě palačinek a upomínkových
předmětů.
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