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aktuality z obce

Dlouho očekávané nové školní hřiště je tu!
Původní školní hřiště, které využívaly školní děti v hodinách tělesné výchovy, se nacházelo opravdu v žalostném
stavu, a proto bylo určitě na místě provést rekonstrukci starého a zničeného hřiště. Byl tedy zpracován projekt a následně byla opakovaně podávána žádost o získání dotace.
Po několika neúspěšných pokusech se novému vedení podařilo dostat mezi asi 15 % žadatelů, kteří v roce 2019 obdrželi rozhodnutí o přidělení dotace v rámci výzvy 117d8210B
Podpora obnovy sportovní infrastruktury vyhlášené Ministerstvem pro místní rozvoj. Přes komplikace způsobené špatně zpracovanou projektovou dokumentací, kdy bylo nutné
zrušit již uskutečněné výběrové řízení a dopracovat projektovou dokumentaci, se podařilo v roce 2019 vybrat zhotovitele projektu, kterým byla společnost MERAT, s.r.o., která
neprodleně zahájila práce na revitalizaci hřiště. Cena díla
byla stanovena projektantem na 6 632 409 Kč. V pátek dne
29. 5. 2020 proběhlo předání nového školního hřiště. Velmi
pozitivním faktem je, že se zhotovení díla v rámci zadávacího řízení podařilo vysoutěžit za cenu 4 268 409 Kč, což je
téměř o 2,5 mil. méně, přičemž přiznaná dotace na tuto akci
činí 2 921 974 Kč.
V průběhu revitalizace bylo provedeno sejmutí antuky a podkladních vrstev pod stávajícím atletickým oválem
a hřištěm, likvidace stávajících betonových obrub, odvodnění běžecké dráhy a víceúčelového hřiště, zhotovení nových podkladních vrstev, nových obrub a drenážního asfaltu v plochách víceúčelového hřiště a atletického oválu,

rekultivace přírodního trávníku fotbalového hřiště, montáž
umělého trávníku MULTISPORT se vsypem křemičitým pískem, obnova stávající tenisové stěny a vybudování nového
atletického oválu s tartanovým povrchem. Během realizace
projektu bylo rozhodnuto také o výměně rozběhové dráhy
a doskočiště sloužícího pro skok daleký jakož i o umístění
ochranné sítě ze strany železnice, i když tyto práce nebyly
součástí projektové dokumentace.
Multifunkční hřiště je navrženo tak, aby mohlo být využíváno pro tenis, volejbal, nohejbal a pro využití cvičné tenisové stěny. Atletický ovál byl proveden s pěti běžeckými
dráhami, hřiště s přírodním trávníkem je určeno převážně
pro kopanou. V rámci multifunkčního hřiště, rozběhové dráhy pro skok daleký a atletického oválu byly použity špičkové sportovní povrchy. Tyto velmi kvalitní, pružné povrchy
uspokojí i nejnáročnější sportovce, přičemž jsou velmi ohleduplné vůči pohybovému aparátu našich malých sportovců.
Stejné sportovní povrchy najdeme na školních, rekreačních,
ale i profesionálních sportovištích. Oplocení nového školního hřiště bude ještě v nejbližší době opatřeno automatickou
nákladní bránou a novou brankou.
Přeju našim mladým sportovcům, aby bylo nové sportoviště svědkem jejich skvělých výkonů a aby jim hodně dlouho
dobře sloužilo, na což samozřejmě budou mít vliv zejména
oni tím, jak se na novému hřišti budou chovat a jak jej budou
opatrovat a udržovat jej.
Ing. Radek Chromčák, starosta

Autor fotografií: Jan Václavík
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Vážení spoluobčané,
pomalu se nám rozbíhá zkušební provoz našeho systému evidence odpadů.
V této souvislosti jsme narazili na několik nedostatků, o jejichž řešení bychom
Vás chtěli poprosit. Zaregistrovali jsme
množství případů, kdy jsou nálepky pro
110 litrové popelnice na komunální odpad nalepeny na 240 litrových popelnicích. Objevilo se také několik případů,
kdy na popelnici na komunální odpad
byla nalepena nálepka na pytel na tříděný odpad.

Dále je mnoho nálepek nalepeno
pod výsypnými háky a při vysypání
na svozovém vozidle se tyto nálepky
poškrábou a budou tak nečitelné pro
snímací zařízení.
Prosíme Vás o kontrolu nálepek na
Vašich popelnicích a pokud zjistíte,
že se tyto nedostatky týkají i Vás, zavolejte prosím paní Sábelové na tel.
571 420 930, která Vám vytiskne novou
nálepku a tu starou zneplatníme.
Velmi Vám děkujeme za spolupráci!

Chtěli bychom občany Halenkova
také upozornit, že k 30. červnu 2020
by měli mít uhrazeny všechny obecní
poplatky, včetně poplatku za komunální odpad. K tomuto dni byla z důvodu výjimečné virové situace posunuta
splatnost obecních poplatků. Po tomto
datu by tedy všichni občané měli mít
všechny své popelnice označeny příslušnou nálepkou s kódem. Neoznačené popelnice nebudou svozovou společností vyvezeny.
Miroslav Zetek, místostarosta

Mysleme ekologicky, buďme zodpovědní
Mnozí z nás považují pojmy jako ekologie, společenská odpovědnost, nebo
ochrana životního prostředí za něco
moderního a líbivého, s čím přicházejí
eko-nadšenci v posledních letech.
Jde však o velký omyl, ochranou přírody se lidé začali zabývat už v průběhu 19. století, sice nepoužívali termíny
„ekologie“ a „společenská odpovědnost“, ale již tehdy si uvědomovali, že se
krajina v Česku v průběhu staletí hodně
změnila a v důsledku lidské činnosti
na mnoha místech i značně poškodila.
Osvícení šlechtici proto začali
na svých panstvích zřizovat přírodní
rezervace, kde bylo zakázáno hospodařit a obdělávat půdu. Nejstarším
chráněným územím v Česku a zároveň
i nejstarší přírodní rezervací v Evropě je
Žofínský prales, který byl vyhlášen již
roku 1838 na panství Buquoyů.
V dnešní době si už nevystačíme jen
s vyhlašováním chráněných území, je
potřeba dělat víc. Firmy při svém provozu přemýšlejí, jak ušetřit energie, nejen z důvodu ekonomických, ale také
proto, aby šetřily ubývající přírodní
zdroje. V kancelářích svítí úsporné světelné zdroje, budovy dostaly zateplení,
řada firemních materiálů zůstává jen
v elektronické podobě, tiskneme jen to,
co je opravdu důležité.
Stejně odpovědně se chovají i města
a obce. Rekultivují zanedbané plochy,
ze svých rozpočtů přispívají na zachování linkových autobusů a vlaků,
nahradily veřejné osvětlení za úspornější světla, podporují místní firmy,
motivují spoluobčany k důslednému
třídění odpadů. Recyklace může pro
obce znamenat důležitou úsporu. Zatímco netříděný odpad musí obec pře-

dat specializované firmě, která si nechá
za jeho likvidaci dobře zaplatit, zpětný
odběr elektrozařízení nabízejí kolektivní systémy zcela zdarma.
Zpětný odběr vysloužilých elektrozařízení a jejich následná recyklace se
vyplácejí hned dvakrát: umožňují totiž
opětovně využít materiály a šetří přírodní zdroje. Druhotné suroviny získané z recyklace jsou levnější než nová
těžba. Navíc recyklace zamezí úniku
škodlivých látek (například rtuti ze zářivek) do přírody.
Zpětný odběr světelných zdrojů
i dalších elektrozařízení pro naši obec
zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP,
který v České republice vytváří hustou
síť sběrných míst, zajišťuje přepravu
sběrných nádob do recyklační firmy
i samotnou recyklaci. Díky tomu ušetří naše obec finanční prostředky, které
bychom jinak museli utratit na likvidaci
nebezpečných odpadů.
více info na www.ekolamp.cz
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Zkušební provoz evidence odpadů

mateřská škola

Už jsme zpátky
Po dvouměsíčních nedobrovolných
prázdninách se 11. května otevřela mateřská škola.
Do tříd se vrátila část dětí, většina nastoupila společně s otevřením ZŠ.
Návrat zpět byl v počátku náročný
jak pro děti, tak i pro jejich zákonné
zástupce.
Měření teploty, používání dezinfekčního prostředku ještě před vstupem
do budovy, posílání dětí do tříd bez
oblíbené hračky jistě nebylo jednoduché. Stejně jako používání roušky, které
děti musely mít při opuštění areálu MŠ.
V tomto směru bychom se mohly my,
dospěláci, něco naučit. Děti to braly
jako samozřejmost a zajímaly se, jaký
motiv mají na roušce kamarádi a paní
učitelky. „ Já tam mám kočičku, já myšku a mě to ušila maminka a ona má
na roušce kytičky…“, jsme slýchávali
každý den.
Každá mimořádná situace jako byla
i tato, s sebou nese i negativní následky. Děti přišly o několik divadelních
představení, tvoření s rodiči na Velikonoce, ukázku dravých ptáků, vzdělávání na školní zahradě v rámci Dne Země
a v neposlední řadě o besídku k svátku
maminek.
Zákaz shlukování více osob nám
překazil i akci Pohádková zahrada,
kterou pořádáme každým rokem pro
děti na oslavu mezinárodního dne dětí.

Tento den si děti užily ve třídách formou soutěžních her a tvoření z různých materiálů. Nechyběly ani odměny
za podané výkony, které sponzoroval
kolektiv MŠ (melouny, nanukový dort,
zdravé mlsání).
Nyní je před námi fotografování dětí
na společnou fotografii i dětí na tablo, rozloučení a pasování předškoláků
na budoucí školáky, přespání v MŠ.
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Provoz MŠ se uzavírá 31. 7. 2020,
na letní provoz se přihlásilo 46 dětí.
V průběhu prázdnin máme pro děti naplánované výlety, aby strávily co nejvíce času v přírodě.
Na závěr se chci s Vámi podělit
o úžasnou reakci organizace Fond Sidus, která rozhodla na základě žádosti
o finanční podporu Nicolce Valíčkové
o věnování finančního daru k zakoupení čističky vzduchu.

V letošním roce se s námi rozloučí
neuvěřitelných 34 dětí, které nastoupí
do 1. třídy. K předškolnímu vzdělávání na školní rok 2020/21 bylo přijato
30 dětí, z nichž 14 dětí tvoří skupinu
mladších 3 let.

Dovolte mi, abych Vám za sebe
i za celý kolektiv MŠ popřála krásnou
dovolenou, načerpání nových sil a optimismus v dalších, pro někoho jistě náročných, měsících.

Pro paní učitelky to bude jistě náročný a nelehký rok, ale věřím, že i tuto
situaci zvládneme.

Ivana Bátlová,
ředitelka MŠ

základní škola

Originální II. pololetí ve škole
S podivným nástupem virového
jara jsme se museli pomalu vypořádat
všichni. Počáteční šok a obavy vystřídaly racionální úvahy a snaha nepanikařit. I když byla škola zavřená, výuka
probíhala distanční formou, jak nejlépe
to šlo.
Svůj provoz nepřerušila školní kuchyň, která poskytovala obědy cizím
strávníkům do plastových boxů prostřednictvím výdejního okénka. Ostatní správní zaměstnanci měli plné ruce
práce, i když si někteří z Vás mohou
myslet opak. Kromě svých povinností
plnili řadu úkolů, které by jinak mohli
dělat žáci v rámci výuky. Třídění květin,
sazenic rajčat a paprik a následné osázení skleníku se letos stalo jejich novou
pracovní náplní. Okolí školy, které by
jinak zarostlo plevelem nebo úklid kolárky a nářaďovny vzaly paní uklízečky
útokem. Výsledek je moc pěkný. Opravy, malování, čistící prostředky a dezinfekce a řada dalších běžných úkolů
od sekání trávy až po nutné revize zůstaly na panu školníkovi.
Po celou dobu nouzového stavu
se nesměl zastavit průběh projektů,
do nichž je škola zapojena (ERASMUS +, Školní dílny, Šablony II.). Kupříkladu projekt Školní dílny máme již
uzavřen, nakoupené vybavení bude
sloužit pro výuku od září.
V květnu se pomalu začalo svítat
na možnost návratu některých žáků
do školy. Nejprve začali s přípravou
na přijímací zkoušky deváťáci, na ně
navazovala výuka I. stupně. Díky hygienickým opatřením je výuka realizována
v 10 skupinách. Zaměřena je na hlavní
předměty a po ní následují odpolední
odpočinkové aktivity, které pro své děti
využila zhruba pětina rodičů.
S návratem dětí do školy došlo k obnovení dodávek Školního mléka a Ovoce do škol. Pozadu nezůstala ani ZUŠ
Karolinka, která své obory provozuje
také po dohodě v omezeném režimu.
Naši ztrémování deváťáci měli v pátek 5. června poslední možnost, jak
dodržet zavedenou mazáckou tradici. Pochutnali si v jídelně na svačince
v podobě palačinek s ovocem a zmrzlinou, které jim dodaly energii na ná-

sledující přijímací zkoušky na střední
školy. Všem držíme palce.

pro žáky posledního ročníku na Obecním úřadě.

Konzultace pro II. stupeň začaly
od června v omezeném režimu pro
stabilizaci hlavních předmětů. Snad se
nám podaří do konce měsíce sjednotit
množství probraného učiva pro žáky
v jednotlivých ročnících. Jednodušší
bude i domluva na vybírání učebnic
a vydávání vysvědčení.

K normálu se vrátil i provoz tělocvičny
pro cizí složky. Vedle všeho zmíněného
nám v této nelehké době vykvetlo vedle školy krásné moderní hřiště, na které
se nemůžeme vynadívat. Největší zásluhu kromě stavební firmy nese Obec
Halenkov jako investor. Máme radost,
moc děkujeme.
				
Mgr. Soňa Růžičková,
Mgr. Jana Podešvová

Rádi bychom zachovali slavnostní
vydávání absolventského vysvědčení
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SPCCH

První jarní výšlap SPCCH
Po chybějícím volném pohybu a vycházení po okolí v období nouzového stavu jsme uvítali pozvání na 1. jarní vycházku se svazem, která se uskutečnila 19. 5. 2020. Sešli
jsme se u autobusové zastávky pod Černým, a to opravdu
v hojném počtu. Roušky sice na puse, ale všichni byli rádi,
že se vidíme, že jsme venku a že je krásný slunečný den.
Prošli jsme Bratřejůvku, u Hodulů jsme si to nasměrovali přes
louky na hřeben a dále v dobrých rozestupech až k chatě halenkovských myslivců. Tam byla svačinová přestávka s opékáním špekáčků a přitom jsme si povídali, jak prožíváme
současné koronavirové období a kdy bude všemu konec.
Po zabezpečení ohniště jsme se s uvolněností a dobrým pocitem rozcházeli ke svým domovům.
Zajíčková Ludmila, členka SPCCH
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Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s.
Okresní organizace Vsetín
Ve dnech od 17. října - 24. října 2020 se uskuteční rekondiční pobyt v Luhačovicích. Pobyt je určen pro dospělé
osoby postižené kardiovaskulárními chorobami a seniory.
Rekondiční pobyt je edukačně léčebně rehabilitační aktivita
pro zdravotně postižené osoby a seniory.
Rehabilitační cvičení se zaměřuje především na nácvik
dechových cvičení s prvky jógy, nácvik správného držení
těla, posílení oslabených svalových skupin. Do programu
je zařazeno každodenní cvičení - rozcvička, dopolední
a odpolední cvičení, plavání a vycházky.
Pobyt je podpořen dotací Ministerstva zdravotnictví
v ČR oborem sociálních služeb a dotací Sociálního fondu
Zlínského kraje.

Valašské letokruhy
S lítostí Vám oznamujeme, že Valašské letokruhy 2020 se letos ve dnech
1. a 2. srpen neuskuteční a překládají
se o rok na 30. červenec, 31. červenec
a 1. srpen 2021. Všem, kdo si v předprodeji zaopatřili vstupenky, budou
v plné výši vráceny na požádání. Nevím sice, jak se to dělá, ale náš specialista Marek si s tím poradí. Kdo si lístek
ponechá do příštího roku, možná udělá
i dobře. Jak jste si všimli, přidáváme pátek. O rok se totiž uskuteční dva ročníky najednou! Spojíme témy hlíny, skla
a kovu... Přibudou pracovní ukázky
i z těchto uměleckých řemesel.
K řemeslníkům přihlášeným letos mám také několik slov. Za necelý
měsíc, se Vás přihlásilo téměř 90!!!!
Od 20. února do 18. března... To já,
chci říct, to my, nemůžeme nechat jen
tak!
9. - 10. - 11. října 2020 vstávají Valašské letokruhy z popela!
9. října 2020 Valašské letokruhy Otava koncert - na festivalové louce

- v podvečer - 4 koncerty, 4 hvězdy
na valašském nebi
10. října 2020 Valašské letokruhy Zděchovské ozvěny - louka nad koupalištěm - začátek v 10.30 - divadlo pro
nejmenší a 7 květin československého
folku na zděchovských kotárech - akce
je spojena s beneficí pro 3 dětičky a jejich rodiny s nelehkým údělem.
Zde uděláme menší řemeslné kruhy klidně 100 věrných řeholníků řemesla...
11. října 2020 Valašské letokruhy Muziky na Kohútce - louka pod trianglem směrem na jihozápad - velkolepé
římské amfiko v ryze valašském provedení - 10 punkových nositelů tradičního folklóru v té nejsurovější formě. Bez
kudrlinek a každý se svou vlastní tváří
a duší. 5 ze Slovenska a 5 z Valašska
a Moravy. Jako číslo 11 něco, co překvapí a snad i vyrazí dech - já je mám
pro sebe za avatar folklór...
Vše se dozvíte v pondělí, ve 12 hodin
z webových stránek Valašských letokruhů...

Důležitá informace - bude slunečno,
teplota 19 až 23 stupňů Celsia… Jsme
ale připraveni na vše, co obvykle padá
shora...
Tým Valašských letokruhů
a Miro Jan Anton Moravčík

Valašské letokruhy

Divadlo dětem v Dinotici.
Místo - Halenkov - Dinotice
- za domem č. 193 (budou šipky)
Termín - 27. června 2020
Začátek - 15.00
Vstupné - děti - zdarma,
rodiče - dobrovolné
Občerstvení - valašské
Vlastní piknikové košíčky povoleny.
Zvláštní upozornění
- děti, hlídejte si maminky a tatínky,
já vám je sundávat ze stromů
nebudu.
Týden před vše upřesníme.
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Kříž na Kyčerce
Na letošní rok 2020 připadlo již
75. výročí osvobození naší vlasti od fašismu. 8. května přišel toužebně očekávaný mír po dlouhých letech válečných bojů, které zanechaly za sebou
bezpočet mrtvých a bolestných ztrát
v rodinách.

Ervín Fohler (1921–2000).
Foto zapůjčila Věra Šipulová
I s odstupem tři čtvrtě století a ukončení onoho válečného běsnění, bylo
naplánováno mnoho pietních vzpomínkových akcí k oslavě života v míru.
Přišel však koronavir, který udělal
škrt přes všechny plány, přes všechno
shromažďování společenství lidí. Každodenní pravidelný ruch ustal, bylo
nutné zůstávat ve svých domovech.
Vděčně proto byly přijímány televizní
pořady, připomínající konec války, začátek života v míru. Jedním z nich byla
i slavná mše svatá za mír v chrámu sv.
Víta v Praze, kterou v den Pražského
povstání sloužil pan kardinál Dominik Duka. Pořad mše svaté přenášela

Stavba kříže. Foto zapůjčil Petr Špalek
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Rekonstrukce kříže počátkem 90. let. Zapůjčila Věra Šipulová
5. května ČT 2 v 18,00 hodin. Zúčastnil
se jí také prezident republiky, váleční
veteráni a omezený počet lidí, který
musel být také povolen a schválen.

Hned v úvodu mše svaté citoval pan
kardinál slova našeho někdejšího prezidenta, Edvarda Beneše, že: „Nic z toho,
co bylo prožito ve válce, nesmí být zapomenuto!“ A s touto větou zůstávám
souhlasně v tichu pokoje po skončeném přenosu mše svaté. Hlavou mi běží
nekonečná řada vzpomínek na příběhy
prožité ve válce, ať už z vyprávění rodičů, nebo z výuky ve školách či od přímých účastníků války.
Ze směsice vzpomínek, které ožívají
před mým duchovním zrakem, vystupuje do popředí jedna, která se váže
ke kříži na Kyčerce. Tyčí se nad Halenkovem vznešeně od konce války a důvod, jak a proč se tam dostal, myslím
si, ví asi málokdo. Aby neupadl v zapomnění, poslechněte si příběh dnes
už nežijícího autora jeho původu, pana
Ervína Fohlera (narozen 1921), člena
Lidové strany a aktivního člena Orla

historie obce

Svěcení kříže.
Foto zapůjčil Petr Špalek
v Halenkově, jak mi vyprávěl velmi dojatě svůj prožitek z války.
Jako dvacetiletý řeznický učeň byl
zavolán svým mistrem k pomoci na zabíjačce prasete, aby se v rámci výuky
řemesla naučil zpracovávat všechno,
co se pak mělo stát užitkem pro obživu
chovatele. Byla ale válka a byl vydán
zákaz provádění zabijaček. Nicméně
prase bylo uchováno a bylo nutné je
zabít i v tajnosti.
„Ervíne, podrž nádobu na krev, až ho
pichneme!“ zaznělo z úst mistrů a Ervín
poslechl. Zabijačka skončila, maso a výrobky uchovány pro dny příští ... ALE !!!
Našel se někdo, kdo poslal udání na tuto zakázanou práci a řezníci
i s učněm byli fašisty zavřeni do vězení. Výslechy, mučení, strádání. Nelidské
podmínky i zacházení v žaláři byly pro
osmnáctiletého mladíka těžko k unesení, a když vyslechl, že jeho vedoucí
bude popraven oběšením, nevýslovně
si zoufal. Nevěděl, jak a zda vůbec tato
trápení přečká. Klesl tenkrát v zoufalství
na kolena a úpěnlivě se modlil. Prosil
Matičku Boží za přímluvu u svého Syna
a v pláči šeptal: „Matičko, jestli se díky
Tvým přímluvám zachráním z tohoto
všeho, první, co udělám po návratu
domů - zhotovím dřevěný kříž a vynesu ho na ramenou sám na Kyčerku jako
poděkování za záchranu i trvalou vzpomínku na čas válečných hrůz!“
Modlitby byly vyslyšeny, vrátil se
domů a Ervín, plný vděčné radosti,
plní svůj slib. Zhotovuje kříž a nese jej
na ramenou na Kyčerku...
Pan Fohler často vděčně přicházíval
ke kříži se pomodlit, opečovával jeho
okolí, a když zjistil, že je už díky povětrnostním podmínkám zchátralý, zajistil
jeho výměnu s dalšími ochotnými pomocníky za nový.
Přišel za tehdejším správcem farnosti,
P. Jiřím Švanygou, aby nový kříž posvětil. Otec Jiří ochotně posvěcení přislíbil a při této příležitosti zorganizoval
ve farnosti začátkem května roku 1990
pouť ke kříži. Za hojné účasti farníků,

Svěcení kříže. Foto zapůjčil Petr Špalek

Jiří Tkadlec
občanů, kostelního sboru i varhaníka
pana Josefa Černoty proběhla u kříže
májová pobožnost a kříž byl posvěcen.
Také bylo dohodnuto na popud pana
faráře, že se bude vždy v začátku měsíce května konat pouť u kříže s májovou
pobožností.
Dělo se tak každoročně, až do roku
2001, kdy pan farář nečekaně zemřel.

Ale hned v roce příštím se dali farníci
dohromady a v pouti ke kříži se putovalo zase a děje se tak do dnešních dnů.
Tklivá vzpomínka na pláč pana Fohlera ve chvíli, když mi tento příběh
vyprávěl, mě motivovala k tomu, abych
zveřejnila pro paměť všech i budoucích,
a aby opravdu nic z toho, co bylo ve válce prožito, nebylo nikdy zapomenuto.
Jana Trtíková, halenkovská farnice
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Spartakiáda

Měsíc červen je právě tím obdobím, kdy se v době socialismu s napětím očekávalo, jestli veškeré náročné přípravy, které předcházely velkolepé strahovské přehlídce, proběhnou
podle představ politických představitelů. Připravit spartakiádu nebylo rozhodně jednoduché. Vytvořit jednotlivé sestavy
tak, aby bylo možné výsledný celek rozdělit na co nejmenší
části, nacvičitelné v každé tělocvičně, vybrat správnou hudbu, vše zorganizovat, zkoordinovat a zařídit. To byl úkol pro
nespočet lidí v celé republice.
Spartakiáda se necvičila jen v Československu. Stejnou
nebo velmi podobnou sportovní událost si dopřávali lidé
také v Německé demokratické republice, v Sovětském svazu
nebo Albánii.
Pohled na spartakiádu nebyl a dodnes není jednoznačný.
Zatímco jedni vnímají tuto sportovní akci pouze jako součást
propagandy, jiní vyzdvihují sportovní stránku takové akce,
která na dlouhé měsíce zaměstnala desetitisíce lidí a přiměla
je k pohybu.
Výhodou spartakiády byla její univerzálnost. Cvičit mohli
rodiče se svými dětmi i senioři. Sestavy byly přizpůsobeny
schopnostem a možnostem každé kategorie. Obrovskou základnou cvičenců byly základní, střední, učňovské a vysoké
školy. Nácvik ve školách probíhal v rámci tělesné výchovy
a o nějaké dobrovolnosti nemohla být ani řeč. Právě tak jako
asi nejpopulárnější vystoupení vojáků. Do armádních celků byli vybíráni pokud možno stejně vysocí vojáci základní
služby a mladší vojáci z povolání. Cvičení vojáků bylo vždy
choreograficky i fyzicky náročné, s akrobatickými prvky.
Na ploše velké asi jako devět fotbalových hřišť vystupovaly
v jednotlivých skladbách tisíce stejně oblečených a obutých
cvičenců. Ke cvičení patřilo i náčiní jako stuhy, kužely nebo
třeba švihadla. Pestrost skladeb i doprovodu na Strahov přiváděly plné tribuny diváků.
Spartakiády se konaly od roku 1955 do roku 1985 pravidelně každých pět let, mimo rok 1970. Halenkovjané se účastnili spartakiádního cvičení od roku 1960. Tenkrát cestovali
do Prahy vlakem jen muži a ženy. Další spartakiády v roce

Ženy na spartakiádě 1960

Muži na cestě do Prahy 1960

Vystoupení žen v roce 1975

Ženy v roce 1980
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1965 se už účastnily i dorostenky. Sestavy se nacvičovaly
v Lidovém domě nebo na starém hřišti u Šalerky. Na spartakiádu v roce 1975 mohli už Halenkovjané nacvičovat v nové
tělocvičně Základní školy. Na Strahov jely ženy a dorostenky. V roce 1980 se účastnily přehlídky v Praze ženy, dorostenky, rodiče a děti. Mezi nejznámější a také poslední patří
spartakiáda v roce 1985, kterou z hlediště sledovalo 1,2 milionu diváků. Většina z nás si určitě vzpomene na skladbu,
doprovázející dorostenky s názvem Poupata, kterou zpíval
Michal David. I tohoto spartakiádního programu se účastnili
ženy, muži, dorostenky a rodiče s dětmi z Halenkova.
Na podzim roku 1985 se na starém hřišti u Šalerky uskutečnil recesistický turnaj ve fotbale netradičně ženy proti
mužům. Ženy „bojovaly“ v tričku a trenýrkách, muži oblékli
sukně. Jak tenkrát zápas dopadl, mně bohužel není známo.

Mužstvo 1985

Velké množství halenkovských událostí zachytil místní fotograf pan Ladislav Příhoda. Chci poděkovat paní Marii Kopecké za poskytnutí také jím pořízených fotografií.
Martina Kostková, kronikářka
kronika@halenkov.cz
Ženský tým 1985

Zahájení zápasu 1985

Fotbalový zápas 1985

Cvičení s dětmi 1985

Nácvik žen a dětí 1985

Ženy v roce 1985
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Charita Nový Hrozenkov má nový dům
Vážení přátelé,
Už se pomalu zabydlujeme v našem
novém středisku. Stěhování v této „koronavirové“ době nebylo vůbec jednoduché. Chtěli jsme však minimalizovat
možnost kontaktu administrativy s klienty na domě v Halenkově a také se
nám přiblížilo ukončení nájmu v prostorách na Nábřežní 175 v Karolince.
Všichni dohromady jsme se tak postupně ve dvou týdnech přesunuli zpět tam,
kde Charita Nový Hrozenkov před necelými třiceti lety začínala, do Nového
Hrozenkova.
Pod jednou střechou je zázemí
největší naší služby – Charitní pečovatelské. Dále pak Osobní asistence,
Domácí zdravotní péče s hospicovou
péčí a sociální rehabilitace spolu s poradnou (pro seniory, hospicovou péči
a pozůstalé). Neméně důležití jsou
sociální pracovníci, kteří zjišťují potřeby u žadatelů služby, pomáhají s vyřízením příspěvků na péči apod., dále
zde nechybí pracovnice zodpovídající
za auta, která pomáhají zajistit služby všude tam, kde naši uživatelé žijí.
Ročně se s těmito auty najezdí více jak
130 000 km. Aby mohlo být zajištěno
vše, jak má být, musí se spousta věcí
zapsat, spočítat, vytvořit metodiky, pracovní postupy a to vše vykázat na úřady, abychom mohli dostat alespoň část
finančních prostředků na mzdy pracovníků a provoz organizace. K tomu musí
být i administrativa.
Finanční prostředky získáváme jak
z Ministerstva práce a sociálních věcí,
přes Krajský úřad ve Zlíně, tak přímo
z Krajského úřadu ve Zlíně. Částí přispívají obce regionu, kde poskytujeme
služby a samozřejmě uživatelé služeb,
kteří si za služby částečně platí dle zá-

12. strana

kona o sociálních službách. To, co pak
zbývá uhradit, se snažíme získat z jiných zdrojů - nadací, grantů a od firem
i soukromých osob.
Investiční akce, kterou je i tento dům,
jsme v poslední době řešili přes granty
EU, prostřednictvím MPSV a Ministerstva pro místní rozvoj. Tyto akce jsou
velmi náročné, hodně jsme tomu věnovali času i energie, aby se nám podařilo
vše dotáhnout úspěšně až do konce.
Doba, kdy jsme museli čekat, od podání žádosti po rozhodnutí o výsledku,
zda finanční prostředky na rekonstrukci a zakoupení získáme, trvala více jak
rok. A pak, když jsme měli již rozhod-

nutí o přidělení 95% finančních prostředků, došlo ke komplikacím, které se
řešily opět celý rok. Nakonec se řešení
obrátilo v náš prospěch a po výběrovém řízení jsme mohli v červenci 2019
začít s rekonstrukcí. V polovině února
proběhla předávka stavby a koncem
února následovala kolaudace.
Stavební projekt nám připravila firma
ARCHIKA s.r.o. z Boršic, stavbu provedla firma TESP Contract s.r.o., stavební dozor zajistil Ing. Vlastimil Rapant,
za Charitu NH měla na starosti koordinaci Mgr. Martina Pončíková, projekt
administrovala firma INNOVA Int.s.r.o.
Na pětiprocentní spoluúčasti z celkových nákladů se podílela jako hlavní partner firma Lesy augustiniánského
opatství, dále pak firma Austin Detonator a Kayaku Safety Systems.
Všem partnerům, kteří na stavbě
s námi spolupracovali, bych chtěla
mnohokrát poděkovat. Jsme velmi rádi,
že máme společné zázemí pro terénní služby a administrativu pod jednou
střechou.
Slavnostní otevření, které bylo plánováno na březen, bude přesunuto
na podzim. Budeme rádi, pokud se
za námi zastavíte.
Ing. Danuše Martinková,
ředitelka  

inzerce

Obec Halenkov vyhlašuje výzvu k podání Nápadů
pro Halenkov v rámci participativního rozpočtu 2020
Prodloužení výzvy pro podání Nápadů pro Halenkov
Vyhlašovatel výzvy:
Finanční alokace:
Zahájení příjmu nápadů:
Ukončení příjmu nápadů:
Výběr vítězného nápadu hlasováním:
Realizace projektu:

Obec Halenkov
100 000,- Kč
01.05.2020
15.07.2020
15.06. 2020 – 31.07.2020
od 1.8.2020 do 31.12.2020

MÁTE DOTAZY?
V PŘÍPADĚ DOTAZŮ A KONZULTACE NÁPADU OBRAŤTE SE NA TYTO KONTAKTNÍ OSOBY:
Mgr. Miroslav Zetek, tel.: 703 840 285, email: mistostarosta@halenkov.cz
Mgr. Petra Zádilská, tel.: 733 717 016, email: petra.zadilska@halenkov.cz

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!

Lidový dům Halenkov
PŘÍJME
Vrchního číšníka / servírku na HPP
a brigádníky do obsluhy s praxí
Více na telefonu:

777 681 186 nebo osobně u pana Zapalače
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Co nového v halenkovském fotbale
Koronavirová krize sice vystavila předčasnou stopku odehrání jarní části fotbalových soutěží, dění v oddíle TJ Tatran
Halenkov se ale rozhodně nezastavilo.
Přinášíme vám krátké shrnutí toho, co
nového se u nás od vydání minulého zpravodaje odehrálo a co nás ještě
v nejbližší době čeká.
Hřiště si užilo péči snů
Předčasné ukončení sezóny samozřejmě nikoho z nás, kdo má rád fotbal,
nepotěšilo. Několikaměsíční pauza ale
velmi prospěla hracím plochám. I náš
hospodář Honza Ondrušík měl tentokrát po zimě dostatek času na „vymazlení“ trávníku. Halenkovský pažit
dostal veškerou péči, od vertikuace
(odstranění staré odumřelé trávy a plísní), přes opakované hnojení až po provzdušnění a stříhání. Počasí zatím pouze neumožnilo plánované pískování,
na které však dojde v nejbližších dnech
a týdnech. Původně jsme chtěli za tímto účelem pořídit nové rozmetadlo, nakonec jsme se ale domluvili s oddílem
z Huslenek na zapůjčení speciálního
traktoru, za což našim sousedům samozřejmě moc děkujeme. Velký dík
zaslouží i jeden z našich spoluobčanů
František Vachala, který nám zprostředkoval výhodný nákup obtížně dostupného, pro tento účel ovšem ideálního,
křemičitého písku.
Halenkov má opět tým dorostu
Během stavu nouze trénovali hráči napříč kategoriemi individuálně, od konce
května už se ale mohou opět připravovat pospolu. Vše nyní směřuje k příští
sezoně, která z našeho pohledu přinese
hned několik zásadních novinek. Tou
největší je, že po čtyřech letech opět
obnovujeme tým dorostu, což je v dnešní době upadajícího zájmu mládeže
opravdu skvělá zpráva. Trenérem bude
Oldřich Čapek, který dosud vedl starší
žáky, usilovně mu ale sháníme ještě jednoho kolegu. Pokud by měl někdo chuť
a schopnosti pomoci ve fotbalovém
rozvoji našich dorostenců, budeme velmi rádi. Kontakt na kohokoliv z vedení
najdete na stránkách www.tatranhalenkov.cz. Posun Oldy Čapka do dorostu
sebou přinesl i změny na trenérských
postech v dalších mládežnických kategoriích. Starší žáky převzal dosavadní
kouč starších přípravek Pepa Haničák
s Laďou Koláčkem a Michalem Rožnov-
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Starší žáci vyrazili před nedávnem s trenéry a rodiči na společný cyklovýlet
do údolí Lušová. V podobných aktivitách by chtěli pokračovat i v dalších fázích
přípravy.
jákem. Starší přípravku mají na starosti
Víťa Krejčí s Pavlem Holcem. U mladší je hlavním trenérem Kuba Tydlačka
se svými pomocníky Jirkou Kubošem,
Kájou Tomanem a Ondrou Machálkem (ten je zároveň trenérem mužského áčka). Velký otazník zatím visí nad
dalším působením B týmu, který vznikl
zejména kvůli tehdejšímu zrušení dorostu, a v poslední sezóně už se potýkal
s nedostatkem hráčů. Zatím je jeho další
budoucnost v jednání, jehož výsledek
se dozvíte v příštím vydání zpravodaje.
Příprava v době pokoronavirové
První tým mužů doznal v dlouhé
pauze několik změn. Už v zimě odešel do divizního Vsetína jeden z tahounů naší ofenzivy Honza Šulák, během
červnového volného přestupového
období se rozhodl odejít i mladý hráč
Zdeněk Měrka, kterého zlákal tým ze
III. třídy Leskovec. Na druhou stranu
se nám vrátili dva talentování mladíci
Tomáš Ohryzek (Vsetín, Velké Karlovice + Karolinka) a Pavel Batla (Velké
Karlovice + Karolinka). Pevně věříme,
že oba dobře zapadnou do zkušené
sestavy Halenkova a budou platnými
posilami pro I. B třídu. Pokud se týká
gólmanských postů, jedničkou by měl
být i nadále Honza Maliňák hostující
z Velkých Karlovic, dvojkou Honza Trlica a budeme věřit i v brzký návrat zraněného Standy Zavičáka. Ve hře je ještě několik dalších možných příchodů,
tady zatím neustále jednáme. Tým už
má za sebou dva přípravné zápasy se
sousedy z Huslenek a Nového Hrozenkova (VKK B), v sobotu 27. června ještě
hraje v Ratiboři. Pak je v plánu krátké
volno a v půli července už by měla
odstartovat klasická příprava na novou
sezonu i s několika dalšími přípravnými
zápasy.

Trénink trochu jinak
V plné přípravě jsou stále i všechny
mládežnické kategorie. Trenéři doplňují klasické jednotky i jinými aktivitami.
Před nedávnem například vyrazili starší
žáci na malý cyklovýlet do údolí Lušová. „Snažíme se to klukům a holkám co
nejvíce zpestřit a myslím, že to byla pro
všechny fajn akce. Já bych chtěl poděkovat všem rodičům, kteří s námi vyrazili,
a také Tondovi Marečkovi z halenkovského sboru dobrovolných hasičů, jenž nám
dělal bezpečnostní doprovod na čtyřkolce. Určitě bychom to ještě rádi zopakovali,“ zhodnotil trenér starších žáků Pepa
Haničák. Vedení klubu si velmi cení, že
díky kvalitní práci našich trenérů se daří
držet (a dále rozšiřovat) počty mladých
hráčů v halenkovském oddílu. Dveře
dalším zájemcům jsou stále otevřeny
ve všech kategoriích. Kontakty na trenéry najdete na stránkách stránkách www.
tatranhalenkov.cz. „I díky pomoci obce
jsme schopni dětem vytvořit opravdu
velmi dobré prostředí pro trénink a rozvoj nejen po fotbalové stránce. Kluci
i holky se učí nejen sportovat, ale taky
si užijí zábavu v kolektivu svých vrstevníků,“ dodal k tomu Haničák.
Halenkovský mundial už 4. července
Prostor mezi sezonami tradičně vyplňuje letní fotbalový turnaj místních
týmů s názvem Halenkovský mundial –
O pohár starosty obce. Loni se bohužel
z důvodu rekonstrukce hřiště neuskutečnil, letos mu ale zdá se nic nezabrání.
Oproti minulosti jsme ho přesunuli už
na začátek letních prázdnin, konkrétně
na sobotu 4. července (dřívější termín
týden před zahájením podzimní sezony
nevyhovoval zejména kvůli tomu, že
negativně zasahoval do finální fáze letní
přípravy). Sraz účastníků je v 8:30 hodin,
samotné boje pak začnou v 9:00 hodin.

Tak brzy opět na fotbale
Všechny co nejsrdečněji zveme
nejen na Halenkovský mundial, ale
s předstihem už i na novou sezonu
2020/21. Rozjet by se měla začátkem
srpna, přesné termíny budeme znát
až po červencovém rozlosování sou-

těží a přineseme Vám je na stránkách
www.tatranhalenkov.cz. Už se těšíme, až se všichni opět setkáme u nás
na fotbale
Za výkonný výbor TJ Tatran Halenkov
Jiří Koňařík
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Turnaj bude proložen několika krátkými
ukázkovými zápasy mladých halenkovských nadějí. Chybět nebude bohaté
občerstvení, včetně výborného guláše
a specialit z udírny. No a k následné
poturnajové pohodě zazní i živá hudba
v podání kapely P.U.S. Rock.

plánované akce

PLÁNOVANÉ AKCE V OBCI HALENKOV
DĚTSKÝ POHÁDKOVÝ PARK
26. června od 16 hodin
v parku za hasičskou zbrojnicí

K poslechu a tanci zahrají dětské cimbálové muziky
Portáš z Halenkova a Malá Kotula
z Nového Hrozenkova

DIVADLO DĚTEM
V DINOTICI

Sobota 27. června 2020
od 15.00 hodin
za chalupou č. 193
divadelní představení pro děti

HALENKOVSKÝ MUNDIÁL
O POHÁR STAROSTY OBCE
4. července 2020 od 9 hodin

Fotbalový turnaj místních týmů, ukázkové zápasy
halenkovských nadějí
Bohaté občerstvení zajištěno, k tanci zahraje
P.U.S. ROCK
www.tatranhalenkov.cz

PIVNÍ KVÍZ MARATON
11. 7. 2020 PARK HALENKOV
REGISTRACE OD 13 HODIN

VÍCE INFORMACÍ: 733 486 379

VAJANOVO LETNÍ KINO 2020
KAŽDÝ PRÁZDNINOVÝ ČTVRTEK BUDE
VAJANOVO LETNÍ KINO!
ČERVENEC V PARKU, SRPEN NA HŘIŠTI
PRVNÍ PROMÍTÁNÍ 9. 7. 2020
V PARKU ZA HASIČSKOU ZBROJNICÍ
Zpravodaj vydává obec Halenkov a vychází 6x ročně. Uzávěrky jsou každý sudý měsíc k 7. dni. Sazba: Studio - MK, Vsetín. Tisk: Grafia Nova, Zašová.
Evidenční číslo: MK ČR E 22455. Náklad 1000 ks. Příspěvky jsou přijímány na e-mailu: zpravodaj@halenkov.cz.
Telefonický kontakt k inzerci a příspěvkům: 733 717 016.

