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Miliontý strom Z činnosti Liščat - malých turistů
v Halenkově Liščata mají svoji "noru" základnu doucí lišky: Katka (733 565 500) a Petv údolí Hluboké, setkávají se každé
úterý a podnikají i víkendové akce. Ve-

Javorová alej
Jubilejní javor mléč roste v naší
obci a je jedním z 81 stromů, které
loni obec vysadila v rámci iniciativy
Nadace partnerství Sázíme budoucnost. Spolu s dalšími javory bude
tvořit javorovou alej a panorama při
příjezdu do obce.
Více na: www.sazimebudoucnost.cz

Kácačka 2021
Jako už mnoho let za sebou, počátkem května postavili hasiči v prostoru u Lidového domu tradiční májku, která
byla zatím jedna z nejvyšších. Do 30 metrů jí chybělo už
jen málo. Majestátní, vysoká a štíhlá zdobila po celý květen
centrum obce. Její čas nadešel v sobotu 5. června během tradiční kácačky. Z přiložených fotek je zřejmé, že na hasiče je
spoleh. Opět několik odpolední zkoušeli, vyráběli rekvizity,
připravovali kostýmy, aby na sobotu bylo vše perfektní. Téma
letošní scénky, předcházející pokácení, bylo slušné chování.
Jako inspirace posloužila epizoda ze seriálu Mach a Šebestová. Nakonec se i pes Jonatán s Micinkou k sobě hezky chovali. Když však byla do sluchátka vyřčena prosba o sundání
májky, sluchátku došel kredit. A jak to v pohádkách bývá,
všechno dobře dopadne. I májka dobře dopadla. Na zem.
Věřím, že se Halenkovjani i přespolní bavili.
(Vajan)
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ra (733 717 016). Informace o akcích:
https://www.kcthalenkov.cz/

Asi všichni občané Halenkova budou
se mnou souhlasit, že sběrný dvůr, který provozujeme v Halenkově, je skvělá
věc. Každý z nás občas potřebuje vyhodit něco, co se nevejde do popelnice, ať už je to starý koberec, skříň nebo
větší elektrospotřebič. V našem nově
zbudovaném sběrném dvoře končí
opravdu velké množství velkoobjemového odpadu. Mezi tímto odpadem je
ale mnohdy nábytek, různé spotřebiče,
elektronika i další věci, které by ještě
mohly dál sloužit a plnit svou funkci.
Jen málokdy se však všechny tyto předměty dostanou k recyklaci a končí tak
na skládce nebo ve spalovně. Obec Halenkov vlastní budovu v těsné blízkosti
nového sběrného dvora, která byla bohužel v dezolátním stavu. Přemýšleli
jsme, jakým způsobem tuto budovu
zrekonstruovat a současně jsme hledali
nápad na její využití. Rozhodli jsme se
nakonec spojit příjemné s užitečným
a v této budově vybudovat tzv. Re-Use
centrum. Nechali jsme tedy zpracovat
projekt na rekonstrukci budovy a podali žádost o dotaci na vybudování Re-use centra. Na konci loňského roku
dorazila na obec velmi příjemná zpráva o poskytnutí dotace na tuto stav-

bu, která činí více jak 3 mil. Kč. Díky
této dotaci prakticky postavíme úplně
znovu původní zchátralou budovu, ze
které zůstaly pouze obvodové zdi. Prostřednictvím nově budovaného Re-Use
centra se chceme zaměřit na prevenci
vzniku odpadu. Toto místo bude fungovat na jednoduchém principu. Jeho
posláním bude motivovat občany, aby
nepotřebné funkční věci ze svých domácností namísto vyhození do velkoobjemových kontejnerů ve sběrném

aktuality z obce

V Halenkově bude Re-Use centrum

dvoře darovali centru, kde si je další
lidé mohou převzít a nadále je využívat. Opětovné využití toho, co bychom
jinak vyhodili, nám může pomoci snížit
náklady na odstraňování odpadů, které
jsou již v současné době opravdu veliké
a budou v budoucnu velmi podstatně
narůstat. Doufáme, že tento projekt
bude nejen finančním přínosem pro
obec, ale zejména pro naše občany.
Ing. Radek Chromčák
starosta

Příkladný Sběrný dvůr Halenkov
V roce 2020 obyvatelé obce Halenkov zajistili sběr vysloužilého elektrozařízení v přepočtu 5 kg na obyvatele.
Recyklací odevzdaného elektrozaříze-

ní obec přispěla ke zlepšení životního
prostředí snížením produkce CO2 ekvivalentně o 7668 kg. Takové množství
uhlíku by muselo v průběhu jednoho

roku absorbovat a přeměnit na kyslík
celkem 256 stromů. Za svoje úsilí Halenkov obdržel certifikát „Příkladný
Sběrný dvůr 2020“.
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Proč v Halenkově kompostovat
Kompostování je považováno za jeden z nejlepších způsobů zpracování
biologického odpadu, který nezatěžuje životní prostředí a jehož produktem
je dobře využitelná surovina. Existuje
hned několik důvodů, proč odděleně
shromažďovat biologicky rozložitelný
odpad. Tím hlavním je snížení množství tohoto typu odpadu.
Dalším důvodem pro kompostování maximálního množství biologicky
rozložitelného odpadu je skutečnost,
že jeho produktem je kvalitní surovina použitelná při zlepšování vlastností
půdy. Použití kompostu výrazně zlepšuje půdní vlastnosti hned v několika
směrech.
V neposlední řadě je kompostování
ekonomicky výhodné. Pokud je biologicky rozložitelný odpad zpracován
kompostováním, dochází k výraznému
poklesu jeho množství ve směsném
komunálním odpadu. Sníží se tak celkové množství směsného komunálního
odpadu, jehož odstranění je pro obec
velmi nákladnou záležitostí. Pokud
není vytříděn, tvoří biologicky rozložitelný odpad plných 41 % komunál-

ního odpadu. Od 1. ledna 2021 začal
platit nový zákon o odpadech. Ten
mimo jiné mění výši poplatku za ukládání odpadů na skládku z původních
500 Kč na 800 Kč za tunu odpadu.
Tato částka by se pak podle nové
právní úpravy měla každý rok zvyšovat. Za rok dojde k podražení o další
stovku. Zvyšování by se mělo zastavit
až v roce 2029, kdy by cena měla zůstat na 1850 Kč za tunu, což je téměř
čtyřnásobné navýšení. Už v současné
době obec Halenkov doplácí za ulo-

žení odpadu ze svého rozpočtu částku
cca 130 000 Kč, neboť finance vybrané
na poplatcích od občanů tyto náklady nepokryjí. Proto bychom se měli
všichni snažit produkovat co nejméně
komunálního odpadu, čehož můžeme
mimo jiné dosáhnout kompostováním,
jinak v budoucnu každý Halenkovjan
bude muset zcela jistě sáhnout hlouběji
do kapsy při placení poplatků za likvidaci odpadu.
Ing. Radek Chromčák
starosta

Začali jsme rozdávat kompostéry
V měsíci květnu jsme začali občanům rozdávat kompostéry, které obec
pořídila v rámci dotačního projektu
„Re-Use centrum obce Halenkov“.
Kompostéry dostávají Halenkovjané
zdarma do výpůjčky na 5 let s tím, že
po uplynutí této doby se stanou automaticky jejich vlastníky. Do současné doby bylo předáno občanům cca
300 kompostérů.

Jelikož se obec nechystá pořizovat
další kompostéry, doporučujeme zájemcům o posledních 100 kompostérů, aby se pokud možno co nejdříve
registrovali, a to prostřednictvím níže
uvedeného poptávkového formuláře,
který po vyplnění vystřihnou a vhodí do poštovní schránky, která se nachází u vstupu do budovy Obecního
úřadu v Halenkově. Dalším možným

způsobem registrace je zaslání dat
uvedených v registračním formuláři
elektronickou cestou na emailovou adresu: evidence@halenkov.cz. Všechny
požadované údaje musí být vyplněny,
jinak nebude zájemce zařazen do pořadníku.
Ing. Radek Chromčák
starosta

ZÁJEMCE O VÝPŮJČKU KOMPOSTÉRU
Pan/paní:
trvale bytem:
Narozen(a):
Tel.:
e-mail:
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Pošta Halenkov
Otevírací doba

PO
ÚT
ST
ČT
PÁ
SO
NE

10:00–12:00,
08:00–12:00,
10:00–12:00,
08:00–12:00,
08:00–12:00,
Zavřeno
Zavřeno

13:00–18:00
13:00–16:00
13:00–18:00
13:00–16:00
13:00–16:00
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Jdeme do finále
Vůně léta se již vznáší ve vzduchu
s příslibem prázdnin, odpočinku i dobrodružství a nevšedních zážitků, přesto
ještě nekončí řada povinností a práce,
než se dočkáme oddechu, který si budeme moci užít.
Den dětí, spaní v mateřské škole,
loučení s budoucími školáky, školní
výlet… To je jen krátký výčet událostí
a aktivit, které na nás ještě čekají.
Po prázdninách nastoupí do základní školy 26 dětí. K zápisu si podalo žádost o předškolní vzdělávání 28 zákonných zástupců a všem bylo předáno
rozhodnutí o přijetí. Byly přijaty i děti
dvouleté.
Ze všech výše uvedených aktivit
jsme zatím stihli uskutečnit oslavu
„Den dětí“ formou výletu do přírody
s poznáváním lučních květin, pozorováním hmyzu v trávě a pochutnáním si
na zmrzlině.
Po zhlédnutí divadelního představení od „Leonky“ se rozloučíme s budoucími školáky dne 18. června, za účasti
rodičů na školní zahradě, kde budou
děti již tradičně „pasovány“.
Odvahu a dostatek kuráže si děti vyzkouší ještě téhož dne při spaní ve školce. Jistě mi dáte za pravdu, že to pro
děti znamená velkou zkoušku „dospělosti“, zůstat přes noc bez mámy a táty.
V následujícím týdnu je pro děti
připraveno Sportovní dopoledne se
zaměřením probudit v dětech sportovního ducha a trávit co nejvíce času
s kamarády venku.
Třešničkou na dortu bude školní výlet do Lešné dne 29.června, na který se
opravdu hodně těšíme.
Na prázdninový provoz se letos rekordně přihlásilo 60 dětí, a protože
prázdniny jsou prázdniny, i když s ranním vstáváním, naplánovali jsme výlety
do okolí i do vzdálenějších míst, navštíví nás kouzelník Tom, uvidíme dravce
a podnikneme dobrodružné stezky.
Chtěla bych touto cestou poděkovat
firmě Chedos za sponzorský dar pro
MŠ (tělocvičné lavičky), p. M. Daňkovi
za drobné předměty pro všechny děti
a všem, kteří přispěli na akce během
školního roku.
Ať už se rozhodnete trávit léto jakýmkoli způsobem, přeji vám i dětem,
aby bylo inspirativní, plné krás, pohody, dobré nálady, a hlavně nevšedních
zážitků.
Ivana Bátlová, ředitelka MŠ
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Vážení rodiče, milí kolegové a žáci,
troufám si tvrdit, že se nenajde nikdo
z vás, kdo by mohl říct, že už podobný
rok jako ten uplynulý zažil. Posledních
dvanáct měsíců lze pojmenovat slovy
jako: divné, netradiční, chaotické, vypjaté nebo jednoduše nervydrásající.
Díky všem zmíněným okolnostem se
nyní ve škole potýkáme s řadou věcí,
které již za běžné situace máme dávno
splněny a vyřešeny. Na prvním místě
stojí boj s časem a s učivem, aby mohly všem začít klidné prázdniny. Dalším
důležitým úkolem je zápis do první třídy. Ten se nám dosud daří zvládnout
díky pochopení a dobré spolupráci

s rodiči. Velká škoda je, že se budoucí prvňáci zatím do školy nepodívali,
protože vše mohlo probíhat pouze dálkovou formou. Přijatých dětí pro další
školní rok je 32, budou proto otevřeny
dvě první třídy. Pro rodiče těchto žáků
škola zorganizovala pracovní schůzku,
s cílem podat podrobnější informace
a zodpovědět případné dotazy.
S výhledem do budoucnosti již pracujeme na změně školního vzdělávacího programu. Důvodem je zařazení
nového předmětu Informatika, který
bude postupně začleňován do všech
tříd od čtvrtého ročníku. Dopady distanční výuky s nutností ovládat počítač

alespoň v základní úrovni všem ukázaly nutnost předmět zařadit co nejdříve.
Další očekávanou událostí je započetí
stavby venkovní učebny v průběhu
hlavních prázdnin. Spolu s námi se
o zbudování a řízení projektu zasadí
zřizovatel. V závěru stojí za to zmínit,
že celkový počet žáků se u nás od září
opět zvýší, proto se nám venkovní
učebna bude velmi hodit.
Přejeme všem zasloužené prázdniny,
pěkné léto a klid pro načerpání nových
sil.
					
Mgr. S. Růžičková
a Mgr. J. Podešvová

Jaderná elektrárna Temelín
(virtuální prohlídka)
Jaderná elektrárna Temelín se nachází v Jihočeském kraji, 25 km od Českých Budějovic. Elektřina je zde vyráběna ve 2 blocích typu VVER 1000,
v prvním od roku 2000 a v druhém
od roku 2002. Dnes vyrábí elektrárna celkem 2110 megawattů elektrické
energie (čímž v tomto výkonu umožnila odstavit neekologické uhelné
elektrárny). Jedná se o jadernou elektrárnu společnosti ČEZ, tato od roku
2014 zpřístupnila možnost virtuální
prohlídky svého provozu. Na internetové stránce http://virtualniprohlidky.
cez.cz/cez-temelin/ se můžeme
pomocí interaktivních šipek pohybovat po areálu elektrárny. K tomu
se nám zobrazí i komentář k jednotlivým částem elektrárny, kde se
dozvíme o jejich významu a funkci
pro chod zařízení.
Virtuální prohlídku jsme započali v reaktorovém sálu. Zde jsou
umístěny nejdůležitější části jaderné elektrárny - celý primární okruh
a další bezpečnostní a pomocná
zařízení. Mohutná železobetonová konstrukce kontejnmentu je
stavba vysoká 56 metrů. Skládá se
z válce a kulového vrchlíku. Stěny
válce jsou silné 1,2 metru. Uvnitř
vidíme reaktorovou šachtu s tlakovou nádobou reaktoru (hmotnost
800 tun). Šachta je dále propojena
s bazénem použitého paliva. Tlaková nádoba je 11 m vysoká a má
vnější průměr zhruba 4,5 m.

Dále se vydáváme do strojovny, zde
je umístěna parní turbína. Pára o teplotě 280 °C a tlaku 6,3 MPa je potrubím
vedena na lopatky rotoru a tím roztáčí
turbínu. Působením páry na lopatky rotorů je turbína roztáčena na 3000 otáček za minutu.
Kliknutím počítačové myši se přesunujeme do chladicí věže (výška necelých 155 m), kde se zahřátá voda
z turbíny ochlazuje ve čtyřech chladicích věžích typu Itterson s přirozeným
tahem vzduchu. Voda je potrubím
ve věži vedena vzhůru a poté je uvnitř
věže rozprašována. Zatímco voda zvolna protéká výplní, odspodu proudící

studený vzduch ji ochlazuje. Přitom se
část vody odpařuje. Do vzduchu stoupá jen čistá vodní pára.
Samozřejmě zde musí být i sklad použitého paliva, které bude v kontejnerech Castor uloženo až 60 let.
Můžeme zhlédnout i prostor simulátoru blokové dozorny, který je přesnou
replikou blokové dozorny, která slouží
coby výcvikový prostředek pro operátory.
Virtuální prohlídka je celkem rozsáhlá i s bohatým informačním komentářem jednotlivých provozů, tak můžeme
získat celkem přesnou představu fungování jaderné elektrárny, dostaneme
se tímto způsobem do míst, kam se
běžně nepodíváme a lze ji jen doporučit.
Pavel Kaštánek, 9. A
Pro žáky devátých tříd jsme zajistili virtuální prohlídku jednoho
z nejstřeženějších míst v České republice – Temelína, kde se nedá tak
snadno dostat. Akce trvala zhruba
60 minut a poskytla velmi zajímavé
a cenné informace. S naší školou se
ve stejnou dobu akce účastnila ještě
jedna škola z ČR a všichni žáci mohli odpovídat na pokládané otázky.
S potěšením musíme konstatovat, že
halenkovští zástupci byli aktivnější
a jeden dostal ocenění v podobě
spousty užitečných dárků (viz foto)
Moc gratulujeme a děkujeme, že
nás žáci takto příjemně šokovali.
Vedení školy
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Základní škola - současnost a výhled

základní škola / knihovna

Knihovna a Jam session ve škole
Jam session je hudební činnost, kdy
muzikanti hrají – tzv. „jamují“ pomocí improvizace, bez náležité přípravy nebo předem definované aranže.
(zdroj: Wikipedie)
A to se stalo u nás ve škole…
Oblíbený Lukáš Kamas z Alceda
Vsetín navštívil naši knihovnu a školu v rámci akce Dětský den ve škole
a nešlo jenom o bubnování. Celkem
60 žáků naší školy si vyzkoušelo, co je
to být hráčem na perkusní rytmické nástroje a co je to jam session.

Odložený Dětský den, mimochoden
na sobotu 28. 8. 2021 na Sportovišti, nás nenechal klidným, a protože
zájem o bubnování s Lukášem je velký a Lukáš je opravdu zaneprázdněn
a získat termín nebylo snadné, přesto
ho Knihovna dokázala pozvat v rámci kulturních akcí do školy, abychom
si společně „zajamovali“ a nacvičili
jsme si rytmy na odložený Dětský den,
kde bude Lukáš jako každý rok opět
pro všechny děti připraven vše vysvětlit a zabubnovat si a podpořit tak
rozvoj rytmiky a hudebnosti našich
dětí. Všichni jsme se báječně pobavili
a dozvěděli se o perkusních hudebních
nástrojích všechno možné. Největším
úspěchem bylo vystoupení Lukáše
na nástroj zvaný Hand pan.
Po tak dlouhé době pandemických
opatření to byl první parádní zážitek
ze živého hraní! Děkuji za všechny zúčastněné žáky.
Vaše knihovnice
Mgr. Marcela Šuláková z úřadující
nejlepší Knihovny ČR Halenkov

VAJANOVO LETNÍ KINO
Zdravím vás moji diváci. Stejně jako předchozí léta i nadcházející prázdniny
budou probíhat na Halenkově letňáky. Program zatím připravuji.
Včas se jej dovíte z plakátu, Facebooku nebo přes Mobilní rozhlas.
Nemáte? Hledejte registrační odkaz v tomto Zpravodaji.
Důležitá zpráva je, že místa promítání budou upřesňována průběžně,
neboť se v létě bude rekonstruovat tribuna na fotbalovém hřišti.
Těším se na vás u filmových čtvrtků.
Jan Václavík (Vajan)
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K nedožitému jubileu Jana Sobka
19. června by oslavil 70. narozeniny.
Jak na něj zavzpomínal jeho přítel, akademický sochař Miroslav Machala pro
jarní číslo časopisu Valašsko – vlastivědná revue, si můžete s laskavým svolením autora přečíst na následujících
řádcích.

Vzpomínka na přítele – kameníka
Jana Sobka
„Jan Sobek z Miloňova,“ tak se vždy
představoval Jan v telefonu. Miloňov,
horské údolí na úpatí Benešek, se nachází v úžasném koutu Valašska, kde
na lesních mýtinách rostou i ty nejkrásnější hřiby: janci – křemenáči. Ze stejného podhoubí vyrostl i silný a urostený, trochu tvrdohlavý valašský Janek.
Jeho pevný stisk ruky prozrazoval:
„Jsem kameník.“ Možná to byl právě
tvrdý křemenáč, který Jana již od útlého mládí formoval pro budoucí chlapskou práci s kamenem. Jakmile stisk
polevil, Janova ruka nabyla velké proměny, jako by ji náhle přemaloval samotný mistr Rubens. Změkla, zjemněla
a i v chladivém mrazu stále teplá předávala hřejivost Janova srdce a energii
těm, kteří ji pozbývali. To byl Jan, léčitel. Nejvíce však lidé znali Jana jako lidového vypravěče. Vždyť Jan chtěl být
i knězem! A tak si své posluchače vždy
našel. Hodně jsme toho s Janem prožili. Zvláště co se týkalo práce, ale třeba
i na toulkách po slovenských horách.
Nyní jsem si uvědomil, jak už je to
dávno, co jsme se poprvé setkali. Bylo
to na podzim roku 1976. Sháněl jsem
tehdy kámen pro zamýšlenou sochu
dívčího torza, části mé diplomové práce. Kámen jsem objevil v kamenictví,
tehdejším Komunále ve Vsetíně, kde
pracoval i Jan. Kvádr z narůžovělé žuly
zde na slunci ležel už několik let, byl
tedy velmi tvrdý. Vidím to jako dnes.
Jan zvedl hlavu od černé náhrobní
desky, kde se pod jeho rukama rodil
citlivě do kamene vysekaný smuteční nápis, pohlédl na mne a povídá:
„Z toho kamene sochu nevysekáš.“
Měl pravdu. Po půl roce tvrdé práce
na soše zmožené prsty již přestaly plnit svou funkci. Socha Zuzany ale byla
hotová. Od té doby jsme byli s Janem
kamarádi. Z vousaté máničky se stal
kameník.

Opravdu hodně jsme toho s Janem
prožili. Mezi námi to byla jakási symbióza. Já potřeboval Jana a Jan zase mne.
Tak jsme mohli společně realizovat
renesanční arkády na nádvoří zámku
v Hustopečích nad Bečvou, renesanční portál zámku v Hranicích na Moravě nebo barokní Mariánský sloup
v Ostravě i sochu sv. Jana Nepomuckého v Rožnově pod Radhoštěm, kříž
na Sychrově ve Vsetíně, sochu Radegasta na Radhošti...
A té zábavy co díky Tobě, Jane, u toho
vždy bylo. Například, když jsme instalovali žulovou kopii sochy Radegasta
na Radhošti a místo kamenné kachny,
která měla být osazena na jeho pravou
ruku, jsme úmyslně osadili pivní půllitr
zhotovený z pěnosilikátu, který na první pohled vypadal jako kámen. Ten poprask, co pak půllitr vyvolal u desítek
přihlížejících lidí! Zvlášť u těch, co popíjeli z kelímku desítku Radegast. Těm
pak Jan vzkázal: „Když pivovar z Nošo-

vic uhradil veškeré náklady na sochu,
může Radegast držet v ruce třeba i sud
piva!“ Velkou zlobu náhle vystřídal
smích a aplaus, když jsme půllitr nahradili kamennou kachnou.
A vzpomínáš, Jane, jak jsme se společně s Jankom Tulikom v lednu vypravili na Slovensko do horské divočiny
Sivého vrchu? A jak jsi se ve větrem kymácejícím se seníku před spaním uložil
doprostřed mezi nás? Byl to výborný
tah, jak jsme brzy prozřeli. Přes prostředního totiž putovala otevřená láhev
rumu vždy tam a zpět a tak se stalo,
že ti krajní, když si teprve chtěli rum
vychutnat, zjistili, že láhev je najednou
prázdná. I ty jeden filištíne! Musím ale
říci, že jsme se tomu upřímně zasmáli.
Tady, myslím tím tady dole, jsme Tě,
Jane, rádi poslouchali. Tak doufám, že
i tam budeš svým humorným vyprávěním bavit své nové vděčné posluchače.
Miroslav Machala
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Jak to bude letos u nás s medem,
aneb co včely vědí a my ne
„Jak to bude letos s medem?“ Častá
otázka na všechny včelaře. Žel, letos
stačí odpovědět, aby se dotyčný podíval
z okna, jak to vypadá venku.
Dlouhá zima, deštivé teplotně podprůměrné předjaří a jaro nesvědčí našim
svěřenkyním. Ne nadarmo se říkává, že
když v máji pršívá, to medu nebývá.
Abychom dokázali pochopit současný stav včelstev, musíme se na něj
podívat v širších souvislostech, a to
od minulého jara, které se vyznačovalo extrémní rojivostí. To znamená, že se
včelstva nekontrolovaně rojila u většiny
včelařů a výjimkou nebyly ani poroje
(opakované rojení jednoho včelstva).
Jako by včely věděly, co je čeká dál
a snažily se tím zachránit svůj genofond.
Stejně se chovají například ovocné stromy před uschnutím. Překvapivě mají
hodně ovoce, i když třeba nekvalitního. Ale abychom se vrátili ke včelkám.
Po rojivém jaře a časném létě přišlo plné
léto a podletí, kdy se rozhoduje o příští
včelařské sezóně. A tehdy se začaly projevovat první problémy. Slabší roje, či
oddělky (chovatelským zásahem uměle vytvořené včelstvo) byly vylupovány
silnějšími včelstvy a agresivními vosami.
Ty se rády přiživí nejen na medu, ale
i na včelím plodě (larvičky, vajíčka). Dalším negativem, a to dosti podstatným,
je roztoč Varroa Destructor, který se
chová jako klíště, přenáší řadu patogenů
(viry, bakterie) a bez ošetření decimuje
napadená včelstva. A protože spousta
rojů se nekontrolovaně rozlétla do okol-
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ních lesů, nebyla výše zmíněná nákaza,
i přes pravidelné léčení, pod kontrolou.
Z toho důvodu a také z převčelení v našem katastru docházelo k reinvazi roztoče do včelstev. Přesto všechno výsledky
jarního vyšetření na tuto nákazu v naší
obci dopadly relativně dobře. To se však
nedá říct o okolních včelařských spolcích. Podle mých informací v některých

Včely v podněcovacím krmítku.
katastrech v okrese nezůstala ani polovina včelstev. Žel, i u nás přišli někteří
včelaři o všechna včelstva. Naštěstí je

u nás, jak jsem se již zmínil, nadbytek
včel, a tak opylovací činnost není ohrožena.
Při standartním počasí se koncem
května blíží první medobraní. Když se
člověk podívá do medníku letos, vidí pár
včel choulící se na třech plástech zahřívající včelí plod. Včelstva jsou ve vývoji
o měsíc pozadu a chybí celá generace
dělnic. Takže abych odpověděl na otázku z titulku, jarní med u nás určitě nebude. Pokud se počasí umoudří, v důsledku velké vláhy v půdě je naděje na lesní
med. To však záleží na mnoha dalších
faktorech. A tak platí staré včelařské pořekadlo. Když je dobrý rok, můžeš mít
včely i v kufru a med ti donesou.
To, co obdivuji na včelách mimo jiné,
je jejich schopnost předpovídat počasí
několik týdnů, i měsíců dopředu. Několikrát se mi stalo, že včelí královna
ve zdánlivě příznivém počasí kladla jen
minimálně a s opatrností. Za týden pak
přišel déšť a ochlazení, které trvalo delší
dobu. To vše uměli naši předci vypozorovat a v širších souvislostech tak žít
ve shodě s přírodou. Kladu si otázku, jak
mohly včely vědět, jaký bude pro ně příští rok, když se snažily populační explozí vyrovnat nadcházející ztráty. Můžeme
polemizovat, že podzimní úhyny jsou
důsledkem nemoci kvůli převčelnění.
Ale nepříznivé počasí? Jak to mohli tito
zázrační tvorové vědět? Já osobně nevěřím na také náhody, a Vy?
Petr Pončík

V minulém čísle Zpravodaje jsme vám
představili novou službu, kterou Obec
pořídila v tomto roce a vyzvali vás,
abyste se do ní registrovali.
Služba vám umožňuje dostávat zprávy z naší obce přímo do vašeho mobilu
nebo e-mailu, ať jste kdekoli. Děje se to
formou zprávy do Aplikace Mobilní rozhlas, kterou si nainstalujete do telefonu,
nebo e-mailem nebo formou SMS.
V současné době uživatelům chodí po 17. hodině souhrn všech aktualit
z obecních stránek, ze stránek základní
školy a Tatranu. Od července budeme
také posílat zprávy s termíny a místy konání kulturních a společenských akcí.
Například letního kina.
Mobilní rozhlas umožňuje právě
z aplikace v telefonu posílat samosprávě podněty. Poškozený mobiliář, ztráty
a nálezy a podobně.

Velmi mě těší, že za poslední 4 měsíce se počet rozšířil zhruba o 130 nových
uživatelů na celkový počet 181. Pro
představu, máme více registrovaných
než Karolinka a doháníme Nový Hrozenkov, tedy obce, které tento systém
používají déle než my.
Pokud vás mohu požádat, doporučte
Mobilní rozhlas sousedům, rodinným příslušníkům a známým. Služba umožňuje
i minireferenda, hlasování, výzkumy, ankety. A čím více nás, Halenkovjanů, bude
mít tuto možnost, tím lepší vypovídací
hodnotu takový výzkum bude mít.

Můžete se na mě obrátit o pomoc
s nastavením, s instalací Appky, úpravou
dat.
Zavolejte na 603 209 999 nebo mě
chyťte za rukáv třeba před Jednotou. :-)
Jan Václavík (Vajan)

REGISTRACE NA ADRESE:
https://www.mobilnirozhlas.cz/
registrace

Také vidím, že většina z registrovaných
nemá nainstalovánu aplikaci. Povinné
to není, ale výhodné ano. Informace se
k vám dostanou okamžitě po odeslání.
Také je výhodné mít zadány všechny
údaje v registraci, abychom například
podle části obce mohli cílit zprávy. Například při hledání ztracených zvířat.

V charitě Nový Hrozenkov obnovujeme
vozový park
Mít kvalitní vozový park je pro práci pečovatelek a zdravotních sestřiček
v terénu velmi důležité. Navíc bez aut
se do vzdálených údolí jen tak snadno
nedostanete. Tomu odpovídají i ujeté
kilometry všech charitních aut. Pro zajímavost, pokud byste jezdili každý třetí den z Nového Hrozenkova do Říma
a zpět, vyšlo by to s najetými kilometry
úplně nastejno. Proto je třeba auta neustále obnovovat. Modernizace vozového parku probíhá právě v letošním
roce.
K nákupu vozidel došlo na konci
dubna díky výzvě Místní akční skupiny Valašsko-Horní Vsacko. Projekt
„Charita Nový Hrozenkov – Auty
na valašské kopce a samoty“ je spolufinancován Evropskou unií. Spoluúčast
Charity Nový Hrozenkov tvoří 5 %
z uznatelných výdajů. Tyto finance
musíme zajistit prostřednictvím darů.
Padesát tisíc korun budeme mít pokryto díky grantovému programu Skupiny
MONETA. Zbývá dofinancovat necelých 60 tisíc Kč.
Realizací projektu jsme schopni nahradit velmi opotřebovaná vozidla
Škoda Fabia z roku 2001 a Fiat Panda

z roku 2005, jejichž údržba a neustálé
opravy jsou neudržitelné. Doplnili jsme
zároveň chybějící kapacitu automobilů pro Charitní pečovatelskou službu
a Osobní asistenci.
Výběrové řízení vyhrála společnost
Simcar, proto se valašskými údolími začnou prohánět čtyři nová auta Suzuki
Ignis. Tato vozidla obsahují moderní

prvky aktivní i pasivní bezpečnosti, jsou
spolehlivá a provozně méně nákladná.
Díky nim budeme schopni zajistit péči
pro více klientů a naše pracovnice se
budou cítit na cestách bezpečněji než
v opotřebovaných vozidlech. Teď už jen
auta slavnostně požehnat, vyřídit administrativní a účetní záležitosti a budeme
mít hotovo! 			
(eč)
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Jak nám funguje Mobilní rozhlas

sport

Co nového v halenkovském fotbalu
Je tady další vydání Halenkovského
zpravodaje, a tak i my přidáváme pár
novinek z dění v našem fotbalovém
oddílu.
Sezona 2020/21 opět anulována
Stejně jako ta loňská, ani letošní sezona se kvůli koronaviru nakonec nedohrála. V průběhu jara se ve fotbalových kuloárech mluvilo o tom, že by
se po rozvolnění epidemiologických
opatření na úroveň umožňující hrát
regulérní zápasy mohly dohrát chybějící kola předčasně ukončené podzimní
sezony, což by stačilo k uzavření celého ročníku (dle nových regulí musí
být odehráno minimálně 50 % zápasů).
Vrcholné orgány ale nakonec rozhodly jinak, a přestože by to teď situace
umožnovala, soutěže už se znovu nerozjely. Sezona 2020/21 byla oficiálně
anulována a podruhé po sobě tak nikdo
nepostupuje, ani nesestupuje. Názory
na to, zda je to správně či nikoliv, se
různí. Pozitivem určitě je, že týmy napříč soutěžemi a kategoriemi dostaly
čas po dlouhé pauze pomalu nastartovat tréninkový proces, protože fotbal
spal až příliš dlouho.

Fotbal se pomalu vrací
Jak hlásí naši trenéři, v Halenkově už se opět naplno trénuje.
„Scházíme se v pondělí a pátek od
17:00 do 18:30 hodin. Na středu si pak
domlouváme přátelské zápasy s týmy
z okolí. Předtím, než to bylo možné,
hrávali jsme alespoň mezi sebou, ale
takto to má pro všechny určitě větší
náboj. Na všech jde vidět, že už se těšili a snaží se, co to jde,“ pochvaloval
si trenér mladší přípravky Jakub Tydlačka. Kategorie starších přípravek má tréninky stejně, jak ta mladší, tedy v pondělí a pátek od 17:00 do 18:30 hodin.
„Odehráli jsme už i nějaké přípravné
zápasy. Konečně se to opět rozjíždí,
je to super,“ dodal jeden z dvojice trenérů této kategorie a zároveň i nový
hospodář našeho oddílu Pavel Holec.
I žáci začali trénovat okamžitě, jak to
šlo. V týmu došlo k několika zásadním
změnám. Tou první je odchod jednoho z trenérů Vladimíra Koláčka, jenž
se rozhodl po dlouhých letech ukončit
působení u týmu. Tímto mu děkujeme
za skvělou práci, kterou pro náš oddíl
i své svěřence odváděl. Na jeho místo nastoupil Dominik Kovářčík, hlav-
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Tradiční Halenkovský mundial se letos uskuteční 24. července. Komu letos předá starosta obce Radek Chromčák pohár pro celkového vítěze?
ním trenérem je Josef Haničák. Druhá
změna spočívá v tom, že už nebudeme mít starší, ale mladší žáky. „Větší
kluci odcházejí do dorostu a ti menší se snad stanou tahouny v mladší
kategorii, do které nám přijdou ještě
děti ze starších přípravek. Jinak už
makáme naplno. Začínáme kondicí,
k tomu nějaké ty přáteláky a pak dál
a dál. Nedáváme si ani žádnou pauzu, odpočívali jsme dost dlouho, tak
ať jsme připraveni na začátek nové
sezony. Snad už se vše rozjede, jak to
bylo dřív,“ věří Josef Haničák. Tradiční
letní pauzu neplánuje ani trenér dorostu Ondřej Žárský. „Přes covid jsme jí
měli dost dlouhou. Trénujeme v úterý a čtvrtek od 17:30 hodin. Účast je
skvělá. Chystáme i nějaké přáteláky,“
přiblížil v krátkosti. Na trénink je zatím
sám, protože se rozhodl skončit jeho
dlouholetý kolega Oldřich Čapek. I on
si zaslouží velký dík za svou dlouholetou práci v kategoriích žáků i dorostu.
Nástupce na jeho místo zatím hledáme.
V plné přípravě už je samozřejmě i první tým mužů, který trénuje společně
s rezervou. „Trénujeme každé úterý
od 17:30 hodin a pátek od 18:00 hodin.
V plánu máme i nějaké přípravné zápasy. Zatím budeme trénovat v kuse,
v červenci se uvidí podle dovolených,“
nastínil kouč Ondřej Machálek.
Posily? Uvidíme!
Do 20. června zůstává otevřené okno
pro volné přestupy hráčů, a tak se stále

poohlížíme pro možné posily do áčka
mužů. Jednu už jsme získali na začátku roku v podobě Václava Františáka.
V hledáčku máme i další hráče, ale vše
je otázkou probíhajících jednání, a tak
je zatím předběžné je konkretizovat.
Odcházet by nikdo neměl.

Zveme na fotbalový mundial
Také letos se můžete těšit na oblíbený fotbalový mundial O pohár starosty obce. Termín jsme určili na sobotu
24. července a vše by mělo probíhat,
jako každý rok. Utká se čtveřice týmů
zastupující místní části Dinotice, Kuželky, Doliny a Černé. Hrát se bude
systémem každý s každým. Po skončení bojů bude následovat hudební
zábava. Podrobnosti najdete na stránkách www.tatranhalenkov.cz, Facebooku TJ Tatran Halenkov a v naší vitríně vedle pošty.

V srpnu se snad všechno rozjede
Přesný termín začátku sezony pro
jednotlivé týmy Halenkova určí až losovací aktiv OFS Vsetín, který probíhá
každý rok v červenci. Dá se ale předpokládat, že to bude hned a začátku srpna. Do té doby se můžeme setkávat alespoň na přátelských utkáních, kterých
budete mít možnost vidět určitě hned
několik. Už se ale těšíme, až se na náš
stadion vrátí soutěží zápasy a s nimi
i ta pravá fotbalová atmosféra. Tu má
Halenkov díky velké divácké podpoře

čala plánovanou rekonstrukci tribuny,
momentálně probíhá výběrové řízení
na dodavatele a termín dokončení zůstává nejasný. My věříme, že to bude
co nejdříve a že vás to neodradí od návštěvy fotbalu.

Co dodat na závěr? Užijte si léto a konečně i trochu více volnosti v těch našich životech. Utužujte zdraví i pohodu
a brzy na shledanou u nás na fotbale.
Za výkonný výbor
TJ Tatran Halenkov Jiří Koňařík

V plné přípravě je také tým žáků, který už má za sebou i několik přátelských utkání.

Charita Nový Hrozenkov hledá zájemce
na pozici vedoucí domu pokojného stáří
Hledáme:

nástup od 1. 9. 2021

• pracovnici/pracovníka s nezbytnou znalostí zákona
108/2006 Sb. a znalostmi související s oborem, VOŠ nebo
magisterské studium (není podmínkou)
• ochota pracovat v církevní organizaci v souladu s jejím
posláním
• praxe a zkušenosti s cílovou skupinou (senioři), min.
3 roky
• odpovědný vztah k práci a spolehlivost, jistota v jednání
• výborné organizační a řídící schopnosti
• iniciativa, chuť přicházet s novými nápady, otevřeně vyjadřovat svůj názor
• schopnost týmové spolupráce, pozitivní vztah k lidem
• čistý trestní rejstřík
• řidičské oprávnění sk. B

• kontrola chodu a provozu služby
• metodické vedení práce pečovatelek a zdravotních sester
• sledování a vyhodnocování ekonomických a zdravotních
parametrů
• prezentace a propagace služby
• stanovení a realizace plánu péče

Nabízíme:
• pestrá, užitečná a smysluplná práce
• přátelská atmosféra na pracovišti
• další vzdělávání a seberozvoj
• pracovní smlouva na dobu určitou s možností prodloužení na dobu neurčitou
• 5 týdnů dovolené
• věrnostní odměny
• zázemí stabilní neziskové organizace působící již 29 let
• nástupní mzda 26.000 - 27.000

Náplň práce:
• odpovědnost za pečovatelskou a zdravotní péči klientů
• řízení pracovního výkonu zaměstnanců
• podílení se na strategickém plánování organizace

V případě zájmu kontaktujte Mgr. Lucii Kašparovou
tel.: 734 891 156
e-mail: lucie.kasparova@nhrozenkov.charita.cz
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jednu z nejlepších v okrese a my pevně doufáme, že tomu tak bude i nadále. Trochu náš proto mrzí, že si zatím
naši fandové nemohou užívat nových
sedaček, které už jsou nakoupeny a čekají na instalaci. Obec ale zatím neza-

charita

První jarní výlet na Svatý Hostýn
Charitní autobus Hroch po nekonečné dlouhé době odstartoval sezónu
výletů. Kam jinam by měla směřovat
jeho “první“ cesta než na Svatý Hostýn.
Poutní cesta našeho autobusu
začala 20. května ve Velkých Karlovicích, tam byl ještě poloprázdný. V Hovězí, kde byla jeho poslední zastávka,
už se autobusem rozléhal hlahol poutníků. Z poloprázdného autobusu se stal
rázem autobus plný. Počasí nám vyšlo
a z deštivého rána se začalo pomalu
klubat slunce. K bazilice Nanebevzetí
Panny Marie jsme dorazili kolem deváté hodiny a vydali jsme se dovnitř
na mši. Tu sloužil páter Stuchlý. Poté
jsme se každý na vlastní pěst porozhlídli po kopci. Navštívili jsme otevřené
krámky, nakoupili oplatky, zašli si pro
zázračnou uzdravující vodu. Někteří
z nás se vydali na druhou mši, jiní si
zašli na kávu a zákusek, nebo se slunili
na lavičkách pod bazilikou. Prostě každý zde strávil čas podle své libosti.

už se pomalu blížila hodina odjezdu.
Cestou zpátky jsme si zazpívali několik
písniček a těšili se z nových zážitků.
Nabídka výletů na měsíc červenec:
8. července 2021
Buchlovice – výstava Fuchsií
20. července 2021
Turzovka – poutní výlet

Navštívili jsme také Kapli Panny Marie LaSalettské, o které málokdo ví, a to

Nízkopodlažní autobus můžeme zapůjčit na výlety vícečlenným skupinám
seniorů, hendikepovaným osobám,
rodinám s dětmi nebo i jiným. Kam

s autobusem vyrazíte je už jen na vás.
Inspiraci na výlety s naším autobusem
a podrobnější informace vám může poskytnout vedoucí sociální dopravy Jana
Němečková na telefonu 734 875 592
nebo emailu jana.nemeckova@charita.
nhrozenkov.cz.
(eč)

SOCIÁLNÍ DOPRAVA MÁ NOVÝ FACEBOOK!
Nenechte si ujít žádné novinky!
Na facebookových stránkách Sociální dopravy
Nový Hrozenkov najdete foto z výletů, termíny dalších
a všechny ostatní aktuální informace,
které se týkají sociální dopravy.
Sledujte naše cesty. @socialnidoprava
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V měsíci květnu vyhlásila obec Halenkov anketu, ve které se mohli její občané vyjádřit, mimo jiné, k budoucnosti pozemku parc. č. 129/3 v dolní části
údolí Provazné v katastrálním území
Halenkov. V dotazníku bylo několik
možností, přičemž sami respondenti
mohli také navrhnout své alternativy.
Anketu vyhodnotí agentura, která doporučí další postup. Protože naše rodina na dotčeném pozemku hospodařila
po tři generace, dovolte, abych se k tomuto tématu vyjádřil podrobněji.
V roce 2003 převedl bezplatně Pozemkový fond ČR pozemek parc.
č. 129/3 v k. ú. Halenkov do vlastnictví obce Halenkov za podmínky, že
na něm obec zrealizuje obecně prospěšnou stavbu. Tehdejší představitelé
obce oslovili projektanta, který rozpracoval projekt, dle kterého by pod stávajícím rybníkem měly být vybudovány
dvě vodní nádrže. Tento projekt nebyl
realizován a vzhledem k tragickému
úmrtí projektanta nyní nemůže být ani
aktualizován. Proto bylo zahájen průzkum mezi občany, jak by si tuto část
Provazného v budoucnu představovali.
Výše uvedený pozemek a vůbec celé
údolí je typická mrazová kotlina s „komínovým efektem“. Jeho úzký reliéf
a umístění v krajině s většinou vzrostlým smrkovým porostem nedává slunci příliš prostoru k jeho ohřátí. Stejnojmenný potok, který jím protéká, chlad
pocitově umocňuje. Do údolí je zákaz
vjezdu všech motorových vozidel bez
souhlasů spol. Lesy ČR s.p.
Jistě každý, kdo Provazné zná, si
vzpomíná, jak vypadalo dříve. Krásné
horské louky a loučky plné kvítí a bylin
lemovaly okraje cesty. Místy nějaké políčko. Díky pravidelné a citlivé senoseči
zde byly příznivé podmínky pro výskyt vzácných a zákonem chráněných
orchidejovitých rostlin. Nejčastěji zde
byl rozšířen vstavač májový (Dactylorhiza majalis). A právě tento druh vstavačovitých se ve větší míře vyskytoval
i na louce pod rybníkem. Dnes, jak foto
z letošního května dokazuje, se pořád
v dané lokalitě vyskytuje. Díky příliš
intenzivní pastvě sice ne tak hojně, ale
přeci. V jiných částech údolí se vyskytuje jen sporadicky, nebo již vymizel
úplně.

Pozemkový fond ČR v souladu se
zákonem stanovil při převodu do vlastnictví obce podmínku realizace veřejně prospěšné stavby. Tím se dostal
do rozporu se zákonem o ochraně
přírody. Proto se domnívám, že pokud
je to možné, měla by se tato smlouva
ve spolupráci s CHKO Beskydy revo-

kovat. Co se týče pořádání nějakých
větších kulturních akcí, uvědomme si,
že jsme zde v lese, a ne na veřejném
prostranství! Nehledě na již zmíněné
chladné klima.
Domnívám se, že bychom měli jít
cestou ochrany přírody a osvěty. To
v praxi znamená zanést celou louku do zákonem chráněné lokality s výskytem
vzácného biotopu. Umístit
zde informativní a edukativní tabule popisující zde vyskytující se dané druhy rostlinstva a živočichů. Umístit
zde lavičky k odpočinku
a rozjímání. Můžeme zde
realizovat soutěž o nejlepší
sekáče kosou v Halenkově.
Tím podpoříme rozmnožování a výskyt těchto orchidejí, a navíc ukážeme mladým,
jak se dříve sekly louky. Jsem
přesvědčen, že by tato činnost nalezla podporu i v nějakém dotačním projektu.
Jistě všichni vnímáme, co
se kolem nás v přírodě děje.
A určitě nepotřebujeme další
necitlivý lidský zásah, který
jakkoliv naruší biodiverzitu,
kterou nám krásné Valašsko
nabízí.
Petr Pončík
zastupitel obce Halenkov
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Nenechme zaniknout orchideje v Provazném!

soutěž

Obec Halenkov opět přichází ve spolupráci s místními spolky – ČSZ,
ČSV, SPCCH se soutěží pro všechny milovníky zahrad, rozkvetlých oken
a balkonů. Zvláště v této nelehké době rádi „utíkáme“ do oáz klidu a radosti našich zahrádek. A v obci je mnoho šikovných rukou, pod nimiž
vše rozkvétá. Proto přihlaste sebe, či někoho jiného do klání o

NEJKRÁSNĚJŠÍ BALKON,
OKNO A PŘEDZAHRÁDKU 2021
I v letošním roce budeme soutěžit ve dvou kategoriích:
1. balkony, okna, lodžie a terasy
2. předzahrádky a zahrady
• Kdo se může soutěže účastnit?
Každý v katastru obce Halenkov. Nezáleží přitom, zda se jedná o rodinný či bytový dům, nebo chatu.
• Jak se může přihlásit?
Přihlášky do soutěže můžete podávat písemně na podatelně OÚ Halenkov, nebo elektronicky e-mailem na adresu ou@halenkov.cz v termínu do 31.8.2021.
K přihlášení můžete použít i formulář, který je ke stažení na stránkách obce Halenkov. Veškerá činnost
při soutěži samozřejmě podléhá aktuální nákazové situaci a s tím i spjatá ochranná opatření.
• Co musí přihláška obsahovat?
V přihlášce by mělo být uvedeno jméno a příjmení osoby a adresa, kde se nachází rozkvetlý balkon,
okno, či předzahrádka. Dále můžete uvést druhové složení rostlin. Není to však podmínkou. Stejně tak
nemusíte posílat fotografie, pokud je Váš výtvor vidět z ulice či cesty. Pokud tomu tak není, je vhodné
vzhledem k nákazové situaci fotografii zaslat.
• Jak proběhne hodnocení?
Hodnotící komise, jejíž členové budou delegováni z výše uvedených spolků v obci, budou průběžně
navštěvovat přihlášené účastníky až do konce měsíce srpna, kdy soutěž skončí.
Vítězové obou kategorií budou zveřejněni spolu s fotografií své květeny v Halenkovském zpravodaji
a při nejbližší možné příležitosti jim bude předána hodnotná cena v každé kategorii.
1. místo – voucher na nákup zahradnických potřeb,
nářadí aj. v prodejně Z&R – tools nářadí Halenkov
v hodnotě 3.000 Kč.
2. místo – voucher na nákup zahradnických potřeb,
rostlinstva aj. v Zahradnictví v Černém v hodnotě
2.000 Kč.
3. místo – voucher na nákup zahradního programu
či jiného zboží ve firmě Tovomarket s.r.o. v hodnotě
1.000 Kč.
S pozdravem a pro bližší informace: Petr Pončík,
tel.: 732 865 739, e-mail: peta.poncik@email.cz

Těšíme se na Vaše příspěvky!
Vytvořme spolu krásnou obec, krásný domov!
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.

