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úvodem bych chtěl opravdu upřímně poděkovat Vám všem, kteří jste si udělali čas
a šli k volbám. Děkuji, že jste svojí účastí projevili zájem o život v naší obci a velmi
děkuji zejména Vám všem, kteří jste svůj hlas dali mě a ostatním kandidátům z našeho
sdružení nezávislých kandidátů PRO HALENKOV. Své spolukandidáty jsem se snažil
vybírat opravdu svědomitě tak, aby to byli lidé vzdělaní, slušní, pracovití a hlavně poctiví, za nimiž je vidět spousta práce, a to jak v soukromém, tak profesním životě. Myslím
si, že výsledky voleb ukázaly, že jsem zvolil správně, poněvadž do zastupitelstva obce
bylo z našeho sdružení zvoleno celkem 6 zastupitelů. Získat více mandátů jednomu
sdružení či straně se naposled podařilo v roce 1998, tedy před dvaceti čtyřmi lety, kdy
se však ucházeli o hlasy občanů pouze kandidáti ze dvou kandidátek oproti současným
šesti. Věřím tomu a v skrytu duše doufám, že toto jednoznačné vítězství našeho sdružení v letošních komunálních volbách je ohodnocením naší dosavadní práce, názorem,
že jsme ji dělali opravdu dobře a poctivě. Vaše vůle je pro mě osobně do budoucna
nesmírným závazkem a slibuji Vám, že neslevím v ničem, co jsme si předsevzali. Vaší
důvěry a podpory si nesmírně vážím o to víc, že před volbami byla proti mé osobě
rozpoutána představiteli opozičních seskupení a stran opravdu nehezká kampaň. Jsem
si plně vědom toho, že žádné vedení nemůže vždy vyhovět a zavděčit se všem. Myslím
si, že každý občan, pokud má nějaké potřeby, problémy či připomínky, měl by je řešit
přímo na obci nebo na veřejném zasedání zastupitelstva obce, a ne v hospodě nebo
někde jinde, tam je skutečně nevyřeší. Uplynulé čtyři roky jsme se snažili komunikovat
s občany pokud možno co nejvíce a budeme se o to snažit ještě důsledněji.
Dovolte mi, abych Vám touto cestou představil zastupitele obce Halenkov a také
všechny zvolené funkcionáře a orgány zastupitelstva pro toto volební období. Za naše
sdružení PRO HALENKOV bylo do zastupitelstva zvoleno 6 zastupitelů: Ing. Radek Chromčák, Vojtěch Hořelka, Jan Václavík, Bc. Marie Blahová, RNDr. Lukáš Spitzer, Ph.D. a Mgr. Renata Tkadlecová, MPA. Za KDU ČSL byli zvoleni 3 zastupitelé:
Mgr. Miroslav Zetek, Petr Pončík a Ing. Věra Grísová. Za ČSSD byli zvoleni 2 zastupitelé: JUDr. František Vachala a Alena Mikulenková. Za SNK Pro rozvoj obce byli zvo-
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aktuality z obce

leni 2 zastupitelé: Jan Václavík a Emil Surovec. Za Sdružení
za úspěšný Halenkov byli zvoleni 2 zastupitelé: Vlastislav
Trličík a Ing. Jiří Lušovský. Ještě před konáním ustavujícího
zastupitelstva dne 3. 10. 2022 Ing. Jiří Lušovský rezignoval
na funkci zastupitele obce Halenkov, čímž mu zanikl mandát
zastupitele. Následující den na základě této skutečnosti vznikl mandát prvnímu náhradníkovi z jejich kandidátky, kterým
byl Bc. Lukáš Kocurek.
Dne 17. 10. 2022 se uskutečnilo ustavující zasedání Zastupitelstva obce Halenkov, na kterém jsem byl zvolen starostou obce. Místostarostou obce byl zvolen pan Petr Pončík. Starosta a místostarosta obce jsou ze zákona členy rady
obce, která je pětičlenná. Dalšími třemi členy rady obce byli
zvoleni Mgr. Miroslav Zetek, Vojtěch Hořelka a Jan Václavík,
zvolený za SNK PRO HALENKOV. Dále byli voleni členové
kontrolního výboru a finančního výboru, které musí být ze
zákona zřízeny. Předsedou kontrolního výboru byla zvolena
Mgr. Renata Tkadlecová, MPA, členy pak Bc. Marie Blahová
a Michal Matějů. Předsedou finančního výboru byl zvolen
RNDr. Lukáš Spitzer, Ph.D. a dalšími dvěma členy Ing. Věra
Grísová a Radek Ondryáš.
Na tomto místě bych rád moc poděkoval Mgr. Miroslavu
Zetkovi, který uplynulé 4 roky vykonával funkci místostaros-

Vážení spoluobčané,
chtěl bych Vám touto cestou velmi poděkovat za ve volbách projevenou důvěru. Vnímám to jako ocenění za to, co
se nám během uplynulých let na obci podařilo. Velký dík
také patří všem, se kterými jsem spolupracoval, a vůbec
všem, kteří v rozvoji naší obce jakýmkoliv způsobem pomáhali.
Na vlastní kůži jsem si vyzkoušel, jak je práce na obci náročná, a nakonec ve mně uzrálo rozhodnutí dále ve funkci
místostarosty obce nepokračovat. Za ty čtyři roky jsem se
snažil práci dělat naplno, což si však vybralo svou daň a nyní
v sobě necítím energii, abych mohl toto povolání vykonávat
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ty obce. Myslím si, že jsme si sedli nejen pracovně, ale i lidsky, o to víc mě mrzí, že se rozhodl dál ve funkci místostarosty nepokračovat. Děkuju mu za obrovský kus práce, kterou
pro obec v této funkci vykonal. Velký dík patří samozřejmě
i členům bývalé rady obce, jmenovitě panu Janu Václavíkovi
st., Ing. Věře Grísové a Mgr. Petře Zádilské. Pevně věřím, že
se nám podaří i v nové sestavě nadále pokračovat v nastavené dynamice rozvoje naší obce tak, abychom postupně
naplňovali cíle, které jsme si vytýčili. Jsem si vědom toho, že
to nebude lehké v nadcházející nepředvídatelné době, ale
věřím, že najdeme napříč zastupitelstvem shodu na všech
důležitých bodech, které posunou naši obec zase o kus dál.
Mohu Vám všem s čistým svědomím slíbit, že pro to udělám
maximum.
Všichni kandidáti bez výjimky před volbami ve svých programech deklarovali, že jim záleží pouze na blahu občanů
a Halenkova a že budou dělat všechno pro to, aby Halenkov
vzkvétal, občané byli spokojeni a aby svým slibům dostáli.
Proto bych chtěl i touto cestou poprosit nejen zastupitele,
ale všechny občany, aby přestali řešit sympatie či antipatie
ke komukoliv a snažili se co nejvíce spolupracovat pro dobro
všech halenkovských občanů a celé naší obce.
Váš starosta,
Ing. Radek Chromčák

další čtyři roky. Sám jsem si moc dobře vyzkoušel, že nejde
o práci, kterou by člověk mohl dělat "na půl plynu", proto je
jedinou možností, aby na mé místo nastoupil někdo další,
kdo zase bude plnou silou posouvat obec kupředu.
Další vývoj naší obce mi rozhodně není lhostejný a za velký závazek také považuji množství hlasů, které mi občané
ve volbách dali, proto zůstávám v širším vedení Halenkova,
abych mohl dále pomáhat v jeho dalším rozkvětu.
Všem Vám velmi děkuji
S díky a pozdravem
Miroslav Zetek

mateřská škola

Mateřská škola opět ožila
1. září čekaly na děti a rodiče před
vstupem do MŠ krásné nové chodníky,
které zajistila obec Halenkov. Stavební
projekt rekonstrukce zpevněných ploch
připravila spol. NELL Projekt s.r.o., administraci dotace zajistila spol. Regiozona s.r.o. a samotnou stavbu prováděla společnost OPEN RE-ECO s.r.o.
Náklady činily 1 681 629,00 Kč včetně
DPH. Dotace byla získána z dotačního
programu tzv. "Velká dešťovka", kdy
hlavní podmínkou byla instalace vodopropustné dlažby. Dotace činila 85 %
nákladů stavby.

Velkým překvapením byly i nové herní prvky na školní zahradě, které jsme
získali díky dotaci z „Programu rozvoje
venkova“ a finanční i materiální podpoře Obce Halenkov. Náklady činily
399 300,00 Kč, z čehož dotace SZIF
(Státní zemědělský investiční fond) tvoří 80 %. Výběrové řízení vyhrála firma
„Hybaj s.r.o.“, která dodala a instalovala v rámci projektu herní prvky.

Paní kuchařky se mohly radovat z nového nerez výtahu, jehož rekonstrukci
měla na starost firma „Výtahy Vsetín“.
V letošním školním roce čítá naše
MŠ 90 dětí, 10 pedagogických (z toho
2 asistenty pedagoga) a 8 nepedagogických zaměstnanců ( včetně chůvy pro
naše nejmenší).
Na začátku září děti z MŠ pod vedením p. učitelky Š. Václavíkové přivítaly
pásmem básní a písní 27 dětí narozených v době od srpna 2021 do srpna
2022 mezi občánky Halenkova.
V tomto měsíci byl zahájen projekt
„Za poznaním cez hranice – bez hranice“, jehož partnerem je MŠ Železničná z Považské Bystrice. Více informací
o tomto projektu naleznete na našich

webových stánkách, kde budou zveřejněny na konci tohoto měsíce.
Podzim jsme přivítali společně s rodiči na tradiční drakiádě s vírou, že tentokrát bude při nás stát i živel vítr, který
na nás v minulých letech zapomněl.
Voňavé špekáčky opečené nad ohněm
určitě přispěly k příjemné atmosféře
mezi učitelkami a rodiči.
V listopadu plánujeme „Vánoční jarmark“ a výtěžek bychom rádi věnovali
děvčátku naší kolegyně Nikolce, které
se vrátila zákeřná nemoc.
Do konce kalendářního roku na nás
čeká ještě mnoho akcí a dobrodružství,
ale o tom zase až příště.
Ivana Bátlová, ředitelka MŠ
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základní škola

Co nás těší nebo trápí ve škole
Přinášíme Vám stručné shrnutí událostí za dobu od začátku školního roku. Jako všechno v životě, tak i naše práce
má dvě strany mince. Na jedné straně stojí pozitiva a úspěchy, které bývají často doprovázeny nezdary a nepříjemnými
věcmi.
Mezi ty kladné a potěšující informace určitě patří:
- Máme vyšší počet žáků oproti loňskému roku a tím také
více o jednu třídu.
- Ve výuce došlo k rozšíření předmětu Informatika do dalších ročníků. Byli jsme nuceni zvýšit kapacitu v učebně
počítačů o čtyři pracovní místa. V předmětu jde obsahově
o podporu nejen v oblasti každodenní obsluhy počítače,
ale hlavně o kritické myšlení a schopnost vyhledávat a posuzovat obsah a data pro různé účely. K tomu jsou žáci
vedeni využíváním různých digitálních prostředků a technologií. Dovybavení pomůcek pro robotiku v současné
době stále probíhá.
- V sedmém ročníku jsme podpořili výuku Anglického jazyka dělením obou tříd do více skupin než v loňském roce.
- Z organizačních a časových důvodů jsme sjednali výuku
plavání ve Vodním světě ve Velkých Karlovicích. Příjemný
přístup, příznivá cena za kurz na žáka, časová dostupnost
i teplota okolního prostředí a vody jsou signály, že jsme se
rozhodli správně. Žáci i paní učitelky jsou nadmíru spokojeni.
- Ke dvěma plným oddělením školní družiny jsme byli nuceni opět otevřít klub Sovička. Slouží pro žáky, které již
nebylo možno z kapacitních důvodů umístit do školní družiny.
- Podařilo se nám již v průběhu prázdnin uvést do chodu interaktivní tabulku pro přihlašování žáků do kroužků. Díky
tomuto načasování začala většina kroužků svůj provoz již
v měsíci září. Celkový počet takto provozovaných mimoškolních aktivit je sedmnáct.
- V této souvislosti jsme rádi a velmi oceňujeme, že do vedení některých kroužků se zapojili naši aktivní rodiče.
- Úzkou spolupráci, podporu a zázemí u nás mají Liščata –
turistický oddíl pro žáky ZŠ Halenkov.
- Zkvalitnili jsme pracovní zázemí pro učitele, protože některé kabinety byly v původním stavu z roku 1967. Došlo
také k zakoupení nových šatních skříní pro další příchozí
žáky. Novějšího vybavení se dočkalo také jedno oddělení
školní družiny.
Za tak krátkou dobu je to vcelku slušná porce zdařilých
činností, vedle kterých figurují také ty, které nás moc netěší:
- Přípravě projektu na rekonstrukci školní zahrady jsme
věnovali dlouhou dobu. Žáci se podíleli svými nápady
na možné výsledné podobě celého projektu, nechyběla
ani spolupráce zahradního architekta nebo zřizovatele.
Výzva ze sekce Fondu životního prostředí, která by poskytla částečnou finanční dotaci na realizaci nebyla bohužel ze strany ministerstva důkladně připravená, což nám
znemožnilo úspěšně podat naši žádost.
- I přes varování a důsledné řešení nejrůznějších kázeňských přestupků se žáky, včetně jejich rodičů dále pokračuje vandalství a plýtvání ve škole. Za jeden měsíc žáci
dokázali zničit čtvery dveře do kabinek WC chlapci. Zakoupení jednoho kusu těchto dveří v provedení Standard
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nás přijde na zhruba 2 000 Kč. Množství zbytečně a úmyslně vymotaného toaletního papíru, opakovaně natrhaného ve velkém množství do záchodu, tak aby došlo k ucpání, kratochvíle v podobě mokrých koulí z tohoto papíru
naházených na stropy, obklady, dveře i podlahy, nás nutí
přemýšlet nad důvody toxického chování. Škola tím zbytečně přichází o nemalé finanční prostředky, které bychom
mohli investovat jinde.
- Jako výchovný prostředek jsme zvolili odebrání toaletních
papírů a hygienických utěrek na určenou dobu, aby se žáci
zamysleli nad celou situací a nepříjemnostmi, které toto
přináší. Bohužel jsme se setkali i s nepochopením ze strany několika rodičů. Očekávali jsme jejich podporu a domluvu svým dětem. Na místo toho jsme se dočkali zaslání
kontroly z hygieny. V průběhu jejich návštěvy již bylo vše
opět v normálu, přesto vnímáme nepochopení našeho záměru ze strany rodičů jako výraz nespolupráce.
Závěrem chceme dodat, že nás zmíněná negativa neodradila v práci a dalším snažení. Budeme se dál řídit slovy našeho učitele národů: „Vyhýbat se zahálce, nezoufat si v nehodách a neklesat na mysli.“
Mgr. Soňa Růžičková
Mgr. Jana Podešvová

charita

Zahradní slavnost na domečku
Každoroční ukončení prázdnin bývá spojeno s naší tradiční Zahradní slavností. Letos to vyšlo na krásné datum, čtvrtek
1. září. Přípravy byly veliké. Pekly se frgály, domácí chléb,
štrúdly, stavěl se párty stan, chystalo se posezení, zdobily se
venkovní prostory a nakládalo se 8 kil kuřecího masa. Letos
byl přichystaný i dětský koutek se spoustou her, bublifuků,
balónků a zábavy.
Počasí nám také přálo, svítilo sluníčko, ale nebylo horko. Postupně začali chodit rodinní příslušníci našich klientů
i s malými dětmi. Bylo krásné vidět několik generací pohromadě. Přišla spousta kolegů se svými rodinami. Přišli jak naši
bývalí, tak i současní kolegové, kteří nám pomáhají. Přišla
i paní ředitelka s dalšími kolegy ze zázemí a ze stacionáře.
Dojela se s námi poveselit i naše bývalá vedoucí Maruška
Surá. Letošní slavnosti se zúčastnila i spousta hostů a dodavatelů, se kterými spolupracujeme. A nakonec naše pozvání
přijali i otcové Dušan, Vlastimil a František.
Byl připraven bohatý program. Celé odpoledne nám zpěvem a hrou na klávesy zpříjemňovala naše kamarádka Hela
Václavíková. Krásnou báseň zarecitovala paní učitelka Iva
Zapalačová, v krojích nám zahráli a zazpívali paní Koňaříková se svými syny. Celý program uváděla naše úžasná kolegyně Jiřinka Sklářová. Jedlo se a pilo, zpívalo i tančilo, všude
byl slyšet smích a dětský křik. Letošní ročník byl výjimečný.
Celkem se ho zúčastnilo 120 lidí, 88 dospělých a 32 dětí.
Moc bych chtěla poděkovat všem zaměstnancům za jejich
pomoc s přípravami slavnosti i během ní. Bez nich by to nešlo. Velké díky patří i paní Kadlecové a panu Svobodovi z firmy DEPEND®, kteří nám poskytli finanční dar. Moc děkuji
Hele Václavíkové za krásný zpěv, Ivě Zapalačové za recitaci,
paní Koňaříkové a jejím synům za hru a zpěv lidových písní
a také naší milé dobrovolnici Dáše Pavlíkové, že za námi
přijela. Velké díky všem, kteří se Zahradní slavnosti zúčastnili a přispěli dobrým jídlem a pitím.
A jak to vidí naši klienti? Paní Fabiánová to zhodnotila
za všechny: „Slavnost se nám všem sestřičkám i pacientkám i pacientům moc líbila. Bylo teplo, sluníčko, dovezli
sem i pacienty z Halenkova. Já jsem pomáhala sestřičkám
s pečením frgálů a jablkových štrúdlů, aspoň něco, hlavně,
že mě to baví.“
Lenka Kopřivová,
vedoucí pobytových služeb
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Štrúdlování aneb o nejlepší jablečný štrúdl
a jak to všechno dopadlo...?
Štrúdlování aneb o nejlepší jablečný štrúdl a jak to všechno dopadlo...?
V pondělí 26. 9. 2022 vypukla akce o nejlepší jablečný
štrúdl. Ze začátku k nám žádné soutěžní štrúdly nikdo nenosil, až jsme si říkali, aby bylo co hodnotit a abychom tak
krásné ceny nemuseli vracet našim dárcům. Nestalo se tak!
Do podvečera se sešlo neuvěřitelných 30 štrúdlů. Vůně to
byla tak sladká, že bylo obtížné alespoň jeden neochutnat.
Pravidla však platí pro všechny a museli jsme vydržet do dalšího dne, kdy se celá soutěž pořádala. Hned zrána jsme slavnostně vyzdobili naši společenskou místnost, číselně označili
každý štrúdl tak, aby nikdo netušil, který z kousků kdo upekl.
Členy poroty posílil i otec Dušan, kterému velmi děkujeme,
že přišel mezi nás a stal se na chvíli odborníkem na ochutnávání. Jako první se začala hodnotit kategorie dětí. V této
kategorii bylo k hodnocení neuvěřitelných 20 kusů štrúdlů.
Naše porota to neměla vůbec jednoduché. Bodovou škálu
jsme udělali raději širší, od 1 do 10, kdy deset bodů bylo
nejvíce, aby se nám nesešlo více prvních, druhých či třetích
míst. Všech devět porotců hodnotilo předkládané soutěžní
kousky po stránce vzhledové, chuťové a přidali jsme speciální kategorii, hodnocení kreativity, kdy se posuzovalo něco
neobvyklého, nového či esteticky výjimečného. Zpočátku
jsme porotcům dávali tenké řezy štrúdlů celé, avšak po první
desítce již řada porotců prosila o polovinu vzorku. Bylo to
opravdu náročné. Velmi si ceníme všech, kteří ochutnávali.
Porota toto hodnocení brala velmi poctivě a svědomitě. Někdo se zcela zaměřil na samotnou chuť, některý z porotců
také oceňoval to, jak vypadá daný štrúdl na řezu. Po ohodnocení této dětské kategorie si porotci museli dát přestávku.
Poté následovala kategorie dospělých. Zde se sešlo deset
soutěžních štrúdlů. Porota se opět zahloubala do ochutnávání a bodování. Vzájemně se také nikterak neovlivňovali, což
bylo opravdu milé. Po sečtení bodů měla soutěž své vítěze.
Slavnostní vyhodnocení se konalo odpoledne na „domečku“ na Čubově, abychom se podělili o radost z ochutnávání, mezigeneračního setkání a této slavnosti voňavých
štrúdlů i s našimi seniory. Reminiscenční místnost, kde se
konalo slavnostní vyhlášení vítězů, praskala ve švech. Přišli
převážně žáci ze Základní školy v Novém Hrozenkově, kde
společně s paní učitelkou paní Martinou Vaculíkovou napekli osmnáct štrúdlů. Pekl buď jeden žák sám za sebe, nebo

ve dvojicích i trojicích. Tito mladí pekaři to neměli vůbec
jednoduché, protože v rámci vyučování byli časově omezeni
jen jednou hodinou. Toto oceňujeme velmi, protože i časový
stres má často vliv na konečný výsledek. Přišli i ostatní účastníci soutěže a mohlo se přejít k vyhlášení vítězů.  Musíme
ocenit také to, že každý štrúdl byl jedinečný. Některá náplň
byla bohatá na ořechy, jinde pekaři použili mák, či tak červená jablka, že se porota podivovala, jak může být náplň tak
krásně červená. Kreativita také jela na plné obrátky a jeden
štrúdl dokonce vypadal jako pás rozkvetlých jablečných růží.
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Dětští vítězové:
1. místo: Eliška a Tadeáš Kopečtí (246 bodů)
2. místo: Amálie a Miriam Štenclovy (212 bodů)
3. místo: Martin Herceg a Josef Orság (206 bodů)
Dospělí vítězové:
1. místo: Martina Vaculíková (185 bodů)
2. místo: Lenka Kopřivová (184 bodů)
3. místo: Marie Vaculíková (183 bodů)
Velké poděkování patří našim štědrým dárcům.
Do soutěže darovali hodnotné ceny:
Restaurace Pepicentrum, Pizzerie Ponko, Vinotéka
Na Kruháči, Dvůr U Kříža, cukrářka Anna Pavelková
a Zelená lékárna ve Vsetíně.
Ivana Hlaváčová,
PR, vztahy s veřejností

Zářijové setkání seniorů se vydařilo
Čtvrtek 15. září 2022 byl den, na který jsme se těšili, a nejenom my tady na Charitě v Novém Hrozenkově. Kdo se těšil
asi ještě více, byli naši milí senioři, kteří se takto scházejí již
několik roků. Vznikají přátelství, která přetrvávají a lidé se
vždy po čase opět rádi setkají v příjemné atmosféře a bezpečí fary ve Velkých Karlovicích, kde se toto setkání uskutečnilo. Setkání začalo mší svatou, kterou sloužil farář Petr
Dujka. Cestou na faru jsme všichni zmokli, tak nám přišlo
vhod chutné pohoštění s teplým čajem a kávou. Po úvodu
pana faráře, doplněného několika milými vtipy, rozezněl pan
Josef Hodulák svou harmoniku a my jsme si začali notovat
s ním. Jako další vystoupila Cimbálová muzika Rozínka. Je
radost dívat se na mladé muzikanty a hlavně na to, jak písně v jejich podání rozzářily tváře všech přítomných. Došlo
i na tanec, kdy se naše kolegyně musely prostřídat, aby všemu tomu tanečnímu víru stačily. Svou návštěvou nás potěšil
i filmový štáb paní Evy Tomanové. Celý její tým je složen
z profesionálů a velmi milých lidí. Natáčení nebylo rušivé,
ba naopak. Během setkání se jim určitě podařilo natočit až
dojemné momenty a scény. Tyto záběry budou po práci střihače použity v připravovaném dokumentu, který by měl být
uveden Českou televizí na konci tohoto roku. Těšíme se, až
bude dokument hotový. O termínu vysílání vás budeme včas
informovat. Večer jsme naše seniory rozvezli do jejich domovů a již teď se těšíme na příští společné setkání.
Ivana Hlaváčová,
PR, vztahy s veřejností

KADEŘNICTVÍ A PEDIKÚRA ZDENA
OTEVŘENO
POUZE PO PŘEDCHOZÍ TELEFONICKÉ DOMLUVĚ

MOBIL: 775 381 170
Adresa: Zdena Kocfeldová
Halenkov 683
756 03 Halenkov

(u autobusové zastávky UP závody)

OPĚT OTEVŘENO OD 26.11. 2022
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Něco málo o Halenkovu…
Jak je známo, obec Halenkov založil v roce 1654 Jiří Illésházy, uherský
šlechtic pocházející ze Žitného ostrova, který koupil v roce 1652 vsetínské
panství. Na starých dokumentech je
název obce uváděn ve znění Helenovice (1657), Alinkow (1670), Hallenkau
(1872) nebo Halenkow (1846). V celosvětovém seznamu obcí je Halenkov
jen jeden. Obec či město mající stejné
jméno jinde ve světě neexistuje.
Naše obec má od roku 2002 svůj
znak a prapor. Tyto symboly mohly
být v minulosti uděleny pouze městům, obce mohly vlastnit pouze pečeť.
Obecní pečeť byla Halenkovu přidělena v roce 1748. V oválném štítě byl
znázorněn vzrostlý strom neznámého
druhu, s vysokým štíhlým kmenem
a malým vrchovištěm. Druh stromu
nelze z otisku přesně určit, jednalo se
snad o buk nebo jedli. Pečeť byla používána asi do roku 1850. O existenci
novější pečetě není nic známo.
V rámci 350. výročí založení obce se
obecní zastupitelstvo rozhodlo využít
této zákonné možnosti a usneslo se, že
nový znak musí obec získat. Bylo zpra-

cováno několik návrhů. Vybraný návrh
byl zaslán ke schválení Parlamentu ČR.
Znak byl schválen v listopadu 2003.
Starostovi obce Ing. Jiřímu Lušovskému
byl slavnostně předán 5. března 2004.
Symboly, které jsou ve znaku použity, vyplývají z historických jevů, které
obec po dobu její existence provázely. Obyvatelé se už v době
jejího založení zabývali
pastevecko zemědělským
hospodařením, a to nejen
na svých usedlostech, ale
také robotou ke zdejšímu
panskému dvoru. Zelená barva štítu symbolizuje
barvu pastvin, na kterých pásli svůj hovězí dobytek i stáda ovcí
a koz. Vyjadřuje též barvu lesů, které
tuto krajinu dodnes z větší části pokrývají.
Javorový list je symbolem stromů,
které byly pro tuto krajinu typické.
Javorový porost pokrýval ve velkém
množství okolní hory, že od něj dostaly
jméno. Proto si obec Halenkov vyvolila
javorový list v podzimní zlatavé barvě
za symbol svého znaku.

Zlatá barva příčného břevna symbolizuje barvu sklízeného obilí a také
zlatavou barvu sekaného a řezaného
dřeva. Tvar břevna připomíná zuby pilových listů a čtyři pily, které se v minulosti na území obce nacházely.
Nejčastější příjmení v obci jsou Šulák, Koňařík, Kopecký, Kocúrek, Novosad, Orság, Pončík, Janota nebo Strbačka.
K příjmení, které se v lokalitě vyskytovalo ve stejné podobě vícekrát,
bylo dříve přiřazováno přízvisko,
pomocí něhož se rozlišovaly rodiny stejného jména.
Přízviska se používala jen
v lidové mluvě.
Mezi nejpoužívanější
patřily:
Šulák – Batala, Dvořiský,
Barčák, Srala, Jurota, Straňák
nebo Zděnický
Koňařík – Jaňúr, Varaják, Kršelský,
Štěpán, Zahradovský
Kopecký – Cymbál, Bajcařík, Kubáň,
Krajčík
Přízvisko obvykle dostala rodina
po prvním majiteli chalupy. Dnes se už
přízviska moc nepoužívají, domy jsou
označovány jménem vlastníka a číslem
popisným.
Ing. Martina Kostková, kronikářka
kronika@halenkov.cz

Výzva občanům Halenkova
V příštím roce si Halenkov připomene 155. výročí založení pobočky
Gebrüder Thonet, světoznámé firmy
na výrobu ohýbaného nábytku. Jejího
zakladatele Michaela Thoneta (1796–
1871) vedly experimenty s ohýbáním
dřeva a jeho následným užitím ve výrobě nábytku nejdříve k přesídlení z rodného porýnského městečka do Vídně,
kde založil první továrnu a později začal podnikat společně se svými syny.
Na rostoucí zájem o výrobky reagovali
Thoneti zakládáním dalších fabrik. Zatímco dnes je zvykem továrny stavět
na místech s rozvinutou infrastrukturou
a suroviny i zaměstnance k ní dovážet,
ve „století páry“ to bylo naopak – nová
pobočka se zásadně stavěla tam, kde
bylo z čeho vyrábět a kým vyrábět.
Taková nábytkářská fabrika v 19. století potřebovala především dřevo – ať už
jako materiál k samotné výrobě nábytku, tak coby topivo k pohonu parních
strojů a v neposlední řadě k zahřívání
vody k paření a následnému ohýbání
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dřevěných polotovarů. Na Halenkově
našli Thoneti obojí – jak bohaté jedlobukové lesy, tak početné chudé obyvatelstvo, které se takřka nedokázalo uživit na zdejší neúrodné půdě a možnost
zaměstnání v továrně vítalo.
Thoneti si v Halenkově zprvu
jen pronajali parní pilu, jejíž areál
záhy rozšířili o budovy ohýbárny,
rašplovny a nakonec i pobočnou
leštírnu. Během následujících
desetiletí si firma zažila vzestupy, pády, přeorientování
na jiný výrobní sortiment,
po 2. světové válce byla znárodněna. V roce 1948 byla
začleněna do n. P. Thonet
a v roce 1954 se stala součástí UP závodů.
Obec Halenkov se i letos
rozhodla pokračovat v tradici vydávání
stolního kalendáře s tematikou z dějin
obce – a vzhledem ke vzpomenutému výročí padla volba právě na firmu
Thonet. Milí čtenáři, pokud vlastníte

historické fotografie halenkovské továrny na výrobu ohýbaného nábytku
či jejích samostatných provozů, různé
dokumenty či třeba fotografie z domácké výroby pro Thonety (vyplétání
sedáků, broušení komponentů apod.), budeme rádi,
když se s námi o ně podělíte. Fotografie můžete v el.
verzi zasílat na adresu zpravodaj@halenkov.cz nebo je
přinést na Obecní úřad, kde
Vám budou po naskenování ihned vráceny. Děkujeme
Vám za spolupráci při přípravě kalendáře, který bude
příští rok opět zdobit každou
halenkovskou
domácnost!
Termín pro přijímání materiálů: do 11. 11. 2022.
Světoznámá „čtrnáctka“ vznikla
v roce 1859 a vyrobilo se jí několik
desítek milionů kusů (foto M. Ošťádal,
Muzeum regionu Valašsko)

On totiž pohyb znamená život
Chození s holemi se stalo fenoménem současné doby .Oblíbili si ho zejména senioři, jenže nejsou hole jako
hole a i chůzi s nimi je třeba se učit.
(přikládám fotografie z našich pobytů)
Existují dva druhy holí ,jedny jsou určeny pro treking a jiné pro nordic walking.Trekingové hole jsou skládací jednak proto aby bylo možné měnit jejich
délku do kopce a z kopce a mají větší
hmotnost.
Nordicwalkingové hole jsou lehčí a délku můžeme měnit s ohledem
na terén i kondici.
O tom ,že je chůze prospěšná činnost, kterou může navíc člověk provozovat až do pozdního věku ,není pochyb. Přidaná hodnota sportu, o němž
hovoříme je v tom, že při chůzi s holemi zapojujeme i horní polovinu těla.
Tím dochází k aktivaci svalů ramene,
prsních i zádových svalů. A protože se
o hole opíráte, tak se narovnáte a začnete lépe dýchat. Hole při chůzi slouží
i jako podpora takže tuto aktivitu může
provozovat každý, věk nehraje roli. No
upozornění všeho s mírou i zde platí
a nic se nemá přehánět.

povídat a cesta rychleji uteče. Příroda
kolem Halenkova je jedna velká nordikwalkinková trasa.
Tak se k nám přidejte a věřte mi, že
nic není hezčí než cítit zemi pod nohama, dýchat čistý vzduch a cítit se fit,

zdravý a silný. Těšit se jak pokládáme
jednu nohu před druhou.
Poděkování patří všem sponzorům
co nám pomáhají aby naše stáří bylo
důstojné v domácím prostředí.
S úctou Marta Václavíková

Právě proto pravidelně při rekondičních pobytech si nácvik chůze zopakujeme a také přidáme paru km do celostátní soutěže "Rozchodíme to" Chození
ve skupině je lepší ,protože si můžeme
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SPCCH

Členové SPCCH v ČR,z.s. již 15 let chodí
s holemi NORDIC WALKING

hasiči

Hasičské ohlédnutí 2022
Již dnes, my hasiči, můžeme
konstatovat, že rok 2022 byl jeden
z přelomových a můžeme ho řadit
mezi úspěšné. Blíží se termín slavnostního otevření rekonstruované hasičské
zbrojnice a rovněž přivítáme novou
terénní 4kolku s příslušenstvím. Do historie obce a hasičského hnutí se tyto
události zapíší výraznými písmeny. Pro
budoucí generace a vlastně i pro současníky bychom ale přeci jen poslali
poselství, že nic není samo sebou.

Zbrojnice
Projekt na rekonstrukci požární zbrojnice SDH Halenkov byl připravován již
v letech 2016/2017. Podnětem k tomu
byly dvě skutečnosti. Jednak potřeba
rekonstrukce elektroinstalace, topení,
odpadů a jednak existující dotační titul „Zodolňování požárních zbrojnic
jednotek SDH a požárních stanic HZS
ČR“. Ke vzniku tohoto dotačního titulu
se můžeme hrdě přihlásit. Svou osobní
účastí v přípravném, 8 členném výboru pro nastavení parametrů pro čerpání
alokovaných prostředků na MMR ČR,
jsme dílem přispěli k této, pro obec
a hasiče velmi užitečné investiční podpoře.
Projektová dokumentace rekonstrukce naší zbrojnice, z hlediska vypracování, doznala jisté fáze již před rokem
2018. Ovšem blížily se minulé obecní
volby. Dokumentace i proto nebyla
dotažena do vyhovujícího stavu a pak
i proto zůstala odložena nekompletní,
bez vážného záměru projekt realizovat.
To se mělo změnit na konci roku
2020 a dalších, kdy byl na základě podnětu starosty obce Ing. Radka Chromčáka projekt oživen. Ve spolupráci
s původním zpracovatelem se projekt
aktualizoval, upravoval na nové normativy a připravoval se na oficiální podání
na HZS Zlínského kraje, jakožto garanta rozhodnutí o případném přidělení
dotace.
V den “D“, kdy mělo na HZS ZLK
padnout rozhodnutí o pořadí úspěšných žadatelů o dotaci na rekonstrukci
zbrojnic, se událo toto:
Delegace členů JPO II SDH Halenkov, za přítomnosti starosty obce Halenkov, byla na jednání s představiteli
HZS ZLK. Téma setkání bylo zařazení JPO II SDH Halenkov do kategorie jednotek předurčených na zásahy
ve výšce a nad volnou hloubkou (laic-
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ky lezci). Jednání bylo úspěšné a snad
i díky němu obec Halenkov skončila
v pořadníku žadatelů tak, že na dotaci
na rekonstrukci zbrojnice dosáhla.
Nastalo intenzivní „dolaďování“ projektové dokumentace. Ta byla nakonec i díky velkému úsilí místostarosty
obce Mgr. Miroslava Zetka hasičským
záchranným sborem akceptována
a na řadu přišla soutěž o dodavatele
stavby.
S politováním můžeme teď jen konstatovat, že závěrečné fáze připomínkování projektové dokumentace byla
bez účasti hasičů. Čas pak ukázal, že
kvůli tomu došlo v projektu mnoha
chybám a nedostatkům. Malým, větším
i závažným. Všechny chyby a nedostatky pak bylo nutné v běhu realizace
stavby korigovat. Stálo to nemalé úsilí
zainteresovaných, ať to bylo na straně
dodavatele stavby, či na straně investora, tj. obce, či na straně uživatelů, samotných hasičů. A pro úspěšné dokončení stavby, tak obec musela investovat
další finanční prostředky.

Přes všechna úskalí, která v čase při
stavbě vyplynula, musíme my hasiči
všem zúčastněným poděkovat. A to
i HZS ČR, který celý dotační titul zastřešuje. Díky všem zaitenterovaným
zůstane u nás zhodnocená nemovitost,
která bude hrdě sloužit po další generace.
Ve věci rekonstrukce zbrojnice ještě
dvě poděkování. To jedno si zaslouží hasiči samotní za to, že po celou
dobu rekonstrukce byli vždy připravení dostát svým povinnostem - zásahu
u mimořádných událostí. A nebylo jich
málo, včetně účasti na likvidaci požáru
v Hřensku.
A konečně poslední poděkování – Marii Kučerové. Ta nám hasičům
vytrhla veliký trn z paty tím, že nám
v prostorech své firemní haly umožnila BEZPLATNÉ umístění našeho hasičského vybavení. Všechny věci musely uvolnit místo stavebnímu ruchu.
A že toho vybavení máme docela dost
na uskladnění a parkování, to dokazuje
druhá část příspěvku.

Pro rok 2022 byla, tak jak tomu bylo
i v posledních několika letech, vyhlášena Zlínským krajem finanční podpora
jednotkám SDH. Na základě podaných
žádostí pak pod hlavičkou obce probíhá podpora formou pořízení a spolufinancování nových prostředků požární
ochrany a formou pořízení, či spolufinancování nové zásahové techniky.
Pro připomenutí se vraťme do nedávné historie. V roce 2009 se obci Halenkov, respektive hasičům, podařilo
realizovat příhraniční spolupráci s obcí
Štiavnik (SK). Jedním z významných
efektů spolupráce bylo mimo jiné
zakoupení speciální terénní 4kolky
za 10% pořizovací ceny.
Tato 4kolka však po 12 letech spolehlivé služby začala jevit známky nevratného opotřebení. Letošní rok nám,
resp. obci Halenkov, naskytla možnost
k její obměně za novou. Letos totiž právě poprvé v dotační historii umožnil
Zlínský kraj pořizovat i speciální techniku, jakou je terénní 4kolka.
Obec podala na základě argumentů
hasičů žádost a bylo jí vyhověno. V hasičské zbrojnici tak došlo k obměně
opotřebované, velice užitečné techniky,
za novou. A to s velikým přispěním
Zlínského kraje. Finanční podíl obce na
pořízení 4kolky můžeme laikovi popsat
tak, že prostředky, které by obec jinak
vynaložila na opravu původní opotřebované 4kolky, obec investovala
do pořízení zbrusu nové 4kolky s tím,

hasiči / charita

Nová terénní 4kolka
s příslušenstvím

že starou 4kolku ještě prodá za odhadní cenu.
Tady také děkuje všem za realizaci
tohoto nákupu. Za dobu 12-ti let užívání 4kolky lze bez nejmenších pochyb
říct, že 4kolka je skvělým služebníkem

a spolehlivým partnerem při záchraně
života, zdraví lidí, zvířat a záchraně
majetku.
Za jednotku požární ochrany Halenkov
Starosta SDH Halenkov
Janota Petr

BABÍ LÉTO NA KOHÚTCE
Výletujeme rádi a jedna z cest nás
zavedla na Kohútku s 913 metry nad
mořem, odkud jsme se chtěli kochat
krásnými výhledy po okolí. Pod vrcholem kopce se nám nad hlavami objevil
mrak a hřejivé sluníčko bylo totam. Odradit jsme se ale nenechali a po vystoupení z charitního autobusu, řízeného
naším skvělým řidičem Jožkou, jsme
se vydali k budově s prosklenou stěnou. Výhled byl nádherný, viděli jsme
na Radhošť i na Lysou horu. Chladno
bylo, a tak po krásném zážitku a pozorování pasoucích se oveček jsme se
rychlými kroky i koly vydali do restaurace na horkou kávu a čaj. Ti otužilejší
si dali chlazenou kofolu.
Posíleni dojmy, horkou kávou či čajem jsme vyrazili zpět do stacionáře
rovnou k obědu. Těšíme se, že nám

během podzimu vyjde ještě alespoň jeden takový pěkný výlet. Babí léto jsme
si také připomněli nazdobením věnce
na vstupní dveře. Použili jsme mech,
jeřabiny a suché květy. Všechny tyto

přísady jsme si předem sami nasbírali
při procházkách po okolí.
Judita Grycmanová, zástupkyně vedoucího Denního stacionáře Slunečnice
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Jak se vede halenkovským fotbalistům
v aktuální sezoně
Pouze dvě prohry z jedenácti odehraných kol, průměr takřka tří vstřelených
branek na zápas a třetí příčka v aktuální tabulce I. B třídy. Taková byla bilance
týmu mužů TJ Tatran Halenkov v době
uzávěrky tohoto vydání zpravodaje,
kdy zbývaly poslední dvě kola do konce podzimní části sezony 2022/23. Podrobnější statistiky i výsledky ostatních
týmů našeho oddílu přinášíme níže,
další důležité informace najdete také
na www.muzeumvalassko.cz nebo
Facebooku TJ Tatran Halenkov.
Na halenkovský fotbal už z nové tribuny
Rozsáhlá rekonstrukce tribuny halenkovského stadionu je prakticky
u konce a fanoušci našich i hostujících týmů mohou v této sezoně sledovat zápasy v mnohem komfortnějším
a bezpečnějším prostředí. Součástí
akce byla kromě různých stavebních
úprav také instalace 250 plastových sedaček a nového ozvučení. V současné
době už zbývá dokončit pouze několik
drobností. Děkujeme obci za nové hlediště i skvělou péči, kterou věnuje halenkovskému fotbalu. Také díky ní jde
nahoru nejen úroveň našeho zázemí,
ale i počet zájemců z řad nejmladších
fotbalistů. Fotbal na Halenkově se tak
může pochlubit širokou mládežnickou
základnou a jako jedna z mála vesnic
v okrese nemusí sahat ke spojování

Fanoušci Halenkova mohou v nové sezoně sledovat fotbal z opravené tribuny.
Foto Jiří Koňařík
s týmy ze sousedních obcí. A na tomto trendu chceme společně pracovat
i do budoucna.
Dosavadní výsledky podzimní části
sezony 2022/2023
Muži A – I. B třída skupina A (trenér
Ondřej Machálek): Dolní Lhota – Halenkov 1:1 (branka Halenkova Škrobák), Halenkov – Lidečko 1:4 (P. Holec), Ratiboř – Halenkov 1:2 (Škrobák
2), Halenkov – Brumov B 6:0 (Ondryáš
a Škrobák 3), Hovězí – Halenkov 2:7
(Škrobák 4, Zádilský, Pniok, Christ),
Halenkov – Poličná 1:1 (Ondryáš), Pří-

luky – Halenkov 4:4 (Škrobák 2, Zádilský, Ondryáš), Vlachovice – Halenkov
1:1 (Kuboš), Halenkov – Choryně 4:2
(Kašpar 2, Škrobák, vlastní), Prlov –
Halenkov 2:0, Halenkov – Horní Bečva 4:0 (Škrobák 3, Ondryáš). Zbývající utkání 23. říjen, 14:30 hodin Dolní
Bečva – Halenkov, 29. říjen, 14:30 hodin Halenkov – Jablůnka.
Dorost – okresní přebor (trenér Ondřej Žárský): Lidečko – Halenkov 7:0,
Halenkov – Ratiboř/Kateřinice 1:8 (Měrka), Juřinka – Halenkov 7:1 (střelec neuveden), Halenkov – Liptál 1:3 (Christ),
Val. Bystřice/Vidče – Halenkov 11:1

Tým mužů TJ Tatran Halenkov v sezoně 2022/23. Horní řada zleva: Ondřej Machálek – trenér, Luboš Maňák, Jiří Kuboš, Jiří
Pniok, Jakub Christ, Josef Zádilský, Tomáš Zádilský, Tomáš Kašpar. Před nimi zleva: Jan Trlica, Jan Maliňák, Ondřej Ondryáš,
Lukáš Kořenek, Radim Jakeš, Pavel Škrobák a Michal Měrka. 					
Foto Jiří Koňařík
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(Malysa), Halenkov – Jablůnka/Jarcová
0:1, Halenkov – Horní Bečva/Hutisko
1:6 (Christ), Zbývající utkání: 22. říjen,
10 hodin Fr. Lhota/Poteč – Halenkov,
30. října, 10:00 hodin Halenkov – Ústí/
Val. Polanka.
Mladší žáci – okresní přebor (trenér
Jan Jakeš): Halenkov – Ústí 1:5 (Burdík),
Fr. Lhota – Halenkov 5:1 (Leskovjan),
Halenkov – Hovězí/Huslenky 4:3 (Fo-

hler, Michut, Koňaříková, Leskovjan),
Kateřinice/Ratiboř – Halenkov 9:1 (Koňaříková), Val. Příkazy/H. Lideč – Halenkov 1:6 (Leskovjan a Koňaříková
2, Šťastný, Tydlačka), Halenkov – Val.
Polanka 0:4, Halenkov – Liptál 1:8 (Koňaříková), Ústí – Halenkov 6:0, 22. říjen, 11:30 hodin Halenkov – Fr. Lhota,
30. října, 13:00 hodin Huslenky/Halenkov – Halenkov.

Podpořte „Příběh skautingu na Valašsku“
Podpořte „Příběh skautingu na Valašsku“
Skauti ze Vsetína a jejich příznivci
připravují výpravnou publikaci o více
jak stoleté historii skautingu v regionu.
Záměrem je nejen mapovat počátky
a průběh tohoto společenského fenoménu, který vznikl na začátku minulého století ve Velké Británii, ale především pestrou formou přiblížit, co vše
se pod jedním, laiku nevšedním, pojmem může ukrývat. Že to nejsou jen
typické tábory a kroje, ale celá plejáda
nejrůznějších akcí a aktivit, které skauti
prožívají během celého roku ve svých
klubovnách, výpravách, o víkendech
i všedních dnech.
I vy můžete přispět ke vzniku publikace – pokud jste v dětství skautovali
a máte z té doby ještě nějakou památku,
fotografii, zápisník, kroniku či zajímavou vzpomínku, podělte se o ní. Zvláště
cenné jsou z míst, kde skautské oddíly již nyní nejsou, ale svého času byly
významnou součástí společenského života (ať to bylo během první republiky,

po válce, v letech1968-1970 či po roce
1990). Vítané jsou rovněž pamětihodnosti skautování vašich rodičů, prarodičů či příbuzných a známých. Pošlete
nám skeny těchto dokumentů nebo
nějakou informaci na e-mailovou ad-

resu
pribehskautingu@oldskaut.cz,
případně volejte na 737 249 211. Autoři připravované publikace vás v této
věci sami rádi navštíví.
Děkujeme za pomoc a spolupráci!
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Áčko Halenkova před sezonou posílil také zkušený útočník Velkých Karlovic
Pavel Škrobák (s míčem) a na podzim je nejlepším střelcem týmu, ale i celé I. B
třídy. 							
Foto Jiří Koňařík

Starší přípravka – okresní přebor
(trenér Jakub Tydlačka): Ústí – Halenkov 6:9 (Jar. Tydlačka 4, Jak. Tydlačka 3,
Šutarik 2), Halenkov – Hovězí 9:10 (Jar.
Tydlačka 5, Pavlica, Žárský, Šutarik, Jak.
Tydlačka), N. Hrozenkov/VKK – Halenkov (Jak. Tydlačka 4, Šťastný, Pavlica),
Halenkov – Valašská Polanka 4:14 (Jar.
Tydlačka 3, Šutarik), Fr. Lhota – Halenkov 9:11 (Jar. Tydlačka 8, Žárský,
Šutarik, Šťastný), Lidečko – Halenkov
8:4 (Jar. Tydlačka 3, Šutarik), Liptál –
Halenkov 2:9 (Jar. Tydlačka a Jak. Tydlačka 4, Žárský), Lačnov – Halenkov 5:7
(Jar. Tydlačka a Pavlica 2, Růžička, Haničáková, Klíma), Halenkov – Bratřejov
3:8 (Jar. Tydlačka). Zbývající utkání:
23. října, 10:00 hodin Zděchov/Huslenky – Halenkov, 29. října, 10:00 hodin
Halenkov – Vsetín.
Mladší přípravka – okresní přebor
(trenéři: Ondřej Machálek, Vít Krejčí
a Tomáš Holec): Utkání v této kategorii se hrají formou miniturnajů (termíny
najdete na www.tatranhalenkov.cz),
výsledky se nezaznamenávají do tabulek ani dalších statistik. Mladší přípravka (trenéři: Ondřej Machálek, Vít Krejčí
a Tomáš Holec): Tato kategorie ještě
nehraje soutěžní utkání.
Za výkonný výbor
TJ Tatran Halenkov Jiří Koňařík

ISO

Cvrček polní na valašských loukách
Cvrček polní se svými housličkami hraje nezaměnitelnou
roli v mnoha dětských pohádkách. Je to takový muzikantský
symbol hmyzího světa. Co se ale moc neví, je to, že stejně
jako mnoho dalších dětských symbolů z pohádek a pořekadel, např. spí jako dudek, chytá lelky, nebo charismatičtí
roháči a vlastně i světlušky – broučci svatojánci, skoro zmizel nejen z Valašska. Dudek, lelek a roháč obecný se k nám
na Valašsko zatím nevrátili, protože se jim na současném
Valašsku pořád nelíbí. Velmi pravděpodobně zde stále ještě
nemají pořádně co jíst a kde se vyvíjet.
Jinak je tomu u cvrčka polního, který masivně využil posledních suchých let, kdy nevyrostla hustá šťavnatá a hlavně
vysoká tráva a nově obsadil desítky nových luk a mezí, ale
i lemů polí a záhumenků a sadů. Nastěhoval se tak zpátky
do míst, kde předtím, než vymizel a přežíval jen v pár rezervacích, i dříve početně žil. To, že se šíří, si všimlo i mnoho
lidí, kteří nám do Muzea regionu Valašsko toto divné obrněné
zvířátko nosí s prosbou o určení. O jeho v posledních dekádách nebývalé hojnosti svědčí i nálezy cvrčků nabodnutých
na ostré trny různých keřů, kde si je jako konzervy schovávají
například ťuhýci – takto byl v letech 2021 a 2022 nalezen
napíchnutý v Halenkově – Hlubokém a Lušové a na více místech v Huslenkách. V roce 2022 jsme se na jeho mapování
cíleně zaměřili a s kolegy jsme do Národní databáze ochrany
přírody zadali skoro 100 nových nálezů cvrčka ze Zlínského
kraje. Z roku 2021 pochází dalších asi 50 záznamů. Před
rokem 2010 se ale jednalo jen o jednotlivé nálezy! Cvrček
je tak nyní známý ze všech údolí v okolí Zlína, Valašských
Klobouk a Vsetínska –zde pak nejvíce na Horním Vsacku.
Cvrček polní je nezaměnitelný tvor. Je černý a než doroste
do finální velikosti kolem tří centimetrů, jedenáctkrát se svleče. Svědčí mu slunné a suché louky s řídkou trávou, meze
nebo okraje lesů. Nemá rád zastíněné, husté a vysoké travní
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porosty. V hlíně si na podzim mladí cvrčci hloubí nory, které pak další rok obývají jen samečci. Samičky nory opouští
a hledají cvrkající samečky a pak místa na kladení vajíček.
U nás ho můžeme zaslechnout a pak lehce najít od konce
dubna do srpna. Do června takto charakteristicky cvrká pouze cvrček, nejde jej proto s žádným jiným hmyzem splést.
V létě se pak přidá plejáda dalších cvrkajících druhů hmyzu.
Pokud najdete noru s cvrčkem, většinou se rychle schová
a přestane cvrkat, protože dobře slyší a vnímá otřesy půdy.
Vyčkejte chvíli bez hnutí a vyrušený sameček brzy opět
s cvrkáním začne. Vylákejte ho pak stéblem trávy, které zasunete co nejhlouběji do nory. Často se do něj jako buldok
zakousne a nechá se vytáhnout až na světlo. Pokud přijdou
další suché roky, bude cvrček jistě dál dobývat další a další
valašské louky a z pozice pohádkového cvrčka s housličkami
jej budou moci děti zase vidět i v jeho přírodní podobě.
Lukáš Spitzer, entomolog Muzea regionu Valašsko,
příspěvková organizace

Turistický oddíl KČT LIŠČATA ve spolupráci s oddílem orientačního běhu
Kobra Vsetín pořádali v úterý 18. 10.
na fotbalovém hřišti v Halenkově dětský orientační běh. Zúčastnilo se celkem 34 dětí, které běhaly v okolí hřiště
a školy na mapě pro orientační běh,
kterou vytvořil oddíl Kobra Vsetín pro
obec Halenkov v roce 2019. Od té
doby se na ní pod záštitou LIŠČAT konalo pět akcí pro děti a veřejnost. Akce
18. 10. byla zakončena podzimní opékačkou a vyhlášením vítězů.

Klub českých turistů – Liščata
PŘIDEJ SE K NÁM!
Kroužek dětí Liščata na Halenkově
funguje asi tři roky. Akcí se pravidelně
účastní deset až dvacet dětí. Akce zahrnují malé a velké výpravy s přespáním
venku, procházky v okolí, pochody
s dospělými turisty, lezení, orienťák,
lyžování, v létě koupání a kempování
venku. Odpolední schůzky se konají
každé úterý a větší akce o víkendech.
Neustále přibíráme další děti z prvního
stupně ZŠ, hlaste se!
Katka Kastnerová, B.A
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LI Š Č ATA

Poslední „kufr“ orientačního
běhu v podzimní sezoně

inzerce / Liščata
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