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Starosta občanům

Vážení spoluobčané,
Dne 27. 2. proběhlo již 16. zasedání zastupitelstva obce, jehož
důležitost spočívala v projednání plnění rozpočtu roku 2016
a především projednání a pak následném schválení rozpočtu
tohoto roku. Z investičních akcí rozpočet zajišťuje dokončení
prací na využití třetího nadpodlaží naší základní školy, kde budou umístěny odborné učebny, společenský sál, přemístěna
knihovna a vyměněna všechna okna. Tato akce je nejvíce finančně náročná a rozpočtem je kryta 14 850 tis. Kč.
Realizací projektu vybudování pomocného sběrného dvora
v celkové výši 3,5 mil. Kč bychom chtěli výrazně ovlivnit
nakládání s odpady a tím zvýšit čistotu a pořádek v obci
a dát občanům možnost efektivně s odpady zacházet.
V tomto roce nás čekají dokončovací práce na revitalizaci
bývalého armádního velkoskladu a to ve výši 1 050 tis. Kč.
Společnou prioritou všech zastupitelů obce je zabezpečit
bezpečnost občanů vybudováním chodníku mezi Černým
a Lidovým domem a rovněž přechodu pro chodce ve středu
obce přes hlavní silnici. Usilovně řešíme vlastnické vztahy
a projekty k územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení
tak, aby souhlasily s projektem dotčené instituce a to Správa
železniční dopravní cesty, Správa silnic Zlínského kraje
a Policie ČR.
Jsme připraveni po souhlasu těchto institucí zajistit finanční prostředky na tyto akce tak, aby mohly být realizovány ještě v tomto roce.
Rozpočtem roku 2017 je finančně zajištěna rekonstrukce
sociálního zařízení na hřbitově, nové autobusové zastávky
a budeme dále pokračovat v opravách cest, údržbě chodníků
a cyklostezky.
V tomto roce opravíme lávky přes řeku Bečvu – vyměníme
neosvědčené dřevěné desky za ocelové rošty.
Rozpočtem jsou kryty základní potřeby našich organizací
a spolků. Jsou schváleny rozpočty ZŠ, MŠ, knihovny, SDH,
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TJ Tatran Halenkov i plán lesního hospodáře obce. Příspěvky
zájmovým organizacím např. SPCCH, turisti, chovatelé,
myslivci atd.
Schválením veřejnoprávních smluv je zajištěna činnost
souboru valašských písní a tanců Kyčera z.o. a schválen
příspěvek na činnost Charity Svaté rodiny Nový Hrozenkov.
V tomto roce se můžeme opět těšit na naše tradiční kulturní i společenské akce jako jsou halenkovské slavnosti, heligonky, dětský den, mundial, vítání občánků, rozsvěcování
vánočních stromů a mnoho dalších akcí.
Nově společně s Charitou Svaté rodiny Nový Hrozenkov
připravujeme Valašskou konzumní olympiádu – soutěž o nejlepší frgál, zelé a kotlíkový guláš s datem konání 30. 4. 2017.
Bližší informace se včas dozvíte. Na všechny akce Vás srdečně zvu.
Vážení spoluobčané,
k sestavení rozpočtu roku 2017 jsme výrazně přispěli dobrým hospodařením a plněním rozpočtu roku 2016. Byla splněna finanční částka na straně příjmů a na straně výdajů
bylo ušetřeno hodně finančních prostředků vysoutěžením
nižších cen investičních akcí. V závěru roku 2016 nám pravá
valašská zima, na kterou jsme si téměř odvykli, zabránila
udělat ještě více práce na revitalizaci zeleně na posádce.
Vážení spoluobčané,
bližší informace o zasedání zastupitelstva i rozpočtu obce
budou jako vždy dostupné na webových stránkách obce
a v případě dotazů se obraťte na mě nebo mé spolupracovníky.
Vážení, přeji Vám jen to nejlepší a především pevné zdraví. Na spolupráci s Vámi v průběhu roku 2017 se těší Váš
starosta.
Ing. Jiří Lušovský

Tříkrálová sbírka na Valašsku

Je mrazivé počasí, teplota klesá k mínus 29 stupňům a na Valašsku se skupinky dětí se svými vedoucími rozhodují, zda vyjít hned poránu, či počkat až
na předpoledne, kdy mráz trochu poleví. Ti odvážnější vyšli, jiní posečkali, ba
dokonce napřed poobědvali a vyrazili.
Ano, jsou to králové. Králové s poselstvím lásky a pokoje, kteří se nezalekli
nesnází na své cestě. Dobře oblečeni,
vybaveni termoskami s horkým čajem,
procházeli údolími dům od domu.
Mnozí došli až na hřeben hor. Patří jim
můj obdiv a poděkování. Nemenší pak
všem, kteří je přijali, kteří je pohostili,
nechali ohřát u kamen. Všem, kteří při-

spěli do pokladniček
Charity Svaté rodiny
Nový Hrozenkov.

Tady bych mohla skončit, přesto mi to nedá…
Bylo jasné, že letos nemůžeme očekávat žádnou
závratnou částku, že jistě
poprvé po dlouhé době
se vybere méně, než v roce minulém, protože prioritou bylo zdraví dětí.
Jak jsme se mýlili! Oproti loňsku je
částka vyšší o více jak 30 tisíc! Svědčí
to o mnohém. Děkujeme, Valaši!

Text Daria Exnerová,
foto Josef Vrážel

KNIHOVNA HLÁSÍ:
Zpracovali jsme pro Ministerstvo kultury Statistiku knihovny za rok 2016
a čísla mluví jasně - půjčeno 5421 svazků v hodnotě 1 000 179,- Kč S Knihovnou získáváte a zárověň šetříte - Halenkovjané stavte se pro čtení !!!
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Ze základní školy

S úsměvem na rtech musíme konstatovat, že ve škole není jediný den, kdy
by se nestala nějaká pozoruhodná věc.
Proto se můžeme pochlubit nejčerstvějšími novinkami a úspěchy žáků.
Jednou z nich je nedávná účast v přírodovědné soutěži JALOVEČEK, kterou již tradičně pořádá Muzeum
Regionu Valašsko za podpory Zlínského
kraje a Operačního programu životního
prostředí na Vsetínském zámku.
Letošního ročníku se dne 9. února pod
vedením paní učitelky Michaely
Koňaříkové zúčastnilo pět žáků pátých
tříd v kategorii mladší žáci. Soupeřili
s dvaceti družstvy z jiných škol v okrese a plnili úkoly testového a badatelského charakteru z oblasti přírodních věd.
Svojí bojovností, vědomostmi a ctižádostí si nakonec vybojovali krásné 3.
místo, za což obdrželi rozmanité ceny
a diplom, o který se s námi podělili.
Na úspěch jsme hrdi a děkujeme za něj
těmto žákům: Johanka Pnioková, David
Hahn, Jan Václavík, Jan Hrňa a Radek
Chromela.
Již v minulém čísle zpravodaje jsme
vyslovili přání, aby se nám povedlo
otevřít ve škole šachový kroužek, protože jsme nechtěli nechat ležet ladem
darované šachové sestavy včetně šachovnic. Naše přání se podařilo splnit
a od druhého pololetí (1. únor 2017) je
kroužek šachu v provozu. Na základě
průzkumu, přihlášek a jednání, kdo bude trenérem tohoto obtížného sportovního odvětví, se každý týden ve čtvrtek
potí nad šachovnicemi pod vedením
pana Josefa Václavíka z Dinotice celkem devět žáků od třetí do osmé třídy.
Podle průzkumu a posledního hodnocení trenéra se zdá, že máme naději
na kvalitní halenkovské šachisty.
Poslední úspěch, o který se se všemi
chceme podělit je v oblasti recitace.
Porota školního kola v recitační soutěži
vyslala do okrskového kola konaného
9. března v ALCEDU Vsetín vítěze

základní škola
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Pořád se u nás něco děje

jednotlivých kategorií. Početnou skupinku recitátorů doprovázela a povzbuzovala paní učitelka Jarmila Kopecká.
Zdá se, že práce a podpora se vyplatila,
protože dvě žákyně postoupily do dalšího kola, které se bude konat v Rožnově
pod Radhoštěm. Vítězky, mezi které
patří Eliška Šuláková z 1. B a Klára
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Milena Belgrano ze 4. třídy, cvičí a připravují pod vedením svých učitelek tak,
aby si úspěch vychutnaly znovu.
Fandíme a držíme palce všem, kteří
se rozhodli něco dělat, jejich nadšení
stále trvá a nechtějí se vdát hned na začátku.
Jana Podešvová, Soňa Růžičková

Halenkovský zpravodaj

školka
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Zprávy, zprávy, zprávičky z halenkovské školičky

Letošní rok se nesl v duchu pravé zimy se sněhovou nadílkou, a tak se nám vydařila první naplánována akce „lyžování
se Sluníčkem“. Týden plný lyžování a zábavy, každodenní
pohyb na čerstvém vzduchu a nově nabytá sportovní dovednost jistě přispěla k pozitivnímu zážitku dětí, které toto hravé
lyžování absolvovaly. Věřím, že i některým  rodičům se ulevilo, když první lyžařské krůčky svého potomka mohli svěřit
profesionálním instruktorům.Na konci týdne se malí nejistí
lyžaři proměnili v „ človíčky“, kteří věří sami v sebe.
Únorová akce „Maškarní rej“ byl plný očekávání, chystání
a těšení se, jakou maskou děti ostatní překvapí. Konečně se
děti dočkaly a mohly obdivovat krásné masky svých kamarádů a ponořit se do světa fantazie. Nechyběly soutěže, disco
tanečky, chytání bublin a nafukovacích balónků.

Další úsměvy na tvářích dětí vykouzlili cvičení pejsci
a opička Terezka. K nadšenému poskakování a tleskání se zasloužila naše stálá divadélka Sluníčko s krtkem a Leonka
s novými pohádkami, které malé diváky vždy nabádají k slušnému chování a hezkým vztahům s kamarády i s dospělými.
Po dlouhé zimě nás nyní laskavé jarní paprsky vyzývají
k procházkám a pohybovým aktivitám realizovaných v přírodním prostředí. Měsíc duben patří k svátkům jara“
Velikonoce „a svátku, který slaví celý svět“ Den Země“.
Velikonoční tvoření je naplánováno ve spolupráci s rodiči
ve třídách MŠ a ZŠ. Pro děti a rodiče bude přichystána široká
paleta námětů a pomůcek k tvorbě netradičních výrobků
a pevně věřím, že i rodiče přispějí svými nápady. Na Den
Země je rovněž naplánována pestrá nabídkačinností a nápadů, která dětem napomůže uvědomit si význam naší planety
pro lidský život. Pokud nám bude počasí přát, tato akce proběhne v dopoledních hodinách na školní zahradě.
Nemohu ani   opomenout, že v dubnu taky proběhne pro
děti z nejstaršího oddělení MŠ zkouška zralosti. Tato zkouška  
jim otevře novou životní cestu k učení a bádání za podpory
svých rodičů.
Květen  v sobě nese jeden z nejkrásnějších svátků“ Svátek
matek“. Pro tuto příležitost jsme se rozhodli přeskočit drilování dětí, ale pojmout tento den tak, aby na něj děti a maminky vzpomínaly s láskou a hřejivým pocitem, který se ze srdíčka nikdy neztratí. Naše heslo pro tento den zní: mami,
patříme k sobě!
Během tohoto měsíce proběhne i zápis nových dětí k předškolnímu vzdělávání. (informace týkajícího se zápisu budou
včas zveřejněny na našich webových stránkách a na vývěsce
u obchodu Jednota).
Na konci školního roku nebude  chybět spaní „skoroškoláků“ ve školce, školní výlet, pasování předškoláků a v neposlední řadě překvapení na školní zahradě.
Na závěr mi dovolte   poděkovat touto cestou za finanční
sponzorské dary, za které byly zakoupeny didaktické pomůcky, věcné dary a sladkosti od rodičů, které  děti s šibalským
úsměvem ocenily.
-4-
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turisti

Šlápnete do
toho s námi !!
Vyzvěte své rodiny a známe k účasti.
V roce 2017 chceme nachodit 12000 km
a být nejlepší v rámci celostátního projektu "Rozchodíme civilky", ale hlavně
udělat sami něco pro své zdraví a snažit
se i takto o důstojné stárnutí v domácím
prostředí. První jarní den začínáme výletem do Velkých Karlovic, cíl je
Kyčerka v údolí Pluskovec.
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I. HALENKOVSKÝ FRZEGUL – charitativní akce

ANEB PODPOŘTE SVOU ÚČASTÍ
SNAHU O ZALOŽENÍ NOVÉ
TRADICE…

OU Halenkov ve spolupráci s Charitou Svaté rodiny Nový Hrozenkov pořádá dne 30. dubna 2017 od 9.00 hod
na prostranství před obecním úřadem
I. HALENKOVSKÝ FRZEGUL valašskou konzumní olympiádu ve třech
disciplínách - frgál - zelé – guláš.
Pomoc člověku, schopnost rozdělit se
a dát půlku potřebnému, je čin, který je
přisuzován Svatému Jiřímu. Dne
30. dubna, nedlouho po jeho jmeninách, budou mít Halenkovjané (a nejen
oni) možnost připojit se k jeho odkazu
a podpořit dobrou věc. Vyhlašujeme
I. HALENKOVSKÝ FRZEGUL –
soutěž o nejlepší FRGÁL – ZELÉ –
GULÁŠ. Výtěžek z prodeje soutěžních
pochutin bude přerozdělen Charitou
Svaté rodiny Nový Hrozenkov mezi
dva hendikepované chlapce z Halenkova
a Nového Hrozenkova a pro Víceúčelového charitního domu na
Halenkově.
V čem soutěžení spočívá?
Přineste alespoň jeden frgál (tvarohový) či zelí vlastní výroby (max. 1 kg),
anebo přihlaste svůj tým do soutěže
o nejlepší guláš.
Jaké jsou podmínky pro účast
v soutěži?
Soutěžící musí být obyvatelé
Halenkova. Návštěvníci a jedlíci mohou být i přespolní.
1) SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ ZELÉ Do soutěže je třeba přinést cca 1 kg
vlastního tlačeného zelí, čas dodání 30.
4. -   od 9:00 – 10:00 do vestibulu
Lidového domu
2) SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ FRGÁL
- Každý účastník přinese do soutěže
minimálně 1 tvarohový frgál, další mohou mít libovolnou náplň; v soutěži
budou hodnoceny pouze tvarohové frgály, čas dodání 30. 4. – 9:00 – 10:00
do vestibulu LD
3) SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ GULÁŠ
- Do soutěže se mohou přihlásit dospělí (2 - 3 členné týmy), děti (max. 5
členný tým + 1 dospělý). Podávání přihlášek probíhá na OU Halenkov, po-

slední možnost registrace do 26. dubna.
Podání přihlášky na OU bude závazné,
neboť každý tým obdrží 1000 Kč na nákup surovin (případně doplňkových
ovin) k přípravě 20l guláše. Pro rok
2017 je maximální počet týmů 8. Každý
z „gulášových“ týmů si zabezpečí nákup surovin, kotel a dřevo. Vaření bude
zahájeno v 9:00 hod. Není povolena
jakákoliv příprava předem.
Vyhodnocování zelí a frgálů proběhne mezi 11. – 12. hodinou a   hodnotit

bude 5ti členná porota. Předsedat jí
bude moderátor celé akce Honza
Gottfried. Po anonymním hodnocení
proběhne „dražba“ frgálů. Výtěžek z ní
půjde na charitativní účely. Zelí, které
po soutěži zůstane, bude uskladněno
a použito pro výrobu polévky
na Halenkovských slavnostech.
Ve 12.30 pak proběhne oficiální
ochutnávka a hodnocení nejlepšího guláše a bude zahájen prodej - porce za 40
až 50 Kč.
Vyvrcholení celého gurmánského zápolení přijde v 13.30, kdy budou vyhlášeni vítězové všech kategorií. Ti budou
odměněni dárkovými poukazy v hodnotě 600 Kč (1. místo) - 500 Kč (2. místo)
- 400 Kč (3. místo) opravňující k návštěvě tří halenkovských restaurací
Pension Fortuna, Pizzerie Ponko
a Penzion Na parní pile.
Akce je pořádaná v duchu myšlenky
Zelená Halenkovu - vše k jídlu i pití
bude podávané v omyvatelném nádobí
nebo v nádobí z ekologicky přátelských
materiálů. Teplou vodu k omytí použitého nádobí nám již přislíbili dobrovolní hasiči. Ostatní občerstvení bude
k dispozici v Lidovém domě.
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Očekáváme účast týmu reprezentujících halenkovské Doliny, Kuželky,
SDH Halenkov, TJ TATRAN Fotbalisty,
KČT - turisty, Myslivecká sdružení myslivce apod.
Celá akce má charitativní charakter
a Obec Halenkov hradí všechny náklady.

FRZEGUL bude zábava pro celou
rodinu a všechny příznivce dobré nálady, kteří se nebojí   a mají zdravého
soutěžního ducha, plného bříška a nezapomínají přitom ani na ty, kterým je
třeba pomáhat.
A jak to celé vzniklo? Tak vysvětluje
svou motivaci otec nápadu Miro J. A.
Moravčík:
„Neříkám, že je něco špatného na sbírání víček z plastových lahví, ale když
si na této akci koupíte za 10 Kč trojúhelníček frgálu, nasbírali jste a odevzdali ve prospěch xyz 1300 víček! Asi
to má smysl, sbírejte je dál, ale
na Frzegule, akci Halenkovjanů ve prospěch pomoci druhým je rovnice jednoduchá - porce guláše za 40 korun - to je
25 let sbíraní víček jednoho člověka
(osobní spotřeba cca). Chápete, kam
mířím? Přijďte, prosím, ctění občané
Halenkova i okolí, pozvěte rodiny
a přátelé z celého Valašska. Společně se
pobavíme, něco ochutnáme, pojíme
a hlavně pomůžeme. Tuto akci plánuje
Obec Halenkov a Charita Svaté rodiny
Novy Hrozenkov pořádat každý rok.
Nápady k obohacení nebo rozšíření
jsou vítány.“
Sepsal Miro J. A. Moravcik!
promotér akce a organizátor
Vyhlašujeme

I. HALENKOVSKÝ
FRZEGUL
Soutěž o nejlepší frgál – zelé – guláš
Kdy: 30. dubna od 9:00
Kde: Halenkov
– před obecním úřadem
Bude výluka vlaku
s náhradní
busovou dopravou
v terminu 24.- 28. Duben
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Kde stojí halenkovské sušárny?
Vsetínské muzeum si do dalších let
dalo nelehký úkol – zmapovat dosud
fungující, opuštěné i již zaniklé sušírny ovoce. Mladší generace přitom
nejspíš už ani neví, jak takové tradiční sušírny vypadají a k čemu vůbec
slouží, třebaže ještě před pouhými pár
desítkami let patřily stejně jako seníky, udírny či chlévy neodmyslitelně
k hospodářství i u nás na Halenkově.
Řada historických sušíren ovoce se
pořád nachází i na Halenkově. Co víme, tak třeba v Lušové dožívá jedna
stará u Strbačků, jedna stojí v Dinotici
a v jedné se prý ještě suší v údolí
Černém. Valašsko je dnes ale proslavené poněkud jinými způsoby využití
ovoce, proto již jen velmi málo z nich
slouží svému účelu i do dnešních dnů.
Většina je desítky let opuštěná a chátrá. Sušení ovoce přitom patří k nejstarším technikám konzervace, doloženým již v pravěku. Naši předkové
původně sušili ovoce nad otevřeným
ohněm, od středověku pak pod stropy
dymných jizeb v nadrženém dýmu.
Na podobném principu fungovaly také první samostatně budované sušárny, ovoce v nich sušené však čpělo
kouřem a před dalším zpracováním je
bylo nutné několikrát spařit horkou
vodou. Na moravsko-slovenském pohraničí se záhy objevily východní
formy sušíren, v nichž se sušilo ovoce
již jen horkým vzduchem, ne dýmem,
a celkovou dobu sušení bylo možno
zkrátit z několika dnů až týdne
na zhruba 24 hodin.

Topeniště sušárny.

Polorozpadlá sušírna z Huslenek Zbeličného.
Typickou valašskou sušírnou je malá, poloroubená stavba o půdorysu
cca 6 × 3 metry. Sestávala jednak ze
samotné roubené sušící komory a k ní
připojené
deštěné
předsíňky.
Produktivitu těchto sušíren nejvíce
omezoval kouř vycházející z pece
a obtěžující obsluhu sušírny v předsíňce přistavěné na štítovou stranu
sušírny. Topeništěm valašských sušíren bývá jednoduchá pec podélného
tvaru, do které se přikládají krátká
polena, kouř z ní se vrací stejným otvorem, rozptyluje se na půdě a mizí
střechou, dymníkem či deskovým komínkem. Často bývalo topeniště upraveno ještě pro osazení kotle k vaření
povidel. Sušírny byly vždy vybaveny
lésami, velkými vrbou či lískou vyplétanými rošty na vlastní sušení.
Sušírny pomalu všechny mizí. Část
z nich slouží nyní jinému účelu, jako
chatka či skladiště. Většina se ale
shnila či byla spálena. Už v roce 1950
Nesázal píše v časopise Naše Valašsko,
že jsou valašské sušírny zpustlé
a „ogabané“. Nevěřil, že se dožijí 21.
století. Proto jsme vymysleli tento
projekt, kdy se budeme snažit najít,
vyfotit, změřit a prozkoumat co nejvíc sušáren, které dosud stojí, či zjistit něco o těch, co již zanikly. Projekt

probíhá ve spolupráci s Národním zemědělským muzeem v Praze a jedním
z jeho hlavních výstupů bude rozsáhlá
kniha, která prostřednictvím soudobých i historických fotografií zanechá
příštím generacím památku na tento
zajímavý, leč nenávratně mizející fenomén naší krajiny. Buďte u toho
a neobávejte se, sušírny nejsou památkově chráněné. Přispějete tak jen
nezávazně dokumentací, vzpomínkami a radami ke zdaru naší knihy.
Pokud tedy i Vy víte ve svém okolí
o sušírně ovoce, ozvěte se nám.
Budeme Vám vděční.
Mgr. Ivana Ostřanská, 776 252 204
(ostranska@muzeumvalassko.cz)
RNDr. Lukáš Spitzer, Ph.D.,
603 304 911
(spitzer@muzeumvalassko.cz)

Jak to vypadá vevnitř? (Podle Nesázala 1950)
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Osobnost Halenkova – František Politzer, příslušník RAF
Každý rok si v měsíci květnu připomínáme konec 2. světové
války a scházíme se na místním hřbitově u Pomníku padlých
při pietní vzpomínce. Na tomto pomníku je mimo jiných jmen
uvedeno i jméno Františka Politzera.
Hrdinství, čest a odvaha, to byla
charakteristika příslušníků Britského
královského letectva (RAF). V jejich
řadách bojovalo i 2500 československých letců. Přes 500 z nich položilo
v bitvě o Británii svůj život. Byli
mezi nimi i bratři František
a Maxmilián Politzerovi. Přibližme
si životní příběh obou bratrů. Rodina
Politzerova přišla na Halenkov ze
Slovenska (z tehdejších Uher) okolo
roku 1880 a pracovali u firmy Thonet.
František Politzer se narodil na Halenkově 15. února 1912 (letos tak uplynulo 105 let od jeho narození). Rok na to se manželé odstěhovali do obce Střílky (u Koryčan), kde se jim v roce
1913 narodila dcera Ludmila a v roce 1919 v Koryčanech pak
i syn Maxmilián. Rodina se často stěhovala, pobývala
i v Mukačevu na Podkarpatské Rusi.
Starší syn František vystudoval učitelský ústav v Mukačevu.
Následně rok vykonával učitelské povolání, ale pak byl přijat
na Vojenskou akademii v Hranicích. Po jejím absolvování byl
jako důstojník zařazen k 13. pěšímu pluku v Boskovicích.
Po obsazení naší republiky Němci v r. 1939 byl z armády propuštěn.
Mladší
bratr
Maxmilián vychodil
obchodní
školu
v Užhorodě. Od malička měl zálibu v letectví a už jako žák
obchodní školy roku
1937 s velmi dobrým
prospěchem vykonal
zkoušku pilota turistických
letadel.
Následně byl přijat
k leteckému pluku č.
2 Dr. E. Beneše.
V roce 1938 byl přeložen k leteckému
pluku č. 4 k výcviku stíhače a byl jmenován pilotem – letcem.
Po okupaci Čech a Moravy byl z armády také propuštěn.
Ještě v roce 1939 se spolu s dalším stříleckým občanem
Jaroslavem Kubí-čkem neúspěšně pokusili o útěk za hranice.
Před Vánocemi roku 1939 to zkusili tentokrát již úspěšně
a u Halenkova s dalšími 11 kamarády přešli hranice na
Slovensko. Bez větších komplikací se dostali až do Maďarska.
Max, který uměl dobře maďarsky, se pokusil koupit lístky
na vlak, ale byl zadržen maďarskou policií a uvězněn. Ostatní
měli štěstí a podařilo se jim utéci a pěšky se dostali až
do Jugoslávie. Max byl v Maďarsku vězněn půl roku, pak byl
eskortován na slovenské hranice, ale odtud se mu znovu podařilo uprchnout. Pěšky se dostal také do Jugoslávie a odtud
do Anglie, kde se opět sešel s bratrem.
V Anglii byl Maxmilián krátce zařazen u československé
311. bombardovací peruti jako druhý pilot. Později byl převe-

len k anglické 138. peruti, kde působil rovněž jako druhý pilot
bombardéru Whitley.
138. peruť byla určena k podpoře zvláštních tajných operací
SOE (Special Operations Executive) a obstarávala mimo jiné
přepravu zbraní, vysílaček a výsadkářů nad obsazená území
v Evropě. Dne 10. 3. 1942 startoval na jeden z takových zvláštních letů i dvoumotorový letoun Whitley Mk. V Z9125 (NF-A)
s Maxmiliánem. Krátce po startu začal palivem a nákladem
přetížený letoun hořet. Piloti se pokusili o nouzové přistání, ale
při nárazu došlo k explozi nádrží s palivem. Zadní střelec
Bohumil Vaverka se ještě před startem usadil (proti předpisům)
v zadní střelecké věži, ta se pak při prvním nárazu odtrhla
od trupu a dostala se tak z dosahu plných palivových nádrží.
Vaverka tedy vyvázl jen potlučen a lehce popálen, celá posádka
včetně Maxmiliána ale zahynula. Přímým svědkem havárie byl
anglický pilot F/Lt Hockey (který později vysadil Gabčíka
s Kubišem k provedení atentátu na Heydricha), který nehodu
přímo popsal: „Měl jsem velmi dobrého přítele, jmenoval se
Boris Romanoff… měl vlastní osádku, složenou ze samých
Čechů. On byl původem Rus, jeho otec byl bratrancem ruského
cara a Boris se dostal do Anglie, když mu byly dva týdny.
Měl jsem právě službu na věži, když se poškozený Borisův
Whitley vracel na základnu. Hořel a přistál na břicho asi dvě
míle před plochou. Skočil jsem do auta a hnal se tam. Nakonec
jsem musel běžet přes oranici, kus železa na vypáčení dveří
kokpitu v ruce. Věděl jsem, že hrozí nebezpečí, protože nádrže
s leteckým benzínem byly u Whitleye vpředu v křídlech. Sotva
jsem doběhl k hořícím troskám, stroj vybuchl. Odhodilo mne to
několik desítek metrů do oranice, a když jsem se probral, žádná
pomoc ještě na místě nebyla. V kabině zadního střelce jsem
uviděl pohyb. Dostal jsem se tam a střelce jsem vyprostil. Byl
to Čech, jméno si nepamatuji, ale on jediný přežil.“
Maxmilián byl zpopelněn v Cambrige v Anglii a urna uložena v kostele ve Stratford. V roce 1946 byl vyznamenán in memoriam Československým válečným křížem a v roce 1947
vyznamenán Československou medailí za chrabrost.
Starší bratr František Politzer se dostal z Jugoslávie do Francie, kde vstoupil do 1. čs. divize. Po vpádu německých vojsk
do Francie se aktivně účastnil bojů, ve kterých prokázal mimořádnou statečnost. Dobrovolně se přihlásil ke zničení pro nepřítele důležitého signalizačního zařízení. K tomu však musel
v noci přeplavat řeku. Jakkoliv byl dle výpovědí pamětníků ze
Střílek vynikající sportovec a plavec, překonáním široké řeky,
prakticky bez viditelnosti a za silného proudu riskoval život,
protože nemohl vědět, zda se neutopí. Za to byl vyznamenán
osobně prezidentem Dr. Edvardem Benešem Československým
válečným křížem (viz fotografie).
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Z poražené Francie byl pak evakuován do Anglie, kde vstoupil do československého vojska. V roce 1942 se oženil
s Angličankou Jean Awdry Kennard. Měl s ní dceru Annu.
František na rozdíl od Maxmiliána ve Velké Británii působil
u pozemních jednotek. Po Maxmiliánově smrti však nastoupil
v květnu 1944 také k letectvu, přestože věděl, že větší pravděpodobnost na přežití by měl u pozemního vojska, kde byl do té
doby zařazen. Motiv jeho přestupu k letectvu jednoznačně vyplývá z dopisu, který napsal František rodičům po smrti
Maxmiliána.
„Moje zlatá maminko a tatínku. Náš Máxinek již dobojoval
– padl při operaci proti nepříteli 10. 3. 42. Buď hrdá na něj,
maminko, protože padl za Tebe a za osvobození ČSR. Jdu bojovat na jeho místo, a kdybych i já měl padnout, neplač, maminko. Poslední naše rozmluva byla o Tobě, maminko – protože Tě máme rádi.“
Na podzim 1943 byl poslán na výcvik do Kanady, Spojených
států a na Bahamské ostrovy. Po absolvování výcviku byl zařazen jako navigátor k 311. bombardovací peruti, která při bombardování Německa utrpěla více než 50% ztráty. Ty nebylo
dlouhodobě možné nahrazovat českými letci. Proto bylo peruti

změněno určení k Pobřežnímu velitelství a hlavním úkolem byl
hon na ponorky v Atlantiku.

Halenkovský zpravodaj

29. října 1944 Františkova posádka vzlétla na Liberatoru GR.
Mk. V BZ720 (PP-G), aby zneškodnila německou ponorku
U-1060, která uvízla u norského pobřeží. Krátce po startu však
letoun havaroval. Stalo se tak v 04.20 hod. na skotském pobřeží severně od Helmsdale, jižně od základny RAF Wick v hrabství Sutherland. Přesná příčina havárie není známa. Následky
byly tragické: pět mrtvých a čtyři zranění. V troskách nalezl
smrt i František. Při vyšetřování se k havárii a jejím možným
příčinám vyjadřovala řada důstojníků.
Očitým svědkem havárie byl F/Lt Jiří Osolsobě, pilot 311.
perutě: „Asi 5 minut po nasazení kurzu podél pobřeží vzplál
po naší levé straně velký oheň, po němž následovaly rychle
za sebou dva výbuchy.“
„Osádka letounu nezahlédla maják Tarbatt Ness a nasadila
pravděpodobně severovýchodní kurz dříve, a proto neletěla
v předepsané vzdálenosti 5 mil od pobřeží, ale těsně podél něho
a narazila na úbočí asi 30 km od severně od letiště. Letoun se
okamžitě roztrhl na dva kusy a vzňal se.“
Další dvě letadla s českou posádkou ale pokračovala v plnění
úkolu a na ponorku úspěšně zaútočila.
K osudnému letu František nastoupil za kamaráda, který se
ženil. Pomoc příteli ho stála život. Byl zpopelněn dne 3. 11.
1944 v krematoriu Necropolis v Maryhillu, Glasgow – West.
Na přání jeho manželky byla urna uložena v místě jejího bydliště ve Straford-on-Avon. V roce 1946 byl vyznamenán in
memoriam Československým válečným křížem a povýšen
na štábního kapitána letectva.
Mgr. Jana Drápalová, pplk. Otakar Foltýn
ZDROJE:
J.Rajlich: Na nebi hrdého Albionu, 3. a 5. část, Svět křídel
Pamětní kniha obce Střílky 1925 – 1968, zapsal Václav
Svoboda, řídící učitel ve výslužbě
Kronika obce Střílky, zapsala Mgr. Pluhařová
Materiály z pozůstalosti po Františku Politzerovi zapůjčené
Alenou Němcovou
Poznámka: článek byl se souhlasem autorů převzat s drobnou úpravou ze Zpravodaj obce Střílky.               Pavla Krejčí

Na zahradě Víceúčelového charitního domu se chystá
překvapení, aneb přijďte protáhnout ztuhlá těla
Na zahradě Víceúčelového
charitního domu se chystá překvapení, aneb přijďte protáhnout
ztuhlá těla
Možná si někdo z Vás vzpomenete na srpen minulého roku,
když Charita Svaté rodiny Nový
Hrozenkov oslovovala obyvatele
Horního Vsacka s žádostí o podporu v hlasování nadace
České spořitelny. Jednalo se o finále grantové výzvy, v níž
jsme žádali o finanční podporu na zakoupení tří venkovních cvičebních zařízení – fitness strojů určených pro seniory. Díky Vaší podpoře jsme v hlasování uspěli. Po třeskuté zimě se nám ohlásilo jaro a to je také čas, aby tato
zařízení zavítala k nám do Halenkova. Ano, od půli dubna
budou zdobit zahradu Víceúčelového charitního domu
na Halenkově. Všichni místní i přespolní jsou srdečně zváni, senioři a nejen ti. Prostě všichni, kteří by rádi protáhli
ztuhlá těla. A navíc plánujeme na zahradu umístit také dět-

ské pískoviště, takže radost mohou mít i ti nejmenší.
Taková věc si samozřejmě zaslouží pořádnou oslavu.
V dubnu nás tedy čeká slavnostní otevření. O konkrétním
datu a čase Vás budeme informovat na našich stránkách,
FB a také plakátech.
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Snažím se být jedním z nich
Když se na Facebooku objevily
jeho snímky z letošní charitní
Tříkrálové sbírky, získávaly jeden
like za druhým (pro nás, kteří se
v této moderní terminologii neorientujeme – like rovná se něco jako
pochvala).
Řeč je o Josefu Vráželovi (1966).
Právě on je autorem výstavy fotografií
„Svět Charity Svaté rodiny Nový
Hrozenkov“, která byla 2. března zahájena v Domě pokojného stáří
v Novém Hrozenkově. Výstava fotografií je součástí oslav k 25. výročí
organizace a v Domě pokojného stáří
potrvá do 30. dubna.
Jak vlastně tento zajímavý projekt
vznikl?, zeptali jsme se přímo jeho
autora Josefa Vrážela:
„Asi před rokem mě oslovila moje
jmenovkyně Lenka Vráželová(zástupce
ředitele Charity Svaté rodiny Nový
Hrozenkov – pozn. redakce), zda bych
pro Charitu nemohl občas něco nafotit. Nadšeně jsem souhlasil. Zapadalo
to do mého dlouhodobého cyklu o lidech Valašska - Horního Vsacka.
Velmi rychle jsem však zjistil, že téma
Charity si zaslouží samostatný cyklus.
Věřím a doufám, že současná výstava

je jen začátek dlouhodobějšího a časově neomezeného cyklu o obětavých
zaměstnancích
Charity
Nový
Hrozenkov a jejich klientech.“
Co se týče samostatné práce, byl
jste nějak omezen?
„Nikoliv. Dostal jsem zcela volný
prostor k tvorbě. Maximálně vstříc mi
vychází Jana Orságová (vedoucí
Charitní pečovatelské služby – pozn.
redakce) při plánování focení v terénu. Od děvčat ze stacionáře Slunečnice
v Halenkově dostávám pravidelně informace o připravovaných akcích.
Jediné omezení cítím v mých časových možnostech.“
Která z vystavovaných fotografií je
vám nejbližší?
„Nemám k žádné z vystavovaných
fotografií nějaký speciální vztah. Jako
fotograf se spíše snažím od osobních
prožitků co nejvíce odpoutat, jinak
bych nemohl být při výběru fotografií
objektivní.
Naopak při samotném fotografování
je mým cílem ztotožnit se s fotografovanými. Snažím se být jedním z nich.
Jsem přesvědčen, že pokud bych se
při focení odpoutal od osobních pro-
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žitků, nutně by se do fotek vkradl
chladný kalkul a citlivé oko diváka by
to poznalo.
A víte, že přesto jednu fotografii
vzpomenu? Je to snímek pana Maliny
sedícího s čagánkem, v popředí s rozmazanýma spojenýma rukama.“
Proč právě tato fotografie?
„Ani ne tak pro svou obrazovou
kvalitu, ale proto, že se pan Malina
výstavy nedožil a já ho již nestačil
navštívit.“
Z vašich slov je znát, že se vám lidé,
které jste fotografoval, jejich osudy,
tak nějak dostaly pod kůži. Nemohu
se tedy nezeptat - co vám osobně tento projekt přinesl?
„V prvopočátku jsem měl opravdu
jen velmi rámcovou představu o činnosti Charity. Až právě díky focení
jsem brzy pochopil, že ta potřebná
a náročná práce lidí v Charitě je v mém
okolí jen málo doceněná. Fascinuje
mě to, že děvčata své zaměstnání neberou jen jako práci, ale i jako poslání. Je úžasné sledovat osobní vztah
děvčat ke klientům. Prostě jejich činnost má smysl a já bych byl moc rád,
kdyby mé fotky pomohly k rozšíření
povědomí o této nelehké práci.“
(ren)
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škola oříšek

Halenkovský zpravodaj

Jak skřítkové z lesní mateřské školy Oříšek
prožili svoji první zimu
Konečně je na Vsetínsku lesní školka, a to na Halenkově. O blaho a zábavu dětí pečujeme my, pedagogové
(tzv. průvodkyně) a asistentka. Děti
nám říkají tety a společně si tykáme.
Připravujeme program, který je každý
den trochu jiný, ale vždy zajímavý.
Individuální a profesionální přístup
k dětem je u nás na prvním místě.
Co zima a děti?
Oříšek má za sebou první zimu a děti z ní byly nadšené. Letos si totiž
užily všeho, co nabízela. Cesta k zázemí – chatce školky je pokaždé jiná
a počasí určuje často průběh dne. Děti
baví, jak se příroda každý den mění
a vždy tu objeví něco nového. Radost
dětí, které se zcela živelně válejí
ve sněhu, klouzají se a radují se z rampouchů, byla nakažlivá.
Velmi oblíbené jsou tematicky zaměřené dny, kdy se děti dozví o životě
jiných národů. Sníh, chumelenice ani
mráz nikomu nevadily. Bavilo je odhazování sněhu a o to více si pak užívaly teplo kamen. U nás se děti pravidelně zapojují do praktických činností,
které přináší den, a tak společně při-

pravujeme dřevo, velmi oblíbené je
zatápění a přikládání, vaření, pečení
a umývání stolu, kolem kterého jíme.
Jídlo jako radost
V Oříšku dbáme také na zdraví dětí.
Školce není ještě ani rok a už zvládla
získat bronzový certifikát Skutečně
zdravé školy za kvalitní stravování
a vzdělávání dětí v oblasti zdravé výživy. Ve školce se vaří z přirozených,
lokálních a sezónním potravin, bez
polotovarů a bílého cukru. Mezi nejoblíbenější jídla určitě patří domácí,
kváskový chleba, který pečeme přímo
ve školce a také poctivý zeleninový
vývar, kterého děti sní několik talířů.
S tematicky zaměřenými bloky o jídle
nám pomáhá Bc. Lada Tkadlecová,
která také sváží děti ze Vsetína vlakem.  
Zimní dny trávily děti i na výletech
Během adventu jsme se společně
vypravili na prohlídku mechanického
betléma, zúčastnili se programu
na Vsetínském zámku, krátkým vystoupením potěšili obyvatele Charity.
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A jak hodnotí svoji školku oříškové
děti? To jsme jednou takhle seděli
kolem kamen a děti pozorovaly plameny a nahřívaly si zkřehlé ruce a jeden chlapeček povídá: „Ticho, já chci
něco říct. Já bysem tady chodil pořád,
já to tu mám moc rád,“ a ostatní děti
přizvukovaly. V takových chvílích víme, že naše práce má smysl.
Mgr. Jitka Sedláčková
a Mgr.Linda Hrnčiříková
Webovky:   www.lesnikluborisek.cz
Facebook: Lesní klub Oříšek
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Rozpočet jednotky na rok 2017 schválen, ale…
Byl jsem přítomen na zasedání zastupitelstva obce
Halenkov dne 27.02.2017, kde se schvaloval rozpočet obce
na rok 2017 a nedá mně se k této záležitosti nevyjádřit.
Nejprve musím již po několikáté objasnit několik pojmů
a neznalostí.
Na Halenkově funguje Sbor dobrovolných hasičů vedle
dalších spolků, jako jsou myslivci, včelaři, fotbalisti, SPCCH
a další. Tento sbor eviduje 119 členů, má své vedení své stanovy a plán činnosti. Financování sboru je plně závislé na jeho pokladně, do které přispívá výběrem členských příspěvků,
sponzorskými dary, příspěvky na činnost od okrsku a okresního sdružení hasičů. Obec Halenkov ze svého rozpočtu
z položky kulturní akce přispívá pouze na kácení máje, které
probíhá každoročně v rámci Halenkovských slavností
a umožňuje hasičům si přivydělat výběrem za stánkový prodej při pouti.
Na druhé straně tu máme Jednotku obce Halenkov, ve které slouží 21 vyškolených členů. Jednotka má své vedení,
které jmenuje obecní zastupitelstvo, plán činnosti a je kontrolována státním požárním dozorem. Řídí se zákonem o požární ochraně a vyhláškami PO. V rámci plošného pokrytí je
zařazena do kategorie JPO II, což pro nás znamená, že zasahujeme i mimo naše katastrální území, výjezd musí být uskutečněn do 5 minut a samozřejmě disponujeme, udržujeme
a užíváme danou techniku. Abychom dodrželi předepsanou
dobu výjezdu v dopoledních hodinách a v pracovních dnech,
slouží dva členové ve svém osobním volnu službu na hasičské zbrojnici a zbytek družstva slouží tzv. dosažitelnost.
Službu konající příslušníci samozřejmě vyjíždí k událostem,
ale jsou využíváni i na práce pro obec, jako je čištění kanálů
a propustí, čistění komunikací, dovoz vody apod. Výkon
služby, zásahová činnost a odborná příprava je členům hrazena v rámci smluv o vykonané práci. Dále obec hradí refundace. Veškerý majetek ať je to hasičská zbrojnice, mobilní požární technika a její vybavení vlastní obec Halenkov. Hasiči
se pouze starají o údržbu budov a akce schopnost techniky.
Chtěl bych připomenout, že se za posledních pár let i díky
hasičům, kteří sledují dotační výzvy a programy a podílí se
na zpracování těchto titulů, podařilo na Halenkov získat techniku a pro obec majetek v hodnotě 10 milionu korun a obec
zaplatila 3 miliony 400 tisíc Kč. (Mitshubishi L200, sněžný
skůtr, terénní čtyřkolku, CAS 20 TATRA).
Naše jednotka JPOII a její jméno se buduje několik desítek
let. Jsme pravidelně vysíláni k požárům, technickým pomocem a v poslední době si operační středisko ve Zlíně zvyklo
nás vysílat ke svozu pacientů z těžce přístupných terénů s využitím terénní čtyřkolky a ke stavům bezvědomí, protože
vlastníme defibrilátor AED a máme smlouvu se ZZS. V době
kalamitních stavů si často naši členové berou řádnou dovole-

nou a řeší problémy na ochranu občanů. Vzpomeňme rok
2006 – těžký sníh na střechách, říjen 2009 – zprůjezdnění
veškerých údolí od spadaných stromů, povodně a mnoho
dalších. Na naši činnost se spoléhají i okolní vesnice. Byla by
velká škoda si toto renomé neudržet. O to víc mě mrzí nemístné poznámky a urážky od některých přísedících občanů
přímo na obecním zastupitelstvu. Nebudeme měnit název
„DOBROVOLNÍ HASIČI“, jak nám bylo na zastupitelstvu
doporučeno, jsme jednotka obce. Víme a jsme si vědomi, že
obec Halenkov do požární ochrany a do jednotky investuje
nemalé prostředky. Na druhou stranu se na hasiče vždy mohla plně spolehnout, ať se jednalo o mimořádné události, nebo
o akce pořádané obcí.
Chtěl bych poděkovat obecnímu zastupitelstvu za schválení rozpočtu výjezdové jednotky obce Halenkov na rok 2017
a ubezpečit občany, že i nadále se budeme snažit chránit jejich životy, zdraví a majetek jak nám ukládá zákon a naše
přesvědčení.

Činnost JPO SDH Halenkov 1. 1. 2016 - 9. 3. 2017
V roce 2016 byla povolána
k celkem 32 událostem z toho:

1. požár budovy
2. požár lesa a travního porostu
3. požár komína
4. technická pomoc - transport pacienta

5. technická pomoc – první pomoc
6. technická pomoc - spadlé stromy
7. technická pomoc - likvidace hmyzu
8. technická pomoc - pátrání po osobách
9. technická pomoc - jiné
10. dopravní nehoda
11. planý poplach

- 1x
- 3x
- 4x
- 7x
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- 4x
- 2x
- 2x
- 1x
- 5x
- 2x
- 1x

hasiči

1/2017

Počet zásahů okolních jednotek PO v roce 2016
Hovězí - 3x
Huslenky - 4x
Karolinka - 48x
Nový Hrozenkov - 5x
Velké Karlovice - 8x
Dle počtu zásahů byla naše jednotka 6. nejvytíženější v celém Zlínském kraji. Z toho jednotky Karolinka, Rožnov pod
Radhoštěm a Zlín Prštné mají členy jednotky zaměstnané
v hlavním pracovním poměru.
Další činnosti, které jednotka SDH Halekov v roce 2016
prováděla, byly:
• Asistence na závodu v triatlonu v Novém Hrozenkově,
• Asistence na pochodu Okolo Halenkova
• čištění kanálů a komunikací
Důležitý pro činnost u zásahů je také výcvik a školení
jednotky, jednalo se o:
• Odborná příprava JSDH - 10.12.2016
• Námětové cvičení Halenkovice - 4.11.2016
• Námětové cvičení Hovězí - 15.10.2016
• Prověřovací cvičení Halenkov - transport zraněných osob
- 17.11.2016
• Pratický výcvik s novou CAS - 17.9.2016
• školení velitelů na stanici HZS ve Valašském Meziříčí
Přehled zásahů v období 1.2.2017 - 9.3.2017:
  9.1.2017 Zděchov - dopravní nehoda 2 vozidel
12.1.2017 Velké Karlovice - transport pacienta pomocí
4kolky
14.1.2017 Halenkov - vyproštění vozidla ze srázu
29.1.2017 Zděchov - dopravní nehoda
30.1.2017 Halenkov - otevření bytu
  2.2.2017 Nový Hrozenkov - záchrana zavalených zvířat
24.2.2017 Velké Karlovice - resuscitace s použitím AED
  9.3.2017 Huslenky - dopravní nehoda OA a vlaku
  9.3.2017 Halenkov - technická pomoc vytažení popelářského vozu
Další činnost jednotky v lednu a únoru: průběžná úprava
běžkařské stopy za OÚ a údržba kluziště na Kuželkách
JDEME TAM ODKUD VŠICHNI UTÍKAJÍ.
Velitel JPO II obce Halenkov

Emil Surovec
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Fotbalová zima v TJ Tatran Halenkov
Začátek druhé části fotbalové sezony se kvapem blíží. V tomto vydání
vám proto přinášíme krátké shrnutí
toho, co se odehrálo v našem oddílu
během zimní pauzy a jak se jednotlivé týmy připravovaly na jarní boje.
Bohužel musíme začít velmi smutnou
zprávou o tom, že dne 6. února ve věku
62 let navždy opustil naše řady bývalý
aktivní hráč, dlouholetý člen a výborný
kamarád Staňa Ma-chálek. Každý z nás
ho znal jako velmi přátelského a vždy
usměvavého člověka, jenž rád a často
pomáhal s děním kolem našeho oddílu.
Teď už ho bude sledovat jen z fotbalového nebe… Děkujeme ti za všechno
Staníku.
Druhá zpráva už je podstatně veselejšího rázu a to, že nám místní zastupitelstvo schválilo požadovaný rozpočet na rok 2017. „Ještě před koncem
loňského roku jsme navíc dostali
od obce mimořádnou dotaci na pořízení nové sekačky na trávu. Ta stará
už nevyhovovala současným potřebám a byla dost poruchová. Nový
traktor se nám podařilo získat o 30
tisíc korun levněji, takže jsme k němu pořídili i vertikutátor na prořezávání, což je hodně důležitá věc pro
řádnou údržbu trávníku. Já bych
chtěl na tomto místě vedení naší obce moc poděkovat. Jsme moc rádi, že
se o fotbal na Halenkově tak dobře
stará,“ řekl předseda Tatranu Radek
Ondryáš. Už ne tak zásadní je pak
změna statusu našeho oddílu, kterou si
vyžádala změna občanského zákoníku.
Nově se tedy jmenujeme TJ Tatran
Halenkov z. s. (zapsaný spolek).
A nyní už k zimní přípravě a plánům
do jarní části sezony. O krátké shrnutí
jsme požádali hlavní trenéry našich
týmů.
MUŽI A
Jan Ondrušík
„Se zimní přípravou jsme začali 16.
ledna. Do konce února jsme trénovali
jedenkrát týdně v tělocvičně a jedenkrát v terénu. Teď už jsme jen venku.
Chodíme dohromady áčko, béčko
i dorost, v průměru tak 15 hráčů, což
je velmi málo. Největšími poctivci
jsou Toman, Mikulenka, Maliňák,
Trlica, Řepka, O. Žárský a D. Žárský.

Staňa Machálek – Gulášek od Stani Machálka (na snímku uprostřed) a jeho týmu byl nedílnou součástí každé fotbalové akce našeho oddílu. Bohužel, už nám ho
dohromady nikdy neuvaří.

Muži A – Áčko mužů v rámci přípravy absolvovalo zimní fotbalový turnaj
Fastav Cup na umělce ve Vsetíně.
Foto Julius Ficek
Součástí přípravy jsou i zápasy
na umělce ve Vsetíně. Odehráli jsme
jeden přátelský zápas se Semetínem
(3:3) a účastníme se zdejšího zimního
turnaje Fastav Cup. I když jsme se
ještě nesešli úplně komplet, výsledky
nejsou zas až tak nejhorší. Pokud se
týká kádru, v přípravě postrádáme trojici zraněných hráčů Úlehla, Tydlačka,
Trličík. Doufám, že se dokážou dát
do pořádku a na jaro nám ještě pomohou. Posily jsme žádné nepřivedli.“
MUŽI B
Petr Uherek
„Kluci z béčka přes zimu trénují
s áčkem pod vedením Honzy Ondrušíka
- 16 -

a Ondry Machálka, já se k týmu připojím až před začátkem sezony. Na jaře
bychom chtěli navázat na vcelku vydařený podzim a udržet III. třídu.
Jinak pro jarní část máme domluvenou jednu zajímavou posilu Petra
Hromadu.“
DOROST
Vladimír Děček
„Tým jsem převzal teprve nedávno.
Na přelomu února a března jsme oslovovali jednotlivé hráče, jestli mají zájem pokračovat a zda jsou rozhodnutí
pomoci k dokončení sezóny. Teď si
musíme vyhodnotit, zda a jakým způsobem bude sezóna dohrána. Věřím,
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že od kluků uslyšíme souhlasné stanovisko a budou mít chuť se na jaře ještě
poprat s nepříznivým postavením v tabulce. Tréninky zatím probíhaly společně s muži. Teď už budeme trénovat
samostatně, a to minimálně jednou
týdně. Buď na umělce nebo na hlavním hřišti.“
MLADŠÍ ŽÁCI
Oldřich Čapek
„Naše zimní příprava probíhala v tělocvičně základní školy. Soustředili
jsme se hlavně na rozvoj techniky
s míčem, běh a přesnou nahrávku.
Musím kluky pochválit za skvělou
účast, která byla pokaždé v plném
počtu. Jde vidět, že z jejich strany je
velký zájem a to mě velmi těší. Během
zimy jsme se také zúčastnili několika
turnajů, například ligy Vladimíra
Štěpána a turnaje pořádaného oddílem
FC Karlovice+Ka-rolínka. Byla slyšet
chvála, že se naše výkony zlepšují,
což ostatně vidím i já a proto věřím,
že jaro bude z naší stránky určitě lepší, než podzim.“
STARŠÍ PŘÍPRAVKA
Vladimír Koláček
„Starší přípravka měla zimní přípravu v tělocvičně ZŠ zaměřenou na fyzickou kondici a práci s míčem.

Přípravka – Kluci z přípravky vyrazili během zimy na dva turnaje do Val.
Meziříčí.
Absolvovali jsme také dva kvalitně
obsazené turnaje ve Val. Meziříčí,
na kterých jsme se umístili shodně
na osmém místě. Neatakovali jsme
sice nejvyšší příčky, ale hra kluků se
mi líbila. Nyní s příchodem jara začínáme trénovat na hřišti a doufáme, že
se náš tým se rozšíří o nové malé fotbalisty.“
Nové posily ostatně rádi přivítáme
napříč všemi kategoriemi. Zájemci se
mohou hlásit na kontaktech, které na-

leznete na stránkách www.tatranhalenkov.cz. Jinak áčko mužů zahájí jaro
v neděli 2. dubna domácím zápasem
se Lhotkou n. B. (začátek 15.30), béčko vstoupí do sezony ještě o den dříve
v sobotu 1. dubna se Zubřím B (15.30
hod). Termíny dalších utkání najdete
také na vývěskách Tatranu Halenkov.
Za výkonný výbor
TJ Tatran Halenkov
Jiří Koňařík

Žáci – Mladší žáci mají skvělou tréninkovou účast a šlo to vidět i na jejich výkonech při turnajích, kterých se přes zimu
účastnili. Tento snímek je z ligy Vladimíra Štěpána na Hovězí. Foto Julius Ficek
- 17 -
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Halenkov má historicky první biatlon
Díky přízni paní zimy která letos
nebyla skoupá na sníh, se podařilo to
o čem se několik předešlých zim jen
mluvilo. Na Halenkově se uskutečnil
historicky první biatlon.
V neděli 22.ledna se několik nadšenců za krásného počasí sešlo za kostelem, aby poměřilo své síly v této
době v tolit populárním sportu zvaném
biatlon. Na start nastoupilo 21 závodníků rozdělených do dvou kategorií.
Jednu tvořili muži,   druhou pak ženy
a mládež.
Na závodníky čekal 1km dlouhý
okruh s jednou střelbou v leže a jednou ve stoje.Běželo se klasickou technikou a střílelo se ze vzduchovek.
V leže na padací terče, ve stoje do plechovek. Za každou ránu mimo terč se
přičítala časová penalizace. No jak
na světovém poháru. Atmosféra na trati byla skoro jako v Novém městě
na Moravě. Zvonce, pokřiky hop,hop,
výbuchy nadšení pří každé podařené
ráně na střelnici ale i zklamání po ráně
vedle.
Nebylo důležité kdo nakonec vyhrál. Přesto byli nejlepší   odměněni
čokoládovými medajlemi, všichni pak
dobrým pocitem z příjemně stráveného odpoledne v pohybu. Po ukončení
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proběhlo ve Fortuně vyhodnocení celé
akce a tiskovka. Z ní jasně vyplynulo
že takových akcí by mělo být
na Halenkově víc a že se všichni těší
na příští ročník.
Závěrem chci poděkovat halenkovským hasičům za ůpravu a ůdržbu lyžařských stop za kostelem a manželům
Miladě a Tomášovi Valigurovým
za hlavní podíl na organizaci celé akce.
A co dělali turisté po zbytek zimy?
Také nezaháleli. Dobré zimní podmín-

ky využívali k častým vycházkám
na běžkách, především po Javorníkách
a Vsetínských vrších. S velkým úspěchem se setkal jednodenní zájezd
do Beskyd v okolí Bílé a víkendovka
v Orlických horách. Několik našich
turistů se účastnilo zimního srazu
- 19 -

KČT v Domažlicích. Zimní táboření
nad Bratřejůvkou navštívilo téměř  80
malých i velkých táborníků.
A již 21. Turistický bál udělal tečku
za plesovou sezónou na Halenkově.
Vlasťa Trličík a Mgr.Zdeněk Drga.

Halenkovský zpravodaj

inzerce

1/2017

Vydal Obecní úřad Halenkov 28. 03. 2017. Připravila knihovnice Mgr. Marcela Šuláková. Vychází 4x ročně - uzávěrky vždy do 15/3, 15/6, 15/9, 15/11.
Sazba: Studio-mk, Mikeš Josef, Vsetín. Tisk: Grafia Nova - Zašová. Evidenční číslo MK ČR E 22455. Náklad 1000 ks. ZDARMA
Příspěvky přijímá knihovna tel.: 608 060 060 nebo e-mail: knihovnicazhalenkova@centrum.cz, zpravodaj@halenkov.cz.

