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aktuality z obce

Starosta občanům
Venku sice stále mrzne a padá sníh,
ale sněženky, blatouchy a další kytičky
dávají tušit, že jaro je již velmi blízko.
S jeho příchodem je spojována také
naděje na postupný návrat nás všech
k normálnímu životu. I když to zatím
moc na jaro nevypadá, myslím, že co
nevidět zažijeme přívětivější a teplejší
počasí, více světla, méně tmy a zimy,
čerstvý vzduch a v něm vůni nových
začátků. Doufám, že s nastupujícím
obdobím skončí nejistota, která nás už
více jak rok obchází, že se nám všem
uleví a ucítíme přicházející hřejivou
a jasnou budoucnost.
Čísla pozitivně testovaných klesají.
I když jsme tuto situaci už několikrát
zažili, zdá se, že zejména díky naočkování nejohroženějších skupin, pozorujeme zásadní pokles úmrtnosti
nejstarších věkových kategorií, což je
asi pro každého z nás to nejdůležitější. Dosavadní aplikace koronavirových
vakcín zatím vzbuzuje oprávněný optimismus. Dle mého laického názoru se
očkování jeví jako efektivní cesta, jak
pandemii ukončit a vrátit vše do normálních kolejí.
Všechny negativní pocity spojované se zimou, promítali naši předkové
do postavy Smrtky, které se říkalo také
Morana, Mořena, Mařena. Na Smrtnou neděli ji lidé za všeobecného
veselí vhazovali do řeky nebo do potoka, čímž uzavřeli období plné smutku a temna, kterým pro ně zima byla.
Zkusme se inspirovat touto tradicí.
Každý symbolicky hoďme „Mařenu
do potoka“ a dejme tak sbohem stra-

chům, bolestem a úzkostem, které nám
určitě neprospívají.
Pojďme se s přicházejícím jarem
radovat i my, uzavřeme nepříjemné
období, které jsme prožívali a přivítejme období veselé, optimistické a plné
slunce.
Přeju vám všem hodně zdraví, štěstí
a lásky bližních,
Váš starosta Ing. Radek Chromčák.
Autor fotografií: Petr Tkadlec
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Název nápadu _________________________________
_____________________________________________
Zkrácený popis nápadu

Výstupy nápadu: _______________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

Identifikace navrhovatele

Rozpočet návrhu (navrhovaný rozpočet)		
_____________________________________________
_____________________________________________

Jméno a příjmení _______________________________
Adresa bydliště _________________________________
Telefon _______________________________________
E-mail ________________________________________
Předkladatel je starší 15 let

ANO

NE

Základní informace o nápadu
Přesné určení místa, kterého se realizace týká (místo, ulice,
katastrální číslo pozemku): ________________________
____________________________________________
Popis nápadu (zde popište současný a zamýšlený stav)
Jaký problém nápad řeší? _________________________
____________________________________________
____________________________________________
Co je cílem nápadu? ____________________________
____________________________________________
____________________________________________

Napadlo Vás něco, co by mohlo zlepšit,
usnadnit či zpříjemnit život lidem
žijícím v naší krásné obci?
Máme pro Vás řešení!!!
Zastupitelstvo obce Halenkov vyčlenilo na rok 2021
v rámci tzv. participativního rozpočtu částku 100 000 Kč,
která může být použita právě na Váš nápad.

JAK NA TO?

S nápadem může přijít každý občan trvale žijící v obci
Halenkov starší 15 let, který vyplní příslušný formulář
a jakýmkoliv způsobem jej do 31. 5. 2021 spolu
s povinnými přílohami doručí na Obecní úřad Halenkov.
Můžete k tomu využít formulář přiložený ve zpravodaji,
který doručíte vhozením do poštovní schránky umístěné
na budově Obecního úřadu v Halenkově nebo použít
elektronickou podobu, která je dostupná na webových
stránkách obce Halenkov.

ANO

NE

Beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovávány
v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679
ze dne 27. dubna 2016 (známém též pod zkratkou GDPR)
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních
údajů) pro účely realizace Participativního rozpočtu obce
Halenkov pro rok 2021. Osobní údaje budou zpracovávány
po dobu nezbytně nutnou pro realizaci všech nezbytných
kroků směřující k realizaci Participativního rozpočtu 2021,
po ukončení realizace výstupů z Participativního rozpočtu
2021 budou tyto osobní údaje zničeny.
V Halenkově, dne
Podpis navrhovatele

Nápady musí splňovat následující podmínky:
1. nápad je situován na pozemcích nebo v budovách ve
vlastnictví obce Halenkov,
2. nápad je podložen reálným odhadem celkových nákladů
pro realizaci, které nesmí přesáhnout alokovanou částku
(100 000 Kč), nápady na projektové dokumentace nejsou
přípustné,
3. nápad je ve stanovené lhůtě prokazatelně doručen na
Obecní úřad Halenkov,
4. navrhovatel předloží pouze jeden nápad,
5. navrhovatel musí uvést ve formuláři své jméno a příjmení,
kontaktní telefon a je starší 15 let.
O výběru nápadu k realizaci budou v průběhu měsíce
června roku 2021 rozhodovat prostřednictvím hlasovacího
formuláře na webových stránkách obce Halenkov
a prostřednictvím formuláře v Halenkovském zpravodaji

SAMI HALENKOVJANÉ!!!
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400 kusů kompostérů pro Halenkovjany
Obec Halenkov v souvislosti s realizací projektu „Re-Use centrum obce
Halenkov“, v rámci Operačního programu životní prostředí, na který získal dotaci, předá občanům Halenkova
v rámci výpůjčky do bezplatného užívání 400 kusů kompostérů sloužících

ke kompostování biologicky rozložitelného odpadu. Kompostéry budou
určeny výhradně k používání na území
katastru obce Halenkov. Doba výpůjčky bude sjednána na dobu 5 let od zahájení doby udržitelnosti projektu ze
strany poskytovatele dotace. Po uplynutí této doby se občan, kterému bude
kompostér poskytnut, stane vlastníkem
kompostéru.
Zájemci z řad obyvatel Halenkova,
se můžou registrovat prostřednictvím
níže uvedeného poptávkového for-

muláře, 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. Smlouva o výpůjčce kompostéru
bude sjednána s prvními 400 obyvateli,
kteří projeví o kompostér zájem.

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

Umístění zpomalovacího retardéru na Dolinách
Na obec Halenkov se obrátili občané žijící v lokalitě na Dolinách
s žádostí o umístění zpomalovacího retardéru. Rada i zastupitelstvo
obce o tomto problému opakovaně
na svých zasedáních jednalo s tím, že
byla postupně navrhována různá řešení vedoucí ke zvýšení bezpečnosti nejen v této lokalitě. Byl zpracován návrh
na realizaci obytných zón, který byl
však zamítnut zastupitelstvem obce
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s ohledem na skutečnost, že v takovýchto zónách nelze parkovat vozidly
mimo místa označená jako parkoviště.
Z tohoto důvodu byla znovu nastolena
otázka umístění zpomalovacího retardéru na Dolinách. Jelikož na instalaci
retardérů panují v obci rozdílné názory, chtěli bychom občany Halenkova
požádat o jejich názor na umístění tohoto zařízení sloužícího k usměrnění
rychlosti v dané lokalitě.

Prosíme proto všechny občany, aby
vyslovili svůj názor na instalaci tohoto
zařízení na Dolinách (viz níže umístěné foto), a to prostřednictvím hlasovací
ankety umístěné na adrese:
https://www.halenkov.cz/aktualne/hlasovani-zajem-o-retarder-na-dolinach/
Děkujeme všem hlasujícím
za jejich názor.

Očekávání děťátka je ve většině případů velmi krásné období, kdy se celá
rodina těší na nového člena. Je to čas
radosti a naděje. Bohužel naše osudové cesty jsou křivolaké. Občas se stane,
že v průběhu těhotenství je rodině sdělena životu limitující vada nebo vážné
postižení miminka a těhotenství musí
být ukončeno. Někdy rodiče přichází
o děťátko krátce po porodu. Místo nového společného začátku přijde konec.
V mnohých případech bývá ztráta spíše bagatelizována. Odborný personál
ani příbuzní někdy sami nevědí, jak se
zachovat, jak podat pomocnou ruku
těm, kteří prožívají bolest a prázdnotu.
Ztráta děťátka je pro všechny velmi náročným obdobím a zaslouží si uznání
a respektování všech zúčastněných.
V České republice je hned několik projektů a sdružení, které nabízejí
podporu. Jen namátkou jmenujeme
projekt Prázdná kolébka nebo perinatální hospic Dítě v srdci, se kterým poradna sv. Rity spolupracuje. Inspirace
pro nás je i v zahraničí, kde mají rodiče
větší možnost podílet se na péči o dítě
po ztrátě. Našim společným cílem by
mohlo být, aby týmy porodnic uměly
a mohly umožnit důstojně se rozloučit
s dítětem, bez ohledu toho, jak maličké
je. Dát rodičům možnost si zvolit rituál
rozloučení. Naneštěstí ne vždy je rodičům možnost rozloučení nabídnuta.
Sami rodiče uvádějí nemožnost se rozloučit jako nejčastější bolest, kterou si
nesou.
„Nikoho nesmíme soudit,
nevíme, co stálo právě za takovým
rozhodnutím.“
Největší tabu, která mohou ženy zažívat, jsou dodnes samovolné potraty
a zamlklá těhotenství. Těmi si projde
ročně více než 14 tisíc žen. Často ztráta v takové chvíli nebývá akceptována jako plnohodnotná. Ženy se musí
mnohdy sami potýkat s bolestí, kterou
si v sobě nesou velmi dlouho, někdy
i po celý život. Ztráty miminka ve vyšším stupni těhotenství nebo krátce
po porodu se ročně týká asi pěti set
žen. Značné číslo tvoří i umělé potraty,
které také ve většině případů znamenají
pro ženu i blízké potřebu se se ztrátou
vyrovnat, což nemusí být vždy lehké.
Zde uvedeme jako příklad zcela ano-

nymní projekt Nesoudíme, Pomáháme
– Hnutí pro život.
„Na svoji bolest a ztrátu nemusí
nikdo zůstat sám“
Poradna Sv. Rity mimo jiné nabízí
právě oporu rodinám a ostatním příbuzným, kteří se musí vyrovnat s potratem nebo perinatální ztrátou, tedy ztrátou děťátka v období před porodem,
nebo krátce po něm.
Poradna je v oblasti ztráty dítěte
k dispozici všem v:
• individuální podpoře a pomoci, v případě, že se žena nebo pár připravují
na takto náročný porod
• poskytujeme podporu a poradenství
při obtížných rozhodnutích v průběhu těhotenství, při vrozených vývojových vadách aj.
• provázení během ztráty v těhotenství
nebo krátce po porodu, podpora při
vyrovnání se se ztrátou
• dlouhodobé doprovázení, doprovod
při porodu, který je spojen se ztrátou
děťátka
• poskytnutí kontaktů na jiné odborníky, kteří mohou pomoci
Díky spolupráci s organizací Dítě
v srdci máme v poradně k dispozici
„memoryboxy“. Tyto boxy obsahují
spoustu věcí, které mohou rodičům
pomoci se rozloučit se zemřelým děťátkem. Někdy se rodiče k upomínkám
dokážou vrátit až po měsících nebo
letech, ale i přesto jsou tyto vzpomínky důležitou součástí jejich života. Naše práce v poradně se odvíjí
od toho, na co se rodiče a maminka
cítí. Někdo potřebuje, abychom dohlédli, že se s jejich děťátkem bude
zacházet s láskou a důstojností. Občas
potřebují pomoci se ztrátou vnoučka
prarodiče, nebo samotní otcové, také
chtějí nalézt bezpečné místo, protože
sami nemají s kým sdílet svou bolest.
Některé rodiny potřebují poradit, jak
sdělit smrt miminka jeho sourozencům. Na svoji bolest a ztrátu nemusí
nikdo zůstat sám.
Porada sv. Rity má certifikovaného
poradce
Naše poradna má certifikovanou poradkyni pro doprovázení, která se specializuje mimo jiné i na perinatální ztrá-

tu. „V rámci doprovázení jsme narazila
na ženy, pro které bylo velmi náročné
projít si ztrátou miminka během těhotenství. Taková ztráta má svá specifika,
rozhodla jsem se proto projít odborným
vzděláváním. Případů perinatální ztráty
sice není mnoho, ale bylo pro mě důležité, aby i rodiče v naší oblasti se mohli
na někoho obrátit. Pokud nenacházejí pomoc a pochopení v porodnicích
nebo u zdravotnického personálu,“ popisuje Lenka V. svoji motivaci k tomu
stát se poradcem v této oblasti. „Vždy
mám obrovskou radost, když vidím,
jak daleko v doprovázení jsou specializovaná pracoviště, která mají miminka
v péči krátce po porodu. Věřím, že všude bude brzo podobná péče i podpora
dostupná. Rodiny se často svěřují, že
od sdělení diagnózy miminka vědí jen
málo informací. Proto některé otázky
člověka v této situaci nenapadnou nebo
zůstanou nezodpovězeny. Skutečně je
jedinou volbou umělý potrat? Co mě
čeká, pokud se rozhodnu děťátko donosit? Co může znamenat takové rozhodnutí, vystihují slova, která zveřejnilo
Dítě v srdci na svých stránkách:
“...Nežila pouze jedenáct dní. Byla
naživu devět měsíců a jedenáct dní.“
- otec holčičky s trisomnií 18, která
zemřela jedenáctý den po porodu
Pro všechny, kteří takovou podporu
hledají, tu jsme nejen osobně, ale i telefonicky nebo emailem.

Lenka Vráželová
Certifikovaný poradce
pro doprovázení a pozůstalé
Tel.: 739 726 109
poradna@nhrozenkov.charita.cz

5. strana

charita

Když místo radosti zůstává prázdno…

mateřská škola

Za zavřenými dveřmi
Ještě jsme se nestačili ani pořádně
rozhlédnout, nasát atmosféru mateřinkové pohody a už nás opět uzavřeli.
Stihli jsme pouze uspořádat maškarní ples, kde si děti společně s kamarády užily spoustu legrace a ochutnaly
mňamky, které nám ve velkém množství poskytli rodiče a dostávají od dětí
i od nás velkou 1 s hvězdičkou.
Nepřítomnosti dětí jsme využili
k různým opravám v budově, vymalování kuchyně a tříd, vybavení novým
nábytkem a montáži sítí do oken.
Po celou dobu uzavření je dětem
poskytováno vzdělávání formou distanční výuky. Náměty jsou sestaveny
tak, aby se mohly zapojit i děti mladšího školního věku, pro které je plnění úkolů dobrovolné.

V květnu nás čekají zápisy dětí
do MŠ, které proběhnou stejně jako
v loňském roce distanční formou.
Veškeré informace týkající se zápisu
dětí do MŠ jsou zveřejněny na našich
webových stánkách (ms.halenkov.cz).

Materiály jsou předávány formou
webových stránek a nově zřízené
facebookové skupiny (MŠ Halenkov).

Děkujeme všem rodičům, kteří nám
posílají fotografie a videa z činností
a zážitků dětí při plnění úkolů z dis-
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tančního vzdělávání. Příspěvky nám
poskytují velmi cennou zpětnou vazbu, nezbytnou pro další plánování.
Jménem celého kolektivu Vám
přeji hodně trpělivosti a optimismu
do doby, než se opět v plném počtu
setkáme na půdě mateřské školy.
I. Bátlová, ředitelka školy

základní škola

Zápis žáků do ZŠ Halenkov 25
Vážení rodiče,
zápis budoucích žáků do ZŠ Halenkov 25 proběhne
ve dnech 26. a 27. dubna 2021 (pondělí a úterý) v době
od 9:30 do 11:00 a od 12:00 do 14:00 hodin. Předpokladem osobní návštěvy ve škole je přísné dodržení protiepidemiologických a hygienických zásad proti šíření nemoci
Covid 19 – tedy ochrana úst a nosu (u dospělých respirátor
FFP 2, u dětí zdravotnická rouška), dezinfekce rukou.
K zápisu je nutné dodat:
1. Přihlášku (žádost) o přijetí žáka - obdržíte na místě
2. Rodný list žáka (stačí kopie)

3. Doporučení školského poradenského zařízení, že se jedná o žáka se SVP (speciálními vzdělávacími potřebami)
4. Osobní dotazník - obdržíte na místě
5. Občanský průkaz zákonného zástupce
6. Souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR) - obdržíte na místě.
V případě, že máte jakýkoliv dotaz nebo vám nevyhovuje datum či hodina zápisu, kontaktujte prosím vedení školy
na telefonu: 604 449 754.
Vedení školy
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osobnost Halenkova

Osobnost Halenkova

Emil Mikulenka - příslušník RAF
Nebylo jich mnoho, přesto se nesmazatelně zapsali do dějin druhé světové
války - příslušníci britského královského
letectva. Pět let bojovali proti nacistickému Německu a životní osud každého
by vydal na román. Jedním z nich byl
i halenkovský rodák Emil Mikulenka.
Narodil se 17. 2. 1920 rodičům Josefu
a Františce Mikulenkovým v Halenkově
čp. 59. V sedmnácti letech dobrovolně
nastoupil vojenskou službu u 8. pluku
v Místku. Absolvoval spojovací školu
a prodělal výcvik telegrafisty v Lipníku
nad Bečvou. Již před propuštěním z armády spolu s některými kamarády uvažoval o možnosti odchodu do zahraničí.
Rodiče byli s jeho záměrem seznámeni
a tatínek, bývalý legionář z 1. světové
války, jeho úmysl plně schvaloval.

První pokus o přechod hranic skončil nezdarem. Byl zatčen maďarskými četníky a vypovězen zpět na Slovensko. Při druhém pokusu se spojil
s bratry Maxmiliánem a Františkem
Politzerovými, kteří měli stejný záměr.
Za pomoci jejich strýce, železničáře,
hladce přešli hranice Protektorátu a dostali se do tehdy již maďarského Leopoldova. Přes Pezinok dojeli do Sence,
odkud chtěli pokračovat rychlíkem
do Budapešti. Byli však zatčeni a znovu
vyhoštěni na Slovensko. Na druhý den
svůj pokus zopakovali a tentokrát již
úspěšně dorazili až do Budapešti. Opět
se nevyhnuli zatčení a 4 měsíce strávili
v neblaze proslulé budapešťské věznici
Tolonchaz. Zde se setkali s mnoha dalšími čechoslováky, kteří se stejně jako
oni, snažili o odchod do ciziny , např.
i s pplk. Karlem Klapálkem (v roce
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1945 velel armádě, která osvobodila
i Halenkov). Z budapešťské věznice byli
znovu vráceni na Slovensko, tentokrát
do Košic. Díky tomu, že podplatili četníky, podařilo se jim utéct a vrátit se
do Budapešti, kde se na ně konečně
usmálo štěstí. Nalezli převaděče, který
je dovedl až na jugoslávské hranice.
Jugoslávští vojáci se k nim, na rozdíl
od Maďarů, chovali velmi vstřícně.
Vlakem vyrazili přes Bělehrad, řeckou Soluň, turecký Istanbul a syrské
Aleppo do libanonského Bejrůtu. Zde
je přivítala francouzská cizinecká legie,
se kterou odpluli do Marseille, aby se
konečně dostali k nově vzniklé československé vojenské jednotce v Agde. Tu
se setkali s mnoha známými, se kterými se potkali cestou a kteří se vypravili
za stejným cílem, bojovat proti nacistickému Německu. Emil Mikulenka byl
ihned přidělen k letecké skupině. Rychlý spád válečných událostí (blesková
porážka Francie), však nedovolil, aby
se zúčastnil bojů už na francouzském
území. Vojáci z území poražené Francie přes Gibraltar připluli 9. července
do Liverpoolu, odkud byli odveleni
na leteckou základnu do Cosfordu.
Britové byli vděčni za každého vojáka,
natož vycvičeného radiotelegrafistu, jako
byl Emil Mikulenka. Bitva o Británii byla
v plném proudu a mezi těmi, kdo se jí zúčastnili mezi prvními, byli letci 311. bombardovací perutě. Jeho prvním bojovým
letem byl nálet na přístav v Bologni. V
knize Petra Radosty: "V uniformě RAF"
Emil Mikulenka vypráví: "Víte, my jsme
létali z přesvědčení, dobrovolně. Nikdo
nás nenutil. Věřili jsme, že naše práce je
pro dobro naší věci. Měli jsme strach, velký strach. Moc jsme se báli a mnozí z nás
byli smířeni s tím, že se nikdy domů nevrátí, ale chtělo se nám moc a moc žít...
zatraceně moc, proto jsme tolikrát dokázali nemožné... Nejednou jsme se vrátili
s tak rozstřílenou mašinou, že mechanici
na letišti tvrdili, že s takovým cedníkem
se nedá létat, jak to, že jsme se udrželi
ve vzduchu..." Emil Mikulenka se dvakrát
zúčastnil náletů na Berlín. Říkal o tom:
"Jít na Berlín... To pro mne mělo takovou
cenu, jako kdybych nastoupil do vlaku,
který má konečnou v Praze na Masarykově nádraží. Bombardovat Berlín, to byl
pro každého z nás vytoužený sen. Adolf
musel do sklepa, my byli pány na ber-

línském nebi... My jsme měli nacistům
co splácet, proto jsme nalétávali na cíl
i třikrát nebo vícekrát, jen abychom se
přesně trefili. Kapitáni naší perutě nebyli zvyklí nad cílem uhýbat a nazdařbůh
odhodit pumy. Berlín se prostě nedá zapomenout. Víte, naše squadrona byla tak
trochu zvláštní jednotka, všichni do jednoho jsme s pýchou nosili na rukávu pásku s nápisem Czechoslovakia, přestože
jsme věděli, že při případném zajetí nás,
jako příslušníky Protektorátu, nečeká zajatecký tábor, ale Gestapo a kat".
Emil Mikulenka byl u 311. bombardovací perutě, jako jeden z mála, od jejího založení až do konce. Zúčastnil se
80 bojových letů, z nichž polovina byla
nad kontinentem a druhá nad mořem.
Byl členem posádky, která první nalétala plných 200 operačních hodin. On
říkal, že to bylo jen díky tomu, že byli
dokonale sehraná parta. Podle statistiky
RAF z roku 1941, byla naděje na přežití 200 hodin nad nepřátelským územím
17 %. Emilu Mikulenkovi se to povedlo,
přestože s tím nepočítal. Napsal rodičům
dopis na rozloučenou, věřil, že ho jednou, až všechno skončí, vezme do Prahy
některý z jeho kamarádů. Shodou okolností ho nakonec vezl domů sám.
Úctu a obdiv zasluhují i rodiče
a bratr Emila Mikulenky. V rámci akce
"E" (Emigranten) byli v roce 1942 zatýkáni blízcí příbuzní mužů, kteří utekli
do zahraničí a byli podezřelí ze vstupu do spojeneckých vojsk. Také rodiče
Emila Mikulenky a jeho bratr František
byli zatčeni a internováni v pracovním
táboře ve Svatobořicích.
Po válce působil Emil Mikulenka
ve službách ministerstva zahraničí
na velvyslanectví v Budapešti. V roce
1949 se z Maďarska vrátil a na ministerstvu působil až do roku 1951. Poté
byl kvůli svému působení v Anglii
a tedy příslušnosti k západnímu odboji,
ze služeb ministerstva propuštěn. Stal
se z něj dělník, později servisní letecký
mechanik u AZL Letňany. V šedesátých
letech se dočkal rehabilitace.
Emil Mikulenka zemřel v roce 1993.
Čest jeho památce!
Zdroj: Petr Radosta: V uniformě RAF
Petr Radosta: Noci nad Německem
Zpracovala. Ing. Pavla Krejčí
(krejcipavla@email.cz)
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Ladislav Příhoda – halenkovský fotograf
Na samotném počátku fotografie
nestojí fotoaparát, dokonce ani ne scéna pozorovaná hledáčkem, začátek je
vždy myšlenka fotografa, jeho mozek,
ve kterém je obraz vytvořen dříve,
než je exponován na film nebo uložen
na paměťovou kartu.

Dlouholetým halenkovským fotografem je pan Ladislav Příhoda. Nejedna
domácnost na Halenkově jistě vlastní
fotografie pořízené právě panem Příhodou, opatřené na zadní straně razítkem s jeho jménem. Udivoval spontánním zachycováním nejrozličnějších
jevů, jako by se mu fotografování stalo
„lovem“ života okolo, nejen toho nevšedního, zajímavého, ale mnohdy
i zcela banálních každodenních životních situací. Fotografoval vítání občánků, svatby, křtiny, pohřby, první máje,
různé oslavy, předávání občanských
průkazů, místní sportovní akce a rodinné fotografie.
Narodil se v roce 1928 v Halenkově. Od chlapeckých let cvičil v Sokole.
Cvičil i na posledním sokolském sletu
a na první spartakiádě. Od roku 1952
je členem Hasičského sboru. Na hasičských soutěžích dělal strojníka. Kromě
fotografování také rád modelařil. Nejraději skládal modely letadel a lodí. Svůj
profesní život prožil v podniku OPOP
v Halenkově.
Začal fotografovat v 18 letech. Inspiroval jej soused pan Tkadlec, který
k nim chodil do sklepa vyvolávat filmy.
Od souseda tak všechno odkoukal. Fotografie se stala jeho obrovským koníčkem a i na vojně měl vlastní fotoaparát,
na který i přes přísný zákaz pořizovat
fotky fotil.
Podílel se i na různých publikacích,
např. Zpracovna ovoce Halenkov
1979–1982, ze které jsem vybrala tři
fotografie.
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Mnozí považují fotografii za vědu,
konec konců pracuje s jasně danými
postupy. Musíme brát v potaz měření
expozice, světlo, clonová čísla, velikost clonového otvoru a další faktory.
Do fotografie promlouvají čísla, musíme rozumět nastavením. Naučit se
pořádně používat fotoaparát vyžaduje
snahu, odhodlání, houževnatost, řadu
pokusů a omylů. Skvělá fotografie chce
svůj čas a předpokládá také jasný plán.

Pan Příhoda fotografoval na analogový fotoaparát.
Při vyvolávání fotografií se film ponořil do roztoku vývojky. Po vyvolání
přišla přerušovací lázeň. Další fází bylo
ustálení fotografického obrazu. Toho
bylo dosaženo působením roztoku
ustalovače. Fotky vyvolával ve vyvolávacím tanku.
Klasická analogová fotografie balancuje v posledních letech někde mezi

zánikem a renesancí. Digitální fotografie zažívá obrovský vzestup, což není
vzhledem k její dostupnosti nijak překvapivé. Slušný fotoaparát, ze kterého
můžete sdílet snímky kdekoliv na světě
během pár sekund, má dnes skoro každý mobilní telefon. Fotografem dnes už
může být úplně každý. Přesto měl analog ve své době určité kouzlo!
Ing. Martina Kostková, kronikářka
kronika@halenkov.cz

Putování krajinou minulou
aneb historie Lušové ve starých názvech
Místní (názvy sídel, ulic, objektů
apod.) a pomístní (názvy neobydlených
přírodních či umělých objektů) jména
slouží po staletí člověku k lepší orientaci v krajině, kterou obývá. Nejprve byla
předávána ústně, s rozvojem kartografie získávala i písemnou podobu. Teprve od 18. století jich začíná postupně
přibývat i v nejrůznějších úředních knihách, neboť hrála důležitou roli při evidenci majetku a povinností poddaných
vůči vrchnosti. S nástupem moderních
technologií a postupným upouštěním
od tradičního maloplošného zemědělství význam pomístních jmen začal
upadat a především ta historická z krajiny mizí stejně rychle jako lidé, kteří
v ní hospodaří. A s nimi mizí i příběhy,
které vyprávějí – příběhy viděné očima
prvních osadníků, kteří do pomístních
názvů otiskli kus její historie a jejichž
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prostřednictvím lze zrekonstruovat podobu konkrétního místa i o mnoho staletí později.
Nejvíce pomístních názvů se dochovalo v oblastech s dlouhou sídelní kontinuitou – příkladem takové nepřetržitě
užívané kulturní krajiny je i halenkovské údolí Lušová, jehož osídlení je starší
než obce Halenkov samotné. Halenkov
byl oficiálně založen v éře sílící pasekářské kolonizace, jejímž principem
bylo hospodářské využití zdejšího území vsetínského panství v čím dál vyšších polohách, v kopcích. Se stoupající
nadmořskou výškou zároveň klesala
úrodnost půdy daleko za hranici možností uživit se na ní obilnářstvím, kterému bylo obyvatelstvo navyklé z nížin.
Východisko nabídla živočišná výroba
založená na pastvě dobytka a zpracování jeho produktů.

Názvy vázané na pasekářskou, potažmo valašskou kolonizaci jsou tedy
velmi staré a jelikož často pocházejí
z jazykově pestré balkánské oblasti,
může být jejich objasnění složité. Původně ani neznačily konkrétní místo,
ale byly obecným pojmenováním nejdůležitějších orientačních bodů – např.
vrcholu kopce (čup), odlesněného hřebene (gruň), dělícího hřebene (beskyd),
louky (palúch), podhorského hospodářství (paseka), bezlesí (planisko), lesní
lučiny (polana) či soutoku potoků (ráztoka). Počátky osídlení Halenkova nelze datovat přesně, i jeho oficiální vznik
v 50. letech 17. století byl spíše úřední
oficialitou a stvrzením stávajícího stavu
– v době založení zde už měla existovat kaple (existence církevního objektu
je vázána na stabilní množství usedlíků
v jeho spádové oblasti) a panská pota-
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šárna právě v údolí Lušová. Potašáři čili
salajkáři zde pro vsetínské panství pálili přímo v lesích bukové dřevo na popel, aby ho primitivními chemickými
postupy upravovali a poté expedovali
do sklárny v Břežité či prodávali dalším
řemeslníkům. Jejich činnost tak šla ruku
v ruce s pastevci a pasekáři, kteří dobytek zprvu sice pásli v lesích (tehdejší
lesy nebyly oproti zažitému přesvědčení neprostupným pralesním hvozdem,
ale spíše řídkou parkovou krajinou),
ale zároveň je průběžně proměňovali v pastviny, čímž zároveň vznikalo
enormní množství dřevní hmoty, pro
kterou vzhledem k tehdejší neexistenci
průmyslu a dopravní sítě neexistovalo
takřka jiné využití než pálením na popel nebo výrobou dřevěného uhlí.
Že se v počátcích potašáři s pastevci v Lušové setkali, dokládá právě
množství starobylých a vzájemně se
mísících pomístních názvů, které jsou
v archivních pramenech zachytitelné v
ustálené podobě již krátce po založení
Halenkova a tedy ilustrují prvotní hospodářské preference. V případě Lušové
nejde jen o samotné údolí a potok jím
protékající, ale i vrch Lušovka. Stejný
pomístní název se objevuje také na rožnovské straně hraničního hřebene a koresponduje s faktem, že větší je hustota
osídlení údolí Lušové v jeho horní části,
kde navazuje na hřebenové partie. Jakkoliv by bylo atraktivní odvodit název
samotného údolí, navíc do počátku
20. století psaný často ve tvaru Lužová,
od činnosti panské potašárny, a tedy
„lúžení popela“, pravděpodobně vznikl
od „horských lužin“, čili dle synonyma
pro les, na který tu první osadníci naráželi na každém kroku. Ne však v dnešním významu lužního lesa, který zde
nikdy nerostl. Jako památka na jednu
z mladších lokací panské potašárny se
do dnešních dní dochoval pomístní název Solajka či Salajka, vázaný na chalupu č. p. 10 na hrozenkovské straně
údolí.
Ať už se tu první osadníci věnovali
chovu krav, ovcí a koz nebo vypalování lesa, obživa to nikdy snadná nebyla.
Nesnáze s obděláváním chudé valašské půdy se otiskly do pomístních názvů jako Močárna (mokřina), Žebračka
(chudá, jalová půda) nebo Papradný
(plochy zarostlé kapradím). Podobného původu jsou i názvy Spálený nebo
Planý Grúň, o kterých se k polovině
18. století zmiňuje kronika vsetínského
panství: „Co se týče vrchnostenských
pastvin, tedy jsou na kamenitých kop-

Mapa javořiny Stařanská, která vznikla rozčleněním původní javořiny Lužová.
cích na půdě zarostlé mnohým křovím,
kde v trochu suchém roce se tráva úplně spálí a dá jen nepatrný užitek. Je to
zde vůbec nejhorší chléb“.
K termínům vysvětlujícím využití území, které se však z obecného povědomí
pro ztrátu funkce vytratily, patří javořiny. Javořiny nebyly javorové lesy, jak by
se mohlo zdát, ale řídké pasené lesy až
bezlesí, které vrchnost dávala do dědičného nájmu – v Lušové se to týkalo javořiny Půl Hubokého (s jádrem v sousedním údolí Hluboké a opravdu původně
psané ve tvaru Huboké, odkazujícím na tehdejší podobu mluvené
řeči), a javořinu Lužová
stará, která se později rozdělila na dosud
existující části Křížné
a Stařanská.
Javořiny tedy taktéž
úzce souvisí s pastevectvím, stejně jako
např. názvy Kačurovská (z rumunštiny,
cacior je označením
ovce), Grapnatá (ovce kopýtky rozrušovaly drn, na svazích vytvářely chodníky,
ze kterých silné deště splavovaly půdu
a vznikala obnažená štěrkovitá místa, grapy) nebo Korýtka (místa, kde se
chodil napájet dobytek, čili dobře přístupný potok nebo také dno údolí). Obdobného původu pravděpodobně bude
i nejexotičtější z lušovských pomístních
jmen, a sice vrch Figový. Pojmenování
si mohli osadníci-pastevci zvolit dle výraziva ze své karpatské domoviny, kdy

figa znamená doslova nic. Tak i Figový
by byl kopcem prázdným, holým, tedy
již odlesněným salajkáři a využitelným
k pastvě dobytka, zatímco okolí ještě
bylo více či méně zalesněné. Figový
je v současnosti učebnicovým příkladem úpadku užívání a znalosti původních pomístních jmen, které jsou bez
zjevného kontextu a vztahu k místu
komolena do novodobých tvarů, které
původní význam zkreslí či změní. Z Figového se totiž v současných mapách
stal Fíkový.

Strom ořezávaný na letninu býval
na Valašsku typickým, dnes však výjimečným krajinotvorným prvkem.
S pastevectvím souvisí dále název
doliny Zákřesová, pocházející z polštiny – od slovesa křesovać, ve významu okřesovać četyne znamená osekávat větve. Osekávané větve listnáčů,
tzv. letina či letnina, byly důležitou
zimní složkou krmiva pro ustájený
dobytek.
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Naopak salajkáři zřejmě stojí za pojmenováním údolí a stejnojmenného potoka Indych, ať už přihlédneme
k pověsti o původu názvu, která jej
odvozuje od těžby modrého barviva
– indiga, nebo se budeme držet písemné podoby pomístního jména, která se
objevuje v 19. století ve tvaru Judich
(resp. Judich Bach) – a je tedy synonymem pro Židovský potok. Kde se v Lušové vzali židé? Opět coby salajkáři.
Z Judichu se Indych stal buď chybným
přepisem z kurentu, nebo se tam kdysi v minulosti opravdu indigo „těžilo“,
jak pověst praví. Indigo je sice modré
přírodní barvivo získávané z rostlin,
čili těžit jako nerost nejde, ale oním
ložiskem indiga mohla být zapomenutá hromada kalcinované potaše. Potaš
byla v minulosti nezbytná při výrobě
mýdla či zpracování kůží, neobešli se
bez ní skláři ani železáři. Vyráběla se
tak, že dřevní popel se proléval horkou
potoční vodou a odpařoval na mělkých
železných pánvích, k finalizaci výrobku
bylo potřeba louženinu ještě přepálit,
čímž se zbavila zbytkové vody a organických nečistot. Výsledným produktem byl bílý či namodralý prášek, který
bylo nutné skladovat v naprostém suchu. Pokud se totiž dostal do kontaktu
s vodou, ztvrdl do podoby kamene více
či méně namodralého odstínu.
Ke starobylým pomístním názvům
lze zařadit i pojmenování kopců hraničního hřebene mezi bývalým rožnovským a vsetínským panstvím jako
Beskyd (ve významu hraniční vrchol)
nebo Skálí (původně Skalnaty Berg),
významově odkazující na geomorfologii místa. Se Skálím jsou svázány
i názvy Horní a Dolní díry, související s erozní činností svahu. Různé ďúry
bývají vděčným tématem lidových pověstí – a nevyhnuly se ani dírám zdejším, spojeným s pověstmi o zbojnicích,
ukrytých pokladech či podzemních jeskyních. V prostoru hraničního hřebene
se setkáváme ještě s jedním starobylým
pomístním názvem, a sice lesem Peciválka, z něhož vytéká stejnojmenný
potok, který dal jméno i jednomu z lušovských údolí. Les Peciválka je v poslední třetině 19. století dělen na Velkou
a Malou Peciválku, ale s odpočinkem
má tento název asi máloco společného, přestože tak hovoří jedna z pověstí
o jeho původu. Dle ní měl v Peciválkách celý rok pást dobytek pasák, který byl líný sejít do údolí a lidé o něm
proto říkali, že je pecivál. Název však
mohl vzniknout názvukem na němec-
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ké pomístní jméno, které by mu dali
opět salajkáři, jejichž rodným jazykem
byla pochopitelně němčina. Peciválka se původně v pramenech objevuje
ve tvaru Petzwalka a dá se tedy vyvodit původ názvu z významu „Medvědí
les“. Ne přímo ve smyslu pojmenování
po obávaném chlupáči (i když medvědi
se zde vyskytovali až do 19. století), ale
ukazujíce na těžko přístupné a neobydlené hraniční území. Tak jej zachytilo
ještě 1. vojenské mapování v 2. polovině 18. století – jako celistvý pás lesa
mezi horským hřebenem a ojedinělými
pasekami níže v údolí, jehož okrajem si
pasekáři našli cestu na hřeben až o půl
století později, ne však z Lušové, ale
sousední Dinotice.
K dalším dosud živým názvům starého původu patří i vrchy Křížný,
Kuželek či Okrúhlá (dle specifického
tvaru) či Kladnatá (ve smyslu kopce,
jehož vrcholová část je „rozkladená“
na mnoho stran). Pojmenování se nedočkaly důležité orientační body jen
dle svých vlastností či využití, ale často
samozřejmě i dle přízvisek osadníků
– příkladem jsou pomístní jména jako
Andrýšce (Andrýskovi), Horijáci (Hortusovi), Dunčová (Dunčovi), Machavka
(Machawovi) níže údolím např. Strbaci
(Strbačkovi).
A jak tedy vypadalo údolí Lušová
v dobách, kdy vznikaly výše uvedené názvy? Jak i jejich hustota ukazuje,

jádro osídlení se v minulosti koncentrovalo do horní části údolí, kam přirozeně směřovala kolonizace oblasti,
vázaná na lesní hospodaření panství.
Dolní část údolí byla postupně zasídlována proti proudu Lušovského potoka.
Samotné dno údolí nebylo přívětivé
kvůli nestálému a proměnlivému korytu dravého horského potoka, navíc
zarůstalo vlhkomilnou a odolnou vegetací, mezi kterou se voda pravidelně
rozlévala. Ještě koncem 18. století se
k pozemní dopravě využívala běžně
štěrková koryta potoků či Bečvy, jen
na bahnitých místech byly komunikace vyvedeny na břeh. Sezonně bývaly
údolní cesty zcela nesjízdné a tehdy měla výhodu právě místa vázaná
na hřebenové komunikace. Dopravní
situace v údolí se měnila každé jaro
a ustálila se až v 1. polovině 19. století.
Místa pro stavbu nových obydlí i proto
bylo nutné hledat na vyvýšených terénních terasách. I tak trvalo až tři generace, než byli pasekáři schopní dovršit
částečné odlesnění a kultivaci kyselé
lesní půdy, aby dokázala skromně uživit rodinu. Nový sídelní areál přitáhl
množství bezzemků z pomezí Moravy, Slezska, Slovenska a Haliče, což
se odrazilo právě v často neobvyklých
pomístních a koneckonců i osobních
jménech. Vzhledem k intenzivnímu
hospodářskému využití zdejších lesů

Mapa pomístních názvů do r. 1900 (mapový podklad Geoportal, úprava autorka).

toků postupně nahradila průmyslová
velkovýroba.
Za upřesnění lokalizace historických
pomístních názvů tímto děkuji všem
osloveným sousedům. Pokud některé
z pomístních názvů nebyly do tohoto
výčtu zařazeny, stalo se tak z důvodu,
že se jejich stáří zatím nepovedlo ověřit, případně jsou prokazatelně novodo-

bé. Stejně tak lokace některých názvů
v mapě se může lišit od zažitého zvyku – v souvislosti se ztrátou smyslu pomístních názvů v posledním století tyto
mnohde volně „plují krajinou“ a pojmenovávají jiná místa než v minulosti.
Mgr. Ivana Spitzer Ostřanská,
historik Muzea regionu Valašsko, p. o.
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historie / inzerce

od 17. do konce 19. století se nad údolím často nepřetržitě po dlouhé měsíce
vznášel hustý dým z obrovských hořících hromad stromů a větví. Jak byla
tato činnost obtěžující, může naznačit
název nedalekého údolí Kychová (Kýchowá), kde fungovala druhá panská
potašárna. Některé stromy salajkáři
pálili i „nastojato“, kdy udržovali oheň
pouze uvnitř stromu, čímž neohrožovali požárem okolní les, navíc z vyhořelých stromů takto vznikal polotovar pro
výrobu dřevěných kadlubů často o více
než metrových průměrech. Nejpozději
v polovině 19. století bylo údolí takřka
bezlesé, s pouhými enklávami původního smíšeného lesa v oblasti Peciválek a na severním svahu nad potokem
Peciválka, souvislý les rostl i zhruba
v polovině údolí ve vrcholových částech hřebene mezi Halenkovem a Hrozenkovem. Stromy v blízkosti obydlí se
navíc intenzivně osekávaly na zimní
krmení. Bezlesí však začalo působit
velké škody související s erozí horských
svahů, a to nejen zde, ale po celém Valašsku. Od poslední třetiny 19. století
proto začaly být pastviny opět zalesňovány. Zhruba v té době tu končí svou
činnost i poslední salajkáři, jejichž archaické potašárny na březích vodních

sport

Pár novinek z halenkovského fotbalu
Kdyby život kolem nás běžel, jak
má, na fotbalových trávních by v této
době naplno hořely boje o mistrovské
body v jarní části sezony 2020/2021.
Koronavirus a s ním spojená epidemiologická nařízení jsou ale bohužel
proti, takže v době uzávěrky tohoto
vydání zpravodaje mohly týmy TJ Tatran Halenkov teprve začít pomalu
a v omezeném režimu trénovat (termíny tréninků jednotlivých kategorií
najdete na www.tatranhalenkov.cz).
Na to, než budou moci odehrát i nějaký regulérní zápas, si budou muset
ještě nějaký čas počkat. Tak musíme
jen doufat, že už to nebude dlouho
trvat. Přes zákaz fotbalu dění uvnitř
oddílu nespí, a tak nám teď dovolte,
abychom vám představili, co je u nás
nového.
Novým hospodářem je Pavel Holec
V lednu došlo
ke změně na postu
hospodáře,
který dosud zastával Honza Ondrušík. Nahradil
ho stále ještě aktivní hráč a trenér
přípravek Pavel
Holec. Honzovi
moc děkujeme za kvalitně odvedenou
práci pro náš oddíl a Pavlovi přejeme
hodně elánu do nové práce. Hospodář
je velmi důležitou osobou pro bezproblémový chod oddílu a v dnešní době
rozhodně není samozřejmostí najít
nadšence, který by byl ochoten ukrojit
nemalou část svého volného času, aby
tuto práci mohli vykonávat.
Nová posila Václav Františák
Jak již zaznělo
výše, v době, kdy
se připravoval tento
zpravodaj, nebylo vůbec jasné, kdy se budou moci hráči vrátit
k běžnému tréninku,
natož to, jak to bude
vypadat s dohráním aktuální sezony.
Přesto jsme rádi, že se nám podařilo
v uplynulých týdnech přivést posilu
pro áčko mužů Václava Františáka.
Šestadvacetiletý odchovanec Prlova
k nám přestupuje z Baníku Staré město
pod Sněžníkem. Během své kariéry si
zahrál za FC Vsetín, Valašské Příkazy
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Ve fotbalových kuloárech se mluví o tom, že by se fotbalové soutěže mohly
rozjet během května. V plánu je dohrát kompletní podzimní část, aby ročník mohl
být uzavřen a platily by postupy a sestupy.

Volba nového vedení OFS
Dne 8. dubna
proběhla valná hromada
Okresního
fotbalové svazu Vsetín, na které se volil nový předseda,
členové výkonného
výboru a členové
revizní komise. Delegáti 35 oddílů,
mezi kterými nechyběl ani tajemník
našeho oddílu Josef Toman, v tajné
volbě potvrdili na pozici šéfa OFS
Vsetín Stanislava Volka. Spolu s ním
ve výkonném výboru na další období
zasednou Pavel Březík, Jakub Strkáč,
Josef Fojtík a Martin Straka. Halenkov
bude mít svého zástupce v revizní komisi, do jejíhož čela byl zvolen člen
Tatranu Halenkov a zkušený rozhodčí
Tomáš Dokoupil. Jeho kolegy budou
František Kýr a Jan Blabla. Volební valnou hromadou plánuje i náš oddíl. Dle
stanov se musí uskutečnit do konce
roku 2021, termín ještě řešíme.

na tom, jak se ke sportu a možnosti
shromažďování postaví vláda, která
ve svých protikoronavirových opatřeních často koná dost nevypočítavě.
Tréninky už se pomalu rozjíždějí. Pokud se týká samotných utkání, vedení
okresního i krajského fotbalu má představu, že by se mohlo začít od května,
aby se podařilo dokončit alespoň přerušenou podzimní část sezony. Podle
nového pravidla, které bylo schváleno loni po zkušenosti s nedohranou
koronavirouvou sezonou, může být
daný ročník považován za ukončený, pokud se podaří odehrát alespoň
50 % utkání. Například našemu áčku
chybí z podzimu 4 zápasy. Pokud se
opravdu začne, dá se očekávat, že
by to bylo bez diváků, ale prozatím
nebudeme předbíhat. Aktuální informace každopádně najdete na našich
webových stránkách www.tatranhalenkov.cz. A nezapomeňte si prohlédnout naší novou nástěnku u autobusové zastávky v centru obce, kde Vám
přinášíme představenku jednotlivých
týmů TJ Tatran Halenkov. Doufáme,
že už si je budete moci prohlédnout
i živě při fotbalových utkání na našem krásném stadionu.

Jak to bude dál…?
Tak to zatím přesně nikdo neví.
Samozřejmě bude záležet hlavně

Za výkonný výbor
TJ Tatran Halenkov
Jiří Koňařík

či Lidečko. Přejeme Vaškovi, aby se
mu u nás líbilo a samozřejmě i fotbalově dařilo.

oznámení OÚ

Autor fotografie: Petr Bukovjan

Naše obec zavádí Mobilní Rozhlas!
Vážení občané,
v souvislosti se zlepšováním informovanosti občanů,
u nás zavádíme novou službu - Mobilní Rozhlas. Nově Vás
budeme informovat o aktuálním dění pomocí různých komunikačních kanálů.
Zaregistrujte se, vyplňte Vaše tel. číslo a e-mail. Následně
budete ZDARMA dostávat:
zprávy do aplikace
e-maily,
SMS zprávy,
hlasové zprávy,
o důležitých aktualitách - upozornění na odstávky energií,
pozvánky na kulturní události a mnoho dalšího.
Služba pro občany ZDARMA
Registrujte se na:
halenkov.mobilnirozhlas.cz

NEJJEDNODUŠŠÍ A NEJRYCHLEJŠÍ ZPŮSOB REGISTRACE
Pomozte starším nebo lidem bez SMART telefonů se registrovat! Zabere to zhruba 2 minutky vašeho času.
Odevzdáním vyplněného registračního formuláře na úřadě(přízemí dřevěná krabice). Registrační formulář naleznete
v tomto zpravodaji.
Pro již dříve zaregistrované uživatele: Zkontrolujte si
prosím nastavení dle informací, které chcete dostávat!
Pokud to váš telefon umožňuje, aplikaci vám vřele doporučuji. A to z několika důvodů.
Aplikace je naším preferovaným informačním kanálem.
Ne vše chodí SMSkou nebo e-mailem. Přes aplikaci se dostanete ke všem aktuálním i starším sdělením.
Přes aplikaci funguje zpětná komunikace s Obcí. Minireferenda. Hlášení závad, ztracených zvířat a podobně.
Přes aplikaci si jednoduše upravujete nastavení vašeho
profilu. Aplikace vás na aktuální hlášení upozorní i na zamknutém displayi.
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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.

