PROGRAM ROZVOJE OBCE
HALENKOV
NA OBDOBÍ 2016 - 2024

Schválen obecním zastupitelstvem obce Halenkov dne .....................

Úvod

Program rozvoje obce Halenkov je koncepčním a rozvojovým dokumentem, který
obsahuje dvě základní části - část analytickou, zaměřenou na zachycení stávajícího
stavu, a část návrhovou, která zachycuje navržené budoucí cíle a aktivity a snaží se
dosáhnout trvale udržitelného rozvoje obce. Opatření se snaží obsáhnout všechny
důležité oblasti pro zvýšení kvality života v obci Halenkov.
Na tvorbě dokumentu se podíleli především zastupitelé obce, pracovní
skupina, občané, kteří vyplnili obecní dotazník a účastnili se veřejného projednání,
ale také neziskové organizace a podnikatelé působící v obci. Výsledky dotazníku byly
při zpracovávání dokumentu jedním z důležitých podkladů.
Do práce na programu rozvoje obce se zapojili i žáci Základní školy Halenkov, kteří
se zamýšleli nad tím, co se jim v obci líbí a nelíbí. Některé děti odpověděli na
dotazníky a některé své názory namalovali a prezentovali je formou obrázků.
Všem, kteří se na zpracování Programu rozvoje obce Halenkov podíleli, patří velké a
srdečné poděkování.
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ANALYTICKÁ ČÁST
1. CHARAKTERISTIKA OBCE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE A POLOHA OBCE

Obec HALENKOV leží ve východní části vsetínského okresu, v typicky horské oblasti
Valašska. Obcí protéká Vsetínská Bečva, oddělující pohoří Vsetínských vrchů a
Javorníků a spadá do chráněné krajinné oblasti Beskydy. Od Vsetína je vzdálena 15
km, od krajského města Zlína 40 km. Halenkov a jeho údolí (Černé, Břežitá, Dinotice,
Lušová, Bratřejůvka) jsou bohatá na přírodní krásy Valašska.
ADRESA OBECNÍHO ÚŘADU: Halenkov 655, 756 03
ROZLOHA: 4 220 ha
Počet obyvatel k 31.12.2014: 2 453
První písemná zmínka: 1654
Web: www.halenkov.cz

HISTORIE
Halenkov založil v roce 1654 Jiří Illésházy, uherský šlechtic pocházející ze Žitného
ostrova, který koupil roku 1652 vsetínské panství. Základem obce byl panský dvůr
Helenovice, jenž byl pojmenován podle jediné dcery Jiřího Illésházyho Heleny.
Obyvatelé Halenkova se živili většinou zemědělstvím a chovem valašského dobytka
koz a ovcí.
Z popisu vsetínského panství se dovídáme, že v 17. - 19. století byl v Halenkově
jeden poddanský a jeden panský mlýn a pila. V údolí Břežitá na rozhraní Halenkova
a Nového Hrozenkova byla založena sklářská huť. V Halenkově se vyráběl potaš
(používal se při výrobě mýdla a skla), v provozu byla sirkárna a při panském dvoře se
vařilo z ječmene slovenské pivo. V roce 1868 založil Michael Thonet v Halenkově
továrnu na nábytek z ohýbaného dřeva, což přineslo obyvatelům nové pracovní
příležitosti. V roce 1922 zde pracovalo 160 zaměstnanců.
Roku 1908 byla dokončena železniční dráha ze Vsetína do Velkých Karlovic, která
usnadnila život obyvatelům Horního Vsacka, ale připravila o zaměstnání formany.
Ve 30. letech minulého století postihla hospodářská krize i občany Halenkova. Proto
tehdejší představitelé obce souhlasili se stavbou armádních skladů pohonných hmot,
aby zajistili obyvatelům práci. Sklady byly zrušeny v roce 2003 a bezúplatně
převedeny do majetku obce.
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V rámci 350letého výročí založení obce byl Parlamentem ČR schválen znak obce
Halenkov. (Symboly, které jsou ve znaku použity, vyplývají z historických jevů, které
obec po dobu její existence provázely. Zelená barva štítu symbolizuje barvu pastvin,
javorový list je symbolem stromů, které jsou pro tuto krajinu typické. Zlatá barva
představuje barvu obilí a také barvu sekaného dřeva. Tvar břevna připomíná zuby
pilových listů a čtyři pily, které se v minulosti na území obce nacházely.)
Zdroj: www.halenkov.cz

Shrnutí
přírodní krásy obce pro rozvoj cestovního ruchu
poměrně dobrá dostupnost do okresního města
Zápory zvýšené náklady na budování, provoz a údržbu infrastruktury v
odlehlejších údolích obce

Klady

2. OBYVATELSTVO
DEMOGRAFICKÁ SITUACE
K 31.12. 2014 žilo v obci Halenkov 2 453 trvale hlášených obyvatel, z toho 424 dětí a
mládeže do 15ti let. Vývoj počtu obyvatel obce vykazuje pomalý, ale stabilní růst
(1,72 %) ve srovnání s vývojem počtu obyvatel v okrese Vsetín (nárůst 3,26 %) a ve
Zlínském kraji (nárůst o 2,6 %).

Vývoj počtu obyvatel obce Halenkov v letech 2003 - 2014

Pramen: ČSÚ

Růst počtu obyvatel obce je způsoben jak kladným saldem migrace, tak také
přirozeným přírůstkem. Nejčastějšími přistěhovalými jsou mladé rodiny a to zřejmě
díky dobré poloze obce Halenkov vůči dojezdové vzdálenosti do okresního města
Vsetín.
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Pohyb obyvatel v obci Halenkov v roce 2014
Absolutně Na 1 000 obyv.
Živě narození celkem

36

15‰

Zemřelí celkem

27

15‰

Přirozený přírůstek

9

4‰

Přistěhovalí celkem

47

19‰

Vystěhovalí celkem

29

12‰

Saldo migrace

18

7‰

Meziroční změna počtu obyvatel 27

11‰

Pramen: ČSÚ

Podíl žen (50,6 %) a mužů (49,4 %) je mezi obyvateli obce téměř vyrovnaný a to jak
celkově, tak ve většině věkových skupin. Výjimku tvoří pouze skupina 65 a více let,
ve které v souladu s demografickým trendem, převažují ženy a to s 62%.
Vzdělanostní struktura obyvatel obce Halenkov v roce 2011
Podíl osob s pouze základním vzděláním tvoří 21,1 % obyvatel (pro srovnání,
za Zlínský kraj je to 25,1 %). Naopak vysokoškolské vzdělání dokončilo 7,3 %
obyvatel, což je téměř o 3 procenta méně než srovnatelná hodnota za Zlínský kraj
(10,4%). Největší skupinu tvoří obyvatelů se středoškolským vzděláním bez maturity
a to 43,4 %. Nejčastější nejvyšší dosažené vzdělání obyvatel je střední odborné
učiliště. Lze předpokládat, že se současné vzdělanostní struktura v obci zlepšuje,
neboť většina žáků základní školy odchází studovat na střední školy s maturitou.

Pramen: ČSÚ

Věková struktura obyvatel obce Halenkov v roce 2014
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Věkové složení obyvatelstva obce je prozatím příznivé, jelikož stále převažuje počet
obyvatel ve věku 0 - 14 let na obyvateli starších 65 let.

Pramen: ČSÚ

SPOLKOVÁ ČINNOST
V obci funguje několik neziskových organizací a neformálních spolků. Jejich aktivita a
činnosti patří k velmi oblíbeným a ceněným. Zajišťuje významný prvek
společenského života v obci, jelikož činnost těchto spolků se zaměřuje na potřebné
cílové skupiny obyvatel. Jedná se o tyto organizace:

SDH Halenkov
Historie organizovaných hasičů na Halenkově sahá až do roku 1882, kdy byl 30.
listopadu 1882 založen první hasičský sbor - Sbor dobrovolných hasičů firmy Bratří
Thonetové. SDH Halenkov je zařazen do kategorie JPO II zabezpečuje výjezd
družstva o zmenšeném početním stavu (1+3) s dobou výjezdu do 5 minut od
vyhlášení poplachu a její územní působnost, tj. dojezdová doba je 10 min v prvním
stupni poplachu. SDH Halenkov má také družstvo žen, dříve bylo také družstvo dětí,
to ale v současné době nefunguje. Sbor je poměrně dobře vybaven hasicí a
zásahovou technikou, kdy část byla koupena v rámci projektu „Javorníky – ochrana a
bezpečí bez hranic“ s partnerskou obcí Štiavnik. Zázemí sboru poskytuje zbrojnice,
která prošla zateplením. V současné době se chystá projekt na modernizaci vnitřních
prostor zbrojnice a jejich využití např. jako posilovna nebo provizorní ubytování.
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Klub Českých Turistů Halenkov
KČT Halenkov byl založen již roku 1939 a je jednou z nejstarších spolkových
organizací v obci. Zaměřuje na organizování turistických akcí a výletů, dále se
specializuje i na realizaci značení turistických cest. V současné době má spolek
celkem 132 členů a počet se každoročně mírně zvyšuje. Mezi nejvýznamnější aktivity
spolku patří turistický ples, ohňování, pochod okolo Halenkova nebo promítání z
činnosti. V současnosti bohužel nefunguje turistický oddíl mládeže (TOMík) a to jak z
důvodu nedostatečného zázemí, tak z důvodů nedostatku vedoucích. Dle
dotazníkového šetření by turistická organizace uvítala zejména vybudování prostoru
– klubovny pro setkávání a pro svou činnost. Dalším návrhem na zlepšení je
vytvoření propagačních materiálů, ve kterých by byly možnosti sportovního a
kulturního vyžití, možnosti ubytování, služby, historické a přírodní zajímavosti obce.

Myslivecké sdružení Javořina
Myslivecké sdružení Javořina bylo založeno v roce 1931 a hospodaří na 1839ha
honebních pozemků. Výkon práva myslivosti vykonává 35 řádných členů a 3 čekatelé
o členství a tři čestní členové, kdy se jedná o bývalé členy, kteří pro svůj věk nebo
zdravotní stav nemohou už v plné míře vykonávat myslivost. Do veřejného života
obce se myslivci zapojují pořádáním tradičního mysliveckého plesu, který se zatím
těšil hojné návštěvnosti. Další činností pro veřejnost je organizace vzduchovkové
střelnice při dětském dnu. Sdružení se věnuje také dětem a při ZŠ funguje již třetím
rokem zájmový dětský kroužek Javořická liščata. V kroužku se děti učí, jak se chovat
v přírodě a jak na věci živé i neživé nahlížet, aby odhalili co nejvíce z jejich tajemství.

TJ Tatran
Tělovýchovná jednota Tatran Halenkov je fotbalový klub, který zahrnuje týmy můžů,
dorostu, starších žáků a přípravky. Celkem má spolek 145 členů, z toho 59 členů je
mladších 18 let. Fotbalisti mají zázemí stadiónu, šaten, které se tento rok
modernizovaly a také hřiště, na kterém je realizován zavlažovací systém. Mezi
nejznámější odchovance Tatranu patří batři Michal a Roman Hubníkovi.

Sdružení Kotva
Občanské sdružení Kotva spojovalo příznivce, jejichž životní snahy byly upřeny k
rozvoji udržitelného způsobu života se základním motem:
Člověk jako blahodárně působící činitel v přírodě.
Člověk přítelem člověku.
Člověk respektující dědictví zachované nám našimi předky.
Zabývalo se ekologickými aktivitami a environmentálním vzděláváním. V údolí
Dinotice měli zázemí jurty a také spoluorganizovali 1. Ekologický jarmark v červnu
2015. Bohužel se Valná hromada sdružení Kotva dne 8.9.2015 rozhodla ukončit
činnost ke dni 31.10.2015.
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Svaz postižených civilizačními chorobami Halenkov
V obci působí poměrně dost dlouho, již více jak 25 let, organizace, jejímž posláním a
účelem je starat se a pečovat o staré a nemocné občany naší obce a z části i obce
Huslenky. O takové občany se stará s cílem zlepšit a zmírnit jim jejich těžkou životní
situaci. Organizace má v současné době celkem 180 členů. Úzce spolupracuje s
panem doktorem Dorňákem. Organizace je zaregistrována u Ministerstva vnitra v
Praze, má své vlastní identifikační číslo (IČO) a ve své činnosti se řídí platnými
stanovami, vydanými Ústředním výborem SPCCH Praha. Svaz spolupracuje
s partnerskou obcí Domaniža (SVK) a organizují pravidelné setkávání. Dále se
účastní různých projektů a aktivit, jako např. Rozchodíme civilky – pochod s nordic
walking holemi, krajské soutěže ve hře pétanque, ozdravných pobytů, nebo
vzdělávání s preventivním, zdravotním nebo sociálně právním zaměřením.
Pravidelně chodí hrát pétanque, ovšem na nevyhovující terén, proto by svaz ocenil
vybudování vhodného hřiště na tuto aktivitu.

Mateřské centrum Motýlek
Dříve v obci působilo také mateřské centrum Motýlek, které bylo místem pro
setkávání rodin s malými dětmi. Maminky, tatínci i prarodiče zde nacházeli příležitosti
k aktivnímu trávení volného času s nejmenšími dětmi, navazovali nová přátelství,
získávali zkušenosti, nápady a podněty pro svoji rodinu. Pro děti bylo mateřské
centrum ideálním místem pro přípravu na mateřskou školu. V obci je potřeba tohoto
setkávání, ale bohužel není zde pro něj vhodné zázemí a v současné době nejsou
nadšenci, kteří by takovéto centrum vedli.

Soubor Valašských písní a tanců Kyčera
Soubor folklorních písní a tanců vznikl už ve školním roce 1982 - 83 při ZŠ
Halenkov. Po 11 letech však své fungování bohužel ukončil. Svou novou éru započal
v březnu roku 2015 za velké podpory obce Halenkov a obrovského nadšení rodičů a
dětí. Soubor si klade za cíl předávat krásu folklórních a valašských tradic naší
nejmladší generaci a uchovávat toto cenné kulturního dědictví v našem regionu.
Soubor tvoří dvě skupiny - děti od 4 - 7 let a od 8 - 15 let nejen z obce Halenkov, v
celkovém počtu téměř 60 dětí. Při souboru vznikla v tomto roce také dětská
cimbálová muzika Portáš, která by měla soubor doprovázet.
Obec se snaží o finanční podporu spolků formou příspěvků a dotací na vlastní
činnost i na různé další aktivity. Výše přidělené částky je stanovena v rozpočtu obce.
Shrnutí
růst počtu obyvatel
řada aktivních spolků přispívajících ke společenskému životu obce
Zápory nutnost vyjížďky za službami, vzděláním či za prací
Nedostatečné zázemí pro některé spolky
Nefungující dětské složky spolků

Klady
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3. HOSPODÁŘSTVÍ
EKONOMICKÁ SITUACE
V obci bylo v roce 2014 registrováno celkem 437 podniků, ale jen u 262
ekonomických subjektů byla zjištěna aktivita. Nejčastěji se jedná o podnikatelské
subjekty podnikající v zemědělství a lesnictví, průmyslu a ve stavebnictví.

Podnikatelské subjekty podle převažující činnosti
Období: 31.12.2014
Registrované
Podniky se
podniky
zjištěnou aktivitou
437
262
66
41
89
54
68
50
44
15

Celkem
A Zemědělství, lesnictví, rybářství
B-E Průmysl celkem
F Stavebnictví
G Velkoobchod a maloobchod;
opravy a údržba
motorových vozidel
H Doprava a skladování
I Ubytování, stravování
a pohostinství
J Informační a komunikační činnosti
K Peněžnictví a pojišťovnictví
L Činnosti v oblasti nemovitostí
M Profesní, vědecké
a technické činnosti
N Administrativní a
podpůrné činnosti
O Veřejná správa
a obrana;
povinné sociální zabezpečení
P Vzdělávání
Q Zdravotní a sociální péče
R Kulturní, zábavní
a rekreační činnosti
S Ostatní činnosti
X nezařazeno
.

12
27

6
18

5
20
7
35

4
8
1
24

6

4

2

2

7
3
3

7
2
3

32

18
.

Nejčastější právní formou, která se v obci vyskytuje, jsou fyzické osoby a to
konkrétně fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona. Právnických osob
se v obci nachází 34, z toho jen 2 jsou akciové společnosti.
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Podnikatelské subjekty podle právní formy
Období: 31.12.2014

Celkem
Fyzické osoby
Fyzické osoby
podnikající dle
živnostenského zákona
Fyzické osoby
podnikající dle jiného
než živnostenského zákona
Zemědělští podnikatelé
Právnické osoby
Obchodní společnosti
akciové společnosti
Družstva

Registrované
podniky
437
378
337

Podniky se
zjištěnou aktivitou
262
228
202

27

14

13
59
29
2

11
34
23
2

.

.

Většina podniků, které se v obci nachází má do 10 zaměstnanců. Pouze 6 podniků
má více jak 10 zaměstnanců.
Jedinou formou podpory podnikatelů ze strany obce je zveřejnění jejich firmy na
webových stránkách obce pod záložkou Služby v obci.

Struktura zaměstnanosti v obci Halenkov podle odvětví v roce 2011 (%)
Zemědělství a lesnictví Průmysl a stavebnictví Služby
Halenkov

3,68%

43,68%

40,74%

VSETÍN

3,04%

42,70%

42,81%

Zlínský kraj 2,55%

40,80%

46,94%

ČR

32,23%

53,87%

2,74%

Pramen: ČSÚ

Mezi významné podniky v obci patří firma Beech s.r.o., která se zabývá výrobou
nábytku, dále Forest Mass, a.s. zabývající se zpracováním dřeva. Jednota spotřební
družstvo ve Vsetíně zabývající se obchodem, dále společnost Toptex pletací příze
s.r.o a firma Topstone, s.r.o. zabývající se úpravou povrchů. Společnost Walfer s.r.o.
zabývající se výrobou dřevěných staveb a firma Zamet – strojírenská výroba. Jedná
se o firmy s více než 10ti zaměstnanci.
Nabídka komerčních služeb v obci je na dobré úrovni. Nachází se zde 4 prodejny
potravin, 4 restaurace, 1 bar s pizzerií, prodej květin, nářadí. Dále masáže,
kadeřnictví, manikúra a pedikúra a další služby.
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V obci se nachází 2 objekty, které se považují za brownfieldy. Jedná se o Armádní
velkosklad PH s rozlohou kolem 10,6 ha. Část areálu je odprodána několika
subjektům, hlavní část s podzemními skladovacími nádržemi zůstává ve vlastnictví
obce. Budovy a infrastruktura jsou v dobrém technickém stavu.
Druhým objektem je NBT Halenkov s rozlohou kolem 2,5 ha. Některé objekty v
areálu jsou částečně využity jako skladovací prostory. Budovy i infrastruktura jsou v
dobrém technickém stavu. V současnosti je areál v soukromém vlastnictví a je
postupně spravován.

TRH PRÁCE
Pro hodnocení situace na trhu práce je důležitým ukazatelem míra ekonomické
aktivity, která představuje potenciální pracovní sílu. V tomto ohledu je situace v obci
srovnatelná s průměrem Zlínského kraje i ČR; průměrný podíl ekonomicky aktivních
obyvatel v Halenkově je podle SLDB 2011 48,2 %, v kraji 48,6 % a v ČR 48,7 %.
Míra nezaměstnanosti v obci v porovnání s republikovým průměrem a krajským
průměrem je znázorněna v následující tabulce.
Území
12/2010
18,7
10,7
9,6

Obec Halenkov
Zlínský kraj
Česká republika

Období
12/2011
13,8
9,4
8,6

3/2014
18,0
12,1
11,7

Zdroj: Portál zaměstnanosti MPSV
Míra nezaměstnanosti v březnu 2014 dosahovala v obci Halenkov 18%. Tato
hodnota je výrazně vyšší, než je krajský i republikový průměr.

Struktura zaměstnanosti obyvatel
Území
Obec Halenkov
ORP Vsetín
Zlínský kraj

zemědělství
3,7 %
3,0 %
2,5 %

Zaměstnaní v
průmyslu a obchodu
43,6 %
42,7 %
40,8 %

službách
52,6 %
54,3 %
56,7 %

Zdroj: Portál zaměstnanosti MPSV

Na rozdíl od současných trendů a situace v obci mírně vyšší zaměstnanost v priméru
(tj. zemědělství, lesnictví a rybolovu) – 3,7 % ze všech zaměstnaných (průměr ČR je
2,9 %). Zaměstnanost v průmyslu a stavebnictví (43,6 %) je také mírně vyšší než
průměr ČR (38,4 %). Zaměstnanost ve službách je v obci ve srovnání s ČR (58,6 %)
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stále podprůměrná, i když za poslední roky narůstá. Tento trend je způsobený
především rozvojem cestovního ruchu a dalších služeb.
Vzhledem k poloze obce je významným činitelem zaměstnanosti nutnost vyjížďky za
prací mimo obec. Za prací dle SLDB z roku 2011 vyjíždí 38,1 % ekonomicky
aktivních obyvatel obce.

CESTOVNÍ RUCH
Obec je díky krásným přírodním podmínkám Vsetínských vrchů a
Javorníků vyhledávaným cílem také mnoha turistů. V letním období jsou zde ideální
podmínky pro cykloturistiku a pěší turistiku všech věkových kategorií. Nachází se
zde řada značených pěších tras a cyklotras pro MTB. Obcí prochází také úsek nové
44 km dlouhé páteřní trasy cyklostezky Bečva ze Vsetína do Velkých Karlovic.
V letních měsících je k dispozici pro turisty sportoviště s víceúčelovým hřištěm u
fotbalového stadiónu nebo hřiště na plážový volejbal v areálu Parku za hasičskou
zbrojnicí. V zimním období se zde nachází několik běžkařských tras a dva lyžařské
vleky. Lyžařský vlek na Raškovci dlouhý 400 m se středně náročným svahem. A
lyžařský vlek na konci údolí Lušová přímo před vilou Anna s délkou sjezdovky 150 m,
který je vhodný pro děti k výuce techniky lyžování, ale užijí si na něm i dospělí. Svah
je osvětlený.
V obci se nachází několik možností k ubytování:
- Chalupa Peciválka - dva apartmány - celkem 12 lůžek
- Chalupa u Pekařů - apartmán - 6 lůžek
- Hotel Lidový dům - 19 lůžek
- Pension a restaurace Fortuna - 37 lůžek
- Pension Na parní pile - 15 lůžek
- Vila Anna - apartmány v srdci Valašska - 22 lůžek
- zámeček Dinotice - 29 lůžek
Možnost stravování poskytují následující subjekty:
- Hotel Lidový dům
- Pension a restaurace Fortuna
- Ponko Bar a Pizzerie
- Restaurace Šalerka
- Penzion Na parní pile
Informační centrum se v obci nenachází.

Shrnutí
Klady

dobré podmínky pro rozvoj cestovního ruchu
příznivé podmínky pro zemědělskou a lesnickou činnost
Zápory vyšší míra nezaměstnanosti
málo velkých zaměstnavatelů
nedostatečná propagace obce
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4. INFRASTRUKTURA
TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
Kanalizace:

ano

ČOV:

ano

Plynovod:

ano

Vodovod:

ano

Obec má vybudovanou základní technickou infrastrukturu na dobré úrovni. ČOV byla
dokončena v roce 1996, kanalizace byly zbudována v roce 2010 a pokrývá asi 80%
obce. Vodovod byl rovněž dokončen v roce 2010 a také pokrývá asi 80% katastru
obce. Je napojen na Stanovnici v Karolince, což zaručuje dobrou kvalitu pitné vody.
Rozvod plynu je realizován přibližně na 90 % území obce. Poptávka po plynofikaci je
v současné době malá. Technická infrastruktura většinou chybí jen v odlehlých
údolních částech obce.
Odvoz a likvidace komunálního odpadu je zajištěn společností Technické služby
Vsetín s.r.o. Svoz probíhá ve čtvrtek a pátek v lichém týdnu. Pravidelně jsou
vyváženy také nádoby pro sběr tříděného odpadu (sklo - 4x ročně, papír - 4x ročně a
plasty - 8x ročně). Nebezpečné složky komunálního odpadu a velkoobjemový odpad
jsou vybírány dvakrát ročně do speciálních nádob na předem vyhlášených místech v
obci. Většinou se jedná o jarní a podzimní svoz. Objemný odpad lze odvézt na
Logistické centrum odpadů Vsetín - Bobrky.

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
Obcí prochází silnice II/487 vedoucí z Ústí u Vsetína do Velkých Karlovic a železniční
trať č. 282 Vsetín - Velké Karlovice. V obci se nachází také silnice III. třídy a to
III/4877 Halenkov - Dinotice délky 4,139 km a III/4878A Halenkov - Lušová délky
3,818 km. Silnice II. a III. třídy spravuje Ředitelství silnic Zlínského kraje. Zimní
údržbu zajišťuje Správa a údržba silnic Valašska, s.r.o.
Obec spravuje místní komunikace a účelové komunikace. U místních komunikací byl
zpracován pasport a celkově tedy obec spravuje 15,5 km místních komunikací, z
toho cca 90% má živičný povrch a 10% má povrch penetrační. Místní komunikace v
obci vykazují různé stupně opotřebení. Jejich stav je průběžně sledován a dle potřeb
a finančních možností obce jsou prováděny opravy.
Obec má kolem hlavní silnice II/487 vybudované chodníky pro pěší, v některých
místech jejich šířka dokonce umožňuje i jízdu na kole. Schází však bezpečné a
nasvětlené přechody pro chodce, zejména pak v centru obce.
Přes katastr obce vede cyklostezka Bečva a několik cyklotras a to konkrétně:
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Cyklotrasa č. 6117 - Vsetín - Halenkov - Vsetín Je to okružní trasa, která spojuje
hřebeny Vsetínských a Vizovických vrchů a Javorníků s těžkou náročností, dlouhá 79
km.
Cyklotrasa č. 6120 - Vsetín - Cáb - Vsetín. Obtížná trasa dlouhá 33 km
Cyklotrasa č. 6270 - Vsacká Tanečnice - Ptáčnice - vrcholová trasa

DOPRAVNÍ OBLUŽNOST
Veřejnou autobusovou dopravu v obci zajišťuje společnost ČSAD Vsetín, a.s. V
centru obce se nacházejí 2 autobusové zastávky a to zastávka Halenkov, dům
služeb a Halenkov ÚP závody. Další autobusové zastávky se nacházejí v údolích
a jsou to zastávky: u Jašů, Černé konečná, rozcestí Dinotice, rozcestí u ZD, Dinotice
u Měrků, Dinotice u Děčků, Dinotice škola, zámeček a u Svrčinů.
Železniční dopravu v obci zajišťují ČD, a.s. Nacházejí se zde dvě železniční
zastávky.
Dopravní obslužnost je v obci na dobré úrovni. Vlaky a autobusy se navzájem
doplňují. Komplikovanější bývá obslužnost v letních měsících, kdy jsou rušeny
některé spoje z údolních částí obce.

Shrnutí
Klady
Zápory

dobrý stav technické infrastruktury
dobrá dopravní obslužnost obce
horší kvalita povrchu místních komunikací
nedostatečné zabezpečení přechodů pro chodce

5. VYBAVENOST OBCE
ŠKOLSTVÍ A VZDĚLÁVÁNÍ
V obci se nachází jak mateřská škola, tak základní škola a dokonce i základní škola
praktická. ZŠ a MŠ jsou příspěvkové organizace zřizované obcí. Základní škola
praktická je zřízena Zlínským krajem a patří do souboru speciálních škol. Střední
škola v obci není. S výjimkou mzdových nákladů jsou výdaje ZŠ a MŠ hrazeny obcí.
Základní škola vzdělává žáky od 1. až do 9. ročníku. Ve školním roce 2014/2015
měla škola 237 žáků. Při základní školy funguje i školní družina a jídelna. Škola
nabízí řadu zájmových kroužků. Základní škola má k dispozici také sportovní hřiště,
to však potřebuje kompletní modernizaci.
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Základní škola praktická vzdělává žáky s lehkým mentálním postižením od 1. až do
9. ročníku a žáky se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, často i se
souběžným tělesným a smyslovým postižením od 6 do 20 let věku. Ve školním roce
2014/2015 měla škola 18 žáků. Spádovou oblastní školy je území Horního Vsacka.
Mateřská škola Halenkov disponuje kapacitou pro 76 dětí. V letošním roce byla
kapacita 100% naplněna. Ve školním roce 2013/2014 bylo dokonce 4 žádostem
nevyhověno. Mateřská škola je velmi aktivní a již zrealizovala 2 projekty v rámci
přeshraniční spolupráce s obcí Domaniža. U MŠ je potřeba modernizovat oplocení.

ZDRAVOTNICTVÍ
Obec disponuje ordinací praktického lékaře pro děti a dorost, ordinací praktického
lékaře pro dospělé i zubní ordinací. Do obce dojíždí také ženský lékař. Ordinační
hodiny jsou dostačující. Nejbližší nemocnice, poliklinika a ordinace ostatních
odborných lékařů se nachází ve Vsetíně. Zdravotnická záchranná služba přijíždí buď
ze Vsetína, nebo z Karolinky v závislosti na charakteru případu. Legislativně
stanovená doba dojezdu je tedy splněna.

SOCIÁLNÍ PÉČE
Péči o seniory a zdravotně znevýhodněné poskytuje Charita Svaté rodiny Nový
Hrozenkov, která byla založena v únoru 1992. Je účelovým zařízením
Římskokatolické církve. Oblast působení zahrnuje sedm obcí regionu Valašska:
Hovězí, Huslenky, Zděchov, Halenkov, Nový Hrozenkov, Karolinka a Velké Karlovice.
Nabízejí tyto služby:
•
•
•
•
•
•
•
•

Charitní pečovatelská služba
Charitní ošetřovatelská služba
Osobní asistence
Odlehčovací služba
Dům pokojného stáří
Denní stacionář pro seniory Slunečnice
Domácí hospicovou péči
Komplexní sociální služby seniorům + ošetřovatelská péče

V obci Halenkov se nachází víceúčelový charitní dům, který má 3 podlaží. V prvním
je denní stacionář Slunečnice. Druhé podlaží slouží seniorům k přechodnému a
stálému pobytu. V třetím podlaží jsou kanceláře Charity. V zařízení je výtah a celá
budova je bezbariérová. Služby jsou nabízeny jak seniorům, tak lidem s tělesným
nebo lehkým mentálním postižením starším 16 let.

KULUTURA
Nabídka kulturních zařízení v obci je sice poměrně nízká. V obci se nachází kulturní
dům, ve kterém se pořádají především plesy. V obci Halenkov probíhá během celého
roku několik kulturních, sportovních a společenských akcí, které ve spolupráci s obcí
organizují spolky a složky obce. Jedná se např. o fotbalové turnaje, hasičské soutěže
a turistické akce. Obec má svoji knihovnu, která se nachází v budově mateřské školy.
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Organizátorem několika významných akcí v obci je Knihovna Halenkov: Karneval
(leden), Dětský den (květen), Halenkovské slavnosti (červen), Lampiónový průvod
s ohňostrojem (listopad), Mikulášská besídka s rozsvěcením stromu (prosinec),
Vánoční koncert v kostele (prosinec).
Další významné akce: Obecní ples (leden), Valašský pohár MTB (květen),
Halenkovská pouť (září), Mezinárodní setkání heligonkářů (září), Advent –
rozsvěcení stromu (listopad – prosinec).
Novou významnou akcí je Ekologický jarmark, který se poprvé konal v červnu 2015
v údolí Dinotice pod záštitou občanského sdružení Kotva a návštěvnost potvrdila, že
o takovýto druh akce je obrovský zájem. Kotva bohužel ukončila svoji činnost a
organizaci převzal spolek Jarilo a pod názvem Valašský pramen bude jarmark
probíhat dvakrát do roka (letní - červen a vánoční - prosinec) střídavě v Halenkově a
Novém Hrozenkově. Na organizaci se podílejí sousední obce a sponzorsky
podnikatelé z těchto obcí. Ekologický jarmark je výjimečný tím, že prodávající jsou
převážně řemeslnicí a producenti, pro které je charakteristická originalita, domácí
výroba a regionalita.

KULTURNÍ PAMÁTKY
Mezi nemovité kulturní památky v obci Halenkov patří:
•

•

Kostel Povýšení sv. Kříže, který byl vysvěcen v roce 1788. Od roku 1994 je
zapsanou kulturní památkou v Ústředním seznamu kulturních památek. Do
chráněného komplexu patří i vnitřní vybavení kostela, budova fary z roku 1786
a Krucifix z roku 1778 u kostela.
Zvonička v Dinotici

55,8% občanů, kteří se zúčastnili dotazníkové šetření, nejsou spokojeni s kulturou a
společenským životem v obci.

SPORT A TĚLOVÝCHOVA
Podmínky pro sportovní a volnočasové aktivity jsou v obci rozmanité. Obcí prochází
cyklostezka Bečva a spousta značených cyklotras a turistických tras pro pěší.
V obci lze využít několik sportovišť pro různé věkové skupiny obyvatel a to:
•
•
•
•
•
•
•

travnaté fotbalové hřiště (TJ Tatran Halenkov)
tělocvičnu v budově ZŠ
lyžařský vlek
in-line dráha pro bruslaře
bikrosová dráha pro cyklisty
víceúčelové hřiště
dětské hřiště s průlezkami
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V obci se nenachází koupaliště, nejbližší je přírodní koupaliště na Stanoch v Novém
Hrozenkově, anebo koupaliště v obcích Velké Karlovice a Zděchov. Veřejné
koupaliště fungovalo v Halenkově před více jak 20 lety v údolí Dinotice v soukromém
vlastnictví.

BYDLENÍ
Dle údajů z obecní evidence se v obci nachází 750 rodinných domů a 25 bytových
domů. V majetku obce se nyní nachází 34 obecních bytů, všechny tyto byty jsou
obsazené. Nová lokalita pro stavbu RD zatím v obci není, ale do budoucna se
uvažuje s prostorem bývalého armádního velkoskladu.
Zájem o výstavbu se vyskytuje nepravidelně. V místních podmínkách se jedná o
výstavbu rodinných domů - obec v tomto směru žádnou podporu neposkytuje pozemky jsou zájemcům nabízeny většinou nezasíťované.

OSTATNÍ VYBAVENOST OBCE
Obec disponuje poštou, ale není k dispozici bankomat. Nejbližší je buď v Karolince,
nebo na Vsetíně. V obci se také nenachází lékárna, která je nejblíže v sousední obci
Nový Hrozenkov.
Obec také vlastní a spravuje místní hřbitov. Ten byl v rámci I. etapy rekonstrukce v
roce 2011 rozšířen a byla provedena výstavba kolumbária, dále terénní úpravy a
zpevněné plochy kolem kolumbária, nové oplocení kolumbária a veřejné osvětlení. V
letošním roce bude ještě provedeno odvodnění WC. V budoucnu se počítá s další
etapou rekonstrukce hřbitova, na kterou je v současné době zpracována projektová
dokumentace. Bude se jedna o rekonstrukci oplocení, zpevněných ploch a
odstranění stávajícího WC.

Shrnutí
Klady

Zápory

mateřská a základní škola přímo v obci
základní zdravotní péče přímo v obci
dobré podmínky pro sportovní a volnočasové aktivity
schází bankomat a lékárna
málo kulturních a společenských akcí
schází koupaliště
absence startovacích bytů pro mladé a sociálních bytů pro seniory

6. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
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Životní prostředí v obci nevykazuje žádné významnější problémy. Obec se nachází v
chráněné krajinné oblasti Beskydy. Velká část její rozlohy je zalesněna a to až téměř
70%.

Struktura využití půdy

Pramen: ČSÚ
Kvalita ovzduší je převážně dobrá, ke zhoršení dochází v topné sezóně.
Kvalita povrchové vody - tj. řeky Bečvy a malých přítoků - je dobrá a to díky tomu,
že ve většině obcí Horního Vsacka je úroveň čištění odpadních vod na dobré úrovni.
Velkou zásluhu na tom má realizace projektu Čistá řeka Bečva, který řešil
odkanalizování obcí a čističku odpadních vod.
Z hlediska hluku je nejvýznamnějším zdrojem zátěže doprava. Úroveň hluku však
nepřesahuje únosnou mez.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Celý katastr obce Halenkov spadá pod CHKO Beskydy. Jsou zde zastoupeny
všechny zóny ochrany od 1. stupeň až po 4. stupeň. Nejnižší stupeň ochrany je v
centru obce, nejvyšší stupeň ochrany má přírodní rezervace Kutaný. Přítomnost
CHKO způsobuje různá omezení hlavně v regulaci stavební činnosti. CHKO dbá na
zachování krajinného rázu a výrazu typické místní architektury. Díky této skutečnosti
musejí mít všechny stavební záměry souhlas od Správy CHKO Beskydy.
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V obce se nachází Přírodní rezervace Kutaný (14,93 ha) – údolí Dinotice, východně
od Vsackého Cábu. Jedná se o starý jedlobukový porost s bohatým bylinným patrem,
druhovou skladbou a prostorovou výstavbou blízký přirozenému lesu karpatského
typu. Věk nejstarších stromů je zhruba 180 let.

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Odpadové hospodářství je v obci na dostatečné úrovni. Odpady se třídí v
prostřednictvím barevných kontejnerů na papír, sklo a plasty, které jsou pravidelně
vyváženy. Několikrát do roka je také řešen odvoz nebezpečného odpadu, kdy je pro
občany přistaven na určitý den kontejner, do kterého mohou tento odpad vyhodit. V
katastru obce se nenachází žádná kompostárna ani sběrný dvůr. Ty se ale nacházejí
v sousední obci Huslenky, anebo ve městě Karolinka. Obec má v plánu zajistit odvoz
biologického odpadu prostřednictvím kontejnerů právě do některé ze sousedních
obcí.

Shrnutí
Klady

dobrý stav životního prostředí

Zápory

omezení stavební činnosti od CHKO Beskydy

7. SPRÁVA OBCE
OBECNÍ ÚŘAD A JEHO KOMPETENCE
Obec Halenkov zajišťuje správu pouze pro území své obce.
Obec zaměstnává 6 osob na hlavní pracovní poměr - konkrétně jsou to 3 úřednice,
knihovnice, správce penzionu a paní na úklid. Obec také využívá pracovníky veřejně
prospěšných prací, na které dostává příspěvek od úřadu práce.
Obec je zřizovatelem Mateřské školy a Základní školy Halenkov, které jsou
příspěvkovými organizacemi.
Dále je zakladatelem společnosti Služby obce Halenkov s.r.o., jehož valnou
hromadou je rada obce. Společnost nabízí malířské, lakýrnické služby, zámečnictví,
zednické a zemní práce, dopravu a odvoz a další služby.
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HOSPODAŘENÍ OBCE
V roce 2014 byl rozpočet obce přebytkový. Příjmy dosáhly částky 37,78 mil. Kč a
výdaje byly ve výši 34,37 mil. Kč. Příjmy obce jsou v průběhu roku navyšovány díky
úspěšnosti získávání nenárokovaných dotací. V roce 2014 obec Halenkov získala
dotace ve výši Kč 4,57 mil. Jednalo se například o dotaci na revitalizaci návsi
nebo na zateplení požární zbrojnice.
Podíl běžných výdajů na celkových příjmech obce za rok 2014 dosáhl 74,6%
Obec vlastní jak nemovitosti jako obecní komunikace, lesy, tak i řadu budov - budovu
obecního úřadu s byty, budovu základní a mateřské školy, stadion, sportoviště, 3
bytové domy, Lidový dům se sálem a další budovy.

KOMUNIKACE S OBČANY
Komunikace s veřejností je vnímána jako jeden ze základních aspektů, který
ovlivňuje kvalitu řízení obce. Komunikace s občany je řešena několika způsoby tak,
aby vyhovovala všem skupinám zájemců o informace bez ohledu na věková či jiná
omezení. Kromě osobního kontaktu s občany na veřejných projednáních je
využívaná úřední deska a webové stránky obce www.halenkov.cz.

BEZPEČNOST
Bezpečnost v obci zajišťují složky Integrovaného záchranného systému, kterými jsou:
Policie ČR, jednotky požární ochrany a zdravotnická záchranná služba.
Obec Halenkov spadá pod obvodní oddělení Policie ČR v Karolince. Obecní policie v
obci zřízena není. V obci jsou pořádány bezpečnostně preventivní akce, které jsou
nejčastěji ve spojitosti s činností základní školy zaměřeny na děti.
Všechny obce mají dle zákona č. 133/85 Sb. zřízenou na svém území jednotku
požární ochrany (dále JPO). Tyto jednotky jsou dle tohoto zákona zařazeny do
kategorie JPO II, III (zasahují i mimo území svého zřizovatele) a V. Do kategorie JPO
II je zařazena jednotka obce Halenkov.
Ve městě Karolinka bylo začátkem roku 2013 otevřeno výjezdové stanoviště
Zdravotnické záchranné služby se dvěma záchrannými vozy, které má na starosti
rychlou zdravotnickou pomoc i v Halenkově.
V obci chybí bezpečné přechody pro chodce, které by byly večer nasvíceny
speciálními svítidly, aby byli lidé dobře viděni.
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VNĚJŠÍ VZTAHY A VAZBY
Obec Halenkov je zapojena do několika organizací, které jsou zaměřeny převážně na
rozvoj území nebo na podporu cestovního ruchu. Konkrétně je obec členem těchto
organizací:
•
•
•

Sdružení Valašsko - Horní Vsacko
Sdružení mikroregionu Vsetínsko
MAS Valašsko - Horní Vsacko

Partnerskými obcemi jsou obce na Slovensku a to obec Štiavnik a Domaniža, se
kterými obec realizovala společné projekty přeshraniční spolupráce spolufinancované
z Evropské unie.

Shrnutí
Klady

dobré hospodaření obce

Zápory

absence bezpečných přechodů pro chodce

21

VÝCHODISKA PRO NÁVRHOVOU ČÁST
Dotazníkové šetření

Názory občanů na kvalitu života v obci Halenkov byly zjišťovány dotazníkovým
šetřením, které proběhlo v listopadu 2015. Dotazník připravila pracovní skupina dle
vzoru aplikace OBCEPRO a tištěné dotazníky byly distribuovány do každé
domácnosti poštou a také za pomoci žáků ZŠ (rodičům a prarodičům). Vyplněné
dotazníky mohli občané odevzdat na předem určených místech (ZŠ, MŠ, OÚ, COOP
a U Kopeckých). Občané Halenkova byli osloveni také elektronickou formou
dotazníku a to prostřednictvím webové stránky obce a facebooku.
Vyplněno bylo celkem 183 dotazníků občany staršími 15 let, což tvoří 9 % z
celkového počtu obyvatel starších 15 let (2029). Při celkovém počtu 1000 ks
dotazníků byla návratnost 18,3 %.
Souhrnně lze říci, že občanům v obci žije dobře, oceňují především blízkost přírody a
klidný život. Naopak vyjadřují nespokojenost s nedostatkem pracovních příležitostí a
kulturním a společenským životem. Nejčastěji jim chybí služby jako je lékárna,
bankomat nebo kulturní místo setkávání rodin, mládeže nebo dospělých. S oblastmi
životního prostředí, zdravotnictví, veřejná doprava a bydlení jsou občané spíše
spokojeni. Naopak nejvíce nespokojenosti vyjadřují s oblastmi: kulturní a
společenský život, podmínky pro podnikání, informovanost o dění v obci. Vylepšit by
se mohly i oblasti sportovní vyžití a rozvoj obce a péče obce o své prostředí.
Pozitivním výsledkem šetření je, že se občané zabývají o dění v obci a to pravidelně
a byli by více jak z poloviny se ochotni zapojit do rozvoje své obce.
Vzhledem k výše uvedenému prioritně by občané investovali do podpory kulturní,
společenské a sportovní akce, podpory sociálních služeb, dále podpory bytové
výstavby a místních komunikací. Jako zřetelný problém vnímají bezpečnost obyvatel
a pohyb po místních komunikacích, proto se nejčastěji vyskytovaly odpovědi týkající
se chodníků a přechodu, které by napomohly zvýšení bezpečnosti.

Na základní škole proběhlo zjednodušené dotazníkové šetření. Určeno bylo pro žáky
5. – 9. třídy základní školy, kdy se žáci vyjadřovali k tomu, co se jim v obci líbí, co se
jim nelíbí a co by případně změnili. Celkem jich bylo odevzdáno 120. Žáci vnímají
velmi pozitivně blízkost přírody a její ochranu, možnost sportovních a kulturních
aktivit. Naopak negativně vnímají znečisťování okolí a veřejných prostor, narušování
klidného soužití, absenci kluboven a prostoru pro setkávání a bezpečnost pohybu po
cestách.
Dotazníkové šetření proběhlo také mezi spolky, které v obci působí. Dle
dotazníkového šetření jsou podmínky pro činnost a spolupráce s obcí spíše dobré.
Výsledkem bylo, že některé spolky by uvítaly vytvoření lepšího zázemí pro svou
činnost, další spolupráci s obcí a také každoroční finanční příspěvky na činnost.
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Samostatným dotazníkem byli osloveni i podnikatelé v obci. I přesto, že návratnost
dotazníků od podnikatelů nebyla vysoká tak lze odpovědi shrnout v těchto bodech:
•
•
•
•

•

odpověděli menší podniky (do 10 zaměstnanců) různého ekonomického
zaměření,
spolupráce s obcí je pro podnikatele zajímavá nebo důležitá, rádi by
spolupracovali nebo již dlouhodobě spolupracují,
podnikatelé v ubytovacích službách nejvíce postrádají aktivní a kulturní vyžití
pro turisty a rekreanty a funkční propagační materiál obce,
co se týká investičních a neinvestičních záměrů tak by obec měla smysluplně
vyčlenit průmyslovou zónu pro podnikání, podporovat kulturu a sport (také v
interiéru), více propagovat své akce a řešit problematické narušování nočního
klidu,
jako největší překážku pro své podnikání vidí nedostatek kvalifikovaných
pracovníků.

Veřejné setkání občanů
Dne 24. listopadu 2015 proběhlo také veřejné setkání občanů Halenkova na téma
"Jaký chceme Halenkov". Setkání se konalo v obřadní síni obecního úřadu a
zúčastnilo se ho 31 občanů. Setkání vedla Mgr. Iva Koutná ze společnosti Líska z.s.
Přítomní diskutovali na témata „Jak vidí Halenkov dnes“, „Jak vidí budoucnost obce“,
„Jaké jsou silní stránky obce - čím obec vyniká“, ale také jaké jsou slabé stránky
obce - co občanům vadí. Dále se probíraly příležitosti rozvoje obce a také hrozby pro
obec.
Mezi nejsilnější stránky obce občané nejčastěji uvedli:
•
•
•

aktivní činnost spolků
chodníky pro pěší kolem hlavní komunikace II/487
z 90% vybudovanou infrastrukturu - plyn, voda, kanalizace

Jako nejslabší stránky obce občané nejčastěji uvedli:
•
•
•

zázemí pro spolky (mimo fotbalisty a hasiče)
udržování pořádku v obci občany
zabezpečení železničního přejezdu v Lušové

Největšími příležitostmi pro rozvoj obce je dle občanů:
•
•
•

rozvoj plochy bývalého vojenského prostoru
modernizace a přestavba Thonetovy vily na sociální bydlení
příklady dobré praxe využití volného času seniorů
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Jako největší hrozby pro obec občané uvedli:
•
•
•

odchod mladých lidí z obce
nedostatek pracovních příležitostí
migrace

Na závěr společného setkání měli přítomní občané možnost určit klíčová témata,
která by měla být v budoucnu vedením obce řešena. Mezi priority občané určili:
•
•
•
•
•
•
•

využití a rekultivace bývalého vojenského prostoru v centru obce
podpora činnosti spolků, zejména budování zázemí pro spolky
motivace občanů k udržování pořádku u svých obydlí
modernizace Thonetovy vily a její využití na sociální bydlení
eliminace odchodu mladých lidí z obce
řešení nedostatku pracovních příležitostí v obci
řešení bezpečného pohybu v obci (chodníky pro pěší, přechody pro chodce,
zabezpečení železničních přejezdů)

Provedené dotazníkové šetření a výsledky veřejného setkání občanů byly použity při
určování cílů a aktivit.
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SWOT analýza
SWOT analýza obce Halenkov popisuje její silné a slabé stránky, příležitosti a
hrozby. Strategický plán rozvoje obce by měl zahrnovat takové akce, které ze
slabých stránek obce prostřednictvím příležitostí vytvoří silné stránky obce. Hrozby
jsou rizikovými faktory, se kterými obec musí počítat a nastavit své plány tak, aby co
nejméně ohrozily realizaci plánovaných aktivit.

SILNÉ STRÁNKY
•
•
•
•
•
•
•
•

Aktivní spolky přispívající ke
společenskému životu obce
Přírodní podmínky, krajina
Dobrý stav technické
infrastruktury
MŠ a ZŠ přímo v obci
Dobré podmínky pro rozvoj
cestovního ruchu
Základní zdravotní péče přímo
v obci
Příznivé podmínky pro
zemědělskou a lesnickou činnost
Dobrá dostupnost do okresního
města

SLABÉ STRÁNKY
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PŘÍLEŽITOSTI
Využití bývalého vojenského
prostoru v centru obce
Modernizace Thonetovy vily
Příklady dobré praxe využití
volného času seniorů
Využití přírody a zajímavostí obce
ke zvýšení turistického ruchu
Integrovaný dopravní systém
Využití kopcovitého terénu
k vybudování lyžařských vleků
Využití EU fondů k rozvoji obce
Ochota obyvatel se zapojit do
rozvoje obce
Spolupráce obce s podnikateli
Možnost přeshraniční spolupráce

•
•
•
•
•
•
•

Nedostatek kulturních a
společenských akcí
Absence zázemí pro spolky a
setkávání
Nevhodné podmínky pro
podnikání
Nedostatek pracovních příležitostí
Nutnost vyjížďky za komerčními
službami, vzděláním či za prací
Nedostatečné zabezpečení
přechodů pro chodce
Zhoršená kvalita povrchu místních
komunikací
Absence některých služeb nebo
zařízení (bankomatu, lékárna,
koupaliště atd.)
Tranzitní obec

HROZBY
Odchod mladých lidí z obce
Stárnutí obyvatel
Nedostatek vlastních finančních
prostředků
Migrace
Nezájem obyvatel o dění v obci,
neochota lidí spolupracovat
Omezení ze strany CHKO
Zpřísnění podmínek pro čerpání
dotací
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NÁVRHOVÁ ČÁST
1. STRATEGICKÁ VIZE

Halenkov je příjemné místo pro život, ve kterém se zvyšuje kvalita života obyvatel.
Obyvatelé se cítí bezpečně a využívají možnost zapojit se do kulturního a
společenského dění. Krásná příroda a volnočasová infrastruktura díky kvalitní
propagaci a rozvinutým službám přitahuje návštěvníky a turisty, kteří se zde
opakovaně rádi vrací.

2. CÍLE
 Obec poskytující dobré podmínky pro kvalitní a zdravý způsob života.
 Obec žijící bohatým kulturním a společenským životem, do kterého se
aktivně zapojují občané.
 Obec využívá svůj přírodní, ekonomický i turistický potenciál pro trvale
udržitelný rozvoj.
K naplnění vize a výše uvedených cílů vede cesta přes realizaci opatření a aktivit
v následujících oblastech života.
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3. OPATŘENÍ
Oblast 1
Opatření 1.1
Opatření 1.2
Opatření 1.3

Občanská společnost, kultura, sport
Podpora sdružování občanů
Podpora kultury
Podpora sportu

Oblast 2
Opatření 2.1
Opatření 2.2
Opatření 2.3

Občanská vybavenost a veřejná správa
Budovy a zařízení občanské vybavenosti
Veřejná zeleň a prostranství
Veřejná správa

Oblast 3

Místní hospodářství

Opatření 3.1
Opatření 3.2
Opatření 3.3
Opatření 3.4
Oblast 4
Opatření 4.1
Opatření 4.2

Podpora podnikání
Rozvojové plochy
Cestovní ruch
Zemědělství a lesnictví
Technická a dopravní infrastruktura
Dopravní infrastruktura
Technická infrastruktura

Oblast 5
Opatření 5.1
Opatření 5.2
Opatření 5.3

Školství, sociální služby a bydlení
Školská zařízení a vzdělávání
Sociální služby
Bydlení – nová výstavba, sociální bydlení

Oblast 6

Životní prostředí

Opatření 6.1
Opatření 6.2
Opatření 6.3

Odpadové hospodářství
Zachování rázu krajiny
Využití alternativních zdrojů energie
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4. AKTIVITY
Opatření 1.1 Podpora sdružování občanů
Název aktivity
Podpora činností místních spolků a
zájmových kroužků
Podpora a vybudování zázemí pro činnost
spolků a zájmových skupin

Důležitost

Termín

Odpovědnost

Náklady (v tis. Kč)

vysoká

průběžně

Obec/spolky

500

vysoká

průběžně

Obec/spolky

2 000

Zdroje financování
Obecní rozpočet /
fondy EU
Obecní rozpočet /
fondy EU

Opatření 1.2 Podpora kultury
Název aktivity

Důležitost

Termín

Odpovědnost

Náklady (v tis. Kč)

Podpora kulturních a společenských akcí –
stávajících i nových

vysoká

průběžně

Obec/spolky

200 / ročně

Podpora kulturních objektů a památek

střední

průběžně

Obec / církev

500

Místní knihovna – udržování atraktivního
knižního fondu, rozšiřování informační
služby a podpora nových aktivit

střední

průběžně

Obec

150 / ročně

Zdroje financování
Obecní rozpočet /
rozpočet spolku
Obecní rozpočet /
zdroje církve
Obecní rozpočet

Opatření 1.3 Podpora sportu
Název aktivity
Podpora sportovních aktivit dětí a
dospělých
Rekonstrukce hřiště u ZŠ

Důležitost

Termín

Odpovědnost

Náklady (v tis. Kč)

Zdroje financování

Vysoká

průběžně

Obec/spolky

100 / ročně

Obecní rozpočet

Střední

2017 - 2018

Obec /ZŠ

2 000

Obecní rozpočet /
granty MŠMT /fondy
EU
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Výstavba sportovní haly

Nízká

2020 - 2022

Obec

10 000

Vybudování možnosti koupání

nízká

2020 -2024

Obec

10 000

Vybudování posilovny – venkovní nebo vnitřní

nízká

2018 - 2020

Obec

500

Fondy EU / obecní
rozpočet
Fondy EU / obecní
rozpočet
Fondy EU / obecní
rozpočet

Opatření 2.1 Budovy a zařízení občanské vybavenosti
Název aktivity
Dokončení revitalizace hřbitova

Důležitost
Střední

Termín
2016 - 2017

Odpovědnost
Obec/farnost

Náklady (v tis. Kč)
500 tisíc

Zdroje financování
Obecní rozpočet

Opatření 2.2 Veřejná zeleň a prostranství
Název aktivity

Důležitost

Termín

Odpovědnost

Náklady (v tis. Kč)

Zdroje financování
Obecní rozpočet /
fondy EU

Zlepšení vzhledu prostoru mezi kostelem a
domem služeb

Vysoká

2017 - 2018

Obec

500

Zlepšení vzhledu vývěsních tabulí

Střední

2016

Obec

20

Obecní rozpočet

Zvýšit motivaci obyvatel o udržování pořádku a
vzhledu obce

Střední

průběžně

Obec

20 / ročně

Obecní rozpočet

Opatření 2.3 Veřejná správa
Název aktivity
Udržování a aktualizace obecních
webových stránek
Zvyšování informovanosti o dění v obci –
SMS kanál, facebook
Podpora pravidelného vydávání
Halenkovského zpravodaje

Důležitost

Termín

Odpovědnost

Náklady (v tis. Kč)

Zdroje financování

Střední

průběžně

Obec

10 / ročně

Obecní rozpočet

Vysoká

průběžně

Obec

10 / ročně

Obecní rozpočet

Střední

průběžně

Obec

20 / ročně

Obecní rozpočet
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Opatření 3.1 Podpora podnikání
Název aktivity
Podpora drobného podnikání, řemesel,
obchodu a služeb
Podpora vzniku nových pracovních míst

Důležitost

Termín

Odpovědnost

Vysoká

průběžně

Obec

Vysoká

průběžně

Obec

Náklady (v tis. Kč)

Zdroje financování
Obecní rozpočet /
fondy EU
Obecní rozpočet /
fondy EU

Náklady (v tis. Kč)

Zdroje financování

Opatření 3.2 Rozvojové plochy
Název aktivity
Rekultivace bývalého vojenského prostoru

Důležitost
Střední

Termín
průběžně

Odpovědnost

Obecní rozpočet /
fondy EU

Obec

Opatření 3.3 Cestovní ruch
Název aktivity
Propagace obce – vyzdvihnutí zajímavostí
a atraktivit v obci (letáky, pohlednice apod.)
Podpora spolupráce s DSO Valašsko Horní Vsacko
Podpora údržby a bezpečnosti cyklostezky
Bečva
Podpora vzniku nových atraktivit pro turisty

Důležitost

Termín

Odpovědnost

Náklady (v tis. Kč)

Zdroje financování

Střední

průběžně

Obec

30 / ročně

Obecní rozpočet /
fondy EU

Střední

průběžně

Obec

120 / ročně

Obecní rozpočet

Vysoká

průběžně

Obec

30 / ročně

Střední

průběžně

Obec

Obecní rozpočet /
fondy EU
Obecní rozpočet /
fondy EU
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Opatření 3.4 Zemědělství a lesnictví
Název aktivity

Důležitost

Termín

Odpovědnost

Podpora drobných zemědělců

Střední

průběžně

Obec

Zodpovědné hospodaření v obecním lese

Střední

průběžně

Obec

Opravy a budování lesních cest

Střední

průběžně

Obec

Náklady (v tis. Kč)

Zdroje financování
Obecní rozpočet /
fondy EU
Obecní rozpočet /
fondy EU
Obecní rozpočet /
fondy EU

Opatření 4.1 Dopravní infrastruktura
Název aktivity
Vybudovat chodník pro pěší od vlakové
zastávky do lokality Pod Černým
Vybudovat bezpečné přechody v obci
včetně speciálního nasvícení

Důležitost

Termín

Odpovědnost

Náklady (v tis. Kč)

Vysoká

2017 - 2018

Obec

5 000

Vysoká

2016 - 2017

Obec

600

Opravit povrch místních komunikací

Střední

průběžně

Obec

200

Obnova autobusových zastávek

Střední

2017 - 2019

Obec

100

Střední

2017 - 2019

Obec / ŘSZK

500

Vysoká

2016 – 2019

SŽDC / obec

Vybudování zpomalovacích zařízení při
vjezdu do obce
Zvýšení bezpečnosti železničních přejezdů

Zdroje financování
Obecní rozpočet /
fondy EU
Obecní rozpočet /
fondy EU
Obecní rozpočet /
fondy EU
Obecní rozpočet /
fondy EU
Obecní rozpočet /
fondy EU
SŽDC /fondy EU

Opatření 4.2 Technická infrastruktura
Název aktivity
Dobudovat technickou infrastrukturu ve
zbývajících lokalitách obce
Modernizace veřejného osvětlení

Důležitost

Termín

Odpovědnost

Střední

2018 - 2022

Obec

Střední

2017 - 2018

Obec

Náklady (v tis. Kč)

Zdroje financování
Obecní rozpočet /
fondy EU
Obecní rozpočet /
fondy EU
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Opatření 5.1 Školská zařízení a vzdělávání
Název aktivity

Důležitost

Termín

Odpovědnost

Náklady (v tis. Kč)

Modernizace a budování odborných,
jazykových a přírodovědných učeben

Střední

2016 - 2020

Obec

Modernizace kuchyně ZŠ

Střední

2019 - 2021

Obec

Podpora smysluplného využití volného času dětí
a mládeže

Střední

průběžně

Obec

Obnova oplocení a chodníků u MŠ

střední

2017 -2018

Využití prostor nadstavby ZŠ

střední

2017 - 2018

Obec /ZŠ

3 500

Podpora přeshraniční spolupráce ZŠ a MŠ

Střední

průběžně

Obec / ZŠ / MŠ

50

Podpora environmentálního vzdělávání

Střední

průběžně

Obec / ZŠ / MŠ

20

30
500

Zdroje financování
Obecní rozpočet /
fondy EU / MŠMT
Obecní rozpočet /
fondy EU / MŠMT
Obecní rozpočet /
fondy EU / MŠMT
Obecní rozpočet /
fondy EU / MŠMT
Obecní rozpočet /
fondy EU
Obecní rozpočet /
fondy EU / MŠMT
Obecní rozpočet /
fondy EU / MŠMT

Opatření 5.2 Sociální služby
Název aktivity
Podpora organizací poskytující sociální
služby

Důležitost

Termín

Odpovědnost

Vysoká

průběžně

Obec

Výstavba domu s pečovatelskou službou

Střední

2020 - 2024

Obec

Podpora nových aktivit u organizací poskytující
sociální služby

Vysoká

průběžně

Obec

Náklady (v tis. Kč)
250

Zdroje financování
Obecní rozpočet /
fondy EU
Obecní rozpočet /
fondy EU
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Opatření 5.3 Bydlení – nová výstavba, sociální bydlení
Důležitost

Název aktivity

Termín

Odpovědnost

Náklady (v tis. Kč)

Výstavba sociálních bytů

Střední

2017 - 2020

Obec

3 000

Příprava lokalit pro novou výstavbu RD

Střední

2018 - 2022

Obec

600

Zdroje financování
Obecní rozpočet /
fondy EU
Obecní rozpočet

Opatření 6.1 Odpadové hospodářství
Důležitost

Název aktivity

Termín

Odpovědnost

Náklady (v tis. Kč)

Zdroje financování
Obecní rozpočet /
fondy EU
Obecní rozpočet /
fondy EU

Zajistit vhodný způsob likvidace bioodpadu

Střední

2016 – 2017

Obec

100

Zlepšit odpadové hospodářství - třídění

Střední

2016 – 2017

Obec

30

Podpora akce Ukliďme Halenkov

Vysoká

průběžně

Obec / ZŠ

15

Obecní rozpočet

Termín
Průběžně

Odpovědnost
Obec

Náklady (v tis. Kč)
30

Zdroje financování
Obecní rozpočet /
fondy EU

Odpovědnost

Náklady (v tis. Kč)

Zdroje financování
Obecní rozpočet /
fondy EU

Opatření 6.2 Zachování rázu krajiny
Název aktivity
Chránit, udržovat a obnovovat krajinný ráz
v obci

Důležitost
Střední

Opatření 6.3 Využití alternativních zdrojů energie
Název aktivity
Obnova vodního náhonu jako
alternativního zdroje energie

Důležitost
střední

Termín
2018 – 2019

Obec
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5. PODPORA REALIZACE PROGRAMU
Garantem Programu rozvoje obce Halenkov na období 2016–2024 je starosta obce,
který bude odpovídat za realizaci a aktualizaci programu. Představitelé obce budou
naplňovat svou zákonnou povinnost pečovat o všestranný rozvoj svěřeného území a
o potřeby jeho občanů, které s nimi budou průběžně konzultovat a budou aktivně
dohlížet na úspěšnou realizaci, aktualizaci PRO a plnění navržených cílů.
Program rozvoje obce bude zpřístupněn všem občanům na internetových stránkách
obce www.halenkov.cz, případně i k zapůjčení v listinné podobě na obecním úřadě.
Na obecních stránkách budou rovněž zveřejňovány informace o jeho plnění a
aktualizaci.
PRO bude vyhodnocovat realizační tým, ve kterém bude starosta obce, případně jím
pověřená osoba. Monitorovací zprávu předloží starosta jedenkrát ročně a během
roku bude průběžně informovat o stavu realizace PRO zastupitelstvo obce.
Monitorovací zpráva bude předložena před schválením rozpočtu obce tak, aby
rozpočet reagoval na zhodnocení realizace PRO.
Aktualizace PRO budou prováděny v případě, že se vyskytnou nové problémy,
situace vyžadující řešení nebo na podněty občanů. Dílčí revize PRO budou provádět
zastupitelé obce. Aktualizaci bude provádět realizační tým. Aktualizace a dílčí revize
budou prováděny přímou úpravou PRO s uvedením termínu aktualizace a
vyznačením provedených změn.
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