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Halenkovský zpravodaj

Starosta občanům
Vážení spoluobčané,

jak jistě všichni víte, ve dnech 15.
a 16. října proběhly komunální volby
do obecních zastupitelstev měst a obcí.
Po lhůtách daných zákonem téměř
všude proběhla ustavující zasedání
ve 45. týdnu, kde zvolení zastupitelé
volili starostu, místostarostu, členy rad
a výbory zřizovaných dle zákona o obcích. Ne jinak tomu bylo 11. 11. 2010
i v naší obci v Halenkově.
Na základě volebních výsledků a rozhodnutí zastupitelů zůstává vedení obce stejné, což svědčí, dle mého názoru
o důvěře občanů a projevu souhlasu se
započatou prací směřující ke zlepšení
dobrého jména naší obce a k realizaci
záměrů zlepšujících život nás všech
v našem Halenkově.

starosta občanům - charita - inzerce
Je nutno konstatovat, že do patnáctičlenného zastupitelstva bylo zvoleno
5 nových členů, kteří věřím budou přínosem a zdrojem nových podnětů
v práci zastupitelstva.
Nově jsou zvoleni členové kontrolního i finančního výboru.
Děkuji všem, kteří jste přišli k volebním urnám a projevili tak zájem o dění
v obci, děkuji za projevenou důvěru mé
osobě, které si velmi vážím. Všichni
členové zastupitelstva jsou zvoleni
na základě Vaší svobodné vůle /výsledky voleb a jmenovité seznamy orgánů
obce najdete na webových halenkovských stránkách/.
Všem zvoleným i Vám přeji hodně
zdraví a úspěchů v naší společné práci
pro dobro Halenkova a Vás, jeho občanů.
Od té doby jsme již prožili řadu pracovních dnů. V tomto období jsme do-

Orel Halenkov – Huslenky

Stručné informace o činnosti jednoty
Orla Halenkov-Huslenky od začátku
prázdnin do vydání dalšího čísla obecního zpravodaje začnou nejvýznamnější
událostí pro Orly, kterou je celorepubliková pouť na sv. Hostýně. Tentokrát se
uskutečnila o víkendu 20. – 21. 8. 2010.
Několik členů jednoty se na ni vydalo
pěšky už v sobotu z Rajnochovic –
Trojáku a další přijeli v neděli, aby zde
byli přítomni bohatému sportovnímu,
kulturnímu a duchovnímu programu.
Šachisté uspořádali v sobotu 5. 11.
2010 již XIII. ročník župního přeboru
v šachu, který se uskutečnil v sále restaurace Pod Černým. Otevřeného turnaje se
zúčastnilo 16 dětí a 14 dospělých.
Nejúspěšnějšími hráči byli A. Jašková
mezi děvčaty, J. Schön v mladších žácích, Pa. Hrbáček mezi staršími žáky
(všichni z Huslenek), v kategorii dospělých E. Vlachopulos z Karolinky. Kromě
toho se členové šachového kroužku pod
vedením M. Bělíčka intenzivně připravují na další ročník mezinárodního šachového turnaje šachových nadějí 1.VASTO
Grand Prix, ve kterém jim přejeme mnoho úspěšných šachových partií.
Florbalisté zahájili přípravu na další
sezonu koncem října v tělocvičně ZŠ
Halenkov a opět se přihlásili do OFL –
kategorie mužů, kde byli společně
s Havířovem, Hranicemi, Vizovicemi
a Zlínem zařazeni do divize Střed.
Soupisku tvoří 26 hráčů mezi kterými
jsou i hráči juniorského a žákovského
věku, mimochodem velmi šikovní, pro-

tože na vytvoření juniorského či žákovského družstva není zatím dostatečný
počet hráčů. Již v listopadu a prosinci
proběhly 2 turnaje ve Slavičíně a v Hovězí. Další turnaje s naší účastí se uskuteční v novém roce 23.1. v Hranicích
a 6.2. v Havířově. Z výsledků: HalenkovHuslenky – Havířov 13:0, Hranice 4:1,
Vizovice 6:0 a 7:1, Zlín 3:1 a 2:3.
Na závěr krátká pozvánka na lyžařský
vlek v Černém „U Kuželů“, který zahájil
sezonu již v pátek 3.12. 2010 a na který
jste všichni místní i přespolní příznivci
lyžování srdečně zváni. Ceny vstupenek
zůstaly stejné jako minulou sezonu, tedy
dopoledne nebo odpoledne pro děti
60 Kč a pro dospělé 80 Kč a večerní ly-
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končili dostavbu kanalizace a vodovodu dle projektu. Na našem katastru je
dokončena cyklostezka Bečva a v plném proudu jsou již práce na zateplení
a fasádě naší ZŠ.
Připravujeme výměnu oken, zateplení a zhotovení fasády MŠ. Je podána
žádost na získání finanční podpory
na výstavbu sportovně zábavního areálu na základě pečlivě připraveného
projektu i žádosti.
Prostě dále pracujeme a usilujeme
o zvelebení naší obce.
Avšak dnes bych Vám chtěl především z celého srdce popřát do celého
příštího roku 2011 hlavně zdraví, pevné
nervy, moře štěstí, radost ze života
a požádat Vás o vzájemnou toleranci,
vstřícnost v řešení problémů, které život mezi námi občany někdy přináší.
Krásné a veselé vánoce Vám všem
přeje Váš starosta ing. Jiří Lušovský
žování pro děti 80 Kč a pro dospělé
100 Kč. Aktuální informace o provozu
lyžařského vleku můžete najít na webkameře, která je na internetových stránkách
obce Huslenky.
Orel jednota Halenkov-Huslenky přeje všem občanům příjemné a klidné prožití Vánoc a úspěšný vstup do roku
2011.
L. Kovařík, sekretář jednoty

KAMENICTVÍ
PETR KALUS

zhotovení pomníků,
sekání a obnova písma,
prodej pomníkových
doplňků
Halenkov 70,
Tel.: 571 457 552
nebo 604 654 965

Charita Nový Hrozenkov Vás srdečně zve na

ADVENTNÍ KONCERT
Který se koná v pátek 10. 12. 2010 v 18.00 hodin
v kinosále OÚ v Hovězí
Pozvání k účinkování přijali:
Pěvecký sbor MIBIDIZO ze ZUŠ ve Valašském Meziříčí
pod vedením sbormistra Mgr. Evy Ježíkové a Bc. Evy Juříčková
Recitátor - Jan Březovják - žák základní školy ve Vsetíně
Benefiční koncert podpořila nadace
Divoké Husy, která výtěžek koncertu
zdvojnásobí.
Finanční prostředky jsou určeny na nákup polohovacích
křesel do Domu pokojného stáří.
Těšíme se na Vaši účast
-2-
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Zprávičky z naší mateřské školičky
Opět je tu konec roku

Na staré přísloví : „Až se zima zeptá, co jsi dělal?“ známe
odpověď.Naše mateřská škola nezahálela a děti si mohou
přinést do nového roku spoustu zážitků.Jistě nezapomenou
na ukázku místních hasičů, kde si mohli vyzkoušet uhasit
oheň, vánoční dílnu na Hovězí, z které si přivezli krásné
vlastoručně vyrobené dárky, návštěvu v Povážské Bystrici
v místní knihovně, kde je natáčela slovenská TV a v neposlední řadě návštěva Mikuláše a čerta, kteří je obdarovali
vánočními balíčky.
V rámci Projektu Česko-slovenská cesta za poznáním si
děti osvojily řeč, která je pro ně již neznámá a zažily spoustu
legrace se slovenskými kamarády, když spolu komunikovaly.
Touto cestou bych chtěla poděkovat sponzorům a vstřícným rodičům za spolupráci, které si velice cením. Děkuji
manželům Přikrylovým, pí. Kučerové, p. Čapkovi, p.Hastíkovi, p. Hořelkovi a p. Novosadovi.
Rovněž si velice vážím spolupráce se zřizovatelem MŠ,
který nám pomáhá v uskutečňování našich plánů a aktivit.
Děkuji všem zaměstnancům MŠ za jejich podporu a skvělou práci, kterou odvádí.

Hezké vánoční svátky, ať máte čas na pohádky, ať
se na Vás štěstí směje, ať Vás láska stále hřeje, ať
Vás úspěch provází i v roce, který přichází.
Ivana Bátlová – ředitelka MŠ

-3-

základní škola + hasiči

Halenkovský zpravodaj

4/2010

V základní škole sedblíží konec roku 2010d
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Přejeme všem klidné a pohodové Vánoce, zdra-

d ví, spokojenost a odpočinek, abyste začátek toho
nového roku 2011odstartovali s elánem a plni sil.
d
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Kolektiv pracovníků základní školy
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Srdečně zveme všechny rodiče na předvánoční koncert
žáků Základní školy Halenkov a pozvaných hostů, který se
uskuteční v pátek 10. 12. 2010 v 18.00 hod. v kostele
Povýšení sv. Kříže. Dobrovolné vstupné bude věnováno místní farnosti a dětem. 		
Vedení ZŠ Halenkov

Vánoční hasičský sumář

5. členové sboru zasahovali u 28 události (z toho 16 x
v rámci povodní v Halenkově).

Jaký vlastně byl rok 2010? Pro nás halenkovské hasiče
určitě bohatý. Jednak řadou událostí, kterými sbor už tradičně žil, ale také z hlediska investic. Podruhé v krátké době
(nedávno to byla záležitost s pořízením a repasí vozidla
LIAZ 101 CAS 25) se nám dostalo mimořádné přízně vedení
obce. A tak se i rok 2010 nesmazatelně zapíše do historie
dění ve sboru a vlastně i do dějin celé obce. Byl totiž ve znamení pořízení nové speciální techniky a následných mnoha
aktivit přímo, či nepřímo souvisejících s projektem příhraniční spolupráce SR - ČR
„Javorníky
- ochrana a bezpečí bez hranic“.

Na „drobnosti“, jako jsou celoroční údržba veškeré
techniky, věcných prostředků PO, celoroční údržba budovy a areálu u hasičské zbrojnice, či mnoho nezištných
pomocí občanům (jako příkladně dovoz vody, čerpání
studní, čistění kanalizace, úklid komunikací, zabezpečení
pořadatelských služeb atd.) poukazovat nebudu. Jen bych
rád zdůraznil ty uvozovky u slova „drobnosti“. Je to totiž
takové penzum volného času a práce, které silné jádro
halenkovského sboru celoročně odvádí, že lze na jejich
adresu jen říci velké

Pokud se omezíme jen na hrubý výčet akcí, kterých se
členové našeho sboru účastnili, či přímo pořádali, sám se
divím, kde na to všechno vlastně bereme čas a sílu?!
Posuďte sami:
1. členové sboru pořádali, či se při nejmenším se účastnili
na 2 desítkách významných kulturně společenských akcích,
2. členové sboru se zúčastnili 3 cvičeních jednotek PO,
z toho 2 pořádali,
3. členové sboru se zúčastnili 8 x odborné přípravy jednotek PO,
4. členové sboru se zúčastnili 3 x na soutěžích jednotek
PO,

DĚKUJI!

Rád připojuji VŠEM přání hodně štěstí, zdraví v Novém
roce 2011. Hodně osobních a pracovních úspěchů, ale
i pevné nervy, kus trpělivosti a vzájemné tolerance. Bude
toho všeho příští rok zapotřebí.
Za SDH Halenkov starosta, Janota Petr
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historie obce + turisti

V polovině 19.století postavení poddaných lidí tížily důsledky neúrody a drahota, která zavládla v letech 1847 –
1848 stejně jako epidemie, která vznikla následkem hladu.
Dne 15. března 1848 vydal císař Ferdinand dlouho očekávanou konstituci (tj. ústavu), kterou byl absolustický stát
změněn v konstituční monarchii. Zvláštními výnosy byla
zrušena 28. března robota a desátky a čeština byla zrovnoprávněna s němčinou. Byla zrušena cenzura a bylo povoleno
zřízení občanských gard.
Na oslavu konstituce se konalo slavnostní „Te deum“ v katolických kostelech i oslavné projevy v evangelických modlitebnách.
Zrušení roboty a odstranění feudálního systému otevřelo
cestu k demokratickým přeměnám společnosti.
Dne 27.4.1848 stavovský sněm vydal volební řád, podle něhož každá obec, která měla 300 lidí,volila jednoho volitele jako
zástupce do zemského sněmu. Ten se skládal z 261 poslanců,
z nichž 103 byli z venkovských obcí. Ze Vsacka byli do sněmu
zvoleni: hovězský fojt Jiří Kotrla, Jan Dvořák z Jablůnky
a za Rožnovsko Michal Jurajda. Za poslance říšského sněmu
do Vídně byl zvolen za hradišťský kraj JUDr. Alois Pražák.
Orgánem obecní správy se stal v každé obci obecní výbor.
První volby do obecního zastupitelstva se konaly v polovině
roku 1850. Obecní představenstvo muselo mít nejméně tři
členy, funkční období bylo tříleté.
V mnoha obcích se prvním zvoleným starostou stal dosavadní rychtář nebo fojt. Hlavou obce do této doby býval fojt, který
byl osvobozen od roboty. Odznakem fojtovy moci bylo tak
řečené „právo“. Byla to asi tři čtvrtě metru dlouhá dřevěná
palice, železem pobitá, zakončená v podobě hlavy. Ke své ruce
měl fojt radní čili konšele.
První volby obecního výboru v Halenkově se uskutečnily
v polovině roku 1850. Obecní rada se skládala ze starosty, jeho
dvou radních a 6 členů výboru.
Prvním starostou byl zvolen Štěpán Lińa, zřejmě byl i bývalým fojtem. Podle sčítání lidu a domů v roce 1857 bydlel v čp.
46 (nar. 18.9.1811) s manželkou (nar. 1820). Halenkov měl
v roce 1857 celkem 240 domů. Po úmrtí Štěpána Lini se novým starostou stal Pavel Leskovjan, čp. 235 (nar. 1825), manželka Anna (nar. 1829).
V době sčítání domů a bytů r. 1880 byl starostou obce Jan
Pončík (nar. 1843), čp. 30. Společně s manželkou Rosinou
(nar. 1844) měli v roce 1880 čtyři děti. Roku 1880 bylo v naší
obci 305 obytných domů.
V roce 1883 byl starostou Halenkova správce továrny Josef
Jülka (nar. 1831). Spolu s manželkou Marií měli 5 dětí.
Dne 29.3.1886 volbami bylo předáno starostenství obce
Františku Skoupilovi (nar. 1854), novému správci továrny
a Jülkovu zeťovi. Zároveň 8.9.1886 bylo Josefu Jülkovi uděleno čestné občanství naší obce.
Sčítání obyvatel a domů v Halenkově bylo provedeno
5. ledna 1891. V obci žilo 2444 obyvatel. Bylo zde postaveno
310 domů, z toho 11 bylo neobydleno.
V březnu 1897 starosta obce a správce továrny František
Skoupil nečekaně zemřel. Dne 9. května 1897 byl novým
starostou zvolen pan Josef Końařík, čp. 32 (nar. 1846). Při
volbách v prosinci 1898 byl opětovně zvolen starostou, ale
někdy v dubnu 1899 však náhle zemřel.
Novým starostou byl 28. května 1899 jednomyslně zvolen
pan Josef Kopecký, čp. 15 z Kopce. Narodil se r. 1851 a spo-
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lečně s manželkou Rosinou (nar. 1868) vychovali 8 dětí.
Starostou naší obce byl po celou dobu 1. světové války, přečkal
rozpad Rakousko – Uherska a v roce 1919 předal starostenskou
židli svému následníkovi už v Československé republice.
Od vzniku ČSR do konce 2. světové války ve funkci starostů
Halenkova působili: Martin Kořenek (1920-1934), Augustin
Końařík (1934-1938) a Václav Gřešák (1938-1945).
Předsedou Místního národního výboru po osvobození se
stali: Josef Divín (1945) a František Końařík (1945).
V řádných obecních volbách 4.července 1946 byl předsedou
MNV zvolen Jan Lukašík (do 5.3.1948), František Václavík
(do 13.3.1949), František Tkadlec (do 21.6.1960), Jaroslav
Václavík (do r. 1974), Antonín Surovec (do 5.6.1981) a Vlastimil
Kopecký (do r. 1990).
V roce 1989 byly Místní národní výbory zrušeny a byl opět
zaveden systém obecních úřadů a zastupitelstev.
Prvním starostou byl 24.11.1990 zvolen Mgr. Petr Kocurek.
Zvolen byl i ve volbách r. 1994. Po něm nastoupil starosta Cyril
Baroš. Po volbách v r. 1998 se starostou stal Ing. František
Fohler a od r. 2002 je starostou Halenkova Ing. Jiří Lušovský.
Do další práce pro rozvoj naší obce přejeme staronovému
starostovi, obecní radě a všem obecním zastupitelům mnoho
zdaru od nás, obyvatel Halenkova.

Prodám panelový elektrický železniční model TT,
velikosti 130x70 cm. Při zájmu volejte tel. č. 737 088 936.
Prodám kompletní sadu nádobí na zabijačku,včetně kotle a
dřevěných necek. Cena dohodou. Info na telefonu 604 663 493.

ddddddddddddddddddddd

KČT Halenkov děkuje všem
kteří se aktivně podíleli na naší
činnosti ať už jako účastníci
nebo sponzoři, a do dalšího roku
přeje mnoho pohody, spokojenosti
a krásných zážitků.
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Vznik obecních úřadů
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Halenkovský zpravodaj
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Poškoláci hráli před vyprodanou ČEZ arénou
řilo vydat. To nám otevřelo cestu v hitparádě rádia Čas, ve které jsme dokonce 2krát zvítězili. Pokud byste se chtěli stát našimi fanoušky, najdete nás na Facebooku nebo na stránkách
www.poskolaci.cz.
Jaroslav Kopecký, učitel

Skvělého úspěchu dosáhla dětská pop-jazzová kapela
Poškoláci. Vyvrcholením snažení Poškoláků byl koncert před
cca. 14000 lidmi v ostravské ČEZ aréně. Ocitli se tak ve společnosti známých jmen jako např. Martina Chodúra, Michala
Davida, Ilony Czákové a mnoho dalších. Dětem se podařilo vše,
co jsem si přál.
Vše začalo před čtyřmi lety nápadem vytvořit učební plán
pop-jazzové hudby pro žáky ZUŠ. Díky podpoře paní ředitelky
Havlové, jsem měl volnou ruku při výběru členů kapely (zpěvZuzka Kocurková, piano- Tomáš Kopecký, synth.- Dominik
Jochec , baskytara- Tomáš Jochec a bicí- Tomáš Jochec). Již
první koncerty mě utvrzovaly v tom, že výběr mladých muzikantů byl správný. Po 3 letech jsme docvičili skoro hodinový
repertoár a rozhodli jsme se natočit CD s názvem Funky nálada.
Za finanční podpory obecních úřádů Karolinka, Halenkov,
Huslenky, ZUŠ Karolinka a firmy Brickmat s.r.o. se CD podaZpravodaj vydává Knihovna se souhlasem Obecního úřadu Halenkov a za spolupráce přispěvovatelů. Všem děkujeme. Neprošlo jazykovou úpravou.
Cena: zdarma. Sazba a zlom Mikeš Josef, tisk Grafia Nova - Rožnov p. R. Příspěvky přijímá knihovna tel.: 608 060 060 nebo na e-mail: knihovnicazhalenkova@centrum.cz

