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aktuality z obce

Odhalení pamětní desky
Vážení a milí spoluobčané,
dovolte, abych upřímně poděkoval Vám všem, kteří jste se zúčastnili
slavnostního odhalení pamětní desky halenkovskému rodákovi plukovníku Emilu Mikulenkovi, letci slavné
311. československé bombardovací
perutě RAF, nositeli čtyř Československých válečných křížů 1939. Slavnostní akt proběhl dne 8. 5. 2022 za účasti příbuzných pana Emila Mikulenky
včetně jeho manželky, která se i přes
svůj úctyhodný věk, této akce osobně
zúčastnila. Téhož dne jsme si u pomníku padlých současně připomněli
důležitý historický okamžik– osvobození naší obce a také konec druhé
světové války. Do boje proti nacistům se zapojilo mnoho lidí z Halenkova. Mnozí za svoji činnost zaplatili
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životem, byli umučeni ve vězeních či
koncentračních táborech, mnozí padli
na bojištích. Jedním z nich byl i pan
Emil Mikulenka, na jehož počest byla
odhalena pamětní deska. O tragédii
druhé světové války, okupace a zločinech nacistů se již dlouhá desetiletí hovoří, učí se o nich ve školách,
připomínají se na stovkách pietních
shromáždění. Přesto se obávám, že se
stává stále obtížnějším odkaz těchto
událostí a míst v povědomí lidí udržet. Pro umístění pamětní desky jsme
záměrně vybrali budovu ZŠ Halenkov
nejen proto, že se nachází v bezprostřední blízkosti rodného domu pana
Emila Mikulenky, ale zejména proto,
že kolem něj denně prochází stovky
našich dětí. Myslím si, že jsou to právě taková místa, kde bychom si měli
uvědomit náš závazek a naše odhodlání udržet a dalším generacím předat
naši zemi svobodnou, za což vděčíme
nejen známým hrdinům, ale i mnoha
anonymním obětem tehdejší doby.

Nezapomínejme tedy na ty, kteří zemřeli a jejichž odkaz žije a položme
k nim alespoň jednou za rok kytičku
vzpomínek. Je to i odkaz všem našim
hrdinům, kteří se zasloužili o osvobození naší země.

Dovolte mě závěrem poděkovat také
všem těm, kteří byli nápomocni tomu,
abychom pamětní desku panu Emilu
Mikulenkovi mohli odhalit.
Váš starosta,
Ing. Radek Chromčák

Demolice garáží za hřbitovem
V průběhu uplynulých dvou měsíců
byly zlikvidovány staré, nevzhledné
a nevyužívané garáže za hřbitovem,
které stály na pozemcích Římskokatolické farnosti Halenkov a celý prostor
včetně historické skládky různého
odpadu, který se nacházel za těmito
garážemi, jsme zrekultivovali.

Nové toalety ve zdravotním středisku
V rámci rekonstrukce zdravotního
střediska, která proběhla v jarních měsících, jsme v průběhu uplynulého měsíce vybudovali také nové toalety, jejichž
součástí je i WC pro invalidy. Doufám,
že se nám podaří alespoň tímto způsobem zpříjemnit chvíle, které jste nuceni
trávit v tomto prostoru. Pevně věřím, že
se v blízké době také podaří společnými silami vyřešit i otázku praktického
lékaře v naší obci.
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Charita Nový Hrozenkov slavila
Oslava 30. výročí založení Charity Nový Hrozenkov byla
zahájena v kostele sv. Jana Křtitele slavnostní mší svatou, kterou celebroval arcibiskup Jan Graubner, děkan, kněží naší
oblasti, starostové a zástupci firem, které nás dlouhodobě
podporují a také naši zaměstnanci a příznivci z okolí.
Program, který předkládal rozličné příběhy z jednotlivých
služeb Charity Nový Hrozenkov, zpestřily děti svým vystoupením.
Umělecká škola zde předvedla taneční vystoupení pod
vedením paní učitelky Veitové. Folklorní skupina Rozinka,
kterou přivedli manželé Zetkovi, zahrála řadu překrásných
valašských písní. Hrou vážné hudby na violoncello zaujala
paní učitelka z Rožnova pod Radhoštěm Kateřina Reková
a překvapením pro všechny byla i mladičká 13letá zpěvačka
z Ukrajiny. Všechny dojala a byla oceněna potleskem stojícího obecenstva.
Slova uznání za službu Charity Nový Hrozenkov pronesl
jak prezident Arcidiecézní charity Olomouc otec Bohumír
Vitásek, tak její ředitel pan Václav Keprt, starostka Městyse
Nový Hrozenkov paní Stanislava Špruncová a pan arcibiskup
Jan Graubner předal navíc paní ředitelce nejvyšší ocenění
v arcidiecézi, medaili sv. Jana Sarkandra.
Celý den panovala velmi příjemná atmosféra. Programem
nás prováděl pan Josef Scharf. Všem zúčastněným děkujeme, že s námi toto výročí oslavili a byli tam s námi.
Ing. Danuše Martinková,
ředitelka Charity Nový Hrozenkov
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Ještě než Vás budu informovat o dění z naší školky, chtěla
bych se vyjádřit k neustále se opakujícímu palčivému tématu
– uzavření provozu MŠ během letních prázdnin. Mnohým
z Vás se zdá, že tři týdny provozu MŠ je nedostačující, ale je
třeba si uvědomit, že zaměstnanci si mohou vybírat dovolenou výhradně v době letních prázdnin (vyhláška č.14/2005
Sb., o předškolním vzdělávání §3). Během celého školního
roku je MŠ otevřena, nevztahují se na ni jarní ani podzimní prázdniny. V době uzavření MŠ si mohou rodiče zažádat
o náhradní docházku v jiné MŠ.
A nyní k aktuálním tématům.
K předškolnímu vzdělávání na školní rok 2022/2023 podalo Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání 23 zákonných
zástupců, z toho bylo vyhověno 19 žádostem.
V letošním roce se rozloučíme s 21 předškoláky, kteří
po prázdninách nastoupí do ZŠ. V pondělí 13. 6. 2022 proběhne tradičně pasování těchto dětí na školáky. Tato akce se
uskuteční na školní zahradě za přítomnosti rodičů a nejbližších členů rodiny. K této příležitosti je nejen pro předškoláky,
ale i ostatní děti přichystáno divadelní představení maňáskového divadla „Leonka“.
Velmi se nám vydařil mateřinkový výlet do ZOO Lešná,
kde si děti, mimo jiné, měly možnost nakrmit a pohladit
rejnoky, projet se vláčkem, ochutnat místní zmrzlinu a zakoupit si památeční minci se zvířátkem.
Mezi největší zážitky bych zařadila oslavu Dne dětí, který
děti strávily v přítomnosti bubeníka p. Břízy. Nejenže si mohly vyzkoušet hru na různé bubny, ale i vyjádřit své pohybové
dovednosti v rytmu tohoto nástroje.
V rámci Halenkovských slavností jsme s radostí přivítali
nabídku pana Vaclavíka – divadlo „ Plyšového medvídka“,
s Policejní pohádkou. Do programu Halenkovských slavností
se zapojila i naše MŠ, nejstarší děti vystoupily se svými pásmy a od obecenstva sklidily velký aplaus.
Ještě na nás čekají „Zpívánky“ p. Čápa, tradiční nocování
v MŠ se zábavným programem, a to jsou poslední naplánované akce v tomto školním roce.
V minulém čísle Zpravodaje jsme Vás informovali o nastávajících akcích (projektový den s Lískou, Den Země a oslava
Dne matek), které proběhly dle plánu, ke spokojenosti nejen
dětí, ale i rodičů.
Ve velké míře nyní využíváme nově zrekonstruovanou
školní zahradu, která je v tomto stavu pro děti opravdovým
vyžitím.

mateřská škola

Léto nám dýchá na záda

Pro tento školní rok se s Vámi loučíme a přejeme Vám léto
plné krásných a slunečných dnů.
Ivana Bátlová, ředitelka MŠ
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Branný závod
Byla středa a ve škole nešla elektřina
– vlastně na celém Halenkově - tak se
vedení školy rozhodlo uspořádat branný závod. Nevěděli jsme, jestli bude
pršet nebo ne. Měli jsme dvě možnosti
- buď jít a běžet ten závod nebo zůstat
ve škole. Nakonec jsme šli na branný
den
a byla to dobrá volba. Vzdát to
a zůstat ve škole? Nepřipadalo v úvahu!
Do parku jsme vyšli v 7:45. Na startu
jsme se usadili a čekali na pokyn k začátku běhu.
I když to byla zábava, byla to zkouška
zdatnosti a fyzické připravenosti,takže
to bylo pro některé z nás náročné. Před
tím, než jsme vyběhli, dostali jsme croissanty. Skoro celý den bylo zataženo
a pršelo. Ale počasí nehrálo roli, všichni jsme se oblékli do nepohody. Zaznělo také známé heslo: Neexistuje špatné
počasí, pouze špatné oblečení.
Paní kuchařky nám dovezly „svačinooběd“ a horký čaj, který jsme mohli
popíjet po celou dobu. Byl tam i reproduktor, na kterém jsme si mohli pouštět
hudbu. Nálada v parku byla skvělá, někteří z nás i tančili a zpívali.
Na trati bylo několik stanovišť,
na kterých se plnily různé úkoly. Za každý nesplněný úkol jsme dostali trestné body. Sice na začátku nepršelo, ale
bylo bláto, které nám ztížilo pohyb
po lese. Později však začalo pršet, ale
to nás neodradilo a dali jsme do toho
všechno!
Soutěžní stanoviště pro nás připravili
naši milí hasiči (SDH Halenkov) a za to
jim dodatečně patří velké díky. Takže,

jak probíhal samotný závod? Šlo
o čas a o získání
co
nejmenšího
počtu
trestných
bodů. Po startu
jsme rychle přiběhli na první „hasící“
stanoviště a jeden
z družstva začal
pumpovat
vodu,
která měla shodit
plechovky. Druhý
držel hadici a mířil.
Na dalším stanovišti bylo orientování
v mapě a poznávání
turistických
značek. To nebylo tak těžké. Poté
bylo na čase ukázat naši schopnost
v házení s granátem, to bylo těžší,
protože cíl hodu byl docela daleko.
Po bahnitém běhu jsme byli nuceni
překonat potok po laně neboli zkouška „balancu“. Na dalším stanovišti si
připravili myslivci (myslivecké sdružení
Javořina) střelbu na cíl, soutěžní kvíz
a zdravověda. Po dlouhém a vyčerpávajícím běhu jsme dorazili za naší oblíbenou paní učitelkou třídní Novákovou
a češtinářkou paní učitelkou Šulákovou
a byli jsme vyzvání poskládat plynovou masku a rychle vytvořit z rukou
„nosítko“ pro zraněného. Po únavném
běhu se nám sice motaly ruce, ale nakonec jsme to všichni závodníci zvládli
na jedničku.
Co dodat? Bláto, déšť a nefunkční
elektrika v obci nakonec nebyly žád-

Výlet 7.B do starověku
Byl čtvrtek 19.5. 2022 a nás čekala
cesta po stopách Tutanchámona do starověku, konkrétně tedy do Brna. Vyjížděli jsme z Halenkova vlakem 4:25.
Počasí nám hrálo do karet už od rána,
i když slunce ještě spalo. Ranní vzduch
byl čerstvý a voňavý jako právě rozkvetlá louka. Rychlík Valašský expres
se řítil krajinou a nekompromisně řezal
hustý mlžný opar mezi poli. Vlak jel
rychlostí blesku a supěl omamnou zelenou přírodou. Moravská metropole nás
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přivítala s otevřenou náručí. Davy lidí
se přesýpaly nádražím jako duny písku
na poušti. Dopluli jsme tramvají číslo 1
jako korábem na moři do místa konání
světově proslulé Výstavy. Hrobka nám
pohltila celá jako tlama netvora. Atmosféra byla úžasná! Vše bylo ze zlata!
I faraon Tutanchámon se koupal ve zlatě. Říká se, že do hrobu si nic nevezmeš. Toto pravidlo ovšem platí jen pro
obyčejné otroky – smrtelníky, protože
faraon si s sebou vzal do hrobky úplně

né překážky a naše škola dokázala, že
i za nepříznivých podmínek se umíme
zorientovat v terénu, poskytnout první
pomoc, zachránit zraněného, vystřelit
na cíl, uhasit požár a navíc se (od bláta
špinaví) neztratit v lese… Cíle „braňáku“ splněny na 100%!
Děkujeme Hasičům za precizní přípravu stanovišť, myslivcům z Javořiny,
paním kuchařkám za polní kuchyni
a vedení školy a učitelům za uspořádání parádní akce pro všechny žáky.
Napsali společně žáci 8. třídy
ZŠ Halenkov v hodině ČJ pod vedením
Mgr. Marcely Šulákové
Video z akce natočené A.Marečkem
naleznete na ww.zshalenkov.cz

základní škola

všechno! Od hraček po vozy plné zlata
a drahých kamenů. Vyměnit si to s ním
ale určitě nechceme! Umřel sice obklopen zlatými poklady a blahobytem,
ale mladý. Bylo mu pouhých 18 let!
Unášeni dojmy jsme si ještě vyzkoušeli
nástrahy velkoměsta v podobě dvouhodinového rozchodu po Brně. Naštěstí
nás všechny město Brno vypluvlo zpět
na hlavní nádraží, kde jsme se rychlostí světla (3.19) z návštěvy starobylého
Egypta vrátili zpět do reality na valašský Halenkov. Známé pořekadlo praví, že i cesta může být cíl – je to tak,
během cestování jsme si užili spousty
legrace a focení (např. Pokáče v HR.
naMOR.). Že nerozumíte? Vysvětlivka:
zpěvák a textař Jan Pokorný na nádraží
v Hranicich na Moravě.
Společná práce žáků 7.B v nové venkovní učebně - altánku ZŠ Halenkov,
Mgr. Marcela Šuláková

Poděkování
Tento školní rok se nám podařilo
uskutečnit mnoho akcí a aktivit pro
naše žáky - a to v rámci hlavní výuky
i v naší mimoškolní činnosti.
Naše práce a snaha byla v mnoha případech podpořena vstřícností a pomocí
zvenčí. Rádi bychom všem zmíněným
poděkovali za jejich snahu a ochotu.
Moc děkujeme obchodu Látky Miruš
za materiální dar do kroužku šití, školní družiny a pracovních činností. Dále
patří poděkování Myslivcům Halenkov,
Turistům Halenkov, Hasičům Halenkov
a Službám obce Halenkov za spoluprá-

Pozn. Slohový útvar LÍČENÍ neboli
umělecký popis (jazykové prostředky
obsažené v líčení - metafora, perso-

nifikace, metonymie, básnické přívlastky, přirovnání a působivá dějová
slovesa)

ci a významnou pomoc při organizování Branného dne. Za pěkné gesto v podobě daru několika deskových her pro
žáky chceme poděkovat firmě AUSTIN
DETONATOR. Již po několikáté školu
obdaroval pan Ing. Tomáš Přikryl st.
Jednalo se o knihy, samolepící fólie,
dřevěné komponenty do dílem nebo
zbytky přízí. Nově vznikla spolupráce
s paní Kateřinou Kastnerovou, která
je jednou z vedoucích oddílu Liščata.
Nejen že nalezla želvu, kterou nabídla
škole, ale rovněž poskytla hotové materiály pro účely orientačního běhu a výuky zeměpisu.

Za jejich vznikem a konečnou podobou stojí pan Antonín Mareček, který
obětavě věnuje hodiny svého volna,
aby nám pomohl. Děkujeme!

Na stránkách školy se objevují fotografie a videa pořízená z našich akcí.

Mgr. Soňa Růžičková
s Mgr. Jana Podešvová

Velmi chceme poděkovat také pracovnicím naší školní kuchyně, které se
o nás moc pěkně starají. Vždy se snaží
nalézt řešení pro nečekané situace.
Na závěr chceme všem popřát klidné
a slunečné léto a do budoucna se těšíme na další spolupráci. Můžeme jen
doufat, že se řady ochotných spolupracujících rozrostou.
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Knihovna má 32 nových čtenářů!
Ve středu 1.6.2022 na Den dětí pasovala naše Knihovna děti z 1.A a 1.B
Základní školy Halenkov na čtenáře
Knihovny Halenkov. Knihovna má radost, protože se jich sešlo hned 32!
Jako každý rok novopečení čtenáři
projdou tzv. čtecím testem, kdy předvedou, že se opravdu dokázali za rok naučit
číst, a pak už nic nebrání tomu, aby se
stali čtenáři naší Knihovny až do 9. třídy
ZDARMA! Letos jsem čtecí test provedla
s žáky 8. třídy, kdy si každý osmák vzal
jednoho prvňáčka a společně zkoušku
absolvovali. Děkuji tímto i žákům 8. třídy za pomoc. Spojení dětí z II. stupně
s maláčky z I. stupně bylo kouzelné. Děti
dostaly knihu Kláry Smolíkové Dubánek
a tajný vzkaz, pořízenou z Projektu Čtení
pro prvňáčka, do které se naše Knihovna
zapojuje již pátým rokem. Mohou pak
ve třídě s knihou pracovat, protože i paní
učitelky Jarmila Kopecká a Jana Kozoková dostaly po jednom výtisku. I jim patří
velký dík za skvěle odvedenou práci při
výuce čtení.
Podpora čtenářské gramotnosti je
jedním z prvořadých úkolů práce knihovníka. Sousedství základní školy
a knihovny je proto ideální prostředí
– když mohou děti chodit do knihovny
v „papučích“ – máme zkrátka skvělé, ty
nejlepší podmínky pro rozvoj čtenářství. Zpětná vazba je při naší práci také
moc důležitá. Totiž hned odpoledne
došli čerství čtenáři z družiny, prozkoumali celou knihovnu a půjčili si knihy.
A tak je to správné! Ovšem bez vzoru
v rodině doma je to marný boj! Lidé,
čtěte! Stavte se i Vy pro čtení, půjčujeme na celé léto!
Zdraví knihovnice
Mgr. Marcela Šuláková

8. strana

Nedílnou součástí ozdravného pobytu je pohyb na čerstvém lázeňském
vzduchu, pitná kúra a zdravotní cvičení
na suchu i ve vodě. Všechny tyto aktivity byly v plné míře využity. Počasí
nám přálo, příjemné jarní počasí umožnilo každodenní vycházky k přehradě,
k pramenům Vincentky, Aloisky, Violky
s křížovou cestou a okolím Luhačovic.
Den jsme zahájili ranní rozcvičkou
na terase lázeňského domu, vhodnými
cviky rozcvičili ztuhlé svaly a klouby,
navodili dobrou náladu a nadýchali
se čerstvého vzduchu. Další pohybovou aktivitou dopoledne byl léčebný
tělocvik v bazénu Lázeňského domu.
Vyhovující velikost bazénu, teplota
vody a vhodná náplň přispěly ke spokojenosti účastníků. Odpoledne jsme
se přesunuli do tělocvičny, která zcela vyhovovala podmínkám, byla čistá,
s možností větrání, magnetofonu a půjčení podložek.

Náčiní jsme si přivezli, cvičilo se
s overbally, gumami, malými míčky,
žebříkem a na židlích, vše za doprovodu líbivé hudby. Vedle základních
cviků na protažení, posílení, uvolnění,
byli účastníci seznámeni s cviky na pánevní dno, zkusili si oční gymnastiku
a automasáž. Část hodiny byla věnována prvkům jógy a relaxaci. Při všech

SPCCH

Hodnocení pohybové části pobytu
v Luhačovicích 30. 4. – 6. 5. 2022

cvicích jsme byli vedeni ke správnému
dýchání. Účastníci vřele přijali všechny
nabízené, pro mnohé nové, pohybové aktivity, cvičili poctivě, se zájmem
a uvědomovali si důležitost pohybové
aktivity v každém věku.
Za Svaz postižených civilizačními
chorobami Marta Václavíková

Tradiční divadelní festiválek DivaFilm
Dva dny před Slavnostmi opět ožil
sál základní školy divadelními představeními. Ve čtvrtek viděli žáci od třetí
po osmou třídu hru Tučňáci na arše,
které přivezlo Divadlo Meteora ze
Vsetína. Tři tučňáci jsou kamarádi, ale
trochu se perou a začínají se už v jednotvárné krajině věčného ledu nudit.
Když tu se objeví holubice se spěšným
vzkazem od Noa, ať rychle spěchají
na archu, protože se blíží potopa a s ní
konec světa. Jenže na archu smí od kaž-dého druhu zvířat pouze pár a tučňáci
jsou tři… Na tomto základě se odvíjí
série vtipných situací na palubě Noemovy archy, zakončená v novém, lepším světě bez hádek a zla.
V pátek přijel strejda Prochor se svým
Divadlem plyšového medvídka nejdříve do mateřské školy. Rozehrál tam
svou Policejní pohádku volně na motivy díla Karla Čapka. Příběh o zlobivých

kočičkách, o nalezeném drakovi a hlavně o policistovi, který tyto případy řeší,
vtáhl děti do děje a některé si spolu
s policistou dokonce zahrály. Třeba
hasiče. Vodu na uhašení dračího ohně
museli pumpovat všichni. I paní učitelky. Hned po představení se putovní divadlo přesunulo do školního sálu, kde
stejné představení strejda zahrál pro
žáky prvních dvou tříd. I s nimi policista spolupracoval, komunikoval a bavili
se všichni.

Pro veřejnost v pátek večer zahrálo
divadlo A2! z Českého Těšína. Znaky
generace současných třicátníků jsou
Nevázanost, Nezávislost, Individualita
a Svoboda... Ale není to ve skutečnosti
Nedospělost a Nepřipravenost...? Komediální dialog na vážné téma dvou
třicátnic různých generací držel pozornost až do překvapivého rozuzlení.
Celý divadelní festival je hrazen
z rozpočtu obce Halenkov. Za všechny diváky děkuji.
Vajan
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Vojenská posádka
V 30. letech, v období ohrožení Československa německým fašismem, rozhodla vláda o posílení obranyschopnosti republiky. Usneslo se, že v hornatém
terénu východní Moravy bude ukrytý
sklad pohonných hmot pro letectvo.
Thonetův velkostatek nabídl ministerstvu obrany, že odprodá potřebnou výměru polí ze svého majetku z důvodu
značného zadlužení. Vojenská správa
se nakonec rozhodla, že sklad postaví na rovině v prostoru okolo nádraží.
Na jaře v roce 1934 bylo zakoupeno asi
6 ha pozemků, převážně luk, na nichž
se výstavba uskutečnila. Kupní cena
byla ve výši 312 445,- Kč. Prodej parcel se odehrál výhradně mezi ministerstvem obrany a vsetínským velkostatkem. Halenkovský starosta, ani obecní
zastupitelstvo neměli možnost konečný
výběr místa ovlivnit.
Převážná část výstavby byla založena na zemních pracích spojených
s kopáním 5 m hlubokých, 4 m širokých
a 16 m dlouhých jam pro zabudování ocelových nádob o průměru 3 m
a délce téměř 14 m. Stavbu prováděla
firma Ing. Jan Matoušek z Prahy, řídil ji
Ing. Němec a kpt. Sedlák. V areálu pracovalo najednou 800 až 1000 dělníků
a další byli připraveni k okamžitému nástupu pod lesem na Kuželkách. Veškeré
zemní práce se prováděly ručně pomocí krumpáčů, lopat a koleček. I cisterny
se do vykopaných jam vkládaly ručně.
Plat kopáče činil 0,80 až 1,50 Kč/hod.
Kvůli nízkým mzdám došlo na stavbě v srpnu roku 1934 ke stávce. Firma
neustoupila a zaměstnala lidi ze Slo-

O. Stenicka, F. Blaha a J. Maciga
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venska. Stavba si vyžádala také oběti
na životech. Při čištění nádrží toluenem
zahynul nešťastnou náhodou Antonín
Hodulák a pádem do vykopané jámy
Pavel Chromčák.

Pravý účel výstavby byl přísně utajován, že o ní do poslední chvíle nebylo
nic známo, je zřejmé i z jejího lidového pojmenování „hangáry“. Sklad byl
nádražím rozdělen na dvě části, jednu
větší, na níž byly vybudovány manipulační jednotky, sklady, budova velitelství a byty. V této části bylo zabudováno 79 podzemních ocelových nádrží
o obsahu 100 m3. V menší části skladu
za nádražím bylo umístěno 31 stejných
nádrží. Benzín byl zde přivážen i odvážen železničními cisternami. Do pozemních nádrží stékal samospádem,

zpět byl vytlačován pomocí zvýšeného tlaku inertního plynu. Nádrže byly
v zemi uloženy v mírném spádu asi 2 m
pod povrchem. S ním byly propojeny
vyrovnávacím vzdušníkem a vstupní
šachtou, v níž byly nainstalovány manipulační ventily a měřící zařízení. Šachta
byla chráněna ocelovým víkem. Každá
nádrž měla vlastní odvodnění, které
bylo napojeno na čističku a z ní odvedeno kanalizačním potrubím do Bečvy.
Celková kapacita leteckého benzínu
činila 11 000 000 l. Výstavba byla dokončena v roce 1935.
Okupací Československa německou
armádou nabyl objekt zcela opačného
významu. Okupantům padl i bez boje
do rukou nový sklad naplněný kvalitním leteckým benzínem. Za krátkou
dobu byl německou Luftwafe spotřebován. Po svém příchodu sklad obsadili němečtí vojáci, ostrahu převzaly
jednotky Werkschutzu. Na Raškovci,
Kyčerce a na Dolních Výpustách byla
zřízena protiletadlová dělostřelecká
obrana. V průběhu války nebyl sklad
spojeneckým letectvem bombardován
a nedošlo ani k pokusu o jeho destrukci
ze strany partyzánů.
Po válce českoslovenští vojáci nádrže
ihned znovu usadili na původní místa.
Sklad začal opět sloužit svému účelu.

kronika obce

V padesátých letech byla postavena
ubytovna strážní roty, která objekt hlídala až do roku 1960. Sklad byl předán
armádě, která ho přebudovala na sklad
pohonných hmot a olejů.
V 60. letech byl v zadní části rezervován prostor pro uskladnění sudů s oleji
pro potřeby armád Varšavské smlouvy.
Proto v roce 1968 přijely jednotky Sovětské armády do Halenkova, aby sklad
hlídaly. Pamětníci vzpomínají na tanky
rozestavěné v okolí skladiště a vojáky
v parku, kteří si připravovali kaši z vařeného obilí ve slané vodě.
V sedmdesátých letech prošel sklad
důkladnou přestavbou a modernizací.
Přistavily se nové manipulační objekty,
skladovací haly a komunikace. Starý
systém podzemního rozvodu toků byl
změněn na systém nadzemní. Postavila
se i nová strojovna s výkonnými čerpadly. Přestavba byla ukončena v roce
1987.
V první polovině sedmdesátých let
došlo k havárii. Pracovník skladištního
oddělení při stáčení nafty z cisterny
zapomněl uzavřít ventil na cisterně,
nádrž přetekla a potrubím přes čističku
odpadních vod se dostala až do Bečvy. Na březích Bečvy pracovali dělníci
a jeden z nich odhodil cigaretový nedopalek do vody. Řeka Bečva okamžitě
vzplála. Podle očitých svědků ryby vyskakovaly až do výšky jednoho metru
nad hladinu.
Při vzpomínání na historii vojenského
skladiště je třeba si připomenout i jeho
velitele. Prvním vojenským velitelem
až do konce okupace byl npor. Zdeněk
Jeřábek. Po válce se vrátil zpět v hodnosti štábního kapitána. V březnu roku
1948 byl z funkce odvolán a nahradil

Sportovní den, přechod na lyžích Kasárna-Portáš
ho pplk. Jan Navrátil. Od roku 1962
do roku 1970 byl velitelem pplk. Cyril
Kožnar. V letech 1971-1982 velitelské

Posezení v Provazném na oslavách Dne armády v roce 1985

funkce zastávali pplk. Ing. Bohuslav
Pustka a ppl. Jan Úlehla. Následně
objektu veleli pplk. Ing. Josef Maciga
a pplk. Ing. Ján Jánošík. Posledním velitelem byl od roku 1985 do prosince
2002 pplk. Ing. Josef Surovec. Hlavní
náčelník a náčelník štábu sídlili v budově dnešního Domova důchodců.
V dolním skladištím oddělení pracovali
např. J Jánošík a A. Baran. V laboratoři
pracoval a odebíral vzorky z čističky
odpadních vod Ing. Jiří Ordyniec.
Sklad sloužil až do roku 2002, poté
se rozhodlo, že armáda po začlenění do NATO prostory už nepotřebuje.
Jako vojenský objekt byl zrušen ke dni
31. 12. 2002.
V současné době má popisovaný pozemek už zcela jinou podobu.
Ing. Martina Kostková
kronikářka
kronika@halenkov.cz
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Mateřská škola „U Koňaříků“
Mateřské školy se začaly objevovat v Čechách už v polovině 19. století, nazývaly se "Dětské zahrádky". Tyto mimochodem zřizovala pro děti svých zaměstnanců i firma
Thonet.
Dne 20. října 1948 zahájila svou činnost také mateřská
škola v Halenkově. Prozatímně byla umístěna v jedné z učeben v budově tehdejší školy "U Koňaříků". První učitelkou
a současně i ředitelkou se stala paní Marie Jurčová z Nového Hrozenkova. V prvních letech fungovala školka jako
jednotřídní s polodenním provozem. Školku navštěvovalo
přibližně 30 dětí a stravování bylo zajišťováno jednotnými
přesnídávkami. Zahrada u školy nebyla tak rozsáhlá, jako
je dnes. V prostoru od hlavní cesty až k tzv. "Příkopě" stál
obchod s výčepem, obytné a hospodářské budovy židovské rodiny Moritze Deuttelbauma, která byla během války
vyvražděna v koncentračním táboře (v kalendáři obce Halenkov pro rok 2022, je budova vidět na fotografii na stránce 8. týdne.) V padesátých letech byly tyto budovy strženy
a o tento prostor se rozšířila školní zahrada.
V roce 1957 zemřel řídící učitel školy "U Koňaříků" pan
Jan Lukašík a uvolnily se tak dvě místnosti učitelského bytu
v přízemí školy. Tyto byly dány k dispozici mateřské škole.
Rozhodnutím Rady Místního národního výboru v Halenkově byla 24. listopadu 1959 schválena žádost výboru.
Svazu žen o zřízení mateřské školy s celodenním provozem. Uvolněné prostory učitelského bytu byly zadaptovány. V přízemí školy vznikly dvě herny, šatna, kuchyň se
spíží, jídelna pro děti, nové záchody, byl zaveden vodovod s ohřívačem vody pro kuchyň, posílena elektrická síť,
a tak v šedesátých letech zahájila školka celodenní provoz.
Navštěvovalo ji přibližně 45 až 50 dětí. Tlak na rozšíření
provozu školky souvisel i se vznikem JZD na Halenkově
a potřebou umístit děti družstevníků. Děti již nedostávaly jen dopolední svačinku, ale i oběd. Tady musím vzpomenout nezapomenutelnou kuchařku MŠ, paní Františku
Fohlerovou, která ve školce (a poté i v té nové) vařila nepřetržitě až do svého odchodu do důchodu.
Jako učitelky zde v průběhu let působily: Marie Jurčová,
Jiřina Holečková, Alena Zeťáková, Bohumila Březáčková,
Alena Nováková, Ludmila Vylhanová, Věra Zapalačová,
Maie Pavelková, Marie Fuchsová, Žofie Vachutová, Bohumila Novosadová (ta byla moje nejoblíbenější), Věra
Marešová, Anna Janírková, Rozina Vaňková, Eva Koňaří-

Děti ve školce v roce 1960
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Děti z mateřské školy v 50. letech 20. století
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ková, Anna Šuláková, Marie Tkadlecová, Marta Tydlačková, Věra Kaldová, Eva Seidlová, Ludmila Juříková, Marta
Šuláková, Sylva Boráková, Anna Haferníková, Miroslava
Galetková, Marie Křížová, Naďa Šimková, Ludmila Boráková, Zdenka Vašutová, Marie Křížová, Hana Tkadlecová,
Hana Rožnovjáková a Anna Drozdová.
Paní Františka Christová, Emílie Kořenková a Marie Koňaříková pracovaly ve školce jako uklízečky. Velkou pomoc pro fungování mateřské školky znamenal patronátní
závod UP Halenkov, jakož i některé složky Národní fronty,
a to především místní organizace Svazu žen a Sdružení
rodičů a přátel školy. Členky obou organizací šily pro děti
povlečení, záclony, závěsy, ubrusy, pomáhaly s úpravou
hřiště a zahrady. UP závody pak s vybavením a údržbou
školky a školního zařízení, jakož i drobnými dárky pro děti
u příležitosti Dne dětí či na Vánoce.
Podle mých vzpomínek (do MŠ jsem chodila v šedesátých letech) můžu říct, že si děti především hrály, zpívaly,
recitovaly, kreslily, učily se tanečky, poslouchaly pohádky, chodily na procházky, občas navštěvovaly blízké kino
"U Tkadleců", kde nám promítali pohádky. Měli jsme samozřejmě besídky ke Dni dětí, Mezinárodnímu dni žen či
na Vánoce. Vystupovali jsme i před svými rodiči (v bývalé
"Kantýně" UP závodů), kde se odehrávala i občasná divadelní představení či loutková divadla.
Samozřejmě MŠ časem přestala vyhovovat jak z hygienických, tak i kapacitních důvodů a tak v roce 1976 byla
díky úsilí tehdejšího Místního národního výboru postavena školka nová. Ta byla slavnostně otevřena 5. září 1976.
Bývalá škola "U Koňaříků" prošla rekonstrukcí a byla
vybudována tzv. přístavba. Poté zde byla umístěna ZŠ
praktická, která funguje dodnes.

Na zahradě MŠ v roce 1962

V herně MŠ v roce 1962

Zdroj: Kronika obce Halenkov sepsaná paní učitelkou
Olgou Šulákovou
Fotografie poskytla:
Vlasta Drgova Kohoutkova a Iva Kudrikova
Zpracovala: ing. Pavla Krejci (krejcipavla@email.cz)

Po obědě ve školní jídelně v roce 1961

Děti ve školce v roce 1968
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Střípky z dění v halenkovském fotbalu

Oddíl zve na Mundial O pohár starosty obce
V době, kdy se objeví ve vašich schránkách toto vydání Halenkovského zpravodaje, bude už fotbalová sezona
2021/2022 prakticky u konce. A po dlouhé době to bude
sezona kompletní, protože ty předešlé se nemohly dohrát
kvůli řádění koronaviru. Důležitou informací je, že se první
tým mužů dokázal udržet v krajské soutěži. Níže najdete
i výsledky ostatních týmů TJ Tatran Halenkov i pozvánku
na fotbalový Mundial O pohár starosty obce, který proběhne v sobotu 30. července. Další aktuality najdete také
na www.tatranhalenkov.cz nebo Facebooku TJ Tatran Halenkov.
Muži udrželi krajskou soutěž
Napínavý závěr jara zažívalo áčko mužů v krajské I. B třídě. Ještě pár kol před koncem se pohybovalo nebezpečně
blízko sestupu do okresního přeboru, ale svůj boj nakonec
zvládlo a účast v krajské soutěži uhájilo i pro příští sezonu.
Do té už ho ale s velkou pravděpodobností nepovede dosavadní trenér Ondřej Machálek, který se bude věnovat přípravkám a práci hospodáře. Změny na trenérských postech
se chystají i v dalších kategoriích. Vše se bude dolaďovat během letní pauzy.
Výsledky jarní části sezony 2021/2022
Sumář výsledků není kompletní, protože v době uzávěrky
tohoto vydání Halenkovského zpravodaje ještě nebyly dohrány všechny soutěže.
Muži A (I. B třída skupina A): Prlov – Halenkov 1:1, Halenkov – Slavičín B 3:3, Příluky – Halenkov 2:0, Halenkov –
Dolní Bečva 0:3, Jablůnka – Halenkov 2:1, Halenkov – Choryně 2:0, Poličná – Halenkov 6:1, Krhová – Halenkov 3:2,
Halenkov – Ratiboř 4:0, Prostřední – Halenkov 4:1, sobota
11. června, 17:00 hodin Halenkov – Lidečko 1:1, Halenkov
– Hovězí (18. 6.).
Dorost (okresní přebor): Horní Bečva – Halenkov 0:10,
Lidečko – Halenkov 6:1, Halenkov – Jarcová 3:5, Vidče/Val.
Bystřice – Halenkov 5:1, Halenkov – Hošťálková/Jablůnka
4:3, Kelč B/Police – Halenkov 5:0, Juřinka – Halenkov 5:0,
sobota 4. června, 13:30 hodin Halenkov – Ratiboř/Kateřinice 2:7, Horní Lideč/Valašské Příkazy – Halenkov 7:1, Ústí/
Valašská Polanka – Halenkov (25. 6.).
Mladší žáci (okresní přebor): Vsetín – Halenkov 16:6, Halenkov – Ústí/Leskovec 7:3, Francova Lhota – Halenkov 4:4,
Hovězí – Halenkov 5:3, Halenkov – Vsetín 1:10, Halenkov –
Valašská Polanka 2:3, Liptál – Halenkov 21:0, Ústí/Leskovec
– Halenkov 2:9, Halenkov – Liptál 11:5. Mladší žáci Halenkova skončili v tabulce na 6. příčce se ziskem 14 bodů.
Starší přípravka (okresní přebor): Halenkov – Lačnov 4:9,
Nový Hrozenkov/VKK – Halenkov 9:5, Halenkov – Huslenky
6:7, Valašská Polanka – Halenkov 21:3, Halenkov – Valašské
Příkazy/Horní Lideč 21:3, Halenkov – Ústí 4:16, Hovězí –
Halenkov 9:8, Halenkov – Bratřejov 4:6, Francova Lhota –
Halenkov (14. 6.).
Mladší přípravka (okresní přebor): Soutěž mladších přípravek se hraje se formou miniturnajů. Výsledky utkání se
oficiálně nezaznamenávají.
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Muži – Tým mužů letos mohl po napínavém závěru sezony slavit udržení v I. B třídě.

Dorost – V okresním přeboru dorostu je Halenkov (zelené dresy) jedním z pěti týmů, který má svůj vlastní tým.
Většinu soupeřů tvoří družstva spojených obcí.

Mladší žáci – Mladší žáci skončili v tabulce okresního
přeboru na 6. místě.boru na 6. místě.

Mladší přípravka – Mladší přípravka hraje fotbal formou
miniturnajů se soupeři z okolních obcí.

fotbal

Rekonstrukce tribuny už opět jede
Nejen fanoušci halenkovského fotbalu si jistě všimli, že
se poněkud protahuje rekonstrukce tribuny našeho stadionu. Původně se počítalo, že by mohla být dokončena už
během loňského podzimu, ale došlo k určitým komplikacím
s původním dodavatelem, a tak obec jako investor musela
hledat jiného, který opravu dokončí. To se dlouho nedařilo, a tak ještě na jaře museli diváci sledovat utkání pouze
z provizorně připraveného hlediště. Teď už jsou ale práce
opět v plném proudu a vypadá to, že na začátku nového
ročníku už by mělo být hotovo. Na nové betonové stupně
budou umístěny plastové sedačky, které budou pohodlnější a trvanlivější, než původní dřevěné lavice. Součástí akce
je i nové ozvučení, jež fungovalo už během právě končící
sezony a další drobné úpravy. Děkujeme všem fanouškům,
že nám i přes ztížené podmínky zachovali přízeň. Jak pevně
věříme, nová tribuna jim toto dlouhé čekání vynahradí.
Zveme Vás na Halenkovský mundial
Z nové tribuny by už možná mohli sledovat i letošní ročník
tradičního halenkovského Mundialu O pohár starosty obce,
který proběhne na halenkovském hřišti v sobotu 30. července. Síly změří (pokud se jednotlivým kapitánům podaří
sehnat dostatek hráčů) obvyklá čtveřice místních částí Dinotice, Černé, Kuželky a Doliny. Začátek je v 9 hodin. Kromě
fotbalu si můžete pochutnat i na dobrotách od Sopti a Alči,
po skončení dojde i na tradiční afterparty. Jak bude vypadat
a kdo na ní zahraje, je prozatím tajemstvím. Určitě to ale
bude stát za to.

Tribuna – Oprava tribuny je opět v plném proudu, do začátku příští sezony by mohlo být hotovo.
Foto Vladimír Děček
Toť stručné shrnutí aktuálního dění v halenkovském fotbalu. Pokud byste chtěli vědět více, podívejte se na stránky
www.tatranhalenkov.cz. Kromě jiného zde najdete i kontakty na trenéry mládežnických týmů. Pokud byste chtěli přihlásit vašeho syna či dceru na fotbal, dveře novým zájemcům
jsou stále otevřeny. Přejeme všem pěkné léto a případně
i příjemnou dovolenou. Po krátké pauze se budeme těšit
na setkání na fotbale.
Za výbor TJ Tatran Halenkov Jiří Koňařík, fota Jiří Tkadlec
t

Mundial – V sobotu 30. července proběhne na Halenkově
fotbalový mundial. Komu předá starosta obce Radek Chromčák (vlevo) pohár tentokrát?

Příroda kolem nás objektivem
Petra a Boženy Tkadlecových

Dovolujeme si vás pozvat na malou prohlídku našich
fotografií z krásné valašské přírody.

Kde:

Lidový dům Halenkov (vchod i od zahrádky)

Kdy:

4.7. až 28.8. 2022

15. strana

kino

Zpravodaj vydává obec Halenkov a vychází 6x ročně. Uzávěrky jsou každý sudý měsíc k 7. dni. Odpovědný redaktor: Mgr. Ivana Spitzer Ostřanská.
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.

